
اسم االماسم المستفيدقسم الحماية

سعديه حسينعباس خضر محمدنينوى

فاطمه احمدمحمد جبار سلطاننينوى

صبحه ابراهيمامين طه صالحنينوى

رفعه جارهللاوسام محمد محمودنينوى

فتحيه حسنعلي حمود الياسنينوى

بسمه محمداحمد احميد مالونينوى

حبسه حمودعبدهللا حميد علينينوى

شيماء عبدالجبارمحمود محمد محمودنينوى

حلوه محمودعمر خضير احمدنينوى

عمشه حسينابراهيم كاطع عيسىنينوى

حليمه شمديناحمد اعفاره وزعلنينوى

هيوب فتحيفتحي ظاهر احمدنينوى

خوله عبدهللاعمار احمد خلفنينوى

سميره ابراهيممحمد اسماعيل حمادهنينوى

نوال هاشممحمد احمد سلطاننينوى

شاهه عاشورقصي احمد عبوشنينوى

شاهه عاشورعدي احمد عبوشنينوى

زهره اسماعيلعادل علي محمودنينوى

صبحه حسينجرجيس احمد محيميدنينوى

نزهه محمدزيد عويد هادينينوى

مريم احمدمحمود نجم عزيزنينوى

ثلوثه صالحراغب خلف حسيننينوى

خالده عبدالجبارعزيز احمد عزيزنينوى

فتحيه طهرائد حسام يونسنينوى

فطومه محمدابراهيم عبداالله محمدنينوى

كلثومه محمد جميلياسين طه نجرسنينوى

سعديه محمدعماد عبدالحسن شهابنينوى

عامره غانمايهاب محمد يونسنينوى

خالده ابراهيماحمد طلب ابوعلينينوى

فاطمه عليعبدالغفور محمد حسننينوى



مريم حسنياسر عمر محمودنينوى

صالحه عالويصالح محمد حمشنينوى

مريم صالحعلي عواد ابراهيمنينوى

مهديه صالحالياس خضر رجبنينوى

خيريه احمدعبد عبدالرحمن مالعبدنينوى

خالده عبدهللامحمد حمد حميدنينوى

حوه حسينجاسم محمد خلفنينوى

نوال محمدعبدالواحد صالح حسيننينوى

عيده احمدعامر اذياب محمدنينوى

فتحيه محمدفاهم صالح احمدنينوى

اميره رمضانحاتم كريم عيسىنينوى

طليعه هاشمهاني مؤيد محمد يونسنينوى

عدله حسناحمد خالد علينينوى

مريم خليلمحمود خلف ابراهيمنينوى

فرحه درويشحسين ابراهيم محمدنينوى

نوره صالحخضر الياس طلبنينوى

سهام محمودشكر محمود خليلنينوى

فهيمه ابراهيماحمد علي حسيننينوى

ترفه حسنعبد محسن محمدنينوى

جميله عليجعفر محمديونس خليلنينوى

وداد طارقمحمد طه خضرنينوى

مريم مرعيساجر عبدالغفور محمدنينوى

فطيم حسينعمر محمد عليوينينوى

وضحه صالحعامر علي احمدنينوى

بزونه محمودخضر محمد زيداننينوى

ايمان خالدانمار خالد حسننينوى

امونه عايدنزار يحيى خلفنينوى

ليلى احمدبسام محمد احمدنينوى

حليمه صالحجمعه حسن احمدنينوى

عدالن رشوخلف عيدو ميشونينوى

سوسن اوصمانجمال شمو فارسنينوى



صبحه هاللحسين حسن خلفنينوى

ثريا عبدهللاطه فارس عبدهللانينوى

سليمه الياسعلي جعفر مصطفىنينوى

رفعه فنوشبراك راشد عويدنينوى

مريم محمداسماعيل حسين اسماعيلنينوى

غزاله ابراهيممراد حسين علينينوى

حني كجوكمال هتي عبدهللانينوى

عمشه حسينمهند محمد ابراهيمنينوى

وضاحه عالوياحمد فواز خضيرنينوى

درسن خلفعباس ابراهيم محمدنينوى

افراح مصطفىبسام سعد عزيزنينوى

مرضيه قاسممحمدطاهر حسين محمدنينوى

زينب عليتقي زكر مصطفىنينوى

رقيه قنبرجمعه زينل علينينوى

تاضي صالححسين علي احمدنينوى

منيسه ناسوسليمان سيدو حمونينوى

كولي بروجالل خلف محمدنينوى

فاطمه محمداحمد حبش احمدنينوى

نمشه محمودحسين احمد عبدهللانينوى

نوفه محمودعمر جمعه احمدنينوى

زهيه عليعايد جاسم عبدهللانينوى

امينه احمدراكان علي حسيننينوى

فاطمه جاسممحمد مظفر اسماعيلنينوى

مريم عبدهللاحمد جاسم ابراهيمنينوى

فضه احمدعكله جاسم محمدنينوى

رفعه محمدوزير بلو حسيننينوى

انزيله احمدراكان عباس خضيرنينوى

خديجه يونسعلي احمد حسيننينوى

ذباحه فاضلزهير قاسم محمدنينوى

عزيزه فتحيليث حسين حسننينوى

ثريا فهدمحسن حسن احمدنينوى



سعديه ابراهيمبرزان عزيز عبدنينوى

عزيزه محمودراكان صالح علينينوى

شيرين صالحغازي سعيد علينينوى

رحمه عماريزن ريان رياضنينوى

امونه عزيزخلف صالح كمونينوى

رفعه طهرمضان محمود صلبينينوى

نوفه محمدرضوان جمعه خلفنينوى

غزاله احمداحمد خضير حسيننينوى

امينه سلطاننواف حماد علينينوى

عيافه عبدهللاعيد ادريس محمدنينوى

فضيله عمرعلي محمد علينينوى

نوفه محمدحسن زكي محمدشريفنينوى

صبحه محمدمحمد محمود مفتاحنينوى

بشرى عليديار ايوب محمدنينوى

كلثومه علوسامي حسن ابراهيمنينوى

شاهه صالحمرعي حسن جاسمنينوى

منيفه ابراهيممحمد اسماعيل محمدنينوى

عيده سعدوسالم حسين حمزهنينوى

فاطمه محمودفهد ذنون يونسنينوى

سعده احمدنجم عبدهللا هاللنينوى

عدوله عليعادل خضر عبدهللانينوى

عيافه ذنونطه سليمان عيسىنينوى

يازي ذنونسفيان خليل محمدنينوى

نوال عبدهللامهند خالد سلطاننينوى

افراح محمدعبدالرحمن موفق محمودنينوى

عنود عليدحام عويد حسننينوى

سعديه محمودياسر ابراهيم حسيننينوى

اضحيه ابرصمحمد ابوعلي حسننينوى

فهيمه محمد عليصالح مرعي حسننينوى

ثلوجه خليفثائر احمد محمدنينوى

هيفاء طهارشد ماجد طارقنينوى



صبيحه ذنونياسين هاشم اسماعيلنينوى

عيده جدوععمر طلب حمدوننينوى

شكريه فتحيزياد محمد شيتنينوى

لميعه توفيقفالح حسن حميدنينوى

ثلوثه صالححسن خلف حسيننينوى

غثوه عليعبدالستار علي عويدنينوى

نوير نصارزيد شاهر مصلحنينوى

حمده جاسمعلي حسين داؤدنينوى

خشفه احمدغدير ياسين علينينوى

عليه محمودعامر علي خضرنينوى

فاطمه خضراحمد هوجي جرواننينوى

فرحه ابديويصالح ابراهيم صالحنينوى

هنيه طهحازم عويد ابراهيمنينوى

يازي يونسشعالن خلف احمدنينوى

صالحه مطرعمار اذياب محمدنينوى

بشه مرزيابراهيم منيس غثيثنينوى

فضيله مجيدذنون صابر سعيدنينوى

دلعونه هليلخالد ظاهر ضحوينينوى

جليله ناصرمحمود طه احمدنينوى

ناديه حسنصالح عبدهللا احمدنينوى

نجاه حسنجاسم محمد حسيننينوى

طرفه عفاصبلجي عوض صوفاكنينوى

اسمر شفانصالح زيدو محمدنينوى

ميان ملحمفيصل سعيد احمدنينوى

عزيزه مصطفىجالل يوسف سليماننينوى

بيزار دربومحسن حسين يوسفنينوى

عكيله خلفمطر راضي صلبينينوى

زهيه زيدانعلي حمود محمدنينوى

زريف رشوفرحان رشيد بابيرونينوى

افطيم خضيرحسن عبدالعزيز حسننينوى

ملكيه مصطفىمهند محمد رشيدنينوى



فتحيه محمدغانم مراد حميدنينوى

اسيا صالحعبدالكريم عبدهللا قادرنينوى

حربيه عبدفتحي عطاهللا عبيدنينوى

ترفه احمدعمار محمد احمدنينوى

عبده سلطانمحمد سالم عثماننينوى

حبسه صالحفارس يونس خليلنينوى

عيده عبيدسالم شاهر عوضنينوى

مريم مصطفىفارس محمد حسننينوى

فاطمه الياساحمد محمد ثامرنينوى

عمشه حسينخلف محمد خلفنينوى

ميانه عبدجنيد محمد سليماننينوى

دهيمه محمدخالد خضر احمدنينوى

يازي طهعبد جمعه حسننينوى

عمشه رمضانزيدان خلف سعدوننينوى

هله محمدسالم اسماعيل راشدنينوى

عمشه عبدهللاحسن خليف علينينوى

خديجه خلفمحمد علي محمدنينوى

نوى يونسبكر اسماعيل حامدنينوى

عاليه الياسحسين كاظم رضانينوى

نزهه محمدعلي بالل محمودنينوى

حمده جاسميوسف حسين داودنينوى

نوفه صالحمحمود عبدهللا خلفنينوى

مهوده عبدهللاعمار حمد عزيزنينوى

خالده عبدهللاعبدالرحمن احمد جاسمنينوى

نوفه ياسينفرمان جالل نورينينوى

شاهه خروليد خالد الياسنينوى

افهيه عليويخالد محمد زكينينوى

امونه محمودخالد محمود حميدنينوى

خلفه سعيدحميد علي راكاننينوى

اسمر قاسمسالم حجي صالحنينوى

اخالص يحيىياسر ميسر عبدالطيفنينوى



اخزينه خليفمهدي حسن نايفنينوى

نوره مطيرانفرحان مطر حسيننينوى

لؤلؤ يونسمحمد وليد يونسنينوى

اخالص حميداشرف علي حامدنينوى

رافده قاسمعلي وعد خليلنينوى

مضحيه صالحفهد عبدالهادي حمدنينوى

سعديه علياحمد اسعد سيف الديننينوى

عدوله ناصرامير محمد حسوننينوى

حمده احمدفتحي عبدهللا سعيدنينوى

امل حازممؤيد عبدالكريم جاسمنينوى

غثيثه عبدهاني سعدهللا ذوالفقارنينوى

عمشه اسماعيلخالد يونس اسماعيلنينوى

رابعه عبدهللاراكان حميدي احمدنينوى

ريمه حمدبهاء مجبل خضرنينوى

سعده عبدهللاضرغام هاني محمودنينوى

سميره عمارنمير رمزي شياعنينوى

ريمه احمدطارق عبدالرحمن احمدنينوى

بشرى محمودمنتصر غانم سعدهللانينوى

مريم سليمانمهند ابراهيم فتحينينوى

سهله محمدمروان محمد اردينينينوى

منتهى شريفعمار صبحي محمودنينوى

درسن احمدمحمد تقي حيدرنينوى

فوكا زومانعبد احمود غضباننينوى

مطيره ضحويحامد محمد سهونينوى

الميه عليفتحي محمود ادريسنينوى

ايمان سعدونمصعب وليد رسلينينوى

وضحه خضيرمحمد طه خليفهنينوى

محاسن غازياحمد ذنون خليلنينوى

امهيه سواديمحمد علي سلطاننينوى

صبحه علياحمد شهاب احمدنينوى

فتحيه حسنسليمان صباح سليماننينوى



فائزه محمدمحمد محمود احمدنينوى

بتن مرادحجي عبدو خلونينوى

عرنه رمضانمحمد خميس محمدنينوى

ضحيه محمدبشار حمود صاللنينوى

حسنه نوافحسن صالل حسيننينوى

كرطاسه احمدنجم محمد حسننينوى

فطيم شحاذهغسان الياس حامدنينوى

هديه احمدمحمود علي محمودنينوى

زينب قاسمعبدالرحمن غائب مرعينينوى

ناجيه سلورياض علي احمدنينوى

دعاء قاسمحسن قصي هاشمنينوى

نسو محمدعزالدين احمد صالحنينوى

صبريه صالحنجم عبدهللا فتحينينوى

ضحيه صالحابراهيم حميد محمدنينوى

منتهى محمدجميلعبدالرزاق عدنان عبدالرزاقنينوى

فطيم زكيسعد حسن فتحينينوى

سهله فاضلسيف خالد جاسمنينوى

مريم حسنمحمود عطيه عوادنينوى

زهره عبدهللاحمود راشد حمادينينوى

ترفه جاللياسر عمار محمدنينوى

فطيمه محمدبشير عبدهللا فتحينينوى

عدالن بركاتخضر جردو قولونينوى

شكريه صبريسعيد صالح ادىنينوى

شيرين قاسمحجي كمو عيدونينوى

زهيه صالحعامر محمدزكي محمدعلينينوى

مهيه عبدهللامهدي حميد علينينوى

جليله يونسمحمد جمعه احمدنينوى

خنساء سليمانزياد يونس دهامنينوى

هديله عزيزخلف بكر اسماعيلنينوى

مريم جاسممحمد احمد خلفنينوى

شمسه حسنحسن فاضل وهبنينوى



صبحه هبولهوعد محسن هديفنينوى

عيده عليمحمد ضياء مضحينينوى

عدله خلفعطيه كامل علينينوى

امل حسينعمر فواز محمدنينوى

فاطمه حسنمحمود احمد محمودنينوى

يازي سحابحمودي بري مفلحنينوى

ظبيه جدوعغزاي نايف سكراننينوى

صبحيه تركياحمد صالح حمادينينوى

كوجر بشارناظم خضر خلفنينوى

مرضيه محمداحمد محمد عبدهللانينوى

صبيحه محمودمحمد جرجيس حامدنينوى

دليل عجاجظاهر حسين حمزهنينوى

فائزه احمدبسام ابراهيم خليلنينوى

رابعه عبودصباح محمد حمدنينوى

عاجله عليعمار ابراهيم غانمنينوى

نائله عبدهللاسمير محمد علينينوى

سكينه عبدالقادروعد جمعه عبدالقادرنينوى

عواشه عليعبدالمحسن ياسين عليوينينوى

امينه موسىصالح سلطان خليفنينوى

صبحه علياحمد سلطان خالدنينوى

فاطمه عباسعمر عبدالع الياسنينوى

فطيم جاسمصالح حسن محمدنينوى

وضحه خليفمجيد حمود علينينوى

حبشه محمدصالحمحمد محمود سعيدنينوى

نهايه صالحمهدي محمد علينينوى

عيده عبدهللامحمد صبحي علينينوى

حنان احمداحمد علي فزعنينوى

جميله الياسيونس احمد يونسنينوى

ثريه محمدحسين علي يحيىنينوى

الهام عليشيخ غالب سعودنينوى

شتاه احمدرشيد شاكر عبدنينوى



حصه حامدعبدالمنعم محمد علينينوى

رغد عبداسد عبدالجبار احمدنينوى

دره محمدمحمد احمد محمدنينوى

ترفه صالحعلي حمد اللويلحنينوى

نجمه خلفبشير عامر حسيننينوى

مطره احمدغانم حبش مطرنينوى

محيه مدلولحمدون مناحي محمدنينوى

حمديه احمدابراهيم محمد علينينوى

حنان سالمايمن محيالدين صبحينينوى

هدله خالدامين احمد عبدهللانينوى

زهره شعالنقاسم فرحان محمدنينوى

سميره وعدقاسم بشير قاسمنينوى

حربيه محمدصالح خضير خلفنينوى

سباهيه هادياحمد محمود عبدنينوى

مريم سليمانحسان ابراهيم سنجارنينوى

حريه حسينلطيف خلف خضرنينوى

عليه ثامرمهند ادريس خلفنينوى

نجوى ابراهيمشهاب عباس احمدنينوى

فاطمه محمدبشار عبد محمودنينوى

وضحه صالحالياس محمود خضرنينوى

بيداء حازمحسين علي محمدنينوى

سوريه حميدخوله خلف محمدنينوى

صالحه عبدحسن حمود حسننينوى

هنيه عليعبدالرحمن فالح عزيزنينوى

هديبه ابراهيمحسين علي حسيننينوى

صالحه محمدحسين حسن احمدنينوى

امينه خضركرم عباس حسننينوى

سوريه احمداحمد رمضان احمدنينوى

امينه خضرخالد حسين احمدنينوى

نوير عوادقاسم محمد حميدينينوى

مطره حموجاسم محمد فتحينينوى



مريم محمدمروان احمد عوادنينوى

اسيله نايفسبهان توفيق سعيدنينوى

رحمه عليعبدالغني محمدعلي عبدالقادرنينوى

امينه يونسسعد حامد محمدنينوى

سوريه فتحيمحمد سالم عبدهللانينوى

زهراء جاسممحمد ناصيف محمودنينوى

وهبيه فخريمحمد يوسف طيبنينوى

شمسه ابراهيمعيد شعبان عبودنينوى

ميسون محمدطه عويد احمدنينوى

خديجه مرعياحمد عطيه علينينوى

خديجه عبدعلي نجم عبدهللانينوى

فضه عليجاسم احمد ظليفنينوى

درسن حمزهخضر عبدالقادر احمدنينوى

حمده احمدسعد سالم فتحينينوى

وزيره حسنصالح ضياءالدين عبدهللانينوى

رفعه عليعكله عويد عكلهنينوى

ضيته احمدفرج عزاوي بلونينوى

دره رحيلجاسم محمد علينينوى

منوى نكازفالح ذياب نهيرنينوى

غنيه حسنمحمد محمود خليلنينوى

عنود حامدحميد لطيف حسيننينوى

لمعه احمدنايف راغب محمدنينوى

صباح حازمعلي محمود جبرنينوى

زهره ابراهيممحمد ياسين احمدنينوى

رفعه خلفصباح بدر حمدنينوى

وسيله احمدجاسم جرجيس مصطفىنينوى

عمشه عليحمو احمد محمدنينوى

حياه محمدصالح سليمان داودنينوى

صيته احمداحمد خليف جمعهنينوى

خوله نوافغسان فيصل علينينوى

كلطومه جمعهمحمد حسين علينينوى



هدى ماجدزيد خالد ابراهيمنينوى

حبسه سعدونمحمد سالم حمدوننينوى

حسينه عليبهاءالدين ابراهيم محمودنينوى

نوفه فتحييوسف اسعد حميدنينوى

صبريه يونسمحمد سعد رمضاننينوى

عدوله حمدابراهيم محمد حسيننينوى

نوره خليفسرحان مسعر جدعاننينوى

رفعه عليطارق عزيز منديلنينوى

نوفه فتحيحسن اسعد حميدنينوى

طمشه حسينخميس رشيد خشمنينوى

عدوله عليحسن خضر منوخنينوى

سعديه شهابمحمد غانم ايوبنينوى

جنان ذنونزياد سالم سعيدنينوى

حسنه اعبيدعبدالعزيز عبدالغني كريمنينوى

زهره حسنمقداد ويس سعيدنينوى

طليعه درويشعقيل اسعد اسودنينوى

فتحيه عبدهللارعد اكرم جمعهنينوى

جميله اخضيرمحمود خضر محمدنينوى

عيده حسنعالء محمد سالمهنينوى

تاضي صالحرافع عبد نايفنينوى

مريم حسينرياض خالد ثروينينوى

خزنه كرطووطبان لحود مزيدنينوى

مطره جاسمخضر مطر دخيلنينوى

عواشه عبوعالء عبدهللا نزالنينوى

مرشده اسماعيلخالد محمد مصطفىنينوى

ربيعه اسماعيلرياض جاسم محمدنينوى

رافعه هاديعلي صبحي مهدينينوى

هيه سعيدانفرحان عجاج عبودنينوى

عايده حمدوليد خالد احمدنينوى

ترفه سلطانغالب احمد محمدنينوى

نجاه اسماعيلعمر محمد يونس عثماننينوى



صبحه محمودقحطان ابراهيم حمدونينوى

عفره خلففراس خضير الياسنينوى

مريم سليمانسعد حازم سعيدنينوى

ملكه اسماعيلعبد محمود عبدنينوى

هاجر ابراهيمنوفل مهيدي صالحنينوى

صبحه معيزيلبالل مالح محمودنينوى

مجيده محمداحمد محمد عطيهنينوى

عويشه برجسحسن رمضان محمدنينوى

انجيد عبدهللايونس فتحي جمعهنينوى

ملكيه رضاحذيفه احمد علينينوى

فتحيه عزالدينسعد مؤيد عبدهللانينوى

شاهه عليحازم بكر خلفنينوى

غزاله حسينويس خضر صالحنينوى

ملكه جاسماحمد ادريس احمدنينوى

ترفه باشوكفخري حواس ابراهيمنينوى

فهيمه محمودماهر محمد احمدنينوى

جميله عزيزهاشم كريم يحيىنينوى

منى حسناركان عبدهللا حلونينوى

سبحه محمدنشوان عبدالرحمن محمدنينوى

فاطمه حامداحمد محمود عبيدنينوى

عيده عطشاناحمد ابراهيم نحيترنينوى

نجمه عبدهللاسرمد قاسم سعيدنينوى

دالل احمدحارث فرحان صالحنينوى

سهام يونسصدام حسين علينينوى

خنسه صالحاحمد محل مرعينينوى

وضحه سمعونامق رشيد محمدنينوى

زكيه مصطفىحلمي حسن حسيننينوى

صبيحه يونسعبدالكريم عزيز جاسمنينوى

زينب محمدسليمان يونس محمدنينوى

سوريه عبدهللاراشد احمد حسيننينوى

سميره باقرنبيل زبير صادقنينوى



ثابته عويدموفق محمد حبشنينوى

رافعه جدوععماد مؤيد عزيزنينوى

عليه مصطفىماهر معروف ناصرنينوى

زهره فتحياحمد حسن سلطاننينوى

نجود محمداياد خضير فرحاننينوى

عائشه عبدهللاعدنان حسن حسيننينوى

ناجيه حسنسهيل عبدهللا محمدنينوى

خوله ياسينحيدر عامر عبدالقادرنينوى

سكره طهعبدالمجيد فيصل عبدالعزيزنينوى

صالحه هجيجمحمد شيت حمودنينوى

هضيمه حميدسالم سلطان جدوعنينوى

كولي سرحانسليمان ابراهيم خلفنينوى

ترفه عودهخالد عايد حمراننينوى

ترفه خضرعويد خلوف جردينينوى

نهاد محمداحسان نضير داودنينوى

ليالس فتحيحازم بشار محمدنينوى

خيريه مجيدبشير عزيز احمدنينوى

فضه احمدتحسين حميد خضرنينوى

وزه محمودصدام حسين ياسيننينوى

كورى حسينخيرو عمر نايفنينوى

فاطمه فتحيعدنان احمد سلطاننينوى

انزيله طمعانفتاح ابراهيم سلطاننينوى

سعده احمدعبدالعزيز خضير عصفورنينوى

صبيه مياحاحمد مهاوش نفطنينوى

سويره مسعروعد معيذر غريبنينوى

خضيره محمدياسين علي ياسيننينوى

هتله اشبيجبردان ارميح معارنينوى

ثريه عليفرحان عائد ابراهيمنينوى

صبحه مرفوعحمدون سعود عكيلنينوى

شمسه علومحمد ايوب علينينوى

كوجر جواداحمد حسين سليماننينوى



عانه خضيرمنيف عايد حجابنينوى

خانه سعدتركي ذياب عطاهللانينوى

عيده صبحعالء حسين احمدنينوى

اعتماد هاشماحمد قاسم محمدنينوى

غربيه محمدامينسعدهللا هادي عبدنينوى

اضحيه علياحمد صالح مهدينينوى

نوفه حسينسالم محمود اميننينوى

بزونه محمودالياس محمد زيداننينوى

مهى محمدحسين تحسين موسىنينوى

عدالني خلفخضر حيدر خديدىنينوى

خرنوف عمررشيد قاسم عجونينوى

كريمه سايرعلي حماد عبدنينوى

امنه محوعدنان مرشد عزيزنينوى

خمي توماروكسي نمرود هرمزنينوى

ترفه خلفاحمد ذنون غبوشنينوى

سعده محمدمحمود ابراهيم صالحنينوى

بشرى نوحسيفالدين سعد عبدهللانينوى

يازي حسنعمار سمو يحيىنينوى

فهميه سليمانشهاب احمد عويدنينوى

خديجه احمدالياس ياسين جاسمنينوى

خديجه احمدعلي محمد احمدنينوى

حصه يونساحمد عبدهللا فتحينينوى

دراله سعيدحسين غدير محمودنينوى

ساميه خضرحسين عباس عليحسننينوى

حكيمه مصطفىعبدالرزاق يونس ذنوننينوى

عمشه خليلادهام رجب حسيننينوى

فتحيه عبدهللامحمد اكرم جمعهنينوى

مريم حسينعبدهللا احمد حسيننينوى

بشرى ذنونبالل لقمان يوسفنينوى

كيبه الياسباسم جاسم عبدالقادرنينوى

رحمه عليوليد رسول محمداميننينوى



نسو حسنسالم عبدهللا حسيننينوى

لمعه بلومجحم خلف ابراهيمنينوى

ثوافه جاسمعايد محمد خضرنينوى

حكيمه محموداسعد حميد حسننينوى

خديجه جوادصالح يحيى سمونينوى

شمسه جاسممحمد جاسم رمضاننينوى

فوزيه خضرازاد احمد موسىنينوى

يازي عايدعبدالكريم عواد رمضاننينوى

عليه حسينمنتظر احمد محمديونسنينوى

نجود محموداياد اسماعيل جمعهنينوى

نجمه خلفعطاهللا حماد عفيننينوى

عزيزه حسنسالم صالح الياسنينوى

فاطمه عثمانعبدالحسن حيدر يونسنينوى

امينه حسناشرف سليمان علينينوى

رحمه اسماعيلشفيق مصطفى عبدالقادرنينوى

سالمه جاسمحاتم عايد حسننينوى

قمريه يوسففالح محمد ابراهيمنينوى

بشرى كاطعجاسم محمد ظاهرنينوى

حسيه هاديايوب ناظم محمودنينوى

خوله كاطعمحمد عبيد صالحنينوى

معيه صالحايمن محمود عبدهللانينوى

فتحيه محمدمهند حسين احمدنينوى

فخريه حمدونسيزار محمدصابر اميننينوى

حكيمه عزتوليد علي حسيننينوى

سكينه محمودعامر محمود عباسنينوى

خوله خضرمنير عواد سرحاننينوى

شمسه مصطفىعبد احمد ابراهيمنينوى

نركز احمدعادل علي شعباننينوى

ملكيه حسينمحمد احمد محمدنينوى

فاطمه خليفهعمر عبد عبدهللانينوى

نهله محمدمحمد خميس حمدنينوى



امنيه محمودمحمود محمد علينينوى

فضه فتحيحسن علي حسيننينوى

نور عطاهللعبدالرحمن قاسم محمدنينوى

شاهه احمدعبدالرحيم محمد عمرنينوى

صباح صلبيعلي جاسم خابورنينوى

عيشي حسينطارق زيدان بابيرنينوى

عليه عكيلعلي حمود عوادنينوى

خميسه عبدهللاعبدالستار جميل محمدنينوى

رميثه عبدالعزيزكنعان احمد صالحنينوى

بثينه محمدسرحان علي صالحنينوى

صبحه محمدسهر عباس فاضلنينوى

مريم جارهللاجاسم يونس حمودنينوى

اسيا عبدالقادرعبدهللا فتحي صالحنينوى

فرحه محمدحسين محمد محمودنينوى

فتحيه فتحيرياض الياس خضرنينوى

نفله رشيدنشوان صبحي كيضنينوى

نوفه حسناحمد عدنان مطرنينوى

غزاله عمرزياد فقه عبدهللانينوى

نشميه سالماحمد خليل محمدنينوى

عيده اعجميعويد عايد فتحينينوى

ركيه جدوعمحسن مجباس خطفنينوى

زينب محمدامل صباح فاضلنينوى

مريم يوسفصباح احمد محمدنينوى

خديجه مهيديثاير محمود ابراهيمنينوى

نشميه محمدمحمد نواف مطرودنينوى

صبحه حبيبمحمد محمود خلفنينوى

عمشه حسينسامي ساير احمدنينوى

عزيزه يوسفايهاب عبدالكريم ابراهيمنينوى

حمده بالشعبدالحميد حسن عبدهللانينوى

خشفه زحومناصر ابراهيم مرجبنينوى

مطره ابراهيمياسر عبدهللا محمدنينوى



يازي تامخالد عبدهللا عدواننينوى

عواشه عبدهللاتركي خميس حسننينوى

نيله فتحيياسر صالح حسيننينوى

خجو يوسفرمضان يوسف حسيننينوى

منيفه عزيزرئفت عدنان شمسالديننينوى

ساهره سيفولؤي عبدالجبار احمدنينوى

عدالني حسنامين سيدو علينينوى

وليده حازمامرهللا طالل احمدنينوى

فضيله احمديونس قاسم حمادينينوى

سينم حموسعود صالح محمدنينوى

نازنده طاهرمحمد عبدهللا سعيدنينوى

صبيحه ظاهرازاد خضر ابراهيمنينوى

غزاله ذياببسمان عناد حمادينينوى

صبحه يونسمحمود جمعه جربوعنينوى

امنه عبدالرحمناحمد جليل محرمنينوى

شمسه محمدابراهيم محمد شالشنينوى

يسرى عيدانقصي صالح خلفنينوى

هالله محمدعويد صالح احمدنينوى

تركيه احمدمحمد عطيه عبدهللانينوى

بشرى عباسمحمد قاسم عبدنينوى

سعديه عزالدينحسين علي هاشمنينوى

ذره يوسفحيدر محسن حسيننينوى

فضه يونساياد مصطفى حمونينوى

مريم اسماعيلخليل علي حسننينوى

خديجه عطيهفتحي احمد علينينوى

فهيمه ياسينعاصم محمدتقي يونسنينوى

احالم محمدمحمد هاشم محمدنينوى

فاطمه محمودخالد ابراهيم محمودنينوى

عطيه خلفمحمد احمد حسيننينوى

شاهه عبدهاشم محمد يونسنينوى

غصون يونساحمد حسين اسماعيلنينوى



فريده حسنعمر محمدامين محمدنينوى

بيزارى خديداخدر زلفو خلفنينوى

صديقه محمودطه عبدالكريم يونسنينوى

غنيه حسنبسام هاشم محمودنينوى

حميده فياضعبدالباسط احمد محمدنينوى

فطمه احمدحبيب ذنون يونسنينوى

وضحه حمزهابراهيم صالح طهنينوى

وضحه فتحيعزالدين محمد بلونينوى

مريم طهخليل ابراهيم دويحنينوى

امينه عمرخضر حسن رمضاننينوى

كلي طرفجمال مراد قولونينوى

صالحه احمدخالد احمد مطلكنينوى

امنه محمدسعيدلقمان عبدالرحمن محمدنينوى

ذكرى سالممحمد محمود عبدهللانينوى

زميران خورشيدرياض احمد ميكائيلنينوى

شطه سعيدانخالد طالل عفاصنينوى

غاليه احمدمحسن محمود سلطاننينوى

كزو عتواسماعيل احمد محمدنينوى

فاطمه درويشعلينشوان محمدامين يوسفنينوى

فاطمه محمدعبدهللا ابراهيم عمرنينوى

سالمه حسنمهند محمود سليماننينوى

خديجه عبدياسر منصور عباسنينوى

امينه سالمطي محمدصالح كردينينوى

يازي خليفهحمد خلف بريجنينوى

عنود خضراحمد ابراهيم خضرنينوى

هدله حسناسعد حسن علينينوى

صبحه رحالمحمد سلطان فرجنينوى

زينه مهيديسالم عبدهللا علينينوى

سهام حسنعبدالعزيز ياسين احمدنينوى

مريم ابراهيمحسين علي احمدنينوى

حنان بشيرعبدهللا داود سالمنينوى



صبريه احمداحمد رحمان احمدنينوى

فضيله عباسقصي محمدصالح يوسفنينوى

عائشه عبدالرحمنعبدالستار محمديونس حسيننينوى

صبحه اسماعيلادريس عزت علينينوى

جنان عادلاحمد هاشم رشيدنينوى

نداء يحيىعالء محمود سعيدنينوى

ساره عايدسبهان سالم اعويدنينوى

مطيره اسودمحمد عبدهللا دحامنينوى

رفعه اجيادطلب علي السعودنينوى

لمعه خليلاسماعيل ابراهيم حسننينوى

مها زيدانبارق مروان ظاهرنينوى

زينه محمدمحمد ذنون يونسنينوى

ساميه وهبسعد علي فاضلنينوى

فضيله عليفارس بيرم يونسنينوى

خالده يحيىهاشم حسن محمدنينوى

خديجه خلفنواف شعيب محمدصالحنينوى

نعيمه مصطفىحسين فتحي حسيننينوى

عمشه احمدعبدهللا عيسى عبدهللانينوى

وضحه اسماعيلاحمد شهاب محمدعلينينوى

نني جعفرسمير اسماعيل احمدنينوى

صباح مصطفىرياض اكرم قاسمنينوى

فضيله فتحيرياض سعيد علينينوى

فتحيه شيخوصالح محمد جميلنينوى

كرحهيو يوسفوعد سبهان ياسيننينوى

صجه ارحيلحميد غانم ابدوينينوى

خديجه عليجاسم اسعد احمدنينوى

ونسه احمدعدنان مخلف نوحنينوى

اميره خليليونس ياسين حسيننينوى

مزرى عمرسردار احمد حسيننينوى

سالله محمدخضر الياس شيخونينوى

سلمى الياسيوسف يحيى حسيننينوى



هناء ابراهيممحمد حسن علينينوى

خديجه عليخليل لزكين خليلنينوى

خلفه سلمانفواز سطام عائدنينوى

صبحه محمدمحمود خلف عيسىنينوى

فاطمه محمدعلي احمد عيسىنينوى

غنيه حسنفائز اسماعيل عبدهللانينوى

وكيله حسنشكر محمود احمدنينوى

خميسه حسنمحمد حسين علينينوى

خديجه احمدايمن جاسم سليماننينوى

فطيم احمداياد سليمان صالحنينوى

هالله احمدفارس سليمان ثانينينوى

دوشان عليعزيز رمضان محمدنينوى

فضيله يونسنشوان عادل نادرنينوى

نشميه حميدهمام يوسف ياسيننينوى

خالده اسماعيلصوبان حسن اسماعيلنينوى

سميره الزممحمد جمال اكرمنينوى

خديجه كريمسعد فتاح عبدهللانينوى

ليلى عطيهثامر فاضل محمودنينوى

زينب مصطفىهيثم شريف محمدنينوى

نوفه محمودمحمود ابراهيم علونينوى

هناء مصطفىعمر محمد عبدالغفورنينوى

نازي اسماعيلازاد انور صالحنينوى

خانم صالحاحمد عمر محمدنينوى

امنه خلفابراهيم نوري حسوننينوى

شاهه حسنصالح خليل اسماعيلنينوى

عفره ميسانس خضير خلفنينوى

سهله ماالهلليونس ياسين محمودنينوى

فدى عبيدعراك محسن نوماننينوى

سلمى حسينحاتم احمد محمدنينوى

سندس غازياحمد رعد سعدنينوى

ناديه عليدحام صكر خلفنينوى



فوزيه محمدحامد شهاب حمدنينوى

زهره قاسمعلياوسط عبدالجبار رضانينوى

حربيه حسونعلي ياسين عبونينوى

عونه امنيرحامد حطاب بردينينوى

خميسه محمودحسان كوثر يونسنينوى

ترفه خليفضحيو خليف عبيدنينوى

فاطمه خالدسالم مرعي طالبنينوى

مرضيه خضرمحمد يوسف محمدعلينينوى

هله عفاصمحمد ظاهر وسمينينوى

صبحه كوكبعايد خليف دهماسنينوى

رابعه سالمعلي حسين علينينوى

منيفه نايفدرك علي سلطاننينوى

فتحيه احمدعبدهللا بالل اخليفنينوى

خلود فيصلسفيان سعد سالمنينوى

وضحه سهيلتاصر حسين طرفهنينوى

رفعه احمدعبدهللا دنون جاسمنينوى

شمسه محمدصالح حسن علينينوى

هاجر احمديونس حسين عوادنينوى

مريم خلفاحمد صالح ابراهيمنينوى

نصبه محمدمحمد جاسم حسننينوى

منيفه حسيناحمد محمد جاسمنينوى

زهره محمداحمد ويس خضرنينوى

حبسه حسينمحمد علي صالحنينوى

بتول الياسجمعه ياسين ابراهيمنينوى

نشميه حسنمحمد علي محمدنينوى

صبيحه حموجاسم محمديونس الياسنينوى

امونه حسنعبدالستار يونس احمدنينوى

صبحه جمعهمحمود احمد خليلنينوى

ايمان احمدمحمد خالد محمدنينوى

منيره صالحعلي احسان سلماننينوى

خديجه محمدزيدان محمد حسننينوى



خلفه يونسخطاب جاسم ابراهيمنينوى

شمسه نجمغازي زيدان عزيزنينوى

زهيه طهحمد احمد ابراهيمنينوى

شيماء غياثالدينسيف يوسف بشيرنينوى

امل حمدونصفوان عبدالسالم نجمنينوى

فاطمه حموسالم خضر خليلنينوى

ساجده امينمحمود يونس محمودنينوى

رفعه الياسعلي سعدي علواننينوى

مريم حسنياسر عابد احميدنينوى

خديجه محمدغربي جاسم خلفنينوى

كطنه عيسىعدنان عويد عبوشنينوى

خالده محمدنوار محمد قاسمنينوى

فاطمه ايوبصادق مجيد الياسنينوى

ليلى احمدرضوان ماالهلل جهادنينوى

ناهده ابراهيمليث عبدالجليل محمدنينوى

نوال محمودطه ياسين قاسمنينوى

فوزيه جاسمصباح سالم عبدنينوى

حكيمه ابراهيمعبدالستار الياس احمدنينوى

حمره حسنمحمود خليل ابراهيمنينوى

نهايه عبدالرحمنعبدالوهاب فتحي عبدنينوى

فضيله مطرودجاسم محمد خضيرنينوى

كلي مصطفىحسين محمدصالح عرفاتنينوى

نوري مرادتركي رمضان اسماعيلنينوى

سالله حمواسعد ابراهيم رشونينوى

شمسه علياسامه فيصل عزيزنينوى

نقاوه محمدسفيان شجاع صالحنينوى

ذباحه فنديمحسن شجاع سايرنينوى

ترفى يونسيحيى اسماعيل خلفنينوى

كلي ياسينعبدالستار رشيد اسماعيلنينوى

مريم محمودعبدالرحمن عبدهللا علينينوى

بتله سلطانعماد محمد محمودنينوى



نزيله  ياسيناحمد محمد طه نينوى

كوجرى الياسقولو قاسم علينينوى

نهله محمدجاسم مشتاق طالبنينوى

ساره عليخضر خبف احمدنينوى

عفاف عارفرائد فؤاد زيداننينوى

شيحه ابراهيمطه محمدعلي احمدنينوى

غنيه فاضلعدهللا محمد علواننينوى

عاليه عبدالرحمنعدي عبدالستار جاسمنينوى

فاطمه عبدالقادرحسن محمدبهجت علينقينينوى

خديجه محمدصباح يوسف حسيننينوى

عيشو محمدمحمد احمد محمدنينوى

امونه ابراهيمصفوان ابراهيم خضرنينوى

فضيله عليدلشاد خضر احريثنينوى

بيزال شيخوعيو حسين قاسمنينوى

مهره ابراهيمعبدالسالم محمود عليوينينوى

لمعه بلوفالح خلف ابراهيمنينوى

زهره ناقيرسول حسين مهدينينوى

تركيه محمدخضر الياس محمدنينوى

رفعه محمدعبدهللا محمد الياسنينوى

حصه يونسابراهيم هادي حسيننينوى

غنيه محمدرعد وعدهللا داودنينوى

اميره عباسعليابراهيم محمد زينلنينوى

سعديه ماالهللمحمد حسين مجيدنينوى

سعديه سعيدمحمد يونس مجيدنينوى

عليه حسينعالوي جاسم حمادنينوى

مريم بكتاشعلي ابراهيم محمديونسنينوى

حسنو خضرصابر طاهر محمدنينوى

رفعه جارهللاراكان محمد محمودنينوى

فتحيه محمداياد نوري محمودنينوى

عائشه عبدالعزيزعبدهللا فاضل قدرنينوى

فاطمه ياسينعمر محمد خلفنينوى



عمشه حسينمحمود محمد حسننينوى

عزيزه عطيهشهاب احمد عالوينينوى

فاطمه سلطانرياض محمد ابراهيمنينوى

فاطمه حماديعلي ابراهيم عبودنينوى

نوفه سلطانمشعان منصور سلطاننينوى

حمديه صالحاحمد ابراهيم حسيننينوى

مياده صبريمصطفى عبدالجبار صالحنينوى

مايده سعيدطارق سالم ذنوننينوى

انتصار محمدمشتاق محمود ابراهيمنينوى

هاشميه كاظممحمد حمدي حمودينينوى

ملكه احمدوليد محمد احمدنينوى

نهيه سالمعباس صالح عبدنينوى

نوفه محمودمحمد علي محمدنينوى

صبا عبدهللاايسم احمد طهنينوى

لمياء عليعلي بشار سالمنينوى

منيبه احمدخالد عبدهللا محمودنينوى

سميه غانمفراس سبهان فاضلنينوى

عوفه عليمحمد علي الطيفنينوى

حنان خلفزياد معن هاشمنينوى

هبريه حسنحسين جاسم حسننينوى

باسمه كوكبعمر مظفر سعيدنينوى

علياء حسونعبدالرحمن عامر محمدشيتنينوى

شاهه خليلمبين خليل ذنوننينوى

وضحه عبدهللااحمد ابراهيم فتحينينوى

ساهره محمدعامر جمال نجمنينوى

صافيه اطفيلسهيل عبار ياسيننينوى

منى محلطالب حسن علينينوى

مكارم محمد شفيقوليد خالد يحيىنينوى

عيده احمدصكر فتحي محمودنينوى

اسيا يونسمحمد دهام حسيننينوى

ايمان محمدمعتز محمد ابراهيمنينوى



امينه احمدامين طاهر محمد صالحنينوى

خمي سليمانرجب محمد عمرنينوى

وضحه حسينعبد محمد سليماننينوى

حمره خزعلحسن علي بلونينوى

نجاح سطمخالد نوح ظاهرنينوى

نوره احمداحمد حسن علينينوى

غفران عبدالهاديحارث وسام علينينوى

حضيريه احمدالياس خضر محمدنينوى

امسيى رمضانابراهيم حمرو حسيننينوى

فطيم صالحعلي اسماعيل حمونينوى

حسنه محمدسالم جاسم حسيننينوى

جدعه سليمانحاتم محمد حسننينوى

ادريسه جمعهنوفل نافع حسننينوى

ريمه خلفاسحاق محمد ابراهيمنينوى

فاطمه محمدماهر صالح عربنينوى

منيفه محمودانيس خضير محمدنينوى

شمسه عليحميدان محمود حميدنينوى

حمده جاسمحسن احمد محمدنينوى

ناهده احمدعمر خالد دحامنينوى

ساجده ابراهيمغازي فيصل سلماننينوى

خالده سلمانعجيب عادل سليماننينوى

مسيره مليحانعوض معاشي عسكرنينوى

ميان خديدازياد هسن حسننينوى

ونسه يونسفارس عزيز حمدوننينوى

زمزم ابراهيمعبداللطيف حسن سليمنينوى

مريم عبدهللامحمد علي عبوشنينوى

صالحه خليلجاسم محمود مطرنينوى

فتحيه خالدمحمد خلف عبدهللانينوى

لطيفه حمدهاشم حواس خلفنينوى

كمره حسيناحمد عبدهللا نجمنينوى

عويشه ذنوندحام عبد عبدهللانينوى



باكره حسنذاكر فيصل عاصمنينوى

سوريه ابديوياحمد حمو احمدنينوى

عليه ويسذنون محمد طهنينوى

وضحه خلفحواس محمود احمدنينوى

عيبه شرفباسل خلو عطونينوى

عطشه عفرثروي دلف رحيلنينوى

جميله فريحاحمد صالح احمدنينوى

دره عليوطبان محمد ابراهيمنينوى

مريم احمدسالم عبدهللا علينينوى

الهام سعدهللااحمد محمد نورينينوى

صبحه محمدادريس خليل حميدونينوى

فصوله عليحسن شيخو علينينوى

عرنه محمداحمد خضير صالحنينوى

خشريه محمدوليد محمد سيدونينوى

مريم ابراهيمبسام ايوب احمدنينوى

صبحه محمدمحمد مرعي حسننينوى

عواشه طهموفق هاشم احمدنينوى

افطيم ابراهيمفراس صايل علينينوى

رفعه جدوععماد ابراهيم عاكوبنينوى

فهيمه عبدعلي ابراهيم حمادينينوى

غنيه ابراهيمعبدالغفور سعدهللا صابرنينوى

وحيده محمودعلي ياسين احمدنينوى

مريم محمدمحمد محمود خلفنينوى

عيده حسنجمعه حمد معيوفنينوى

ملكه خضرسالم احمد حسننينوى

زهيه عليراكان جاسم عبدهللانينوى

زهيه داوديونس موسى عيسىنينوى

وزه عليمشرف صالح عبيدنينوى

نوفه عبدهللافواد سالم فاضلنينوى

رده ابراهيمعبدالستار علي حسيننينوى

ذباحه محمدخليل ابراهيم علينينوى



ليلى محمودمحمد جمعه حسننينوى

عواشه احمدزيدان محمد خضرنينوى

صباح يونسمحمد مؤيد نافعنينوى

راضيه ابراهيمحميد رثيع زيداننينوى

فلاير محمديوسف سبهان مصطفىنينوى

هنوف ثوينيسعد فيصل فهدنينوى

عيفه جزاعهليل دعسان خليفنينوى

امونه سليمانربيع محمود محمدنينوى

تاضي ثالجحسين علي ياسيننينوى

عائشه خلفعمر حازم صالحنينوى

عائشه محمدخليل محمد سليماننينوى

فضه خلفعبدالكريم صائل ابراهيمنينوى

فطيم حسنمنيف مجبل هجيجنينوى

ربوعه سلطاناياد محمد حسيننينوى

نجمه عليباسل احمد طهنينوى

امل عبدالرحمنداود محمود داودنينوى

حليمه دولهابراهيم علي عبدهللانينوى

كوجر اوسفحواس خضر حسننينوى

بسي سمونعمت خدر اسماعيلنينوى

لمياء اسماعيلسيف رعد علينينوى

وضحه خلفهاشم عبدالجليل محمدنينوى

زينه محمدسالم عواد نهيرنينوى

نوره عليطارق اسماعيل صالحنينوى

يازي رافعحاجم خضير صالحنينوى

ندى عليعالء ابراهيم حسننينوى

حبشه صالحكامل محمد علونينوى

لطيفه عليسعود حسن صالحنينوى

شمسه حسينانور جمعه خليلنينوى

ثلجه حسنعبدهللا حمد محمدنينوى

شمسه عليرياض فيصل عزيزنينوى

احالم سالموليد خالد هاشمنينوى



منى عيدانعلي احمد علينينوى

امينه محمدخالد سعيد عوادنينوى

فاطمه منوخطاهر عماش منوخنينوى

شكحه محمدحسن علي شاهرنينوى

ملكيه سلطانصايل اعويد خزعلنينوى

مريم احمداحمد محمدعلي عبدالرزاقنينوى

فاطمه ابراهيمحسام محمد عزيهنينوى

شريده قاسممحمود خلف خضرنينوى

صبحه جاسمعناد حمزه علينينوى

مياسه عليرعد غائب محمدنينوى

عفته عبدهللاجبر جليل كريمنينوى

فضه طهفرحان علي محمدنينوى

زهره ابراهيمفارس صالح جاسمنينوى

فاطمه منوخماهر عماش احمدنينوى

منيفه عبدهللاعبدهللا محمود علينينوى

عيشان بشارخيري سيدو قاسمنينوى

مريم عبدهللاعيسى احمد مصطفىنينوى

امينه يعقوبرسول زكي محمدنينوى

كوري محلودحام نائف محمودنينوى

ميان سمواحمد الياس علونينوى

كوزي خلفسليمان خلف علينينوى

سيفي قاسمسعيد بشار تمونينوى

صالحه عطيهيونس عباس حسننينوى

مريم ابراهيمحازم محمد علينينوى

مريم عوادعبدهللا علي محمدنينوى

فرحه خلفوعد تايه خضيرنينوى

شكريه عبيدمحمد محمود منصورنينوى

امينه محمدوعد اسماعيل حمادينينوى

ترفه سعيدسرحان ذياب احمدنينوى

غربيه صلبيعامر عبدهللا جميلنينوى

فخريه سرحانعلي سعدهللا سعيدنينوى



صيته رفاعياحمد راكان احمدنينوى

امينه محمدعلي جاسم عمرنينوى

مريم عمراكرم محمد سلطاننينوى

امينه حسينعواد ذنون ياسيننينوى

نوفه خضرجهاد محمدصالح علينينوى

سميه بشيرسمير تحسين عبدالجبارنينوى

كلثوم عبدالهاديمحمد وليد علينينوى

فضه حسينناظم شاكر حمودنينوى

زهره عليسعد زياد مصطفىنينوى

رسميه محمودعلي يوسف محمدنينوى

مريش محمدمحمود عباس حسيننينوى

ذكرى عبدهللايونس عدنان مصطفىنينوى

سعاد محمدعلياياد هاشم محمدنينوى

وهبيه يونسعدنان عبود قسومينينوى

مطيره عطيهمحمد حميد عليوينينوى

هدله محمدحسين طه حميدنينوى

ملكه يونسفارس هذال وناسنينوى

حليمه حسناحمد سرحان وهبنينوى

عيده عبيداحمد حمد جريدينينوى

مريم علياحمد ابراهيم حسيننينوى

فرحه خضراحمد فرج محمودنينوى

منتهى رجبوليد طه مصطفىنينوى

خالصه عثمانمحمود علي صالحنينوى

لهود خلفمخلف ضحوي موسىنينوى

عفته اسوداحمد دحيالن مطيرنينوى

سناء عبدفراس حبيب حسننينوى

اخالص هاشموسام محمد طهنينوى

هاشميه عبدهللاعلي عبدالعزيز احمدنينوى

خوله اميناحمد محمد احمدنينوى

مريم محمودمحمود عبد حمدنينوى

خديجه محمودفراس يعقوب يوسفنينوى



نزهه شيترافع ذنون يونسنينوى

واجده خليلعمر عبدالسالم محمدنينوى

نوره محمدصالحعزيز خليل عزيزنينوى

عفيفه صبريخالد طه محمودنينوى

اضحيه حمدفهد ثريدي شطينينوى

حجمه سليمانعلي راكان غلبنينوى

حزنيه كعيفرعويد محمد منادينينوى

سميره احمدامبارك ساجت ادريسنينوى

فاطمه محمدمحمد ابراهيم حميدنينوى

مريم حسناياد وعد فتحينينوى

غربيه جلودعبدالكريم حمد سلطاننينوى

عدله ابراهيممحمد مفضي احمدنينوى

نعيمه عليسطم بديوي احمدنينوى

نوره غنامخالد عليوي سلطاننينوى

فتحيه خضرباسم علي سلطاننينوى

خديجه حبتورياسر حمد حمودنينوى

غاليه مصطفىاحسان عيسى يونسنينوى

رساله خضرفؤاد خليل مصطفىنينوى

امينه صالحعلي حسين علينينوى

فريده محمدسليم عرفان سليمنينوى

نوره خليلمحمدسعيد محمديونس احمدنينوى

ترفه عبدالجبارعالء عبدالعزيز عبدهللانينوى

رجاء حامدعبدالرحمن محمد طهنينوى

فاطمه عونالدينعبدهللا فتحي احمدنينوى

سميعه ذنوناسامه قاسم اسماعيلنينوى

حسنه خضربسام عمر محمدنينوى

كلندام يونسيشار ابراهيم عمرنينوى

غربيه حسيناشرف حسين علينينوى

شمسه عبدالرحمنعبدالجبار مصطفى ابراهيمنينوى

هنيه رجبخالد عبدالجبار يوسفنينوى

كني مرادزياد خلف قرونينوى



صبحه ياسينبسام احمد علينينوى

ساهره اسماعيلمحمود شعبان حسيننينوى

نجمه حسينعلي محمود ابراهيمنينوى

زياده علياحمد حسن محمودنينوى

وضحه محمودعماد احمد جاسمنينوى

فتحيه احمدناظم محمود مطرنينوى

جميله صالحمحمد اسماعيل حبشنينوى

نايله خضرشهاب احمد عايدنينوى

يتر حسيناحمد حسيب حسننينوى

فائزه محمدطارق محمود احمدنينوى

بركه ابراهيمالياس مضحي جاسمنينوى

رويده احمدمحمد احمد محمدنينوى

شهله غانمعلي طارق ماالهللنينوى

نورالهدى ذنونزياد عبدالعزيز عبدنينوى

هديه خليلنبيل سالم جاسمنينوى

ملكه حماديحسين علي احمدنينوى

وضحه رضوانمحمود صالح احمدنينوى

ثلوثه عمرخليل عطيه عكيلنينوى

صبحه عالويكامل ياسين مالحنينوى

خميسه محمدمنهل فتحي خلفنينوى

فاطمه علكهمحمد احمد خضيرنينوى

ترفه عبدهللاثامر عايد صالحنينوى

نفيسه يونسسمير محمد الياسنينوى

عيده هايلثامر مخلف صالحنينوى

خلفه محمودشعالن خليل حمودنينوى

ربيعه فيزيمحسن خلف رمضاننينوى

غنيمه حميدبالل حسين تمرنينوى

خاتون حسينمحمد حسن خلفنينوى

غالي حمدهللامحمد حسين عاشورنينوى

سكنه جعفراسماعيل محمدسليم حيدرنينوى

زينب فاضلبهجت باقر غائبنينوى



هناء محمدنجممصطفى محمد اسماعيلنينوى

كوري مرادسالم عيدو علينينوى

حمديه جادرمصعب محمد حسننينوى

طليعه عبدالحميدطه صالح ذنوننينوى

هنوف محمدسلمان سائر نهارنينوى

فتحيه محمداحمد عبد باللنينوى

فتحيه عبدهللافيصل ابراهيم خضرنينوى

حسنه عليشهاب راضي عبدهللانينوى

غزاله عبدهللاعبدالكريم حميد علينينوى

ونسه هاديمحسن محمود فتحينينوى

فتحيه ابراهيمرعد محمد فتحينينوى

قدريه فاضلعلي محمد ضياءنينوى

رويده جمعهعمر محمود فرجنينوى

مريم حورانرمضان ظاهر عبدهللانينوى

فتحيه صالحجاسم محمد ابراهيمنينوى

دهله شمرانعبدهللا كردي ساجرنينوى

هالله ابراهيمموسى خليف خضرنينوى

جواهر عليمزاحم محمد علينينوى

عمشه صالحاحمد محمد عبدهللانينوى

زهيه شعباناحمد حمد سليماننينوى

فتحيه اعبيدمقداد اشحاذه علواننينوى

ليلى محمدمصطفى عزيز مصطفىنينوى

يازي الياسفتحي صباح خضرنينوى

زهره فاضلاسماعيل ابراهيم اسماعيلنينوى

امان حميدحسين علي جاسمنينوى

نجاه يونسذاكر محمد حسيننينوى

فخريه عباسمدثر احمد يوسفنينوى

وضحه عبدداؤد صالح محمدنينوى

زهره محمودسيف عماد يونسنينوى

ضحيه فاضلنبراس خزعل محمدنينوى

فاطمه غازيفارس ثروي حدبنينوى



بهيه فارساحمد محمد برونينوى

سهام عزيزنذير بشير رشيدنينوى

حصه شاهرعلي عبدهللا علينينوى

غنيه محمودعمار يحيى شيتنينوى

خضيره احمدجاسم عواد احمدنينوى

صبحه معيذررافع ابراهيم مهاوشنينوى

مريم امينعلي يونس خلفنينوى

فاطمه احمدمحمد احمد عمرنينوى

موتحان علوخيرو كارس باجونينوى

رحمه جاسمجاسم محمود شهابنينوى

اديبه محمدمحمد محمد حسننينوى

مريم محمودخليل علي رباشنينوى

خالده احمداكرم محمد يونسنينوى

سكنه محمودرافع فخري حسيننينوى

فاطمه ابراهيمحسين محمود مكيريضنينوى

كوجر متوخالد صالح بركاتنينوى

ارزان بروخليل رشو جوكونينوى

خديجه خضرعلي خلف جاسمنينوى

زهيه علياحمد صالح حسيننينوى

نهله فتحيعبدهللا فاضل احمدنينوى

خذيجه احمدزيد محسن احمدنينوى

ساجده محيقاسم يحيى ذنوننينوى

مريم محمدعبدالمحسن علوان محمودنينوى

ساره عمرصالح غانم عالوينينوى

وضحه حسنغزوان احمد حسيننينوى

فاطمه محمدخضر محمديونس قنبرنينوى

فطيم ابراهيممحمود عباس عبدنينوى

سلمى يحيصدام الفي حسيننينوى

سهيله كريمسفيان جمال شاكرنينوى

ناهده اسماعيلكفاح ثامر ابراهيمنينوى

وسميه سميرسعود خليف طالبنينوى



عويشه سعرانابراهيم محمد خلفنينوى

فتحيه ابراهيموعد محمد فتحينينوى

مريم عبدهللاعلي داود سليناننينوى

رافده راشدمحمد صالحالدين صبحينينوى

سجى مهديحمزه محمد فارسنينوى

هناء الفيمعتز محسن علينينوى

نوفه عابدعبد عويد محمودنينوى

عنود زيدانحسن احمد صالحنينوى

غزاله عليعلي حسين عبدالعزيزنينوى

سياهيه محمداحمد عبدهللا حمدنينوى

زياده جاسمهايس عبد خضرنينوى

حسينه عليعقيل حسيب الياسنينوى

شمسه ساعدسيف عبدالعزيز خضرنينوى

سهام خليلاحمد يوسف عبدهللانينوى

نزهه حسيننواف احمد علينينوى

ضحيه عليفهد اسماعيل عبدنينوى

مريم عليهعن جاسم احمدنينوى

نوره ابراهيمنعمان عثمان عثماننينوى

سهله احمدسبهان محمد علينينوى

منيفه حمدونموفق محمد صالحنينوى

احالم يونسعلي هاني توفيقنينوى

سناء ذنونزيد طالل سعدهللانينوى

عيده حسنعمر محمد سالمهنينوى

خالده احمداحمد ايوب خضرنينوى

مريم محمودصالح ياسين خضرنينوى

طرفه حمودحسين علي خليلنينوى

مريم خليلاحمد حمود عطيهنينوى

زهور حسينمحمد خلف عاكوبنينوى

كواكب جاسمعبدهللا فتحي فرحاننينوى

مريم محمداحمد ابراهيم محمدنينوى

امينه يونسعواد ابراهيم محمدنينوى



ليلى محمدعليقصي مؤيد محمدشيتنينوى

منى خلفمحمود محمد خلفنينوى

قدريه محمودغانم محمود عبدنينوى

بايمه مطرعالء ابراهيم عمرنينوى

حكيمه فاضلصفوان جاسم محمدنينوى

اوراس رجبمحمد راضي جمعهنينوى

نذيره مصطفىكمال مصطفى حسيننينوى

ناديه ابراهيمحسن عبدالغني حسننينوى

نجمه حسناياد جمعه حمودنينوى

افطيم صالحاحمد علي صالحنينوى

عمشه عليعلي خلف الياسنينوى

عدلو طراحعلي ادي ابراهيمنينوى

طليعه سليماناسعد مؤيد محمديونسنينوى

حمديه حامدسالم مليح خليفنينوى

معيوفه عائدهليل قاران مجبلنينوى

حسيبه احمدسعد خلف ذيابنينوى

مريم حسنعلي طه ملحمنينوى

شمي قاسمعابد عنو حمونينوى

صالحه علياحمد محمود سلطاننينوى

بيروز يوسفمحمد جعفر علينينوى

عواشه جاسممحمود حواس احمدنينوى

قدريه محمدياسين محمد علينينوى

امينه مردانمحمد الياس محمدنينوى

منتهاء ابراهيممصطفى وليد صالحنينوى

ترفه عشويحماد خلف حسننينوى

خضيره احمدعبد محمد خضرنينوى

وفاء فاضلاحمد مجيد حميدنينوى

ساهره احمدسعد محمد مرعينينوى

زينه طالليوسف جسام محمدنينوى

غزاله محمدعبدهللا يونس عويدنينوى

سميره زيدانفراس عبدالجبار خضرنينوى



اقبال فتحيعبدهللا علي علينينوى

دلمه كنوانمرشد طحان سرحاننينوى

ضحيه جاسمفؤاد عبدهللا احمدنينوى

زهره حبشفائق خضير سلطاننينوى

نورالهدى محمديونس عبدالهادي محمدنينوى

خضوره ابراهيمجدوع صالح عبدهللانينوى

ثريه حسينعبدالحافظ احمد جاسمنينوى

عيده فتحيمحمد حسين علينينوى

اميره عالويخالد فتحي مناعنينوى

مطره نواسفعمر محمد فتحينينوى

مطره سليماناحمد سيك داؤودنينوى

شيمه عوادياسين احمد حسننينوى

شعاع مهيديسيف حازم صليبينينوى

منتهى احمدماهر دخيل جميلنينوى

خالده فتحيفراس طالب شهابنينوى

سالله موسىعلي حسين حمونينوى

شاهه عبدالرحيمعليالهادي يوسف عبدالنينوى

خالده خالداحمد خليل محمدنينوى

برنو محمودثامر غدير احمدنينوى

زهره دخيلعلي وسام تقينينوى

ليلى يحيىمروان بشير عبدالغفورنينوى

فتحيه يحيىعبدالمالك حسين صالحنينوى

متى رجبليث عبدالغني يونسنينوى

اميره احمداحمد عبدالكريم طهنينوى

غزاله ابراهيمذياب خلو حسننينوى

دره عليعمار محمد حسيننينوى

خوله ذنونمحمد احمد حميدنينوى

واجده محمدمحسن علي حامدنينوى

رفعه حسنعلي احمد شيخونينوى

فطومه سلطانعبد مجيد احمدنينوى

خديجه يزدينابراهيم شاكر محمودنينوى



خنسه عليعدنان محمود حسننينوى

ملكه زكيعمر رمضان حسيننينوى

نعامي عبدومراد جوقي حاجينينوى

فاطم حجيمجدل اسماعيل مرادنينوى

حمديه يحيىمحمود محمد سلطاننينوى

فاطمه عبدخلف مشعان محمدنينوى

حربيه محمدمعن عبدالقادر ابراهيمنينوى

سعديه ابراهيمشاكر محمود جمعهنينوى

فاطمه توفيقتحسين ياسين عبدالعزيزنينوى

فائزه محمدعدي محمد اسماعيلنينوى

امينه احمداحمد محمد ميرونينوى

سنجان جرجيسعبدي علي محمدنينوى

فطيم سعرانطه خليف موسىنينوى

وضحه محمدفوزي محمد صالحنينوى

عمشه فارسحسين شاهودي كالونينوى

عائشه محمودرزكار شيخماف عبدهللانينوى

خوخي ابراهيمزيدان بابير يونسنينوى

فاطمه فرحانعلي عبدهللا حاجينينوى

وضحه لطيففتحي حسو عرماننينوى

رفعه محمدريان اسماعيل ابراهيمنينوى

برنو محمودغانم غدير احمدنينوى

هنوف عليعمار احمد عامرنينوى

صبحه صالحياسر عنيز محمدنينوى

نوفه عسافعبدالمجيد ادريس خضيرنينوى

فضه يونسحمو مصطفى حمونينوى

صاره ذنونمحمد سالم ياسيننينوى

اقبال مجيدصهيب سالم محمدنينوى

مرجان خيروفرمان كبعو مرادنينوى

شكريه عبدهللاجاسم محمد احمدنينوى

فاطمه محمدعلي شيت عبدهللانينوى

عديله محيميدحمد خلف محمدنينوى



سلوى شعيبهاني جاسم احمدنينوى

هدى الياسسعد عبدالسالم جاسمنينوى

ماجده زينلسليمان يونس عباسنينوى

صالحه خضيراخضير محمدعلي مطلكنينوى

زهره جاسمعبدالغني محمد احمدنينوى

محروسه حسنطارق عبدالغني محمدنينوى

تركيه خلفوسام محسن ابراهيمنينوى

فاطمه عبدعمار حسين علينينوى

فطيم عايدخيري شبيب مجيدنينوى

شهربان احمدعيسى كريم قاسمنينوى

احالم يونسيونس وليد نوننينوى

ضحيه عسافابراهيم حسن علينينوى

شاميه حمودبلو رومي غزالنينوى

شرقيه شيتسبهان حسين علينينوى

صبيحه عبدهللااماهر ياسمين محمدنينوى

جميله صالحاحمد مصطفى عباسنينوى

خوله محمدابراهيم عايد حسننينوى

ساميه احمداحمد يونس احمدنينوى

حمديه موسىفهد عبدالعزيز محسننينوى

نركز خضرعدنان عبدالرحمن علينينوى

عيده محمدمهدي صالح فتحينينوى

فتحيه حسونمحمد ذنون يونسنينوى

عمشه شاهراحمد صالح حسوننينوى

عيده محمدمحمد محمود حسيننينوى

فتحيه جاسمعمار محمد هزاعنينوى

نمشه جاسمياسين عبود خضرنينوى

هنوف محمدمحمود جرجيس حمدنينوى

بهيه محمدامينادريس خضر عربنينوى

نازي قاسمعمر حسن علينينوى

حكومه خميسمشهد عبدالرحمن مرجبنينوى

خديجه عبدهللاحسن الزم زكرنينوى



نوير عيفانناصر خلف فضينينوى

عمشه حسينسليمان مراح مطربنينوى

خديجه مصطفىايهان صدقي رشيدنينوى

مريم محمدلقمان عبدالغفور عبدالرحمننينوى

مريم محمدرشيد محمد رشيدنينوى

شكريه اسماعيلجاسم محمدعلي فتاحنينوى

وضحه خلفجمعه محمد سلماننينوى

حزين محمديونس علي شرفنينوى

نجود عبدهللانايف داود ادغيمنينوى

امونه احمدسبهان وعد صالحنينوى

نوفه مرادعبدالكريم الياس ابراهيمنينوى

حليمه محمدعبدالكريم محمود خلفنينوى

صبحه خضيرمحمد عبدهللا علينينوى

خيريه خليلمحمدعلي علي حسيننينوى

ساجده محمودزياد يونس حسيننينوى

نذيره عباسقحطان حسن قنبرعلينينوى

نوير غنامعبد سنيدح نطاحنينوى

صبيحه محمدنشوان عبد حمدوننينوى

نوفه حمدعبدهللا علي صالحنينوى

خالده شاخوذاحمد محمد كردينينوى

خديجه محمداحمد مهندس احمدنينوى

وضحه محمودعيسى محمد عيسىنينوى

شوشه محمدعليمحمود علي محمودنينوى

فطيم صالحاحمد ياسين عبدهللانينوى

ميان روحسن سعيد خديدانينوى

عدله احمدذنون يونس صالحنينوى

كطمه رميحسالم زين صفاكنينوى

كرجيه حاجيريزان صالح محمدنينوى

لبيبه حموديصباح فاضل محمدنينوى

سميره احمدعامر خطاب عامرنينوى

خديجه محمدصالح محمود عثماننينوى



نفله عبدهللاحسين علي صالحنينوى

طليعه محمودمديد سمير اخليفنينوى

غانعه عبيدعبدالموجود جاسم محمدنينوى

سعديه حسنفرحان عدنان ادعسنينوى

عيده عيسىاحمد دحام محمودنينوى

هديه حسينحمود محمد محمودنينوى

حصه محمودنزهان علي احمدنينوى

عمشه عليوينواف علي محمدنينوى

مكيه فاضلنواف عجيل ايوبنينوى

ترفه شعبانماهر ايوب ابراهيمنينوى

بوسي فرحانقحطان احمد خضيرنينوى

زهره اسعدخالد احمد عزونينوى

فاطمه محمدمهدي صالح عربنينوى

غربيه محمداحمد محمد جاسمنينوى

وضحه نشميخالد مجيدل عويناننينوى

فهيمه محمدزياد عبدالرحمن عزيزنينوى

طيبه حمودعادل درويش خلفنينوى

ثيان خلفحسن هادي مخلفنينوى

عويشه محمداحمد طلك خليفنينوى

نجمه نايفهشام محمدعلي ابراهيمنينوى

هديه عبدالقادرسعد محمدامين سرحاننينوى

ناهده يحيىفواز حازم عبدهللانينوى

هناء عباسحسين دخيل نجمنينوى

سعده خضيريونس احمد جاموسنينوى

فضه بالويموسى ذياب جويرنينوى

خالده دحامعمار اسود حسيننينوى

فاطمه محمدخالد هواس فاضلنينوى

سعده خضرقاسم حسين عباسنينوى

وضحه عبدهللاسالم طه حمدنينوى

ليلى نافعامجد خالد خلفنينوى

وصف جاسمسعد يونس محمدنينوى



مزيونه حسيناحمد عبدهللا فتحينينوى

رسليه محمودميسر عبدالرحمن يونسنينوى

رجاء محمودمحمود احمد شاكرنينوى

حسنه منصورذياب مسعود داودنينوى

جدعه ادهامغازي خالد جدعاننينوى

خنسا خلفاحمد عمر خلفنينوى

بيبون شكريحسين كري محونينوى

شمام سليمانمحمد شريف بيبكرشيرونينوى

عديله فتحيفارس صالح مغيرنينوى

رده يونسبسام احمد عبونينوى

زهره محمدعليوعدهللا يونس محمودنينوى

فوزيه يوسفعلي حسين محمدنينوى

سوريه حمدحسن عطيه حسننينوى

ترفه حمدخزعل رمضان محمودنينوى

حمده احميدذاكر شاكر عبدهللانينوى

كلثوم محمدعلييونس عبدالرحمن خالدنينوى

فرحه حماديزهير عكيل حمودنينوى

اديبه خضرعسكر محمدصادق يونسنينوى

شريفه يوسفجمعه رشيد خالدنينوى

رسليه احمدخضير علي اخضيرنينوى

خزنه حسينمحمد خليل اسماعيلنينوى

غيداء ابراهيممحمد ميسر جاسمنينوى

فطيم محمدبشير محمد خضرنينوى

ازهيه عليوليد عبدالسالم خضرنينوى

يسرى ابراهيمسعود عبد شكرنينوى

فوزيهو نجمعمار محمد صالحنينوى

شفاء خليلاحمد ماجد مصطفىنينوى

منى عبوشزيدان خلف محودنينوى

ايمان طالبايد محمد عبدهللانينوى

دره محمدياسر جاسم محمدنينوى

سهام خليلمشعان محمد خليلنينوى



غزاله سعيديونس محمود حسننينوى

مريم عباسمهدي صالح احمدنينوى

رفعه ابراهيمرياض احمد احريثنينوى

امينه محمدسعيدالياس عثمان حسننينوى

شيرين سليمانعماد اسماعيل محمدنينوى

فهيمه محمدهشام احمد حسيننينوى

فطومه كعيانسحل احمد حمودينينوى

حال عمادمصطفى سفيان نجمالديننينوى

امنه عليقاسم محمديونس علينينوى

فاطمه فتحياحمد اسعد احمدنينوى

نوفه محمودسعدون ابراهيم علونينوى

سهله احمدسالم احمد خليلنينوى

زينب الياسبشير حسن يونسنينوى

رويده يونسسالم مروان سالمنينوى

مرضيه محمداحمد عبدالعزيز حسننينوى

زهديه سعدهللامثنى خميس خضرنينوى

دبله حمزهعطاهللا راضي مرفوعنينوى

زهيه خضرمحمد محمود احمدنينوى

كلثومه احمدمحمد اكرم يونسنينوى

اسمرخان عمرفيصل محمد حيدرنينوى

سعديه احمداحمد شاكر محمدنينوى

نوفه حسنعبدالجبار عباس سليماننينوى

فاطمه احمدصعب سالم خضرنينوى

ارخيته يونسمزبان محمد محمدعلينينوى

نوره طهرعد احمد صالحنينوى

فتحيه سلطانمحمد علي حشاشنينوى

اغصان ابراهيممحمد نزار عبدالستارنينوى

منال حسناشرف ثامر توفيقنينوى

صبحه حميدباسم محمد احمدنينوى

سميه صالحعبدالهادي ضامن محمدنينوى

مطيره سلطانمحمد عويد سلطاننينوى



مشراقه دريعيمحسن ابراهيم حورينينوى

شكريه خالدسعد بهزاد علينينوى

طفله عيادهنايف عايد منورنينوى

عائشه عليعبدهللا حسين صالحنينوى

مريم عباسهشام احمد خضرنينوى

حسيبه محمدغريبهيثم عبدالقادر قاسمنينوى

فهيمه اسماعيلفرهاد رمضان طاهرنينوى

طليعه محمدعدنان رحيل عوادنينوى

مطوره صالحعبدالقادر احمد خلفنينوى

قمريه حميدعنتر عبدهللا احمدنينوى

وصف عليطركي مشعل مطلكنينوى

فتحيه احمدسلطان علي مصطفىنينوى

حنان ادريسعلي عادل يونسنينوى

بنيه يونسعمار محمدامين احمدنينوى

فهيمه يونسعدنان يوسف حمونينوى

ملكيه عبدالعزيزعباس عبدهللا علينينوى

ترفه لهيبمحمد شحااذه فريحنينوى

عيشبان صيلسالم محمدصالح احمدنينوى

عليه ادريسعمار غانم الياسنينوى

جميله ابراهيمميسر حازم شعباننينوى

حليمه محمدمجيد حميد حسوننينوى

جمله عليرضاحسين هاشم عباسنينوى

سكنه محمودمحمد فخري حسيننينوى

خجو الياسعزالدين خضر علينينوى

مريم حسينناصح حبيب ابراهيمنينوى

نوفه محمودمحمود خلف عمرنينوى

فاطمه حسينجواد عباس علينينوى

فطومه حسيناحمد حبيب حسيننينوى

صالحه فتحيحسن عالوي مرعينينوى

عمشه خضرحبو عبد حبونينوى

نوفه خضيراحمد جاسم محمدنينوى



فطومه محمدعبدهللا عبدالرحمن عبيدنينوى

خديجه عزوعزيز محمد علينينوى

عائشه عمرحمود احمد محونينوى

نجاه احمدمنتظر عباس ابراهيمنينوى

عذره احمدصفوان محمد لطسنينوى

فريحه مبردفرمان عشوي سالمنينوى

غربيه عايدصباح حبتور علينينوى

فاطمه اوسففائق حمو الياسنينوى

امينه احمدحسين علي حسيننينوى

نوفي غربيخلف كروان عياشنينوى

صبحه حسينصباح حسين زيداننينوى

خذيجه عالويمحمود عالوي جاسمنينوى

صبيحه سعيدمصعب حمزه جاسمنينوى

ريمه جدعانطالب مهدي صالحنينوى

وضحه بازورعد طه حسيننينوى

سعديه كاملذنون احمد ذنوننينوى

نوفه فتحييونس ذنون يونسنينوى

بشرى محمدعليعلياكبر فاضل عباسنينوى

اميره توفيقفيصل عبدالغفور جاسمنينوى

حنيفه عبديصباح حاتم حاجينينوى

خلفه مطرعفر نجم عبدهللانينوى

بهار حاجيحسن عمر علونينوى

زهره زينلسبهان غازي عبدالباقينينوى

عدله عبدحسين عواد محمدنينوى

خديجه عبدالرحمنعلياوسط سالم محسننينوى

غنيه كريماحمد كاظم جاسمنينوى

موزه جبرحسين فاضل حامدنينوى

امينه نقيحبيب محمدعلي عونينينوى

صباح رشادباسم فيصل عزيزنينوى

نفله حسيناحمد فاضل فتحينينوى

نذيره محمدصالححسين جمعه الياسنينوى



خذيجه خليلعبدالرزاق احمد محمدطاقينينوى

باسمه محمدعباسمنذر رضا محمدطاقينينوى

امينه يوسفحكم حسين محمدنينوى

سريه عزيزعلي حيدر محسننينوى

تاضي خليلعلي ماهر عبدهللانينوى

هوا معيوفمحسن غرتو احمدنينوى

هوري رشوحيدر مراد مشكونينوى

عليه حسينقيس محمود فاضلنينوى

انتصار حسنياسر عبدالرزاق صالحنينوى

زينب فاضلجواد رضا كاظمنينوى

فطومه حسناسعد محمود خلفنينوى

امل سالموسام محمد حامدنينوى

رابعه خالدمحمد علي حسيننينوى

شنطوبه جاعدطايس محمود محمدنينوى

فاطمه يونسميسر سعيد حسيننينوى

بكي حسنفارس يوسف حسيننينوى

وحيده خورشيدمروان سعيد حاجينينوى

سهيله عزيزاحمد وعد شكرينينوى

غيداء احمديوسف غسان عبدالجبارنينوى

زكيه يونسفراس ابراهيم جاسمنينوى

فطيم محمدمنذر حسيين محمدنينوى

خوله محمدعلي ابراهيم احمدنينوى

حلوه نوحعلي محمد محمودنينوى

منى محمدصالحمثنى احمد رشيدنينوى

نجمه صديقعلي حامد سعيدنينوى

وطفه عليفرحان نايف ابراهيمنينوى

كطيمه شحاذهحامد حواس محمدنينوى

سعاد محمودعماد عمر حسننينوى

ملوكه اعويدممدوح نومان دعبولنينوى

شمامه جاسمهذال عيدان خليفنينوى

بدريه محمودعلي رشيد عبدالقادرنينوى



خيريه حسينمحمود يوسف سليماننينوى

مؤمن اسماعيلاحمد طالل عبدالجليلنينوى

مطره عليجعفر احمد علينينوى

صبريه محمدخالد عبدهللا احمدنينوى

عذره خضرعبدهللا ياسين ابراهيمنينوى

جميله اسماعيلمحسن عبدالحكيم محمدنينوى

فاطمه عبدالرحمنسليمان خضر عزونينوى

حليمه محمداميننعمت رستم فقنبينينوى

فاطمه حميداديب احمد عبدالرحمننينوى

خالده عبدهللاسعدون يونس جاسمنينوى

ملكيه صالحصدام مزعل اسماعيلنينوى

ذباحه خضرعمر جدوع محمودنينوى

عليه مطلكفؤاد ابراهيم علينينوى

زهره حسينعماد عبدهللا اسماعيلنينوى

هدى احمدعلي ياسر شكرنينوى

سميره حسينمحمود شكر محمودنينوى

عوفه عليسالم علي الطيفنينوى

كرحه صالحيونس عبد رجبنينوى

ثلوجه خليفمحمد احمد محمدنينوى

حمده عليوعدهللا فتحي يونسنينوى

ساره حمادفواز عبد محمدنينوى

فهيمه مطرعكاب اسديري اعكابنينوى

كرموشه الياسياسر الياس خلفنينوى

لمياء فاضلمحمد وهبي عبدهللانينوى

عنود عايشحازم سليمان ذيابنينوى

نصره يونسعبدالواحد جاسم محمدنينوى

حصه خضيرصدام محمد احمدنينوى

فضه محمدمحمد صالح خليلنينوى

حمامه عطاهللاهاشم صالح عوادنينوى

بدريه حسينياسين صالح فتحينينوى

نفله عليعلي اسماعيل سليماننينوى



هناء خليلريان سمير علينينوى

سعديه عليمصطفى فارس سعدهللانينوى

سعده خضيرشعالن محمد صالحنينوى

حربيه عليعمر عباس اسماعيلنينوى

سهيله محمودبشار موفق ايوبنينوى

انتصار محمودعالء غانم سعيدنينوى

زينه عبداحمد جاسم محمدنينوى

نهى احمدوعد محمود ابراهيمنينوى

نهايه ابراهيممهند ابراهيم نجمنينوى

سوريه اسماعيلمحمود سالم محمودنينوى

ثريا تركيبسام جمعه خليلنينوى

مريم عليمحمد علي خضرنينوى

ضحيه فرحانعبد رمضان سعيدنينوى

فاطمه عطيهتركي طه خلفنينوى

نور عبدااللهمصطفى ذكوان محمدنينوى

نجود يونسمالك انس صالحنينوى

سيناء حمدرضوان علي غانمنينوى

فتحيه محمدمحمد امعيش محمدنينوى

مريم حسونمحمد عجاج محمدنينوى

خديجه حامدطه صالح محمدنينوى

فطيم صالحعبدالرزاق خلف حمدنينوى

خديجه ابراهيمجالل شيخو عزيزنينوى

نوره احمدرافع فتحي اضحوينينوى

سميعه جاسمهاني شوكت جهادنينوى

سوريه حموزيدون خلف حسيننينوى

دوخه محمدياسين محمد صالحنينوى

عمشه حسينمحمد حسين هادينينوى

عيده خليلنشوان عبدهللا حسننينوى

مريم محمدربيع سعدي عبدهللانينوى

منجوله حسينشيار خضر الياسنينوى

وضحه سلطانفتحي صالح عيسىنينوى



عمشه محمودمحمد صالح مصطفىنينوى

فتحيه حسينخميس حسين سليماننينوى

فوزيه احمدمحمد احمد محمدنينوى

نايله سلطانخالد محمود عطيهنينوى

نوير فرحانحسين صالح عبدهللانينوى

اسعيده خلفعامر حمد حمادهنينوى

حميده عليعلي حسين علينينوى

فوزيه احمدصبحي عبدهللا قادرنينوى

خديجه ذنونسلطان حسين زينلنينوى

ترفه حسينعلي ثامر طهنينوى

رسليه ذنونمروان طالل طهنينوى

جبريه عليسعد جاسم معيوفنينوى

وضحه ويسعويد مخلف حسيننينوى

شمسه صالحاحمد صالح ابراهيمنينوى

سعدى جاسمخالد عويد مطرنينوى

ترفه عزيزعلي محسن علينينوى

مريم نوريمنتظر حسن علي هادينينوى

غزال جردوبركات حسن يوسفنينوى

زهره ابراهيمابراهيم عبدهللا محمدنينوى

رافعه طيبمحمد احمد يونسنينوى

خديجه خلفجاسم حسين حمودنينوى

وضحه سلطانمحمود علي خليفنينوى

مريم جاسمخير هللا ابراهيم عبدهللانينوى

وضحه عبدهللاريان جاسم محمدنينوى

مريم صالحعبدالمجيد يونس علينينوى

شمامه حسناحمد الياس ابراهيمنينوى

امينه احمدمحمد نوح احمدنينوى

فتحيه محمودليث خليل ابراهيمنينوى

نزهه عبدمحمد عبدالكريم صلبينينوى

خنسه حسينخلف محمود فريحنينوى

نمشه شخيحخالد حواس حمادنينوى



صفيه عزيزشهاب احمد حسيننينوى

فصوله علينواف ابراهيم احمدنينوى

فتحيه خليفحسن المبيد حنظلنينوى

كويت جاللمهدي صالح محمدنينوى

منيره حسينصالح محمد حسننينوى

بدريه عزيزقاهر جرمط جاسمنينوى

نوره مجذابعبدهللا حاكم فرجنينوى

صبريه مهوسراضي مسعود دالوينينوى

خديجه خلفاحمد حسين علينينوى

صبحه حماداشاكر محمود حسيننينوى

حفص مصطفىرياض عبدهللا عبدالقادرنينوى

نوفه عزورعد محمد علينينوى

مريم حسينسالم عبودي صالحنينوى

امينه صالحمصطفى اسماعيل جاسمنينوى

ليلى وهبحسين محمد احمدنينوى

امينه سمواحمد محمود سمونينوى

ملكه جاسميحيى ادريس احمدنينوى

عجبه حسنابراهيم الياس خضرنينوى

سلطانه حسينحمي خلف سليماننينوى

فطومه زيدانمحمد خلف سلماننينوى

هناء براهيماياد احمد عيداننينوى

نشميه خلفمحمد عمر حسيننينوى

كوثر حازممحمد صفوك محمدنينوى

رفعه خلفمحمد علي عيداننينوى

شمسه ابراهيمعمر صدام عطيهنينوى

نوره عيدانعبدالرزاق عبدالمنعم احمدنينوى

ترفه هدوعدنان عواد محمودنينوى

زهيه عبدسعد خلوف هليلنينوى

شاهه خلفدحام محمد مروحنينوى

بيزي عيدوعادل قاسم بكرنينوى

عيشان حموبابير حجي ختونينوى



كامله كوروخلف عيسى عدونينوى

زعيله جدوعغالي غضوي صالحنينوى

صيته مضحيعيد بدعي دخيلنينوى

هويره عويدكيطان عباس جزاعنينوى

رفعه فتحيحماد فتحي صلبينينوى

سوريه ظاهرنوار مصطفى صبرينينوى

رفعه غديرطه ذياب حمادينينوى

احميده مزعلزيد خلف نهيرنينوى

فاطمه ايوبنشوان احمد نوافنينوى

امينه عبدالرحمنعالوي برهو خلفنينوى

نمشه كناصصالح عبدهللا ابراهيمنينوى

عبده سلطانابراهيم احمد غزالنينوى

زهره سعيدياسر سعيد احمدنينوى

هنوف فتحيعلي عبد خلفنينوى

فتحيه احمدذنون يونس سعيدنينوى

عليه عيسىمحمد صائب هاشمنينوى

غزاله صالحعبدهللا سلطان محمدنينوى

باكزه خليلفاروق فؤاد حميدنينوى

ترفه عبدهللامحمد سالم فاضلنينوى

حميده جاسمطه شعالن احمدنينوى

وضحه ابراهيمابراهيم حسن عاكوبنينوى

ثريه عبدهللاصالح خضر عبدنينوى

عمشه حسيناحمد عبدالجليل حسننينوى

هيبه محمدخالص معيوف رومينينوى

منيفه محمودعبدالكريم خلف محمدنينوى

شمسه محموداحمد حسين علينينوى

ذيبه خلفراكان صلفيح سطحينينوى

ليلى انيساحمد مزاحم سعيدنينوى

يازي حسناحمد جاسم محمودنينوى

فرسو عباسمحمود عزيز محمدنينوى

رجاء حامدشهاب احمد حامدنينوى



حمديه حسينطالب محمدامين الياسنينوى

حسينه صالحخيرهللا حسن مصطفىنينوى

انتصار محمدصالحمؤمن فراس محمدمظهرنينوى

حياه برجساحمد قاسم خليلنينوى

انعام حامدعمر ابراهيم احمدنينوى

وضحه احمدبرزان يونس خضيرنينوى

فطومه خليلصدام جاسم محمدنينوى

نوره عبدهللامعد محمود عاكوبنينوى

خديجه اعبيدرائد احمد صالحنينوى

طليعه مجولفارس صالح محمدنينوى

نوفه فتحيبشار عبدهللا قدورينينوى

وداد محمدعمر سالم عبدهللانينوى

حمده عطيهسعد احمد منجمنينوى

عسله حسانياسر ابراهيم عبدهللانينوى

شمسه احمدحمد نزال ويسنينوى

ترفه محمدزياد علي غبينينينوى

وحيده عليماهر محمد عبودنينوى

كرحه احمدسالم جاسم بلونينوى

ضحيه خلفيونس محارب عبدنينوى

عيده محمودحسن شيت عبدهللانينوى

امونه محمدشويش صالح حسننينوى

ملكيه محمدمحمود علي حسيننينوى

لمعه عبدالغنيخلف جراح جنعاننينوى

وضحه حنضللؤي طه محمدنينوى

صيته جاسممحمد فواز احمدنينوى

مريم عيسىمحمود عيسى علينينوى

حمديه شيخوخلف مطر ابراهيمنينوى

عذره عليغانم خلف حمدنينوى

تروفه سعيداشرف احمد طساسنينوى

نجمه ويسجاسم محمد احمدنينوى

اضحيه حسنعبدالرزاق حسين احمدنينوى



خديجه طهخليل سليمان احمدنينوى

وضحه حسينعبدالملك سلمان احمدنينوى

عمشه احمدابراهيم خليل عليوينينوى

صفيه احمدعلي حسن محمودنينوى

فتحيه ابراهيمعكيل جاسم خلفنينوى

جمهوريه عبدهللاعلي محمد ادريسنينوى

زريف رشونايف رشيد بابيرونينوى

جوني عليجردو الياس خديدهنينوى

ريمه حسينعبدهللا مطني عبدهللانينوى

فاطمه فتحيحمد علي ابراهيمنينوى

عيده خليفاحمد فضيل حسيننينوى

حبسه محموداحمد حميد علينينوى

رفعه سعلوذياب عواد حميدنينوى

فوزيه يوسفصهيب نوري عبدالرحمننينوى

مهديه امينحسن محمد حمزهنينوى

اميره سليمانعباس فاضل عزيزنينوى

سمره صغيرشمري ساري سعدنينوى

فطومه عبدهللافارس مدلول اصلبينينوى

عنود احمدفتحي صالح احمدنينوى

عجبه عبداحمد رجاء فيحاننينوى

قمري ابراهيمجاسم محمد موسىنينوى

نهاد عبدالعزيزمحمد غانم رجبنينوى

سعديه شاهرداود شامل عزاوينينوى

هناء محمودماهر جاسم محمدنينوى

حبشه مالبشار نايف نزالنينوى

رمزيه حامدعالء محمد حامدنينوى

حنيف قاسمنواف خلف بركاتنينوى

منيفه خضيركاظم فتحي محمدنينوى

ريمه يونسحسن جمعه خلفنينوى

جهديه عليساهر علي صاللنينوى

حسيبه فتحيخالد مصطفى احمدنينوى



خديجه محمدعادل حسن سليماننينوى

مريم محمدعلي احمد شحاهنينوى

صبحه ابراهيمعلي حسين علينينوى

صبيحه طهعماد علي عبدهللانينوى

مغافر ابراهيمرياض ناظم خلفنينوى

مفيده شريفبسام علي عبدالرحمننينوى

سناء قاسممهند عبدالقهار مهدينينوى

انتصار عبدالمجيدعبدهللا جرجيس علينينوى

نفوس عثمانعبدالقادر محمدصالح محمدنينوى

زهور جمعهسعد حجاب هاللنينوى

عائشه خمسفيصل غانم حسيننينوى

خزنه محمدبرجس خالد برجسنينوى

نجاح صالحصباح حسن خليفنينوى

سيفي محمودخيري كرنوص خلفنينوى

حلوه قاسمعلي عزيز ابراهيمنينوى

امل خضرمحمد جمال الياسنينوى

سالله ابراهيمبرجس حسين حسننينوى

زهره محمدفارس محمود ويسنينوى

شاهه عوادابراهيم بشير عزونينوى

مريم خلفمحمد شهاب بلونينوى

صباح عزاويصفوان ابراهيم وهبنينوى

صبيحه خليفمحمود محمد احمدنينوى

سكينه عباسزهير علي يونسنينوى

جميله عباسارشد ياسين عباسنينوى

فرحه خلفطارق احمد علينينوى

حليمه ياسينسعد حامد يوسفنينوى

سميره حامدعمر اكرم جرجيسنينوى

سكنه محمدصالحاسماعيل محمد فارسنينوى

سلوى عبدمحمد غانم يونسنينوى

يسرى محمديونس هيثم يونسنينوى

شمسه عبدهللاخالد عبد محمدنينوى



غريب خلفالياس خدر حميكهنينوى

حمده حمدهعامر طه نايفنينوى

كرتي كشموعزت ابراهيم عصماننينوى

غريبه عيدوحسن ابراهيم عمرنينوى

جماله جاجانفاضل عباس علينينوى

نوير خلفاحمد عبد محمودنينوى

عيده ابراهيممحمود احمد خميسنينوى

حمده احمدمحمود عبدهللا سعيدنينوى

زينب رجبغازي خليل اسماعيلنينوى

شاهه عوادعمر خلف وسمينينوى

ثلجه محموديونس علي عطيهنينوى

انعام يونسمحمد نوفل احمدنينوى

عزيمه سعيداحمد عبدهللا يونسنينوى

حسنيه احمدعماد ذنون يونسنينوى

ونسه حسينابراهيم يونس مهدينينوى

ساره حسنمحمد يعقوب يوسفنينوى

بنفشه احمدعلي سليمان ابراهيمنينوى

فاطمه حيدرعباس فاضل حسننينوى

زهره عيسىضياء حسين علينينوى

سهام احمدبشير جمال محمدنورنينوى

عمشه ابراهيممحمود حسن عمرنينوى

يازي احمدعدنان محمد علينينوى

فطيم حمدمحمد علي حسيننينوى

خشفه ايوبمحمد ايوب عبدهللانينوى

امنه عبدالكريموسام زيدان عبدالحسيننينوى

سالمه حسنمحمد محمود سليماننينوى

قنطاره اوسفخالد حازم سلونينوى

شكريه عايدمحمد فرحان مناحينينوى

سهله عطيهعبدهللا عامر فتحينينوى

شمامه محمدحسين علي عبدنينوى

عاتكه محمدسرمد طالل غانمنينوى



نوال عبدالرحمنمحمد شكيب عبدنينوى

مريم محمدعمشه مديد حسيننينوى

حكيمه محمدهذال ثامر حسيننينوى

فريده مصطفىنوزت نجم عبدهللانينوى

سكنه محمديونسحسن قدو حسيننينوى

فلاير احمدليث وعدهللا عبدالقادرنينوى

خالده علينشوان ذنون يونسنينوى

سناء اسماعيلمحمد عبدالجبار صالحنينوى

سلمى مزريبركات سوعان الخينينوى

امينه الطيفحسين علي حسننينوى

ترفه خالدحسين محمد سلطاننينوى

حبشه محسنعياده راضي عيادهنينوى

اهويه علياحمد فاضل حسننينوى

نمشه عليمحمود عبدهللا طعمهنينوى

منيفه محمداحمد محمود حبيبنينوى

بدريه عالويخطاب صالح كمرنينوى

عذره عليادريس ياسين خلفنينوى

لطيفه احمدعلي احمد سلطاننينوى

اريمه رضافهمي عزيز علينينوى

سعده عليابراهيم محمد دبيسنينوى

فاطمه عليويمحمد احمد خالدنينوى

يسرى محمدكرار محمد عمادنينوى

دره حسنعلي يونس احمدنينوى

عمشه ابراهيممحمد حسين محمدنينوى

خميسه حسنخالد احمد حسننينوى

زينب خضررائد حسين سالمنينوى

سلطانه ابراهيمشهاب احمد خلفنينوى

حرفه حمدساجد خالد خلفنينوى

باسمه عالويمحمد علي روحينينوى

زهره اسماعيلممتاز علي منديلنينوى

تركيه جاسمصدام حسين علينينوى



شمسه محمدعادل سليمان داودنينوى

دفيره شنديعراك عايد خليفهنينوى

انتصار الياسماجد عبوش علينينوى

سهام مجيدسامي حازم محمدنينوى

ابتسام حسينهادي محمد عبدنينوى

ملكيه ذيابويس صباح خضرنينوى

عديله بيجونايف خضر طهنينوى

نزهه فياضابراهيم الياس خضرنينوى

عواشه خضرعماد حسين جاسمنينوى

فرحه جاسمعدنان عطيه رمضاننينوى

هالله طريفمساعد سليمان كسارنينوى

ترفه عجيلابراهيم يونس ابراهيمنينوى

منيفه ملفيعطاهللا عيفان مزعلنينوى

فضيله يوسفعدي مصطفى الياسنينوى

مكريم يحيىبيشوار علي يحيىنينوى

مريم شحاذهفهد سليم محمدنينوى

شكريه محمودموفق الياس ابراهيمنينوى

وهبيه حاجوياسين ظاهر قادرنينوى

بتول شيتحسين محمد فتحينينوى

شاهه محمدرمضان ابراهيم احمدنينوى

وضحه سلطانايمن صالح عيسىنينوى

عمشه فتاححازم اسماعيل محمدنينوى

امل نجمعمر موفق محمدعلينينوى

نوفه عبدهللاطالب خليل ابراهيمنينوى

نوره غريبفرحان ضعيان عويدنينوى

فاطمه عبدهللاسالم خالد محمدنينوى

ريه عبدهللامروان حسين علينينوى

فاطمه عليخالد فتحي محمودنينوى

منى عبوشزيدان خلف محمودنينوى

صيته سلطاناحمد مصطفى محمودنينوى

صبوحه احمداحمد محمد حسننينوى



نجمه محمدوسام مسلم وهبنينوى

امينه سالمريان محمدصالح كردينينوى

صبيحه عبوخالد ابراهيم علينينوى

نجود ابراهيمحردان صالح حسيننينوى

حياه خضيرمحمد فالح شبيبنينوى

اعديله طهعدنان طه خضرنينوى

خميسه رمضانعمر يونس خلفنينوى

ذيبه حماديسعد رشيد حمدوننينوى

خالده مصطفىمهدي حسين مهيدينينوى

هنيه احمدنشوان سبهان محمودنينوى

نمشه عبوديعبدهللا محمود عمرنينوى

نوفه محمدمهدي صالح خضرنينوى

عمشه محمدعزيز فاضل حامدنينوى

ونسه محمدحميد محمود حميدنينوى

خديجه حسينفتحي علي خليوينينوى

ثريه عبدهللاعبدالباسط يونس حسننينوى

فطيم زغيرمثكال صالح شمعينينوى

وزه يونسعالء داود سليماننينوى

وضحه عبدهللامصطفى محمد جرجيسنينوى

مريم عالويوليد خالد جاسمنينوى

حواء صالحابراهيم حسين خضرنينوى

تنومه ثرويمحسن خلف ماشينينوى

منى قاسماياد طارق يونسنينوى

بتول طهمصطفى نجم احمدنينوى

شمسه عباسعلي نبيل حسيننينوى

بدريه سعدهللارائد عبد ذنوننينوى

كريمه يونسطه خضر نهارنينوى

شمسه حسينعبد حويدي عبدهللانينوى

سهام محمودسعد عطاهللا محمدنينوى

صبريه جهادحسن علي ولينينوى

ساميه خضرحسين محمود ياسننينوى



فطيم رمضانحسن محمد حميدنينوى

برنو اخزامسعد ابراهيم احمدنينوى

نوره محمدفهد محمد ملحمنينوى

ذكرى شاكررداد محمد عبدنينوى

وسميه عوادفرحان خلف علواننينوى

مريم حسيناحمد يوسف حسننينوى

نوفه خضررائد عزالدين نورالديننينوى

فروحه هزاعبلو يونس عبدهللانينوى

شمسه صالحعوفي احمد خضيرنينوى

عمشه احمدعبدهللا خليف فارسنينوى

ايمان محمدمضحي علي حمودينينوى

خاده محمدقاسم فتحي احمدنينوى

فاطمه عبداللطيفماهر صالح مصطفىنينوى

فاطمه محمدفاضل عباس خضرنينوى

سميره حسنسيف احمد محمديونسنينوى

ندى عبدالرحمنوسيم عمر ايوبنينوى

هدى عبدالرحيمسليمان سعود محمدسعيدنينوى

اسيا عدنانعبدالعظيم عباس مقدادنينوى

فطيم عبدزيد سالم لطسنينوى

فاطمه قادرصالح رشيد يونسنينوى

نجود صالحمروان خالد حمدنينوى

فتحيه حسوخليل حسين سلطاننينوى

نصره محمدعبدالمنعم هزاع الطيفنينوى

ريحانه حيدرجاسم علي جاسمنينوى

بهيه يونسفالح حسن حسيننينوى

توام حامداحمد سعدون عمرنينوى

صبحه خضيرعلي عبدهللا علينينوى

شيماء نامسمحمد حجي عبدهللانينوى

رسليه محمودفارس محمد حسننينوى

امينه رشيدخضر محمود عزونينوى

فضه عوادسعد حسين سليماننينوى



فتحيه ياسينسلطان احمد رجبنينوى

زهره عبدهللاعبدالقادر عزالدين خضرنينوى

صالحه فتحيياسين عالوي مرعينينوى

مطيعه نزالسعيد مرفوع مغيرنينوى

مريم مصطفىحميد حلو ظاهرنينوى

سوريه راشدلورنس طالل فهدنينوى

حبسه نزالنواف عمبوزي صالحنينوى

رفعه محمدعدنان فيصل ويسنينوى

نائله سليماننصر علي بدرنينوى

فاطمه فرهوداحمد حسن جمعهنينوى

بهيه ابراهيممحمود خضير محمدنينوى

نزهه زيدانضياء محمود مصطفىنينوى

خديجه كريممحمد فتاح عبدهللانينوى

زهره محمودمحمود ذكر صلفيرنينوى

وضحه حسينريان عمر احمدنينوى

خزنه فيخانعائد عياده شبيطنينوى

خوله حسنمحمد جمعه ابراهيمنينوى

فصوله عليبهاءالدين الياس احمدنينوى

حصه عبدهللاعائد دحام هاللنينوى

امهيه عليعلي صالح خليفنينوى

حلوه محموداحمد خضير احمدنينوى

حبسه محمدسالم خلف محمدنينوى

خديجه ابراهيمغانم خلف محمدنينوى

رفعه غديراحمد ذياب حمادينينوى

سعديه حميدعماد وعدهللا عزالديننينوى

حياه حسناحمد محمد عبدنينوى

خديجه عبدهللااسماعيل محمدنذير ابراهيمنينوى

وضحه عزيزحسن علي ظاهرنينوى

تركيه عليهشام جاسم محمدنينوى

عيده حسينابراهيم خليف حربينينوى

خالده فاضلعمار عزيز سعيدنينوى



شمسه جاسمعامر حسين جاسمنينوى

مها فتحيسعد محمد يونسنينوى

تاضي شعباناحمد فاضل عبدنينوى

مهديه عبدالرزاقبشير صالح عبدهللانينوى

ناجيه موسىمحمد قدري خليلنينوى

عديله احمدقيس عيسى حمدنينوى

سوده ابراهيمسليم علي هصرنينوى

تركيه شهابعبدالعزيز فتحي ابراهيمنينوى

حمده خلفعمر احمد شاهرنينوى

صبيحه محموداحمد عبدالسالم يوسفنينوى

يازي شطيسميحان عليوي رحيلنينوى

وضحه محمدسالم فتحي سالمنينوى

خيريه رمضانعلي ظاهر احمدنينوى

امل عطيهاحمد موسى عوادنينوى

شاهه محموديونس احمد محمدنينوى

حربيه حسونفيصل ياسين عبونينوى

معيوفه عائددلي قاران مجبلنينوى

حطابه حواسعليوي مضحي عباسنينوى

رمله دعيسمحسن عايد خليفنينوى

سعديه محمداحمد صالح احمدنينوى

مطره محمدواثق طارق مليحاننينوى

زهور رشيدشهاب احمد عبدنينوى

ساميه حماديمحمد حمد محمدنينوى

ضحيه صالححسين محمد جاسمنينوى

هناء عبدالجبارمحمدعلي ليث عبدالجبارنينوى

ملكيه حمدوناحمد حسيب احمدنينوى

شيماء ادريسحارث محمود عبدالبارينينوى

خوله جاللاحمد نافع محمودنينوى

صفاء حاتماحمد بشار يونسنينوى

مها موفقاحمد داود جدوعنينوى

هنوه احمدعلي عبدهللا الياسنينوى



اسيه حسنجاسم محمد اعبيدنينوى

ثناء عليمحمد محمدشريف محمدكاملنينوى

مياسه عزيزالياس عطاهللا الياسنينوى

عيده احمداسماعيل خليل خلفنينوى

وضحه صالحمحمد بشير محمدنينوى

مريم عباسضحيه عساف محمدنينوى

امينه محمودانصيف جاسم صالحنينوى

لطيفه طهعلي احمد يونسنينوى

فاطمه عبدالكريمظاهر محمد ظاهرنينوى

هديه راكانصخر احمود سعيدنينوى

وداد عبدمحمد محمود علينينوى

عدله عائدحسن حسين حنيشنينوى

عائشه عبدهللايوسف حسن حسيننينوى

مريم عمرمحمد رمضان غازينينوى

حفصه عثمانازاد امين نافخوشنينوى

صاره مرادعباس كلي رشونينوى

بسي ركانايزدين علي حدرنينوى

سبحه طهحسين احمد ابراهيمنينوى

زهراء ابراهيممحمد خالد عبدهللانينوى

وضحه عبدالكريمابراهيم يوسف ابراهيمنينوى

حبسه مهيديابراهيم يوسف ابراهيمنينوى

اقبال فتحيمحمود علي علينينوى

عيشي الياسشفان حجي سمونينوى

غزاله عبدهللاصالح ابراهيم محمدنينوى

عيده صالححسين صالح احمدنينوى

ايمان احمدحذيفه عبدالرزاق محمودنينوى

حليمه داودعبدالسالم ساير داودنينوى

ايلخان مطوحسن معو حسننينوى

شمي كالوحسين ميرزا خلفنينوى

هدله فارسمحمد حسن جادرنينوى

عليه خليلامين خضر اميننينوى



عفان نايفاحمد فتحاهلل جاسمنينوى

نجاه عطيهاحمد خليل احمدنينوى

فطيم محمدمصطفى محمد خضرنينوى

مالكه عباسعبدالحكيم محمد علينينوى

حسينه احمدغسان حسن احمدنينوى

راجحه ابراهيماياد وليد فتاحنينوى

ذباحه ابراهيمخالد عبدهللا احمدنينوى

فاطمه عبدهللاليث حسين صاللنينوى

فخريه منيفسعود حمود محيسننينوى

اميره سفرهخالد مصطفى سليمنينوى

زوزان عبدالستاررحمانه شرفهالدين صالحالديننينوى

مس محمودعمر شريف شيخونينوى

ناجيه حامدنوري محمد نزالنينوى

كحيفه غفاخليل ابراهيم معيوفنينوى

سندس حنشاحمد عبدالرزاق احمدنينوى

عدوله محمدمحمود حسن محمودنينوى

غزاله عليجمبل عيسو جندونينوى

نجمه حديدعامر حمود حسننينوى

عاصمه جاللعمر مؤيد عبدنينوى

مريم احمدياسين حسون ياسيننينوى

عيده مرعياحمد محمد حميدنينوى

صبحه خلفاحمد برغش عبدهللانينوى

عيده مرعيعلي محمد حميدنينوى

خديجه حسينفارس عمر فارسنينوى

جدعه سلطانفتحي محمد حميدنينوى

حمره صالحقاسم مصطفى هاللنينوى

حلوه حياناحمد علي حمونينوى

ليلى خلففالح شيخو ابراهيمنينوى

امينه باللفتحي احمد ابراهيمنينوى

صبحه محمداحمد صالح احمدنينوى

دله احمدالياس ابراهيم محمودنينوى



فطيم جاسممحمود مصلح رشيدنينوى

مريم حماديطالب خلف محمدنينوى

ثريا فالححامد شريده صالحنينوى

ازهار محمدمحمد احمد خليلنينوى

غزاله محمدصديق شاباز شريفنينوى

عيشان سيداياد شاهين عزيزنينوى

فرحه عليميسر شهاب احمدنينوى

عزيزه حجياحمد علي عابدنينوى

سعاد رمضانميسر منهل حسننينوى

حسينه احمدمحسن حسن احمدنينوى

حوه احمدعمر صالح محمودنينوى

احالم مجيدمحمد خضير محمدنينوى

بتول محمدامينايمن ذنون هادينينوى

هناء عبدالجبارعلي غالب حسننينوى

تركيه محمدزيدان محمد علينينوى

شمسه حسناحمد محمد حسيننينوى

يازي محمدعليعبدالحميد عباس ابزرنينوى

شاهه رضىحكمت حميد محمداميننينوى

فتوح سعيدجمال حسين علينينوى

وصف محمدناصر محمد بلونينوى

جميله قمبرعليزيد علي قاسمنينوى

سيطه منصوريونس فريح خلفنينوى

جماله محمدخليل ابراهيم صالحنينوى

مطره عالويخالد هاني عباسنينوى

نوفه حمدصالح علي صالحنينوى

وفاء عبدالجبارمحمد ابراهيم حازمنينوى

سليمه يوسفطه ياسين مصطفىنينوى

موزه حميدمحمد صالح خضرنينوى

عليه ابراهيمرضا عبدالكريم مسيبنينوى

سعيده محمودسالم عماد عالوينينوى

شمسه جاسمغانم ويس خضرنينوى



فرحه احمدحوه حسين علينينوى

فائزه محمدبسام مهدي صالحنينوى

اسباهيه يونسمحمد حسن حمودنينوى

خوله محموداحمد نديم اسماعيلنينوى

خزنه عكيلفضل هليل زكبنينوى

حليمه خلفخالد اسماعيل محمدنينوى

رازتي ضاهركاوه موسى حسيننينوى

كور حسنحامد محمود طهنينوى

ضمه ملوهنايف مجبل فليحنينوى

سعده هاديرائد ابراهيم حمدنينوى

نوال فاضلبهجت شريف محمدنينوى

حسيبه محمدطاهررضوان تقي غريبنينوى

هالله كنادسراج احمد بطراننينوى

رفعه محمدعبدالناصر جاسم منديلنينوى

خديجه الياسمعن هاشم حسيننينوى

دواله سعيداحمد غدير حمودنينوى

حسنيه عايدوليد حازم محيميدنينوى

غريبه حسينسامي حسين علينينوى

عمشه جاسمفالح حسن موسىنينوى

نوره هاللهجسام عبدهللا مصطفىنينوى

شاهه خلفعزالدين جاسم عنوننينوى

وسميه خالدمعن حاتم محمدنينوى

دوخه داوودشهاب احمد خلفنينوى

نوفه محمدعبدالمهدي عليخان محمدنينوى

مراري عبدهللمزكين يوسف زبيرنينوى

ثلوثه حمدصدام محمد وهبنينوى

فاطمه محمدعبدالواحد دخيل وهبنينوى

بتله سلطاناحمد محمد محمودنينوى

دره حامدمحمود فتحي حنشنينوى

حنان احمدمثنى حازم يونسنينوى

خالده حسينمحمد حسين علينينوى



ذبحه محمدمحسن علي محمدنينوى

حوريه عليسيفالدين عواد صالحنينوى

جوزه هايساحمد محمد ابراهيمنينوى

جميله محمدرمضان عبدالغني علينينوى

عدله احمدوليد يونس صالحنينوى

صبحيه صديقاياد محمود بشيرنينوى

ليلى محمدثائر محسن الياسنينوى

كريمه شمرعلي احمد يونسنينوى

محاسن يونساحمد خليل عبدهللانينوى

حليمه ابراهيممحمد جمعه حسيننينوى

ليلو صوفيحواس حسن كنعاننينوى

ربعه احمدمهدي صالح عيسونينوى

سفانه عليسلوان رعد خليلنينوى

ضحى يونسفهد لؤي خلفنينوى

صبحه احمداسماعيل يوسف صالحنينوى

حمديه قدوريعمر سليمان داودنينوى

عيده محمدعبدمحسن محمد زينلنينوى

خاتون عيسىعلي احمد حسننينوى

عيده عبيدصباح حمزه علينينوى

فتحيه عبدسعد محمد حمزهنينوى

ترفه ناصرلطيف سعيد حسننينوى

فطيم سليمانبالل حواس احمدنينوى

فاطمه عبدهللاصالل حسين صاللنينوى

اخالص سليمانمحمود حازم احمدنينوى

غنيه محمدعبير غازي محمدنينوى

زريفه قاسممندو نعمت موسىنينوى

اسمر قاسمحسين حجي علينينوى

دره طهجميل خضر جميلنينوى

سميره عبدهللاسالم عزاوي حجابنينوى

صبحه نواسعباس حسين فتحينينوى

انتصار اسماعيلعبدهللا كنعان حسننينوى



افراح عبدالقادرمحمود صدام حسيننينوى

فلاير سليمانرضوان عبداللطيف جوادنينوى

خديجه عليمازن طه احمدنينوى

سهامه حسينسعد ق عبدنينوى

وداد عابدينخالد احمد صالحنينوى

ساجده الياسيوسف الياس حسيننينوى

حبيبه شعبانمروان حازم حمادينينوى

وضحه علياحمد جاسم حمدينينوى

خيريه مصطفىاسماعيل ابراهيم حاجونينوى

غزال سليمانعيسى براهيم عفدينينوى

فخريه يونسعلي صباح حمدينينوى

ضحيه حمودشهاب احمد حبونينوى

فاطمه محمدامينابراهيم احمد عبدهللانينوى

حبشه عبدهللامحمد محمود محمدنينوى

هاجر اسماعيلمحمود محمدصالح حسننينوى

كلفه كرديجاسم لطس تركينينوى

منتهى عبيدعماد حماد عيدنينوى

رجاء عبدالسالممروان عامر خضرنينوى

نجمه عويدعمار محمد احمدنينوى

غنيمه اسماعيلعلي حمزه عبدهللانينوى

مطيعه شطيصغير شويل وحشينينوى

شكريه محمودحسين احمد محمودنينوى

خميسيه ياسينشهاب احمد محمودنينوى

فهيمه علينبراس احمد حسيننينوى

مطره عفرالياس علي الياسنينوى

صبحه ناصرسعيد مبارك حمدنينوى

سعد رمضانمروان خلف ياسيننينوى

ترفه محمودنايف كاظم فرحاننينوى

رحمه محمدعليفواز خلف سليماننينوى

منيفه محمدغالب فاضل عكابنينوى

فضه بالوياحمد ذياب جويرنينوى



سعاد قاسمسعد فاضل ابراهيمنينوى

فهيمه اسماعيلراكان نجم يوسفنينوى

امينه وليعبدالمحسن حسن جمعهنينوى

نهله احمدياسين يونس ياسيننينوى

سناء سلطانريان طلب احميدنينوى

اميره ذنوناحمد صالح جبورينينوى

وفاء فتحيزيدد حازم عبدهللانينوى

سعده خضيرعمر محمود جاموسنينوى

وهبيه حسيناحمد سالم عبدنينوى

عدله عليصالح عبدالعزيز صالحنينوى

شيرنه احمدعمر محمود علينينوى

صبحه جلوداحمد خلف حسيننينوى

وضحه محمدخالص محمود احمدنينوى

رحمه طهمروان عزالدين قدونينوى

فيضه خلفحمود صلفيج شطينينوى

خوله مقيمفراس محمود صالحنينوى

ساجده علياسامه عبدالكريم جوادنينوى

عديله احمدابراهيم ياسين عبدهللانينوى

فطومه محمودابراهيم حمد ابراهيمنينوى

عمشه عاشوربشير محمدصالح احمدنينوى

عدله محمودمحمد جاسم محمدنينوى

مفيده نجمطه عبدالمنعم طهنينوى

هناء صيادلؤي محمد نجيبنينوى

بسي حسنعمران عادل محمدنينوى

صبريه حمدسعد عبدو محمدنينوى

سعديه جميلمردان عطاهلل محيميدنينوى

هوري ابراهيمحسين الياس الياسنينوى

سمر حسنخالد محمود قاسمنينوى

خزنه احمدرافع فرحان عبدهللانينوى

حمديه احمدسعديه محمود حسننينوى

حسناء عليصادق ابراهيم صهيلنينوى



نوال ساميعالء نجم عبدهللانينوى

خديجه محمدنافع محمد محمودنينوى

زينب عرفاترعد حسين علينينوى

صبحه فتحيحسين عكله صهيلنينوى

خضيره عيسىعمار بللو امديدنينوى

هاجر ابراهيمعثمان احمد عثماننينوى

اموش حسنخليل حسن يوسفنينوى

نايله حموديمحمد حميد علينينوى

ندى محمدراكان محمدسليم عبدالقادرنينوى

ترفه محمدالياس خضر ابراهيمنينوى

وضحه صالحليث حسين احمدنينوى

حنان خالدعالء خالد محمدنينوى

زهره ياسينمحمود احمد عبودنينوى

خضيره حسنخالد عالوي عبارنينوى

عمشه مسلمغسان طه ابراهيمنينوى

خزنه صالحعبدالرحمن سعود اسماعيلنينوى

زهره احمداحمد عويد نورينينوى

فاطمه تموصدام حسين الياسنينوى

خاتون جاسمحميد عبد حسننينوى

حبشه عائدسبهان جبار دبياننينوى

رقيه مالعبدالقادرصالح رمضان مولودنينوى

ليلى صالحهواس متعب مالحنينوى

حربيه عبدهللاصفوك سبهان سالمنينوى

رجاء محمدحسين احمد فتحينينوى

حيات محمدعلي محمدطاهر احمدنينوى

حيثه محمدخالد سعدهللا محمدنينوى

باسمه شيتريان ياسر حامدنينوى

كسره محمدمحمد خضر احمدنينوى

نوفه احمدنكتل خضر حسيننينوى

خليفه مسفرحاجم ابراهيم مجبلنينوى

هوشه حواسزايد راغب عبدنينوى



سعره حمودسامي خضر صعونينوى

نجود يونسنزار علي ياسيننينوى

ترفه عيوشمحمد احمد علينينوى

امل صالحمحمد طارق ذنوننينوى

حبوسه حسينمحمود علي الياسنينوى

عنود صالحسالم احمد رجبنينوى

شيماء حبشحارث طه سيدنينوى

كلشان سليمانمحمد فاضل عباسنينوى

امل احمدبرزان ابراهيم غربينينوى

شاهه محمودعبد احمد مرعينينوى

سميره محمودعصام نظيف محمديونسنينوى

صباح يونسبشير موفق بشيرنينوى

فهيمه فؤادمهند يونس محمدنينوى

عدوله جاسمعطشان عبدهللا احمدنينوى

صبريه سعيدنزار محمود عبدهللانينوى

خذيجه فاضلغانم حسين عبدالقادرنينوى

دره حاكمعثمان سليمان احمدنينوى

خلفه هطيلنايف محمد حمدنينوى

بسي فنديحجي غريب كجلنينوى

حنيفه خدرحسن نايف فندينينوى

نوره مجيدمنصور جاموس شيوخنينوى

انصاف حسنهبسام سعد ماالهللنينوى

كلثوم خورشيدزيدان يوسف مجيدنينوى

مريم جاسمخضر زيد خضرنينوى

يازي كترعلي امنزل عوادنينوى

ارديس عالويخضر حسين ابراهيمنينوى

نعيمه محمداميناسامه محمدنور عبدالباقينينوى

خلفه راضيمحمد خضر صالحنينوى

مريم ابراهيمجاسم الواحدعبد محمدنينوى

نهله بيرمحسين علس شيتنينوى

وضحه جاسمخلف علي خضرنينوى



اخالص شيتربيع رياض عبدهللانينوى

مريم محمدمحمود يونس احمدنينوى

فطومه احمدفيصل محمد خلفنينوى

ونسه ذنونمحمد جليل يونسنينوى

مطومه مصطفىعباس ناقي زينالعابديننينوى

وليده حامدخزعل شاحوذ عباسنينوى

سعديه محمداحمد محمد فاضلنينوى

فهيمه عليخالد طارق احمدنينوى

امينه حسينوعاد فاضل عباسنينوى

نادره يحيىمحمود نافع عبدالرحمننينوى

حليمه خضرعبدالسالم امين عبدالعزيزنينوى

نافعه احمدقاسم محمد صالحنينوى

امينه حسينيوسف عبيد هليلنينوى

سوريه محموديوسف حسن ابراهيمنينوى

حصه احمدهشام نايف احمدنينوى

مريم خضيرسعدهللا فاضل اسماعيلنينوى

شمسه مصطفىابراهيم عامر خليلنينوى

حلوه ابراهيمزاهر محمد علينينوى

دره عليالياس خضر محمدنينوى

هيام زينلاحمد حازم مجيدنينوى

خديجه احمدنوفل جاسم سليماننينوى

دره مندوشيخو رشيد بالسمنينوى

مريم حماشيحامد حسن احمدنينوى

فاطمه سعيدغازي علي حميدنينوى

نوفه احمدمحمود محمد عويدنينوى

زكيه عبيدعلي احمد محمودنينوى

شيخه ذنونجاسم محمد كنهشنينوى

بشرى جميلاحمد صالح حسيننينوى

فوزه الياسالياس علي فتحينينوى

عمشه جاسمعطاهللا طه احمدنينوى

صالحه عليبشار فتحي صالحنينوى



وضحه سليمانيوسف صبحي عبدالقادرنينوى

ثريا خلفشهاب احمد حسيننينوى

ملكه جاسمضياء بشار محمودنينوى

خالده حسينعمر نافع شيتنينوى

زهره حسنسعد عبد ابراهيمنينوى

عائشه صالحصالح حازم خضيرنينوى

فتحيه محمودعلي عاشور احميدنينوى

اميره قاسممحمد عبدالرحمن محمدنينوى

اسماء سعيدايمن محمد طارقنينوى

اغادير ذنونمحمد ناظم احمدنينوى

وفاء شعبانعبداالله قحطان رحمةهللانينوى

فاطمه عطيهياسر سطام حسيننينوى

سيطه خضرمحمد علي احمدنينوى

فاطمه صالحعماد صبحي حسيننينوى

حسينه داودعلي حسين علينينوى

مريم خضرعمار احمد لطيفنينوى

غزاله محمدنجم عبدهللا ظاهرنينوى

سكره طهغازي فيصل عبدالعزيزنينوى

حسينه احمداحمد طه صالحنينوى

مطره عبدهللامحمد حسن عبدالعزيزنينوى

صبحه خضررعد عماش حسيننينوى

ضعينه فياضرشيد علي محمودنينوى

ثريا خليفخالص محمود اصويلحنينوى

سميره ابراهيممحمد عبدالجبار يونسنينوى

ضحيه سالمعلي حسين محمدنينوى

خديجه مطيرانحران عادل رمضاننينوى

مريم عليفتحي احمد مطرنينوى

نمشه عليويمحمد جاسم حشاشنينوى

نمشه شيخوعادل انصار احمدنينوى

خديجه محمدشوكت جهاد حسننينوى

نجود احمداياد ياسين فياضنينوى



خديجه جعفرعدنان عثمان محمدنينوى

حسينه احمداحسان حسن احمدنينوى

نجاح محمد سعيدغزوان صالح جاسمنينوى

كريمه صالحخلف طه عبدالرزاقنينوى

ثريا عبدصباح الياس خضرنينوى

اخالص فخريحسن ابراهيم حسننينوى

صبحه عبدهللاعبدهللا محمد حمدنينوى

اميره محمداحمد ادريس صالحنينوى

هنوف محمودنشوان طه حميدنينوى

فاطمه عبدالقادرسالم ذياب محمودنينوى

رفعه سليمانمحمود طالب خالدنينوى

ترفه ضياءعبد نامس علينينوى

خديجه غازيعمر محمد دولهنينوى

حبسه يونسياسين خلف عطيهنينوى

خاتون شالشمانع شيحان حسيننينوى

نوره عليعمر احمد حسننينوى

حميده محمدمحمد فتحي حمدنينوى

رقيه حسينهشام حسين علينينوى

هديه ويسسلمان يونس مسلمنينوى

حكيمه اسماعيلاحمد زينل محمداميننينوى

محصومه عباسمزهر زكي جعفرنينوى

منيفه ساعدباقر زينل محسننينوى

رفعه عليسبهان ابراهيم ذيابنينوى

نوال وسميمحمد سالم موسىنينوى

حسنه مخلفمحمد جلعوط نزالنينوى

كلندام يونسفارس ابراهيم عمرنينوى

حمده عزوابراهيم عبدهللا محمدنينوى

ترفه عبدهللاخالد جالل خالدنينوى

عزيزه صالحعصام عبدالجبار عبدهللانينوى

افطيم حسناحمد حسين خالدنينوى

تركيه حميدسعد محمود حسيننينوى



حرفه عليخالد علي احمدنينوى

عجميه عليويمحمد ويس خلفنينوى

صبحه شريفيحيى محجوب بلونينوى

ازهيه الياسعبدالباري حسن خضرنينوى

خديجه خضرفالح خلف جاسمنينوى

سكينه موسىيونس جاسم محمدنينوى

هيفاء ادريسحسان غازي سليماننينوى

حليمه محمدالياس خضر علينينوى

سكره مهناصالح عباس محمدنينوى

حياه صادقعمر حسن درويشنينوى

وفاء يحيىاحمد عبدهللا حسننينوى

خاري خلفخيري حجي كجونينوى

وضحه ذنونعيسى عبيد صالحنينوى

حسينه نجيبدحام احمد علينينوى

هدله خضرعلي احمد حميدنينوى

فطومه صالححسن علي الياسنينوى

فتحيه جاسمابراهيم ساير موسىنينوى

سعديه يونسجاسم محمد احمدنينوى

تحرير غانمفهد سعد محمد علينينوى

كنوفه ابراهيمصالح خضير حسونينوى

صبحه حسينعبدالكريم احمد حسننينوى

حمده صالحصالح عبدهللا رمضاننينوى

افطيم حمدعبدهللا علي عودهنينوى

منى غانممحمد خالد محمدنينوى

يازي ابراهيماحسان عبدهللا طهنينوى

هنوف محمداحمد عبدهللا صالحنينوى

سعده حسنمحمد نزال عيسىنينوى

خوله جاسمذنون محمود ياسيننينوى

فطيم طهالياس احمد الياسنينوى

عدله احمدمحمود حسن خلفنينوى

ترفه محمدمحمود احمد حسننينوى



هدله ابراهيمعبدالكريم ابراهيم محمدنينوى

ملكه بشيراحمد حسين خلفنينوى

امينه احمدظاهر خلف علينينوى

سعده احمدحسين سعيد حديدنينوى

عليه محمدحكيم عموري علينينوى

صالحه زيدانمحمود صالح محمدنينوى

مهلبه عبدهللايونس ذياب خضيرنينوى

وضحه ابراهيمثائر شهاب احمدنينوى

صبحه عمرخلف حسون محمودنينوى

يازي يونسمحمود خلف احمدنينوى

زهره سليمانعمر طه سليماننينوى

زياده خلفصخر محمود محمدنينوى

نوفه عويدساري عبدهللا سليماننينوى

امينه حسنجاسم خليل ابراهيمنينوى

نيره طهذنون عبد ذنوننينوى

عواشه محمدعبدهللا غازي ويسنينوى

بسمه عليهياس جاسم حمودنينوى

فضه احمدعبدهللا احمد محمدنينوى

عدله صالحسعد حسن ابراهيمنينوى

ترفه الياسابراهيم خليل ابراهيمنينوى

فطيم فتحيخزعل جاسم محمدنينوى

محروسه صالححامد اسعد رمضاننينوى

سعديه خلفسهيل محمد حسيننينوى

فتحيه حسنحسين محمود محمدنينوى

ناكه محمدخالد احميد علينينوى

منيره مديدعلي فهمي نايفنينوى

فرحه جاسمصالح محمود محمدنينوى

ملكيه فتحيجاسم محمد مصطفىنينوى

زهره محمديونساحمد عبدالجبار مصطفىنينوى

سعيده حسينرياض دحام خليفنينوى

عليه هنديجميل احمد بدعينينوى



سعديه محمدعبدالرحمن مجبل حمادينينوى

رمانه ابراهيممحمد رمضان محمدنينوى

امينه حسينحسين خضر بدرنينوى

شكمه معجلابراهيم داؤد محمدنينوى

زهره خالدفارس احمد حبشنينوى

فتحيه مالجاسم محمد احمدنينوى

ايمان هذالماجد فهد محمدنينوى

غزاله عبدحسن محمد عيداننينوى

خانه بحريعبدالعزيز علو خلونينوى

صبيحه بكرعمار حسين يوسفنينوى

شمسه عالوياحمد خلف محمدنينوى

نسرين محمد يوسفمحمود عادل محمودنينوى

منى يونسمحمد اديب حمدوننينوى

عنود خلفخلف محمد ذنوننينوى

حبشه بلوجاسم رجب شاهرنينوى

فطومه جاسمابراهيم احمد بلونينوى

فاطمه خضرناصر حسن عبدهللانينوى

حنيفه عناصميزر سالم فتحينينوى

امينه محمدنكتل حسن محمدنينوى

سكنه صالحخالد رافع جزاعنينوى

اضحيه عبوشحازم محمود فتحينينوى

بتول صالحمهند ادريس يحيىنينوى

صالحه طهاياد محمود صالحنينوى

عيده نجمراكان عبدهللا حمودنينوى

عيش خضرراكان ياسين جاسمنينوى

ساره خضيرعماد عبدالرحمن محمدنينوى

سيسي مطوحيدر رشو حسونينوى

منيفه جاسمخضر خالد خضرنينوى

فتحيه عبدمحمد ثامر الفينينوى

نشميه احمدعمار عبداللطيف حمادنينوى

حمده خليلمثنى عبد احمدنينوى



جميله حامداحسان يوسف محمدعلينينوى

امينه احمداحسان عبدهللا حسننينوى

امينه ابراهيمشريف عباس عبدالقادرنينوى

عليه عطيهحسن عبد عيداننينوى

شيرين نايفزيرفان صبغة هللا عبدالرحمننينوى

امينه احمدرباح طه مصطفىنينوى

مهيه خضرنزار حسن محمدنينوى

نعيمه يونسقحطان محمد حسننينوى

مريم عيسىفتحي فراج محمدنينوى

سعديه هاديسعد زهير محمدصالحنينوى

عيده محمدنوفل احمد خلفنينوى

نمسه محمدعبار حميد جردينينوى

حصه خضراحمد حواس عبدهللانينوى

امينه سليمانحكمت صبري محمدنينوى

وداد محمدعالء محمود ابراهيمنينوى

اسمر عاصيامين الياس دندلنينوى

خاتون خديدهامجد علي حسيننينوى

شفاء عليسمير خالص احمدنينوى

زريفه عيسىضياء محمد احمدنينوى

فوزيه حماديريان احمد حسننينوى

ملكيه صبانيعلي خليف علينينوى

رجاء سرحانعلي محمد مهدينينوى

صبريه اسماعيلشهاب احمد شعباننينوى

سندس محمودواثق سالم محمودنينوى

فضيله محمدفؤاد جاسم محمدنينوى

مفاخر محي الدينعلي محمود خليلنينوى

منيفه خضرعبدالقادر خلف حسننينوى

مريم محمدمحمود عبدالرحمن محمودنينوى

فتحيه شحادمصعب عبدهللا احمدنينوى

وضحه يونسسعد ابراهيم فتحينينوى

منيفه خليفيونس الياس زعالننينوى



صالحه خليلعيسى عبد صالحنينوى

مريم عبدهللاعبدهللا احمد عبدهللانينوى

تاضي عابدعايد محمد خلفنينوى

فاطمه حسيناخضير حسون رمضاننينوى

ترفه عبدهللانايف جالل خالدنينوى

فطيم عليوينايف احمد عطيهنينوى

كوري ابراهيمسيدو صالح حسونينوى

دره حسينابراهيم يوسف ابراهيمنينوى

اسيا محمدعمار محمد خلفنينوى

مريم يوسفمحمد احمد ادريسنينوى

فضه محمدشباط صباح سحيبنينوى

هنم احمدطايس خضير محمدنينوى

عنود مخيطرافع طلب صبرينينوى

زهره عبواحمد بدوي حسيننينوى

حسينه غريبحبيب محمدباقر عباسنينوى

زينه فتحيعبدهللا فتحي عرميطنينوى

مرضيه يونسمهند احسان حسننينوى

سعديه محمدسعيدسردار عصام يونسنينوى

زينب جاسماحسان محمد عبدالقادرنينوى

سريه علوعلي عزت ويسنينوى

فطيم فتحيابراهيم جاسم محمدنينوى

ميسون عبدالعزيزعثمان حسين محمدعلينينوى

مريم محلاحمد سعيد مرعينينوى

بيداء يونسمثنى محمد ناصرنينوى

زهره عبدهللاعبدهللا محمد بلونينوى

فضيله يونسعلي مجيد محمدباقرنينوى

فاطمه بشيرسعود محمد ذنوننينوى

صبحه حسينماهر يوسف يونسنينوى

رفعه محمدمحمد فيصل ويسنينوى

عزيزه احمدفاضل صالح محمدنينوى

هاجر حسينازهر حسين زتونينوى



اضحيه حسنادريس فتحي صالحنينوى

امل سليمانغدير سمير ياسيننينوى

عديله احمدعلي عبدهللا محمدنينوى

زهره محمدعبدهللا فتحي احمدنينوى

هدله فاضلمحمود مجبل خطابنينوى

مها احمداحمد محمد غنينينوى

نيره منصورنجم عبدالرزاق احمدنينوى

ترفه عنترحميد عباس فاضلنينوى

مريم زيدانجاسم جمعه جاسمنينوى

صبحه عيدانحسن محمد منصورنينوى

خديجه سليمانجاسم محمد ويسنينوى

عزيزه محمدطاهرعمر محمود خضرنينوى

عواشه محمدصالحبران الياس خضرنينوى

تركيه حسينمحمد عباس خلفنينوى

امينه اسدهللاههزار حميد مجيدنينوى

نجاه اميناحمد سليمان محمد سعيدنينوى

ساره حميدخضر سالم سليماننينوى

امينه محمدسامي زينل محمدنينوى

كمره يونسيوسف شاكر عبدهللانينوى

شاهه احمدعاصم دخيل اميننينوى

نهله قاسممحمد حميد جلعدنينوى

زليخه محمدعليعلي عبدهللا مصطفىنينوى

هديه محمدعبدالرحمن نوفل سوادينينوى

كسره محمودبارق احمد عزيزنينوى

سيسي رفووليد عيدو قرونينوى

خناف عيدودرويش علي اسماعيلنينوى

نزهت جمعهعلي منعم حسننينوى

عمشه يونسحازم احمد حمودينينوى

حسنه حسينخلف حسين فيروزنينوى

فتحيه نجمقحطان محمد حسننينوى

بصيره خضرراكان فاروق محمد علينينوى



عيده مصطفىمحفوظ مجاهد سعيدنينوى

حبسه احمدخالد عبدالعزيز سعودنينوى

هنيه احمدعمر محمد هاللنينوى

شاهه احمدعمر عبدهللا فتحينينوى

شمسه محمدصالح خليل خضرنينوى

خوله ابراهيمرياض صالح فتحينينوى

حسنه صالحخالد احمد حميدنينوى

سعاد حسينيونس احمد عابدنينوى

فضيله عليحسين محمد حسيننينوى

منيفه حسينعمر خضر احمدنينوى

ملكه طاهرغازي فيصل حسننينوى

حمده صالحعبدالستار محمود داودنينوى

خوله عبدهللامهند مروان عزيزنينوى

زهره رمضانبرزان حسن بردينينوى

عائشه يونسفالح عثمان دغيمنينوى

فضيله عبدهللاحسين احمد سلطاننينوى

خديجه الياسلقمان حسين حسننينوى

زهره حسيننشوان احمد محمودنينوى

سلوى عبيداحمد عبدالرزاق ياسيننينوى

سناء جاللرامي احمد حامدنينوى

جوزه بلووسفيان عبدهللا فتحينينوى

شيالن حسيناكرم برهان عمرنينوى

واجده محمدنزار عبدالغني عبدهللانينوى

شذى موفقعلي معتز زكينينوى

لمياء عزيزليث منذر احمدنينوى

ثلوثه عليمحمود حسين محمودنينوى

وفاء خطابمحمد ابراهيم حسيننينوى

غدره محمودايسر ناصر شحاذهنينوى

افطيم عبدهللاخلف مرجب خلفنينوى

فهيمه سعيدعلياكبر عبدالكريم محمودنينوى

كيجي عبدفاضل عرفات محمدنينوى



رفم علياحمد عويد عكلهنينوى

صفيه جارهللامحمود حسين درويشنينوى

منيره محمدمحمود محمد محمودنينوى

زهراء شرفالدينحسن عالء علينينوى

عنود طالبجالل صالح علينينوى

منتهى حميدمحمد عادل احمدنينوى

مريم علياحمد نجم حسيننينوى

عيشه عليرائد جميل ابراهيمنينوى

نجمه محمودعبدالفتاح عبدهللا محمدنينوى

فصوله محمدرفاعي محسن برزاننينوى

اديبه ادريسمعن محمدسعدي سرحاننينوى

زهره احمدزياد عبدهللا حسيننينوى

عنود فتحيمحمد سبهان احمدنينوى

مهيه عبدهللااحمد حميد علينينوى

توينه شالوكفارس عويد جاسمنينوى

حلوه مشعانفاضل محمد شطينينوى

وضحه ابراهيمفايز حمدان علينينوى

عيده كنيفذفاضل سطم معروفنينوى

حميده عبدهللاماهر عبدهللا علواننينوى

عيشه علياحمد ابراهيم احمدنينوى

خلفه ندىعطيه سرحان صبيحنينوى

اضحيه فياضنايف جيان مجبلنينوى

هيفاء محمدمحمد فاضل علينينوى

نوال ياسينمحمد وليد محمودنينوى

زهره محمدمعتز اسماعيل نايفنينوى

عيده مشيوحعلي حسن علينينوى

مريم رمضاناحمد علي حسننينوى

ربيعه خلفزياد سعود علينينوى

خوله حميدعمر خالد الياسنينوى

امل رفاعيحسن حسين خالدنينوى

جهينه جارهللامحمد قاسم يونسنينوى



ليلى حميدبراء صالح سليماننينوى

فائزه احمدمروان يحيى محمدنينوى

نادره يحيىصفوان ادريس عبدهللانينوى

مريم داودماجد جاسم محمدنينوى

عقيله محمودمحمد علي محمودنينوى

لطيفه كمونايف خلف حمودنينوى

بسي كبعوخضر صالح قاسمنينوى

ساري صالحخالد حسن حسننينوى

صباح عبدالعزيزصدام ذيبان منصورنينوى

معصومه يعقوبكاظم مصطفى عباسنينوى

صيته سلطانخضير مصطفى محمودنينوى

صفيه صافيغانم علي محمدنينوى

زليخه شاكرمهند خيرالدين احمدنينوى

بشرى فاضلزهير احمد ابراهيمنينوى

حمدي عبدصدام حسين محمدنينوى

شكريه اسماعيلعباس يعقوب علينينوى

زينب ابراهيمعبدهللا محمد حسيننينوى

ترفه سمساحسعد محمد فتحينينوى

اخالص صالحهاني فرج احمدنينوى

فرحه صالحمحسن حمود محسننينوى

صيته عكابطه حميدي جدعاننينوى

خلفه جروصباح حسين علينينوى

مريم احمدعبدالهادي وضاح احمدنينوى

فاطمه عليايمن عبدالرزاق محمدنينوى

حمزه رمضانحسن احمد حميدينينوى

بروه كاظماحمد ادعان غرنينوى

محروسه محمدمروان علي كفرينينوى

حبسه فتحيسامي عبدالفتاح محيميدنينوى

خزنه هجيجابراهيم عبد محمدنينوى

عيده مرعيعالء احمد عبدهللانينوى

مريم عبدعثمان محمد حمدنينوى



روبيه صالحعبدهللا اسماعيل احمدنينوى

صالحه عيسىخالد ثامر نامسنينوى

خيريه ياسينرافع يونس محمدعلينينوى

فاطمه محمديونس محمد ثالجنينوى

فاطمه جاسمعلي صالح عوادنينوى

نهله عوادعبدهللا عطيه عبدهللانينوى

مهره مرعيخالد فاضل مصطفىنينوى

ليلى محمدعمر هاشم حمودينينوى

وهيبه محمودسالم هاشم احمدنينوى

خالده ابراهيمعلي احمد عبدهللانينوى

نوفه محمدعلي عزالدين حسيننينوى

شكريه حسنصالح يوسف محمدنينوى

بدريه محمدرشادسالم صالح جاسمنينوى

سعديه توفيقلؤي طاهر هادينينوى

شيخه حسنفالح خضيري جاسمنينوى

كافيه ولياحمد خليل طهنينوى

عزيزه احمدسهيل سلطان ابراهيمنينوى

باسمه محمدعبدهللا وعدهللا حميدنينوى

ساجده سلومحمد عبدالستار محمودنينوى

سرمد هاشماحمد موفق حامدنينوى

سعاد سرحانعبدالمطلب عبدالباري احمدنينوى

حمديه يوسفعبدالكريم محمود عبدهللانينوى

نمشه عيدوسليمان اسماعيل عبدالرحيمنينوى

خضيره احمدالياس محمد خضرنينوى

فرحه خليفالياس علي طريفنينوى

فطيم محمدفالح رمضان محمودنينوى

امل حمدونهيثم عبدالسالم نجمنينوى

فطيم فتحيمحسن جاسم محمدنينوى

امينه محمدبشار علي احمدنينوى

صبحه خالدصالح حسن مخلفنينوى

بحريه ظاهرخالص نافع عكيلنينوى



هاجر اسماعيلنوري خلف دندحنينوى

صاره خلفجبر محمود احمدنينوى

وضاحه احمدمحمود احمد حميدنينوى

خديجه عطيهعبدهللا صالح سليماننينوى

شمسه محمدحسين فتحي صالحنينوى

عنود خلفاحمد علي عبدهللانينوى

دره حسينعبدالعزيز احمد محمدنينوى

غزاله جاسمعزيز جاسم صالحنينوى

عمشه عليعبد حسون ابراهيمنينوى

موني عبدالسالمعماد ماالهلل مصطفىنينوى

هاشميه ذنونموفق ذنون يونسنينوى

فطومه عبدهللاامين احمد اسماعيلنينوى

برنو احمدمظفر اسماعيل ابراهيمنينوى

خنسه حسنكريم محمد ابراهيمنينوى

وضحه جاسممحمود صالح سلطاننينوى

لبيبه عكيتمحمد اسماعيل مجيدنينوى

امينه احمدعبدالكريم محمد حسننينوى

شطه شحاذهيونس محمد نمشنينوى

ناديه محمد نذيريقضان جمال ذنوننينوى

االء خضيرفهد عبدالعزيز سالمنينوى

مشراكه شيتمحمود ذنون يونسنينوى

صبحيه محمدعلييونس عبدالعزيز هلوشنينوى

شمامه جاسمخضر عيدان خليفنينوى

صالحه عبدمحمد دعدوش مناورنينوى

هنيه سالمعمر حامد محمودنينوى

شكريه حسنذنون امين عباسنينوى

عمشه مرفوعحسين خضر محمدنينوى

فطيم زيدانيونس سلطان شعباننينوى

ازهيه طهعبدالستار صالح محمدنينوى

هداه حمومحمد اعويد حسيننينوى

رخيته يونسياسين محمد محمدعلينينوى



صبيحه صالحعبدهللا علي جاسمنينوى

عايشه احمدمحمد يونس حميدنينوى

رفعه ياسينويس عنتر وهبنينوى

عنود نائفطه ياسين اسماعيلنينوى

موزه خليفظيغم علي عبدهللانينوى

امينه اسودفواز صالح خضرنينوى

ساره محمدحاتم سليمان عبدالقادرنينوى

سلوى عايداحمد محمد خلفنينوى

صيته عليمحمود علي محمدنينوى

نوره ظاهربشار خضر جاسمنينوى

يسرى هيامايمن عماد صالحنينوى

اسيا سعيدضياء علي سليماننينوى

سعديه ظاهرعدي عبدهللا صالحنينوى

فاطمه عليمولود مصطفى محمدنينوى

جواهر عراكحواس هادي نويراننينوى

خج محمدحسن شكري اميننينوى

بيري خلفعبيد بركات الياسنينوى

سعديه محمدخالد سالم تايهنينوى

شاهه محمدحسن عواد احمدنينوى

هناء محمدمحمد عادل خليلنينوى

اندير عويدفرحان محمد غريبنينوى

عمشه محمدحمدون احمد محمدنينوى

عمشه حسينخضر صالح حسيننينوى

نوال عبدالسالممحمود عمار اسماعيلنينوى

سعاد زبيدمجيد علي حسننينوى

شمسه نوافجميل فاضل محمدنينوى

زهره شعبانحسين عبدهللا حامدنينوى

هالله الحيطعطوان محسن شريدهنينوى

كلي يوسفعادل خلف عمرنينوى

غزاله ابراهيمفقه عبدهللا خلفنينوى

نعيمه رسولاحمد جعفر رشونينوى



كلثومه عباسفتحي وليد حسيننينوى

يازي طههاشم محمد جاسمنينوى

عمشه محمدمحمد احمد سلطاننينوى

وضحه عبديسالم نواف عمرنينوى

امينه محمدعليحسن عبدالعزيز عبدالرحمننينوى

نمشه عبدهللاسالم عواد نهيرنينوى

نهله قاسمعباس فاضل حسيننينوى

سلطانه عبدحسين ابراهيم حسيننينوى

رمزيه شيريناياد عبدالكريم شيتنينوى

خوله عباسمحمد يونس رضانينوى

غزاله حسوبراهيم شيخو براهيمنينوى

نوري شموموسى ملكو موسىنينوى

عزيمه  عليحاجي خالد كارسنينوى

عدول اوسومحسن عباس صفوكنينوى

جويره جيجومحفوظ صديق عبدالرزاقنينوى

مريم احمدحسين يوسف ابراهيمنينوى

نجاه رجباسعد كريم محمدنينوى

فاطمه ياسينلقمان فارس محمداميننينوى

اسمر شيخمافصالح عبدالقادر عبدالكريمنينوى

فتحيه محمدحسون صالح حسوننينوى

كسره محمودشهاب احمد عزيزنينوى

راضيه حامدعلي نزال عباسنينوى

هديه احمدمحمد احمد محمدنينوى

سهله محمدعليمهدي جاسم محمدعلينينوى

ونسه صادقباسم جرجيس فارسنينوى

حسيبه عبدالقادرعباس محمدعلي عونينينوى

امينه يونسحسين محمد حسيننينوى

فاطمه محمدياسر احمد مصطفىنينوى

رفعه شاللزياد طه حمادهنينوى

فتحيه احميدعامر حسين حسننينوى

زينب سلطانمحمد عدنان احمدنينوى



نهله غانمايمن احمد جاسمنينوى

خديجه قاسماسعد اسماعيل محمدنينوى

امينه عليمظفر محمد احمدنينوى

اعشيه عباسمحسن رشيد صباحنينوى

بشرى شيتدرويش مجيد ياسيننينوى

فوزيه فتحيمهدي صالح احمدنينوى

فاطمه ابراهيماحمد محمد عبدالقادرنينوى

هديه عليمهدي صالح حميدنينوى

وضحه طهعلي صالح حسيننينوى

فتحيه جاسممحمد خليل علينينوى

صديقه زينالعابديناحسان سليمان علينينوى

فاطمه دويجصالح محمد ارحيمنينوى

وضحه جليلمحمد احمد حاجينينوى

حمائل محوبختيار سيتو كريمنينوى

تركيه محمدصالح احمد علينينوى

شيحه تركيحسين محسن علينينوى

انتصار ابراهيمعبدالهادي عبدالقادر خلفنينوى

غازيه احمدفارس حازم عبدهللانينوى

نجالء صباحاشرف فارس محمدشكرنينوى

غنيمه عزالدينزاهد عبدهللا محمدنينوى

سميعه جميلاحمد حسن درويشنينوى

رحمه محمداحمد ناظم ابراهيمنينوى

غنيه عبدمهند محمد حسننينوى

عليه حمودوسام عبد ياسيننينوى

صبيحه يونسخالد عبد جرجيسنينوى

خوله الياسبدر هالل علينينوى

نوره طهمحمود صالح ياسيننينوى

زهره اسماعيلزغلون خضر سليماننينوى

جيمن احمدئاريان احسان صبرينينوى

خديجه يونسجاسم محمد مصطفىنينوى

هوري كالوحجي بشار مرادنينوى



عزيز شريفبديع عبدالسالم علينينوى

خاني حسوفاضل جميل محمدنينوى

رفعه ابراهيممهدي صالح علينينوى

عمشه حمدمحمد احمد محمودنينوى

منى محمودمحمد محسن حامدنينوى

نوفه ابراهيمموفق سالم عباسنينوى

طريفه كاظمسليمان عامر مصطونينوى

ثريا علوانياسين علي حسننينوى

امينه ياسينمحمد يونس عطيهنينوى

خميسه عبدهللااحمد جاسم عبدهللانينوى

نسيمه عزيزطارق يونس الياسنينوى

زهره طهمهند محمد حسيننينوى

وصف خضيرمحمد زيد محمدنينوى

امينه محمدهاشم جاسم عمرنينوى

شمسه يونسعلي حسين بيسونينوى

زهره رجباحمد عبد حسننينوى

مريم خضيرعلي حسن عبدنينوى

لطيفه عليعطيه احمد سلطاننينوى

عويشه محمداحمد محسن علينينوى

مريم اسماعيلشهاب احمد محسننينوى

كتبيه حسنفيصل مديد شنونينوى

هديه صالحعبدالستار صباح احمدنينوى

حنيفه بكرراكان تقي هاشمنينوى

منيفه حموداحميد علي عبدنينوى

غاده عبدالجبارمهند زهران سرحاننينوى

جنان بشيرمحمد عبدالحافظ نورينينوى

زينه ذنونمعن عبدالخالق مرعينينوى

امال سليمانمحمد يحيى سعيدنينوى

خديجه جرجيسهادي خورشيد عثماننينوى

امينه محمدسعد خضر خلفنينوى

نوفه احمدحكيم حاجم ابراهيمنينوى



فصوله عليمظفر احمد فراجنينوى

رفعه ابراهيمفنر احمد احريثنينوى

فتحيه عاصياحمد خلف حسيننينوى

عمشه حسينثامر عبدهللا خالدنينوى

خديجه عثمانصادق محمدنور مصطفىنينوى

رفعه عليوعد عبدالجبار محمودنينوى

سهام ذنونعمار عبدالكريم بشيرنينوى

سكنه بكتاشحسين قاسم محمدنينوى

حسنه نجمابراهيم خليل حسننينوى

نزهه الياسيوسف محمد سلطاننينوى

ميان حسينبيار رضوان شكرينينوى

شيخه عسوعلي احمد خضرنينوى

فاطمه خلفعبدهللا خلف علينينوى

نجالء عادلمحمد محمود حسننينوى

اريمه الياسحسين حبيب محرمنينوى

احالم غانمضياء صبيح حسننينوى

حياه سعيدوليد توفيق الياسنينوى

سعده حمواسعد توفيق محمدنينوى

منى حسيننكتل علي سلطاننينوى

مطيره جاسماذياب كداش زعيلنينوى

خالده صبريريان ادريس محمدعلينينوى

امينه احمدمحمود حامد محمودنينوى

عاليه احمدمجيد احمد فتحينينوى

شمسه محمداحمد محمد علينينوى

افطيم خلفميسر محمد هزاعنينوى

وفاء عبدهللاعدي عامر احمدنينوى

خديجه خلفمحمد صالح علياننينوى

غنيه فتحينكتل مجيد حميدنينوى

سعديه فرحانسعيد حسني سعيدنينوى

مطره دبوسفتحي محمد متعبنينوى

صبحه محمدسعد عباس فاضلنينوى



بيشه خالدمحمد فاضل مدهللانينوى

زهور ماالهللاحمد داود علينينوى

مها محمدخوام محمد خضرنينوى

منيفه محمدخلبل فاضل عكابنينوى

عائشه محمديوسف عبدي سعدوننينوى

جاذيه عزيزجهاد عواد صكبنينوى

شاهه دهامصابر مشعل عيسىنينوى

فطومه صالحطه ناصر طهنينوى

امنه احمدخلف شيخو صالحنينوى

خالده محمدسراج يونس شيتنينوى

حوسه حسناسعد محسن مناورنينوى

كرحه صالحصالح احمد جاسمنينوى

شوشه عبدهللابرزان جساب جاسمنينوى

امونه محمدعليحسن محمد عطيهنينوى

نوره حسناسالم علي محمدنينوى

احالم حازممحمد مناف عزيزنينوى

شكريه جادرممتاز نجم عبدهللانينوى

اضحيه حسنمرعي حسن عوادنينوى

حرفه احمدعادل خضير محمودنينوى

فتحيه حميدصالح احمد صويلحنينوى

سعده عليعويد محمد دبيسنينوى

اسكوت حمودصالح ابراهيم جاسمنينوى

سكته يحيىهذال محمد حسننينوى

رابعه يوسفيونس عبدالكريم يونسنينوى

نبال سعيدمحمد امجد ذنوننينوى

فخريه قاسمرعد غانم ذنوننينوى

حبشه محسنحواس راضي عيادهنينوى

سناء ابراهيماحمد طه ايوبنينوى

سعديه محمدعبدالرزاق طه محمدنينوى

عمشه عثمانطه الياس فارسنينوى

فطيم رشيدسطم احمد عيادهنينوى



عائشه عبارمحمود حميدي عبيدنينوى

كرومه ابراهيمسالم محمد علينينوى

حسينه خضرحكيم حسين حيدرنينوى

ترفه موسىفتحي طه خليفنينوى

فلاير تمراشرف رمزي عزيزنينوى

فاتن فوزياحمد رعد محمدسعيدنينوى

خديجه صالحهاشم عبدالكريم عبدهللانينوى

مياسه موسىعمار امين عبدنينوى

حلوه محمودمحمود خضير احمدنينوى

عمشه محمدابراهيم احمد صالحنينوى

فاطمه ابراهيمرعد حسن حسيننينوى

خديجه دحلبسمان نوح جاسمنينوى

طليعه بريراكان احمد جبيلنينوى

فطيم حامدحافظ حسبه عبدهللانينوى

مريم كاظماحمد عبدالقادر محمدطاهرنينوى

نعيمه محمدعبيد خضر عبدالهادينينوى

سوريا محمدخالد محمد علينينوى

عيشي سليمانسعيد احمد شيخونينوى

خنسه احمدعبدهللا محمد قاسمنينوى

تركيه عليجاسم عبدهللا محمودنينوى

امينه عليحسين اسماعيل عباسنينوى

خديجه عبدالجليلسعد فتحي حمادينينوى

ظبيه غربيكمال عايد مطيرنينوى

وحيده فتحيثائر محمدسعيد محمدنينوى

نجاه عبدالواحداياد شاكر حسننينوى

فاطمه عليمظفر ذنون علينينوى

ترفه محمدعويد خلف ظاهرنينوى

مريم عليخضر ابراهيم حمادينينوى

عدله حمودعماد احمد صالحنينوى

سعاد محمدمحمد محسن محمدنينوى

اميره احمداحمد حسين علينينوى



شكريه محمدنافع يحيى احمدنينوى

فصوله حسينغزوان نجم حسيننينوى

سوريه حموغريب زياد خلفنينوى

ورده محمدعليعمار حسين علينينوى

غزاله احمدعمار حسن فارسنينوى

زهره طهخالد خلف ياسيننينوى

عاصمه علياكبرهشام جاسم محمدنورينينوى

فوزيه حسينماجد محمد ابراهيمنينوى

حسنيه احمدسعد محمد ولينينوى

مريم خضرفرحان رمضان محمدنينوى

زكيه فتحيخالد سعدهللا حامدنينوى

فاطمه توفيقعنان حسن اسماعيلنينوى

نعيمه احمدعزالدين حميد محمدنينوى

وضحه صالحمرعي حسن ابراهيمنينوى

صفيه اسماعيلعمر يوسف ياسيننينوى

عجبه احمدسيف جاسم خضرنينوى

صديقه ابراهيمفيصل جعفر يونسنينوى

معصومه الياسزينل حسن يونسنينوى

شعاع عبويوسف عبدهللا حسننينوى

هله رمضانسفاح حواس حالوبنينوى

ورده سندراغب عوده حسيننينوى

شاهه خضرسامي شيخو محمدنينوى

در طهشوكت حسين كمالنينوى

مريم حاتمخميس صرخو مرعينينوى

حمده احمدمحمد اسماعيل ابراهيمنينوى

ليلى صالححسين محمد سلطاننينوى

خنسه يونسجواد سعيد زينالعابديننينوى

فتحيه عيسىحسن محمد ابوزيدنينوى

مريم دحلصباح عبدهللا خليفنينوى

فضيله اسماعيلمحمود صالح حسننينوى

نمره دليانصبري سليمان خلونينوى



مريم خضرحسن احمد لطيفنينوى

شمسه احمدعمر احمد حبونينوى

اهرام فاضلعباس صبري نايفنينوى

غزاله محمدعبدهللا صالح عبابكرنينوى

خنسه خليلمحمد احمد عنازنينوى

امنيه احميدارشد عائد احمدنينوى

زهره قاسمحيدر عبدالجبار رضانينوى

خوله عزيزياسر وليد محمدنينوى

زبيده حسناحمد سليمان احمدنينوى

ملكيه حسنذياب هاشم حسننينوى

اموش مرادمحمد مصطفى قهرماننينوى

سعديه حسننجاح طاهر احمدنينوى

سكنه الياسمحمدجهاد جميل حسننينوى

فاطمه عليمازن عبدالرزاق محمدنينوى

مريم احمدعواد عبدهللا علينينوى

امينه عبدالرحمناحمد نايف احمدنينوى

امينه يونسحسن محمدباقر عباسنينوى

ميسون مجيدمحمد طه ياسيننينوى

زهره شريفعبدالرحمن حميدي محمدنينوى

شنطوبه جاعدصباح محمود محمدنينوى

عيشي عبومحمد شعبان بيرونينوى

صبريه عليعباس علي سعيدنينوى

مريم موسىوزير ابراهيم محمدنينوى

فتحيه جاسمحسين علي ابراهيمنينوى

شرقيه خليلزياد يونس احمدنينوى

رجاء جرجيسيونس ذنون يونسنينوى

رجاء هاشمحاتم تحسين يونسنينوى

خزنه اسماعيلسعود سعيد احمدنينوى

وضحه سليمانمحمود سعيد محمدنينوى

امينه ابراهيممصطفى احمد عالوينينوى

لقاء خيرالدينسيف خالد صباحنينوى



خديجه محمدوعد عبدهللا خضيرنينوى

خوله حيدراكرم محمد ياسيننينوى

قاشيه حاتماحمد ابراهيم خلفنينوى

ثالثه عبدهللاسعد عزيز علينينوى

هناء عبدالجبارسعد نجيب عبدالرزاقنينوى

كلي خلفوليد خضر محمدنينوى

سالله سلطاننوفل عادل سلطاننينوى

فخريه فخرالدينفاضل عباس فتحينينوى

رديفه يونساسعد محمدعلي خضرنينوى

رميران محمدهلكورد محمدشريف علينينوى

حنه بلوعبدهللا عايد عطيهنينوى

حياه محمدسيفالدين احمد فتحينينوى

نوفه عبدالرحماناحمد خالد عمرنينوى

عائشه ابراهيمعبدالحميد رمضان حسيننينوى

هيله عليمحمود عبد خلفنينوى

عواشه ابراهيمصالح ابراهيم احمدنينوى

عليه صالحعلي خلف محمودنينوى

كريمه عسكراياد تقي جمعهنينوى

هدله حماشفتحي صالح ابراهيمنينوى

يازي هاشمصباح صالح احمدنينوى

ريمه سلطاناحمد خلف حسيننينوى

ايناس قحطانعمر محمد احمدنينوى

شمسه حساناحمد سعد محمدنينوى

مهديه صالحعبدهللا يونس علينينوى

روشي شموزياد خليل خلفنينوى

ميسون مجيدزيد طه ياسيننينوى

شمسه حمدمحمد محمود سعيدنينوى

بتول خليلاحمد هاشم محمدنينوى

سالمه محمدماهر حسين حسننينوى

حربيه ابراهيماحمد سليمان وهبنينوى

صبحه يحيىدحام خلف عبدهللانينوى



حويه عويدعلي خلف احمدنينوى

رائده فتاحاسامه ادريس يونسنينوى

نايله محمداحمد ابراهيم طالبنينوى

صالحه سعيدعبدهللا يوسف خلفنينوى

فطيم عفاصيونس موسى احمدنينوى

زينب ياسينعلي حسين يونسنينوى

غربيه عباسعبدالغني عبدالجبار حسيننينوى

زينب حسينهاشم خضر شكرينينوى

حمديه حميدمحمد غازي ابراهيمنينوى

حبوسه محمدناصر محمد خضرنينوى

مريم خالدناهض خلف خضرنينوى

سليمه سليمرضوان سعيد بشيرنينوى

امينه محمدمحمود احمد شيخونينوى

امونه عبدهللامحمد احمد محمدنينوى

سليمه الياسعبدهللا جعفر مصطفىنينوى

مريم محمدمخلف مطلك نهيرنينوى

غزاله عنترالياس خضر الياسنينوى

شاهه عاشورعادل احمد عبوشنينوى

صالحه محمداحمد حامد حسيننينوى

عاصمه شاكرعلي عبدالرزاق صابرنينوى

نجود موسىصالح خضير حمادينينوى

سنار محمودعلي حسين عبدهللانينوى

خوله عبدهللامحمد ادريس احمدنينوى

سعديه شيتثائر ذنون يونسنينوى

عفره خضرراكان محمود خليفنينوى

بدريه عليعمر محمد حسننينوى

عيده عبيدعلي عباس علينينوى

فاطمه اسعدمحمد ابراهيم عزونينوى

زهره خضروسام احمد ابراهيمنينوى

مناهل حمدونمحمد صالح غانمنينوى

هنوف عليمحمود عويد ابراهيمنينوى



فاطمه فتحيمحمد علي ابراهيمنينوى

لمعه جاسمعبدالرحمن سلطان محمودنينوى

خشفه جاسمخالص حمدون ياسيننينوى

هديه حسينوعد محمد محمودنينوى

عميشه احمدسهر خليف فارسنينوى

تركيه سلطاناحمد فرحان خلفنينوى

بتول يونسسالم علي حامدنينوى

عمشه حسينسليمان جاسم محمدنينوى

رفعه لوالنعمر سرحان مصطفىنينوى

وجيهه كاظماثير يونس مباركنينوى

اسماء محمدادهام عامر عزيزنينوى

فخريه صفاويعدي علي حمزهنينوى

خديجه محمودمصعب احمد علينينوى

زكيه حسنثامر محمدسعيد اميننينوى

طليعه ندىاحمد ابراهيم جاسمنينوى

مهديه مصطفىخليل عبدالحميد حسيننينوى

امينه محمودمحمود ابراهيم حامدنينوى

هنيه ابراهيممحمد عيد الكريم محمودنينوى

جكاره مرنونفاظل عبود عايدنينوى

نشميه كسارسعد حمود سلماننينوى

حميده عبدهللفاهم عبدهلل علواننينوى

مطره عليقيس مال عبدهللانينوى

غربيه صلبيفرحان عبدهللا جميلنينوى

ضحيه محمودعلي محمد عبدهللانينوى

عيده محمدرافد صالح احمدنينوى

مريم عبوشماهر يونس صالحنينوى

ريمان جميلمحمد رعد محمدنينوى

سعديه محمدخالد يونس عبدهللانينوى

عزيزه داثانصالح عبدهللا علينينوى

لهاوه سلمواحمد عردان زعيالننينوى

كريمه قصيبمحمد محمود ناصرنينوى



وحيده محمد يونسمهند محسن رضانينوى

ثلوثه ابراهيمفتحي محمد علينينوى

ثريه احمدرياض طلب يوسفنينوى

حليمه خضرمحمد احمد خلفنينوى

تاضي محمودمرعي حسن مرعينينوى

عليا الطيففالح احمد حسننينوى

ماسيه ابراهيمصالح خضر سليماننينوى

سناء عبدالرزاقاسعد امجد جبورينينوى

معيوفه مهاوشحواس الطيف محمدنينوى

وضحه حسينعبد ابراهيم حسيننينوى

فصله فارسوليد فظيل متعبنينوى

مديحه عيدانرعد خضر اسماعيلنينوى

عايده حسنصباح محمد علينينوى

عرنه محمدزياد حسين عزيزنينوى

امينه محمودخضر احمد حسيننينوى

باسمه يونس قادرعباس اسماعيل عباسنينوى

تركيه احمدعبدالقادر اسماعيل علينينوى

كسرى ابراهيممازن جمال احمدنينوى

صبحه غضبانمحمد عبيد عبدهللانينوى

هدله محمدعبدهللا علي احميدنينوى

ترفه محمدفياض محمد الياسنينوى

زهيه عبدهللانشوان خلف محمدنينوى

يسرى جمعهكامل محمد محمودنينوى

فضه ابراهيمسلطان عزيز سلطاننينوى

سميره فاضلطلب ثابت طلبنينوى

شذى نوريليث ثائر ابراهيمنينوى

اميره حسينشهاب احمد مصطفىنينوى

خضوره بلوعبدالرزاق احمد خزعلنينوى

رفعه صلبيرياض محمد جاسمنينوى

خديجه ابراهيمحسين ياسين جاسمنينوى

ماني جاسمراكان شهاب احمدنينوى



نزهه جاسممحمد محمود عبدهللانينوى

نجاه طهرعد خالد عبدالكريمنينوى

ديسم رشيدعثمان رحيل احمدنينوى

عواشه احمدشعالن محمد خضرنينوى

سعده محمودصالح جاسم خضرنينوى

نعيمه صالحطه شاكر محمودنينوى

بشه خضرمحمد ذيبان ابراهيمنينوى

وضحه عليعائد احمد عبيدنينوى

فطيم صالحاحمد صالح ياسيننينوى

فاطمه حميدصالح ياسين خلفنينوى

نائله عليحسن جمعه حسننينوى

عائشه سالماحمد عطيه محمدنينوى

شيخه عسومحمد احمد خضيرنينوى

زهره حواسعبدالرحمن خلف سلبماننينوى

صبحه احمدخالد حسين ناصرنينوى

فطومه بلوذباب ابراهيم عبدهللانينوى

حصه احمداحمد نواف محمدنينوى

فاطمه محمدعبدالرحمن حامد حسيننينوى

امل محمد زكيفراس حمادي نجمنينوى

رفعه حواسعبدالستار ابراهيم احمدنينوى

نوير عبدياسر عبدالرحمن طلبنينوى

ملكيه عبدالرزاقعبدالعزيز يونس احمدنينوى

غنيه مصطفىبشار محمد مطرودنينوى

ونسه شكرراكان محمد محمودنينوى

زينب نجممثنى احمد حسننينوى

فوزه الياسغدير محمود الياسنينوى

امهيه عويدخالد ثويني دهيمنينوى

دليل غانمتركي عويد مفضينينوى

فتحيه حسيناحمد محمد علينينوى

عطره فرجمحمد حبش محمدنينوى

ماهيه برجسعدنان صالح محمدنينوى



بشرى احمدجاسم صدام منديلنينوى

عيده صالحمحمد جاسم شاهرنينوى

رفعه عليعلي محمود علينينوى

نوفه احمدخالص احمد اسماعيلنينوى

ناهده عليامير نبيل حمدينينوى

عواشه محمدياسين غازي ويسنينوى

نوره محمدحمود احمد سعيدنينوى

اصباحه باللماهر احمد عبيدنينوى

امال قاسمعباس سلمان عباسنينوى

مريم احمدجمعه خلف محمدنينوى

كرحه محمدطه صالح خضيرنينوى

نوره حمودحسن حميد حسننينوى

فتحيه حامدانور علي ابراهيمنينوى

سميره ابراهيمتركي فواز هاللنينوى

فاطمه سليمانمحمد موسى محمدنينوى

حليمه جسينمحمود ادهيمس محرودنينوى

عاليه محمودنشوان سلطان عابدنينوى

امل صالحطارق طه تركينينوى

عيده هلوشاحمد صالح محيسننينوى

كرحه حسنمحمد جارهللا حسننينوى

نوره محمدمشعل شهاب احمدنينوى

فطيم خليلمحمد عبد حمدنينوى

ترفه مطلكحسن محمد خلفنينوى

حبسه ياسينطه محمد فرجنينوى

جمهوريه عبدهللااسماعيل محمد ادريسنينوى

رشي عبدهللاعمر قاسم سيدونينوى

نوفه ابراهيمكنعان حمود محمدنينوى

خديجه محمودمهند صالح احمدنينوى

امينه عبدالرحمنعلوان برهو خلفنينوى

زوينه محمودمحمد صالح محمودنينوى

مهيه حسناحمد حسين خضرنينوى



بهيه صالحنذير خضر محمدنينوى

خديجه اسماعيلحامد جاسم ابراهيمنينوى

امل محمدمحمد حسن عبدهللانينوى

خلود حميدبرهان محمد عصامنينوى

مريم ويسممتاز سالم زيداننينوى

احالم محمد سعيداسماعيل حازم اسماعيلنينوى

رسليه محمودوعد فاضل يونسنينوى

رفيعه محمدزياد عبدالرزاق احمدنينوى

بدريه حسينصباح احمد درويشنينوى

سعده عبدهللاعلي احمد محمودنينوى

رفعه يونسهاشم غانم هاشمنينوى

انتصار صالحعباس علي عباسنينوى

نوره محمددحام يونس عبدنينوى

فتحيه جهادازهر احمد اسماعيلنينوى

زهره مرعيفيصل جارهللا رمضاننينوى

رقيه حسينعلي يوسف محمدنينوى

نوره مطيرانحردان مطر حسيننينوى

تاالن حسنعقيل خديده حسيننينوى

ميو برهيمرشو عيدو الياسنينوى

هلو سلوامين كمال اسماعيلنينوى

مريم محمودصالح عبد حمدنينوى

وضحه محمدممدوح شرف احمدنينوى

بياز درويشزيد الياس اسماعيلنينوى

هلو سينوابراهيم خضر رشونينوى

صبحه عليويعلي الياس خضرنينوى

مريم عليموسى شيخو حمدنينوى

بهيه ابراهيمبارق نافع ابراهيمنينوى

صباح باللسعيد فرحان حسيننينوى

هدله عوادابراهيم عويد نهيرنينوى

صباح فتحيعبدالناصر احمد يونسنينوى

عذره خلففتحي احمد جاسمنينوى



خلفه عليستار عباس عثماننينوى

صفيه خلفمحمد احمد حسيننينوى

هبريه خليلخطاب ابراهيم يوسفنينوى

اعديله عليدناوي حسن حديدنينوى

حليمه يوسفاحمد اسود حنشنينوى

رفعه سليمانمحمد جاسم مجولنينوى

اريمه سعيدصالح الياس خضرنينوى

نجمه حسنغانم رضا هنداوينينوى

ونسه خالدخميس حسن فاضلنينوى

ايمان محمدمحسن احمد خضيرنينوى

نعيمه احمدزياد عبدالمنعم محمدنينوى

غريبه عبدالقادرعماد نزال ابراهيمنينوى

وضحه نايفرامي نواف الياسنينوى

حياه يونسلقمان محمود حسيننينوى

مرهج غباشحسين محمد عنكوشنينوى

معيوفه غثوانعنتر فليح شليلنينوى

عليه محموداحمد غانم عبدنينوى

بروانه خابورفرحان خليف رجانينوى

اوضاحه خلفبسام علي محمدنينوى

ليلى حميدفارس حميد مجيدنينوى

نعيمه محمدعمر الياس حسيننينوى

سناء عبدالوهابمصطفى زهير ضياءنينوى

عبده جمعهجاسم محمد عبيدنينوى

حياه الياستقي محمدعلي يوسفنينوى

عفاف فتحيزياد طارق رمضاننينوى

ناجيه محمدعدنان بالل محمدنينوى

نركز عليبرهان حبيب قنبرنينوى

عذره محمدابراهيم خليل حسننينوى

باسمه احمدفالح حسن حسيبنينوى

حواء داؤدرياض مصطفى عيسىنينوى

شهربان احمدعادل محمدطاهر محمدنينوى



فطوم جاسممحمد علي ابراهيمنينوى

فتحيه رمضانجاسم عبدهللا صلبينينوى

خالده ياسيننكتل عبداالله محمدنينوى

صبحه جابرمحمد احمد بطاحنينوى

افطيم خلفطه حسين طهنينوى

شمسه جاسمخالد جاسم رمضاننينوى

مها مهدييونس لقمان علينينوى

لمعه حسينعبدالقادر محمد عبدهللانينوى

خديجه محمدعدنان غالب صالحنينوى

ونسه حسنوليد حميد علينينوى

عليه عكيلصالح حمود عوادنينوى

نجاه يونسمروان حامد جرجيسنينوى

نجمه عزالدينفالح حسن يونسنينوى

نجمه عبدهللاعدنان حسن ابراهيمنينوى

ثلوجه هلوشعلي ويس عنترنينوى

مارو رمضانسردار عزت صديقنينوى

عامريه فتحياعبيد يونس ابراهيمنينوى

فاطمه فتحيحسين خالد يونسنينوى

ونسه سليماناحمد حسين شمديننينوى

ناهده شيتمجيد حميد حامدنينوى

هنوف احمدياسين احمد حنشنينوى

انتصار حمزهعلي ذنون عبدالمعيننينوى

رويده حامدمحمد وليد اسماعيلنينوى

فريحه ابراهيماياد سالم احمدنينوى

كرجيه يحيىقصي محمد سليماننينوى

سليمه عليجودت محمدصبحي ابراهيمنينوى

هوده خلفناظم احمد صالحنينوى

نجاه عثماناحمد قيس محمدنينوى

عليه خلفحسين محمود سلطاننينوى

ميسون خلفسالم فالح صالحالديننينوى

ناهده يوسفمحمد عبدالستار محمدنينوى



صبريه عبدصدام حسين صالحنينوى

شذى رمزيسيف نزار احمدنينوى

مريم بديويليث سليم عطاهللانينوى

سعده جعبازصالح صبري خلفنينوى

يازي معروفغربي حمود سلطاننينوى

رفعه عليالياس فتحي حمرينينوى

امامه سالمرياض محمد فتحينينوى

مريم عوادباسم علي محمدنينوى

مريم صالححسون خضر شخيرنينوى

عليه حسينطارق حمد عوضنينوى

ترفه نايفيوسف عبو محمدنينوى

مريم عبدهللاصدام غانم فتحينينوى

صبحه احمدصدام حسين ناصرنينوى

رجاء فتحيذعالء محمد بلونينوى

سلطانه رشيدصدام حسين خليفنينوى

هيفاء عباساسماعيل حقي اسماعيلنينوى

خوخه عمريوسف ابراهيم عبدينينوى

زهيده محمودمحمود خالد محمودنينوى

خالصه حسينعمر جبر محمدنينوى

كيشه رحيلزايد مخلف رجانينوى

شمسه حسنعباس فاضل وهبنينوى

حسنه عوادموفق صالح حسيننينوى

ازهيه خضرحمود محمد خضرنينوى

حميده ندىطالل ارديني سلطاننينوى

رمزيه غيثعمار ابراهيم محمدنينوى

رفعه عالويياسين علي حسننينوى

نوره جاسمعلي حسن علينينوى

امينه محمودحسام يوسف عبدالقادرنينوى

كيفاء الياسحمزه مؤيد محمد ياسيننينوى

اليسه حسينمحمد ياسين محمدنينوى

ليلى عليامير غازي صالحنينوى



سكنه ابراهيمظاهر محمد محمودنينوى

ليلى محمدعيدحسن غانم سعدوننينوى

نديمه عليمولود احمد علينينوى

مياسه احمدماجد يونس حسننينوى

فاطمه مطربسام محمد خلفنينوى

حليمه محمدجاسم طارق بكرنينوى

امينه ياسينمناور صالح مناورنينوى

مطوره عبدهللاحسن طه حسيننينوى

شاهه محمدمحمد عبدهللا ابراهيمنينوى

مهديه صالححسين احمد حسيننينوى

كسره علوخالد نايف عاتينينوى

هاجر صالححامد حمودي عبوشنينوى

عزيزه مالكعبدالعزيز يونس محمدنينوى

بيداء مؤيداكرم غزوان حسننينوى

عجميه عليحاتم فرحان احمدنينوى

ساجده فتحيخالد خلف عوادنينوى

ازهيه محمدابراهيم داود محمودنينوى

نوفه حسينحارث فيصل نايفنينوى

ترفه خلفجاسم محمد محمودنينوى

فطيم احمدياسر خلف يونسنينوى

كرحه خضيرمحمود احمد شالشنينوى

رابحه خليلسعد حمدون يونسنينوى

جنان عليثائر هادي سوادينينوى

حليمه رمضانحسين ظاهر عبدهللانينوى

فتحيه دولهخلف اسماعيل حسيننينوى

غربت عليصالح سالم بكتاشنينوى

فطومه جاسميونس صالح حمودينينوى

ناجيه عليعلي محمد احمدنينوى

ابتسام احمدهمام هاشم محمدنينوى

رافعه حسنكرار علي حيدرنينوى

وضحه عزيزعمار جاسم حمودنينوى



وضحه عكيديعبدهللا عضيب صالحنينوى

اخالص خشمهيثم صالح سفيهنينوى

خديجه غازيفراس محمد دولهنينوى

فرجه رشيدخالد حميد شاهيننينوى

ثقيله محمدظاهر ابراهيم حلونينوى

هالله حسينحردان الياس خليفنينوى

ماريا محمدمهند حامد صالحنينوى

سكون حموديعلي احمد هاللنينوى

امينه محمدالياس خليل حسيننينوى

ليلى حسينماهر اسود علينينوى

تركيه محمدشاكر محمود صالحنينوى

غنيه عبديوسف عطيه محمدنينوى

لمعه حمدمحمد محمود حسيننينوى

زوره اسماعيلعدنان فاضل محمدنينوى

حميده خليففرحان حمزه خليفنينوى

بيداء وهبيوضاح اخالص رسلينينوى

نمشه احمدمانع محمد صالح كاظمنينوى

عدله كاملصكر جارو جاسمنينوى

خوله رمضانسرحان خضر صالحنينوى

عائشه حسونسالم ياسين عيسىنينوى

ضحيه محمدبرزان عبدهللا خليلنينوى

هناء ذنوننواف سعدهللا محمدنينوى

نجاه جاسموعد جمدون شهابنينوى

امينه احمدحارث عبدهللا فتحينينوى

سعديه احمدوليد احمد حسننينوى

هديه مهديمهدي جوير اسماعيلنينوى

عيده مطرابراهيم خليف حسننينوى

ساميه علياكبرعمار علي حسننينوى

حمديه اسوداياد مصطفى علينينوى

شكريه امينغالب عباس ياسيننينوى

طليعه سليمانبشير محمد احمدنينوى



ايمان عباسحسن علياحسان احمدنينوى

زريفه ناصوخديده حامد سلونينوى

ليلى وهبخلف محمد احمدنينوى

نهله محمدابراهيم احمد ابراهيمنينوى

ناديه ابراهيميحيى عبدالغني حسننينوى

فطيم محمداحمد محمد خضرنينوى

سكينه حسنعلي طالب جاسمنينوى

سهام محمدمروان احمد يوسفنينوى

حمده يوسفيوسف حسين خلفنينوى

سهام خليلعدي يوسف عبدهللانينوى

حمده سعيدموفق سالم احمدنينوى

يازي خليفهعلي خلف بريجنينوى

زينب وليدهشام جبير نجمنينوى

ايمان غانمسعد جاسم غانمنينوى

سميره ادريسمحمد غانم محمدنينوى

صبوحه سهيلاحمد محمود خضرنينوى

رده محمدصباح دبو نهيرنينوى

سالمه محمدعباس حسن يوسفنينوى

حصه نجماحمد محمد العلينينوى

حمديه نوريعماد محمد عبونينوى

صبيحه عزيزمحمد وعدهللا محمودنينوى

نجمه دواسمحمد مرعي خيرونينوى

مزيونه هميمترف مجيد مطلكنينوى

عاليه صالحاحمد سالم صالحنينوى

سميه حمزهايهم فراس فاضلنينوى

حمديه صالحاحمد حسين محمدنينوى

ترفه عفرجهاد صالح عباسنينوى

نجمه احمدمحمد جاسم محمدنينوى

اوراد محمدفيصل عبدالرحمن محمدطاهرنينوى

حميده اسماعيلحسن جميل حسيننينوى

سناء محمدمحمد سامي علينينوى



رقيه حسنبهاءالدين محسن نزالنينوى

رمزيه مرعيفتحي فخرالدين عبدالقادرنينوى

سميره محمدمحمد فاضل ياسيننينوى

كليمه محمدطالل محمد جاسمنينوى

غريبه موسىمحمد ثالج غثيثنينوى

فطومه يونسعبدالرحمن غثيث محمدنينوى

هدله محمدالياس خلف رجبنينوى

بيشه حمدوشاحمد بازو ابراهيمنينوى

زكيه محمدصالحمامون يونس قدورينينوى

ساميه جاسمعالءالدين خالد احمدنينوى

فضيله عبدالرحمنفارس عبدالواحد حسننينوى

عيشه عبداحمد علي صالحنينوى

وتحه اسماعيلسالم سليمان يوسفنينوى

طميره خلفعبيد جاسم اسعدنينوى

خديجه حموديعلي حسين اسماعيلنينوى

رفعه سعلوفتحي عواد حميدنينوى

رفعه سعلواسماعيل عواد حميدنينوى

ترفه عبدوعدهللا يونس محمدنينوى

ميو برهيمعبدو عيدو الياسنينوى

ريا محمدرضون صالح جاسمنينوى

نهله ادريساحمد عبدهللا عبدالكريمنينوى

عليا خضيرعبدهللا احمد خليفنينوى

امنه عبدهللافرحان صالح اصهيلنينوى

افطيم صالحابراهيم محمود احمدنينوى

صبوحه هزيزعلي عبد ابراهيمنينوى

بشرى جبرمازن عزيز محمودنينوى

كسرى حسنشعالن محمد احمدنينوى

اسيا حميدنشوان جاسم محمدنينوى

فطيم ابراهيمعبدهللا حسين علينينوى

فتحيه ذيابراكان سليمان عزيزنينوى

فتحيه خليلاحمد ابراهيم محمدنينوى



عرنو عمرمراد مرزا خليلنينوى

برفي مرادالياس حيدر بشارنينوى

هلوس هجودرويش الياس علينينوى

رجاء طليععلي محمد هاشمنينوى

حليمه حسنعلي حسين شريفنينوى

مسيره ريحاحمد هويدي زيداننينوى

ساره عبدالواحدعزيز عبدالرحمن حسننينوى

حلوه خليلجكرخوين رمضان جميلنينوى

صافيه عبدالرحمنشفان ياسين عبدالواحدنينوى

شيخه حسيننوري فرحان عبدينينوى

عيده محمدمجيد سبهان احمدنينوى

سهله محمدعليميسر جاسم محمدعلينينوى

امينه محمدخالد حسن عزونينوى

صباح ادريسعلي محمدخيري خلفنينوى

عائشه يوسفحميد محمد قاسمنينوى

كبرى عزيزياسر يعقوب نوحنينوى

اتحيله كوادخميس علي خلفنينوى

غزيله محمودجمال جاسم محمدنينوى

جوزه فرحانفراس احمد حامدنينوى

خيره موسىجاسم احمد يوسفنينوى

حليمه عبدالقادرمحمد عبدهللا منديلنينوى

فتحيه داثانسالم محمد خضيرنينوى

فتحيه جاسمعلي عبدهللا رفاعينينوى

يسرى شهابقصي طه محمودنينوى

قدريه احمدمحمود جمعه حسيننينوى

خديجه محمدباقرمهدي سالم قنبرنينوى

بشرى غائبيونس غانم محمودنينوى

حبه رحيلدلي بدر عماشنينوى

مديحه محمدعبدهللا عبدالرحمن عبدهللانينوى

شمسه فتحيطلب خضر محمدنينوى

ساهره سالمطالب حيدر جاسمنينوى



تركيه حسينسامي عمر حسيننينوى

مريم ياسينفارس محمود حسننينوى

هزار غريبسليمان مراد هادينينوى

عديه عزواحمد عادل عبدهللانينوى

شكريه محمودمحمد احمد ياسيننينوى

امونه سلمواحمد عطيه احمدنينوى

خديجه عبدالحبيب يونس حسيننينوى

عائشه محمدمحمود عبد شهابنينوى

عمشه زينلسالم اسماعيل مرداننينوى

صالحه محمدابراهيم علي صالحنينوى

فطيم علياحمد محمود علينينوى

حسينه خليلجاجان قدو جمعاننينوى

كرحه خلفخلف صالح محمدنينوى

خاتون فتحيايمن محمد احمدنينوى

دره عليعبدهللا اسماعيل محونينوى

عمشه حسينعلي حسين حمودنينوى

فاطمه عبدهللاضياء حسين صاللنينوى

صبريه نجمرافد نايف محمدنينوى

نهله جاسماحمد اسامه هاشمنينوى

فطيم محمداحمد حامد احمدنينوى

رفعه يحيىمحمد عبد مزباننينوى

ساره عبدالقادررياض احمد محمدنينوى

دورسن ياسينخليل ابراهيم مصطفىنينوى

هناء ذنونزيد عبدهللا يحيىنينوى

عزيمه محونجم عبدو عمرنينوى

فاطمه احمدمهدي محمدامين محمدنينوى

موري يوسفمراد عبدالرحمن رشيدنينوى

ونسه احمدعبدالسالم عبدالغني شوقينينوى

افطيم محولمحمود عزيز ياسيننينوى

غنيه محمدسالم محمد احمدنينوى

زهره عبدهللاابراهيم محمد بلونينوى



كاظمه ياسيننشوان عاصي علينينوى

شمسه عليعمر خضر حسيننينوى

امينه محمديوسف جاسم عمرنينوى

فطومه نزالاحمد محمود سلمونينوى

عسله سليمانفالح صالح علينينوى

فضه شبيبمحمد حسين علينينوى

اعديله عاكوبخليل ابراهيم مخلفنينوى

وضحه خضرفيصل فاضل خليلنينوى

وضحه سلمانوهب محمد احمدنينوى

عنود حامدزهير محمد حمزهنينوى

سوريه حسونموفق احمد يونسنينوى

لمياء احمدمهند عبدالسالم محمدنينوى

نهله احمدوضاح هاشم غائبنينوى

نوفه محمودعالء حمدون عبدهللانينوى

حنان حسنخالد وعدهللا ذنوننينوى

رفعه محموداكرم فارس محمدنينوى

ساميه سعيدزياد يونس عبدهللانينوى

نايله محمدسالم عبد خلفنينوى

غربيه جرجيساكرم ذنون يونسنينوى

زينب عباسبنيامين محمود نوحنينوى

وضحه ثامراحمد صالح خلفنينوى

سميره توفيقمؤيد عبدالسالم يونسنينوى

وضحه علياحمد سرحان محمدنينوى

ثريا محمداحمد علي حديدنينوى

مريم خليفصالح يوسف فتحينينوى

غنيه كريمعمار داود سليماننينوى

سلمى جانمحمدعلي فوزي حمدينينوى

هناء عليمحمد قيس طامينينوى

اديبه يونسحبيب محمدسعيد محمديونسنينوى

عمشه ابراهيمسليمان عباس محمدنينوى

شمسه حمدعطاهلل سلمان مرجبنينوى



منى محمديوسف ابراهيم محمدنينوى

مهديه مروانمحمد موسى ذيابنينوى

ساره عليعبدالباري برغث محمدنينوى

ساميه يوسففارس اسماعيل حسننينوى

منيره الياسعلي كنار علينينوى

وضحه فتحيمحمد حميد ذنوننينوى

جاهر صالحاحمد محمدامين صالحنينوى

حمديه فتحياحمد حمود محمدنينوى

ساميه عزيزبسام رشيد مجيدنينوى

زهره زينلعدنان خليل علينينوى

خاتون اسماعيلصالح احمد يوسفنينوى

زكيه عمرمحمد قاسم ابراهيمنينوى

ليلى عمرخالد سليمان علينينوى

فاطمه عبديخضر عبدالكريم شويشنينوى

ساريه محمدنجمالدين خورشيد خضرنينوى

بهار معروفاراز احمد بشيرنينوى

نجمه يوسفيونس خالد عمرنينوى

حليمه احمداسماعيل مولود محمدنينوى

سودت كبندزمان مصطفى حمداننينوى

نوره عليمحمد سليمان محمدنينوى

ناجيه هادياحمد يحيى محمودنينوى

ليلى يونسسعد فخري غزالنينوى

لقاء موسىيونس كاظم احمدنينوى

شمسه محمدعلي فتحي علينينوى

شمسه محمديونس علي شحاذهنينوى

نايله حسينعلي حسن محلنينوى

فطيم خلفعبدالرحمن عواد سليماننينوى

عموشه عبدالزراقاحمد علي احمدنينوى

خديجه سعيدعبدالستار غصوب فتخينينوى

بشرى خالدحسان فهد عبدهللانينوى

حصه خليلسائر علي حسيننينوى



شمسه محمدعلي عمر علينينوى

صباح احمديونس عبدالحميد يونسنينوى

فتحيه محموداحمد عائد عبدهللانينوى

الحان خضيرخضر مصلح خضرنينوى

ليلى بلواحمد عبدالكريم هذالنينوى

ترفه احميدرعد محمد احمدنينوى

جندوله جاسمطه الياس طهنينوى

معيوفه حسنياسين عبدهللا هاللنينوى

نجمه عليصالح احمد صالحنينوى

نهله محمدسعد طه ذنوننينوى

ساجده سليمانعاصم ساجد دحامنينوى

بيد جنعانمجول سعيد صالحنينوى

مريم محمدوليد محمود سلطاننينوى

شاهه شحاذهناصر عبدالعظيم شهابنينوى

قمري بهرمرمضان يوسف غازينينوى

رحفزه تتوفهمي محمدطاهر صالحنينوى

فاطمه اسعدمحسن حسن احمدنينوى

خديجه خليفسالم صالح خليفنينوى

كرحه احمدعبد جاسم بلونينوى

ريمه عيسىعبدالكريم فتحي حمادينينوى

خديجه حمدانتركي علي عبدهللانينوى

مياسه يونسعباس جمال حسننينوى

دره عزوعلي محمد ابراهيمنينوى

عائشه عبدالمحسنصهيب نامق حمودنينوى

فطيم ابراهيمحسين علي صالحنينوى

منيفه حسينمحمد ابراهيم علينينوى

فويز احينهفالح ضعيف بدعينينوى

خالده عليخالد يونس علينينوى

عيشي بهرامشاكر حسين جمعهنينوى

منفيه خلفعلي خلف احمدنينوى

خوله جهاديونس احمد احميدنينوى



رفعه بازوظاهر خضر عبدهللانينوى

كلثومه شكرحسين زينل حسننينوى

مرضيه خضرعبدالقادر يوسف محمدعلينينوى

امينه عليعبدالحكيم تقي ذنوننينوى

خذيجه عباسقاسم عبدالغني زكرنينوى

كواكب عليضياء انوار نعمهاهللنينوى

زينب محمدرسول محمد قنبرنينوى

نضال خليلمصطفى بدران خلفنينوى

االء ساميميثم يونس خليلنينوى

خديجه خضراحمد ابراهيم احمدنينوى

صبحه محمودراقب ابراهيم حمدونينوى

وضحه زعيانيونس سليمان عوادنينوى

نازي برنداررمضان عمر ميرزانينوى

فاطمه محمدفخري خليل سعيدنينوى

نصره عباسمحمود ادم عبدنينوى

فاطمه خالداحمد مرعي طالبنينوى

منجوله اوسفسالم خضر الياسنينوى

نوفه احمدرائد سعيد عثماننينوى

طميره خلفاحمد جاسم اسعدنينوى

مشعه هنيانفواز ساكت خزيمنينوى

يازي يوسفسعدهللا طه داودنينوى

شمسه حمدسامي سلمان مرجبنينوى

عواشه ارنيمفتحي حماد فرجنينوى

عسله عواديوسف محمد خضرنينوى

عاصمه يحيىايمن عبدالستار عبدالسالمنينوى

عمشه اصلبيثائر سالم فتحينينوى

غنيه فرحاناسعد جدعان احمدنينوى

اضحيه خلفعايد عباس وابنينوى

حمديه احمديونس بالوي محمدنينوى

ترفه جبرفتحي عبدهللا حسيننينوى

صيته احمدغازي يوسف عبدهللانينوى



وزه محمودصالح حسين ياسيننينوى

حبشه حبشفتحي علي محمدنينوى

خديجه محمدوعدهللا عزالدين فاضلنينوى

زوريه صالحيونس فاضل رمضاننينوى

ذباحه محمدمنصور محمد محمودنينوى

عائشه بادروهاب احمد ناصرنينوى

وداد سلوطالل محفوظ عزيزنينوى

سميه عبدهللاوسام علي ابراهيمنينوى

فضه قاسمحسين عباس الياسنينوى

وضحه احمدعبدالكريم محجوب مطلكنينوى

عيده ابراهيمسالم انهير مجبلنينوى

بدور مرادسعود علي طاهرنينوى

رابعه شمس الدينحسين علي عونينينوى

ناجيه حجيعامر حازم طهنينوى

خجو خضرخالد ابراهيم يونسنينوى

مشراكه دريعيمحمود ابراهيم حورينينوى

صبريه عليعالء الياس حمودنينوى

زكيه عباسعبدالمجيد محمد راشدنينوى

فضه عمرفيصل بشار خلفنينوى

نظيره محمدعليعبدالرزاق عبدالرحيم ياسيننينوى

شيرين قاسمسليمان محمود بكرنينوى

اوتيله هوسضاري خالد زرونينوى

سلوى عوادانور سرحان عبيدنينوى

فاطمه محمدعلياياد سليمان خضرنينوى

مريم هاشمموسى حسين علينينوى

موزه محمدبشير حسين عليوينينوى

غاليه محمدرديني احمد فرعاسنينوى

لطيفه قاسمعمار عبدالعالي حسيننينوى

مريم محمدعبدالمحسن محمد ابراهيمنينوى

هيفاء عبداحمد خزعل علينينوى

عائشه احمدعبدالباسط محمود سلطاننينوى



شهزاد رشوصالح مصطفى خليلنينوى

اديبه ذنونعباس خليل عبدالكريمنينوى

خالده محمودمحمود حقي اسماعيلنينوى

شمسه حسنابراهيم محمود مطلكنينوى

فرحه طهطه علي جاسمنينوى

خديجه عباسجعفر اسماعيل مصطفىنينوى

عنود نايفسالم ياسين اسماعيلنينوى

معصومه حسنماهر غانم قدونينوى

هنيه احمدعبدالباري احمد شحاذهنينوى

حنان بشيرمحمد عبدالحافظ نولرينينوى

سعديه ابراهيممويد يونس علينينوى

رفعه عبدجاسم محمد خضرنينوى

نظيره طهمزاحم حسين عبدهللانينوى

الهام بشيرمحمد سعدون احمدنينوى

نازك عليابراهيم احمد ابراهيمنينوى

بروش يونسمختار خضر باللنينوى

مكيه عباناياد راكان مسعودنينوى

هدله عبودفواز ابراهيم جمعهنينوى

شمسه فتحيمحمود طلب سلطاننينوى

فتحيه عليعباس حازم يوسفنينوى

وطفه احمداحمد حسن علونينوى

حلوه جلودشعالن علي حسيننينوى

رابعه صالحعلي خليل محمدنينوى

مريم اسماعيلمحمد فتحي خضيرنينوى

زينه مهديحاتم عبدهللا علينينوى

عليه صفاويوعد ابراهيم عبدهللانينوى

نوفه عليمهند عبدالواحد صالحنينوى

سهيله يونسابراهيم اسماعيل ابراهيمنينوى

كوكب محمدصالحاحمد شهاب احمدنينوى

فرحه احمدخيرهللا عبدهللا محمودنينوى

مريم سليماناحمد عبدهللا فتحينينوى



نعيمه صكبسعود عكيل ذيباننينوى

فضه نوحعبدهللا فتحي زيداننينوى

عمشه احمدشهاب احمد ياسيننينوى

والء محمودفراس سعدهللا طهنينوى

حرفه سعوداكرم محسن سالمنينوى

سكنه يونسذوالفقار حسن حيدرنينوى

امينه عليابراهيم محمدصالح احمدنينوى

شاهه خضرعمر شيخو محمدنينوى

اسميخان شمسالدينخليل محمد عبدهللانينوى

يازي اسعدفرحان الياس خضرنينوى

فاطمه خضيرطاهر محمدغريب علينينوى

عواشه عزيزياسين احمد عبدهللانينوى

افطيم حسنبشير عبدهللا محمودنينوى

الهام ياسينعبدهللا نزار ادريسنينوى

لمعه خضرعبدالستار محمد خضرنينوى

عروبه معيوفعبدالكريم عبد علينينوى

حشيمه عايدعبدهللا صبار دبياننينوى

نوفه مسعودمحمد مرعي صبحنينوى

جواهر سالمعثمان سمير فاضلنينوى

امل سالمعبدالعزيز عبدالمنير حسننينوى

شاهه ذنونثامر جاسم محمدنينوى

صبحه خضرعبدالعزيز احمد علينينوى

كسره ابراهيمعلي عباس عبدنينوى

عدله عربناجح خليل مرادنينوى

ستي محمدامينصديق عمر علينينوى

خديجه عمرحبيب عبدهللا ابراهيمنينوى

صيته عبديجاسم محمد ويسنينوى

رحيمه صديقمحمد سعيد غائبنينوى

امينه عبدهللاياسين علي خلفنينوى

صبيحه خضيرفراس وائل محمدنينوى

وضحه محمداحمد سلطان عوادنينوى



نفله احمدذاكر عبدهللا نزالنينوى

نسرين خضرمهدي قاسم عليرضانينوى

عائشه محمدحسين سليمان حسيننينوى

كريمه قاسمعلي عبدهللا خليلنينوى

خوله خلفغانم ابراهيم محمدنينوى

عيشي عفدينعمان محمد عربنينوى

كهنه خلففارس حبيش عودهنينوى

خزيجه عمرتاجالدين ابراهيم محمدنينوى

سالمه محمودنورالدين علي مصطفىنينوى

عايشه عبارفتحي حميدي اعبيدنينوى

فاطمه زنبورعبدالكريم عويد حمودينينوى

سناء عبداللطيففؤاد محمد قنبرنينوى

عطيه ابراهيمعدنان دهوش عبدهللانينوى

دره سليمانفهد حسين حسننينوى

فطيم صالحمنهل يونس ماالهللنينوى

قره خضرمحمد حسن سلونينوى

صيته خضرحكمت احمد حسننينوى

حسينه يونسايدن حسن يونسنينوى

خذيجه يوسفعمار محمد محمدطهنينوى

عقيله محمدعقيلعباس فاضل ابراهيمنينوى

سهله قاسمكرار حيدر محسننينوى

وهبيه حسناكرم ذنون عبدهللانينوى

اعويشه صالحذياب حسن محمودنينوى

بشرى محمدسعود محمد جاسمنينوى

كوري محمدعليبارزان جمعه ابراهيمنينوى

ميرم جعفرابراهيم عزيز احمدنينوى

حبشه ملحماحمد خالد ابراهيمنينوى

امريش محمودياسين خضر عبيدنينوى

حلوه يونسخالص حامد محمدنينوى

نادره فاضلبسام فاضل خطابنينوى

صالحه فتحيابراهيم حمد سلطاننينوى



حسينه عبدهللامحمود يونس خضرنينوى

نشميه حسنصالح احمد فتحينينوى

زريفه احمدحسين علي حسيننينوى

عائشه عليخضر محمد خضرنينوى

ليله حسينمحمد عبيد محمودنينوى

شكمه محيسنمطلك فرشح عدونينوى

نذيره ابروشفاضل محمدجميل خضرنينوى

ببيداء عبدالستارجاسم محمد سالمنينوى

سميره محمدصادقصالح عباس صالحنينوى

عزيزه ابراهيماحمد ابراهيم علينينوى

عليا حمزهمصطفى محمدصالح مصطفىنينوى

نمشه عباساحمد محمد خضيرنينوى

خديجه ابراهيمابراهيم محمد فاضلنينوى

زهيه وهبعصام يونس احمدنينوى

دالل حجيحكيم غسان محمدنينوى

صبحه موسىمثنى محمد حسيننينوى

حمده محمدعلي سليمان فتحينينوى

امياس شكراثير نزار مجيدنينوى

دوره حمودحمبد جميل احمدنينوى

فاطم رجبثامر سالم علينينوى

رفعه اسماعيلشعالن محمود خضيرنينوى

مريم ذنوناحمد سعدي عالوينينوى

صبحه سعيدجمال محمد عفيننينوى

نمشه حسيناحمد حامد عبدهللانينوى

روجه حسنمدهللا عطيه حسيننينوى

شذى سعدونمحمد ريان منذرنينوى

بشرى صالحعمار حسن محمودنينوى

وضحه خليلاحمد عدنان مطلكنينوى

عيده محمودحازم سالم حسيننينوى

خنسه عبدالكريمعبدهللا نايف عبدهللانينوى

فضه احمدجاسم صالح خليلنينوى



وضاحه ابراهيمصبري محمود حسيننينوى

خلفه صالحفتحي محمد عبدهللانينوى

زهيه جلوداحمد عبدهللا علينينوى

بربر جميلهياوز قادر شاكرنينوى

سندس خليلثائر زياد سلطاننينوى

عزيزه عطيهمحمد احمد ذنوننينوى

مطره عليعبدالجبار مال عبدهللانينوى

سليمه حسينعبدالقادر عبدالغني محمدنينوى

ندى ذنونوسام عمار جاسمنينوى

معيوفه شنارمهيدي محيسن بلونينوى

امينه عبدهللامعتز علي ابراهيمنينوى

خديجه حسنيوسف خضر جاسمنينوى

حسيبه اسماعيلفارس نجم محمدنينوى

حمده خلفحميد ثابت حمادنينوى

شيماء طهعلي بدران عباسنينوى

ترفه محمدعلي سليمان عباسنينوى

منى جوادعماد سالم رضانينوى

نجمه ظاهرابراهيم محمد جبارنينوى

فتحيه محمودعيسى رمضان عكلهنينوى

خديجه محمدمحمود جمعه مطيراننينوى

ترفه خضرعبدالكريم حمداوي احمدنينوى

ملكيه شريفعلي حواس شاللنينوى

حسينه طالباحمد حسين علينينوى

اريمه رضامحمد عزيز علينينوى

شمسه حسينغانم جمعه سليماننينوى

عزيزه عبدهللاطارق طامي غافلنينوى

صبحه حسينفرحان صالح علينينوى

نهايه خليلاحمد محمود ابراهيمنينوى

ونسه محمدسالم صالح محمدنينوى

فطومه محمدميسر محمود حسوننينوى

بشرى عليعبدالرحمن محسن محمدنينوى



عويشه ابراهيمعمار سعدهللا عزيزنينوى

امونه جاسمغني احمد عبونينوى

مريم حموديفتحي محمد داودنينوى

ناديه يحيىمؤمن احمد خليلنينوى

سوريه عليوعد سليمان جمعهنينوى

امينه شيتوليد خالد اسعدنينوى

خلفه محمدضياء حسين احمدنينوى

شعاع عاشجنايف مزعل ضحياننينوى

هناء عليوليد خالد محمدنينوى

مهديه مصطفىابراهيم عبدالحميد حسيننينوى

مثني ابراهيمحسن حسين اسماعيلنينوى

خالده ذنوناحمد محمد عبدنينوى

ساهره عزيزممدوح يونس خضرنينوى

خيريه عبدهللاعبدالرزاق محمود عبدالوهابنينوى

زينب حسينمحمد ناظم محي الديننينوى

فخريه حسينموفق خضر مجيدنينوى

جديجه محمودابراهيم عطاهلل ابراهيمنينوى

فوزيه عليعزام غانم ذنوننينوى

قمري عمومحمود جاسم محمدنينوى

حسينه عليشوكت يونس محمدنينوى

نجمه ابراهيممشتاق صالح محمدنينوى

مياسه مصطفىمحمد احمد حسننينوى

فخريه عبدهللاسالم سليمان محمدنورنينوى

فتحيه خليففتحي المبيد حنظلنينوى

منال يونسفرحان صالح عبدهللانينوى

خديجه محمودعدنان رمضان مرعينينوى

بهيه حسنشهاب احمد محمدنينوى

عيده خضيرعبدهللا محمد عكلهنينوى

ملكيه ناصرمحمد طه احمدنينوى

هنوف شرابياحمد راوي صبارنينوى

ذبحه محمداحمد علي محمدنينوى



عمشه حسينحسن عبدالجليل حسننينوى

صبيحه محمداحمد خلف عيسىنينوى

سميره اسوداحمد خضر عليوينينوى

مزيونه عبدخطاب علي ابراهيمنينوى

كرجيه عبيداحمد محمد احمدنينوى

رحيمه محمديونسصالح علي اصغر صالحنينوى

فرحه جاسمهاني عيسى خلفنينوى

سعاد حسنحسين علي حسيننينوى

زينب زينلحسين فاضل عباسنينوى

فاطمه ابراهيمبشار ذنون يونسنينوى

ناهده احمدعثمان خالد دحامنينوى

اميره طهاحمد ابراهيم احمدنينوى

كامله والتيريزان عمر الياسنينوى

كظيمه دليليرشيد نزال دليماننينوى

نفيله حسنمزهر جاسم حسننينوى

زهره محمدعمار جاسم محمدنينوى

مديحه عليصباح غائب غريبنينوى

طفله حسينغانم خضير عبدالعزيزنينوى

سعاد مصطفىزيد شاكر محمودنينوى

سعاد ياسينعمر حامد عوادنينوى

رغد صالححسن محمد حسننينوى

ساره عمرنواف بركات مندونينوى

ليلو خلفعيدان عيدو الياسنينوى

نهله محمودمحمد هاني يونسنينوى

تاضي حميدعمر حمو احمدنينوى

نجله خضرمحمدطاهر سعيد فتحينينوى

عائشه صالحسعد هللا حميد خضيرنينوى

امل محمدراكان ناظر خضرنينوى

صالحه عطيهقصي عباس حسننينوى

عمشه محمدمرعي حسن مرعينينوى

صعبه ثالجمملوح سفاح حواسنينوى



ازينه حمواحمد خليف حسننينوى

فتحيه احمدعباس محمد حسيننينوى

امينه احمدعبدالسالم محمد احمدنينوى

خوله معيوفامير حمد حنظلنينوى

فضيله يونسعلي عماد خضرنينوى

فاطمه فاضلحيدر محسن زكرنينوى

غربيه محمدمحمد قاسم عبدنينوى

عمشه حسينبرزان اسود درويشنينوى

مريم عبدنواف محمد خليفنينوى

زينه عبدالرحمنمطر حسين خلفنينوى

زينه بندرفارس مدهللا حياوينينوى

هالكه خالدمحمد خالد عبدهللانينوى

ترفه حسينعدي طساس حسيننينوى

مهيه يونسصالح عواد صالحنينوى

سباهيه عارفسعد زكي نجمنينوى

حسنه عمرابراهيم احمد جرجيسنينوى

حصه عمرياسر عبد سلطاننينوى

رفعه حسينسالم احمد حسننينوى

مريم حمديونس احمد محمدنينوى

نوفه عمرفارس خلف ابراهيمنينوى

غزاله حسناحمد عبدهللا حسيننينوى

غنيه عبدهللامهند عبد علينينوى

شذره نجمعبدالخالق رمضان خضيرنينوى

صبحه تركيمحمد صالح حمادينينوى

ملكه احمدمحمد علي محمودنينوى

ربيه محمودمحمود جدوع اسماعيلنينوى

فطيم محمدصدام حسين خلفنينوى

هنيه ابراهيممحمد عبدالكريم محمودنينوى

مريش محموداسماعيل حسين جاسمنينوى

رده حسينحسين علي حسننينوى

اميره محمدمحمود علي حاكمنينوى



سهله ابراهيمفالح عبدهللا خلفنينوى

وداد حسينبشار احمد محمدنينوى

صبحه ابراهيماحمد خلف احمدنينوى

خنسه احمدخلف حسن علينينوى

يازي حماديمنيف صالح خضرنينوى

صبحه احمدسعدون محمد خضرنينوى

زكريا ثرويفرحان حسين فهدنينوى

زهور عزيزسرحان تركي احمدنينوى

امينه صالحميسر اسماعيل جاسمنينوى

سهام خليلاحمد طه داودنينوى

زهره خلفياسين حامد جاسمنينوى

صبحه صالحصدام شهاب احمدنينوى

حميده محمودعلي احمد صالحنينوى

امنه عبدالفتاحمهند حامد عبدهللانينوى

خالده هاديعمر فارس ادريسنينوى

مظلومه فاضلعبدهللا فتحي سلطاننينوى

هضيمه احمدصدام حسين محمودنينوى

عمشه عبدمحمد علي مدهللانينوى

احالم عبدالقادرهيثم ابراهيم غازينينوى

عايشه صالحعبد عزيز حسيننينوى

باران عيسوحجي الياس عيدونينوى

خلفه منديلسفيان خالص شهابنينوى

خالده حمودسمير عبد محمدنينوى

فتحيه عبيدفرحان اسود حسننينوى

ساجده محمداحمد مطرود احمدنينوى

هنديه عبيدمحمد مالعبد مالخلفنينوى

فاطمه احمدشعالن خلف خضرنينوى

حميديه رميضفتحي خليف خضيرنينوى

فاطمه عطاهللاعدنان احمد سليماننينوى

عيشه عليصالح صالح مصطفىنينوى

شكمه خضراحمد يونس محمدنينوى



ملكه محمودمحمود حسن احمدنينوى

جمد برجونحجي الياس اوصماننينوى

غزاله حميديعبوش عبيد احمدنينوى

كوري خديداسعد كيجو حمينينوى

هواسه جاسمصدام حسين علينينوى

حبسه احديدمحمد طه جاسمنينوى

بسي جردونزار رشو خلفنينوى

شاهه محمدطالل محمد حمزهنينوى

فلاير هاشمقيس احمد سلطاننينوى

خديجه ابراهيمعمر موفق شهابنينوى

فاطمه مطلكعباس احمد جاسمنينوى

هنوف عليخالد يونس محمودنينوى

مريم حامدعمر عبدالوهاب طهنينوى

صيته احمدشعالن عابد محمدنينوى

عمشه عطيهاحمد صالح محمودنينوى

نوره ثالجنصيف جاسم محمدنينوى

عليه ابراهيمانور يسن طهنينوى

امينه محمدمهند اسماعيل حمادينينوى

صبحه حسومحمد تركي محمودنينوى

امينه محمدخطاب مجيد محمودنينوى

نجود منيفخضر شحاذه هريسنينوى

حسنه نوافمنديل صالل حسيننينوى

اخالص عوادحمزه حمود عطيهنينوى

سهله صالحعواد بديوي احمدنينوى

حصه عبدهللاحيدر صالح علينينوى

فرحه رجبمحمد حسين علينينوى

عائشه خضرباسم نزال شويخنينوى

شذى عبدالوهابمحمد احمد طارقنينوى

طليعه بيرمعلي مصطفى محمدنينوى

يسرى عبدهللااسامه غازي فيصلنينوى

حمده احمدياسين عطيه محمودنينوى



ليلى سعيداحمد منعم داودنينوى

ميسون كاظممحمود نوري علينينوى

خاتون صالحدريعي حسين يوسفنينوى

خيريه شوقياحمد كمال خلفنينوى

سالمه سليمانمحمد عماد محمدنينوى

عسله علواننافع علي محمودنينوى

حمديه عليصدام محي الدين عبدالقادرنينوى

نوره محمدفتحي صالح علينينوى

ثريا ياسينزياد محمود محمدنينوى

زهره عليراكان محمود محمدنينوى

زهره محمدناظم عباس علينينوى

مريم خلففتحي عبد عبدهللانينوى

نايله محمدعبدهللا عبدالرحمن درويشنينوى

مريم ذنونايوب جاسم محمدنينوى

فهيمه فتحيمروان محمدسعيد يوسفنينوى

وضحه محمدمحمد محمود ابراهيمنينوى

فضه عليمحمود احمد خليفنينوى

هناء خضريونس علي يونسنينوى

سريه يوسفحفظاهلل سالم سلطاننينوى

عمشه خليلصباح خليل اميننينوى

حسنه خضراحسان عمر محمدنينوى

خدوجه كريديصدام ابراهيم مضحينينوى

نزهه احمدسالم عزيز جاسمنينوى

مهيه هزاعجمال عيدان رحالنينوى

نركز عليبنيامين حبيب قنبرنينوى

سكينه محمدعليحسن عليمردان عباسنينوى

حبشه محمدصالحعبدالرحمن محمود سعيدنينوى

سالله ابراهيمعدنان حسين حسننينوى

عائشه موفقادم فارس محمدنينوى

يسرى خلفعبدالخالق نايف علينينوى

عواطف يونساحمد فرحان خلفنينوى



رابعه عبدهللاناصر حمدي حمادهنينوى

مطره احمدسالم حبش مطرنينوى

عزه عبدالقادرحسين طبنان ابراهيمنينوى

فريده مناحيماجد عذاب هرماننينوى

خالده شاكربدر محمود فتحينينوى

سعديه ابراهيمحمد خضر موسىنينوى

شمي سلوزيدان كمال خلفنينوى

نادر قاسوخضر حسن كجلنينوى

بزونه حماديخلف نواف رمضاننينوى

فطيم موسىعمار عبدهللا جاسمنينوى

شاهه محمدعليجواد فاروق علينينوى

ونسه حمداحمد ابراهيم حمدنينوى

عجبه محمدخلف عفتان محمدنينوى

فطيم عليسالم نجم عزيزنينوى

يسرى محمد عليعامر ابراهيم جاسمنينوى

ايمان عزالدينعبدهللا محمدامين غانمنينوى

صويلحه عبدعبدالرزاق غانم علينينوى

خلفه مليحانحسين احمد خليفنينوى

عويده خضرجمال حميد ناصرنينوى

سكنه حسيناحمد محمود ادهيسنينوى

نوره خليففريح سويلم ذيابنينوى

معيوفه عطاهللرشيد عبدهللا ابراهيمنينوى

امينه يعقوبمحمد ياسين يونس محمدعلينينوى

غزاله يونسسعد محمود خضيرنينوى

جوزه الحجدحل شبلي خلفنينوى

امونه جاسمحسين علي ذيابنينوى

نوفه جاسممحمد علي حسيننينوى

حسينه عليخالص وسمي نشمينينوى

وداد يونسشيت حازم شيتنينوى

زينب حسنعلي رضا علينينوى

خيريه مرعيوليد ابراهيم حسننينوى



شفاء محمداحمد فاضل علينينوى

عواشه احمدوليد محمد حسننينوى

صباح جابرحسام حقي لسماعيلنينوى

عويشه حسنيوسف محمد علينينوى

برفي ابراهيمسسعيد عيسى خلفنينوى

ونسه عيسىاحمد علي حسيننينوى

سخيه سالمخميس ميس علينينوى

عيشه سلطانعبد جاسم علينينوى

محروسه ابراهيممحمد ابراهيم محمدنينوى

بشرى سعيدنشوان حازم سلونينوى

افطيم احمداحمد الياس عوادنينوى

غبشه حماديرعد عبدهللا حسننينوى

فرحه عليفارس محمد سليماننينوى

هناء خيريثامر حكمت عبدهللانينوى

نوال دخيلسامي حافظ محمودنينوى

هديه محمداسامه غازي داودنينوى

زهراء شرفالدينعلي عالء علينينوى

سناء حسينمراد ياسين سلطاننينوى

عليا حمديوسف احمد عبدهللانينوى

مفيده ذنونصميم عبدالستار خليلنينوى

صفاء محمدجميلسعيد الياس سعيدنينوى

باسره محمدعليابراهيم فارس محمدنينوى

اسيله نايفسعيد توفيق سعيدنينوى

ناديه فتاحايمن عمار احمدنينوى

سلمى محيمدعداد خلف نزالنينوى

نوير خلفحامد عبد محمودنينوى

ترفه طهايمن حسن سليماننينوى

اسيا احمدعبدالكريم محمد رمضاننينوى

حليمه يوسفحكيم طالب عبدينينوى

جنوع طهمحسن كريم عبوشنينوى

صبحه رشوفاضل نوري الياسنينوى



ريمه خضرمحمد فتحي سلطاننينوى

فطيم عبدهللامحمد سليمان عبدهللانينوى

نضال عليقيس عبدالقادر محمودنينوى

مريم عبوشاسعد يونس صالحنينوى

كسره عليسنجار نايف صالحنينوى

ملكه عيادهسرحان مرفوع ملحينينوى

سميره حسنخالد احمد محمديونسنينوى

عائشه سالمحميد موسى حسيننينوى

حفصه يونسعمر زيدان شهابنينوى

اميره حمديحيدر علي حسيننينوى

فاطمه حموشصالح حسن جاسمنينوى

خزنه طهمفيد خليل ابراهيمنينوى

منيفه ياسينعبدهللا فاضل محمدنينوى

ساره حسيناحمد عباس فاضلنينوى

رابحه محمدسالم رمزي مهيدينينوى

ساره محمدابراهيم رعد سليماننينوى

شهله عبدالقادراحمد مويد قاسمنينوى

غزاله محمدابراهيم محمود احمدنينوى

باسمه ماالهللعدي مبشر جبرنينوى

حسنيه صالحناصر اسود محمدنينوى

حال محمديونسغدير مهند وهبنينوى

مطيره اسودفواز عبدهللا دحامنينوى

ترفه مرعيعزوان عبد صالحنينوى

سميه حيدريحيى قاسم محمدنينوى

هيله عليجالل محمد صالحنينوى

يازي سليمانمحمد حسين فارسنينوى

عيده سعدوعبدالسالم حسين حمزهنينوى

نهايه قدوريعلي خطاب حسننينوى

صبحه احمداحمد الياس خضرنينوى

سوريه حمودلشاد زياد خلفنينوى

هناء ذنونعماد فؤاد يونسنينوى



موزه حامدياسر ذنون محمودنينوى

ابتسام سعدهللامهند محمود محمدنينوى

رمزيه حسناسعد نذير يحيىنينوى

سوريه محمدعبدالرحمن حسين محمدنينوى

وسناء احمدوليد زيدان ابراهيمنينوى

عمشه احمدعبدالسالم حميد ملوشنينوى

فطومه علياحمد خلف جاسمنينوى

فاطمه محمدمحمود محمد ثالجنينوى

سهيله شكريغانم محمود مصطفىنينوى

نجاه محموداحمد فارس احمدنينوى

شاهه طهاحمد رشيد محمودنينوى

عليا ابراهيمارشد محمد ماالهللنينوى

منيفه محمدعبدالسالم محمد احمدنينوى

وفاء علياحمد ثامر معيوفنينوى

وضحه دحاماحمد عيسى خضرنينوى

حمده عمرعالء محمد عبيدنينوى

ضحى فتحيبشار جاسم محمدنينوى

ثريه محمدمحمود ذياب صالحنينوى

مريم حمزهاحمد خضير عوادنينوى

افطيم محمدطارق عزيز عيسىنينوى

خالده ابراهيملقمان يوسف مصطفىنينوى

ربيعه عليمحمد خضر عبدهللانينوى

افطيم ابراهيمعلي فاضل محمدنينوى

وضحه حسينجمعه محمد سليماننينوى

معيه صباحسالم شاهر احويدرنينوى

وضحه عمرنجمالدين احمد حسننينوى

خوله محمدعمر عبدالغني فتحينينوى

حبشه ابراهيمعيسى عساف علينينوى

صبته عيسىهزيم خضر عنترنينوى

نوفه عوادنافع مران حسياننينوى

ردوس متعبنزال مليحان حبتورنينوى



امونه حسينابنيان محمود ابراهيمنينوى

وضحه خليفهفهد محمد سلطاننينوى

فتحيه علوانعلي حسين صالحنينوى

فهيمه محمدمقداد احمد خلفنينوى

فطومه محمودعبدهللا موسى خضيرنينوى

كلندام عبدالرحمناحمد ياسين محمدطاهرنينوى

زهره حسنعمادالدين ويس سعيدنينوى

رافده فرحانمحمد انور شيتنينوى

حسينه عبدهللاوسام احمد محمدنينوى

خيريه محمدعبدالمنعم موسى خليلنينوى

فهيمه صالحعبدالرزاق احمد حسننينوى

بلقيس حسينمحمد عبدالحليم يوسفنينوى

نوره احميديمحمد محمود علينينوى

فرحه خضرفارس وعد محمدنينوى

حليمه داودايمن احمد ابراهيمنينوى

امينه دربيفالح علي جمعهنينوى

عيشه حسينمحمد خضر كردينينوى

بلقيسه محمودسعد اشحاذه جاسمنينوى

وزنه صالحهويل زهيان جمعهنينوى

عذراء كرحوعلي محمد ابراهيمنينوى

عائشه فريحفاضل حامد خضيرنينوى

يازي محموداحمد محمد عبدهللانينوى

زكيه حسنحسين علي زينلنينوى

فاطمه جدوعاحمد جابر هالبنينوى

فاطمه يونسباسم فاضل محمدنينوى

صباح عبدالعزيزيونس ذيبان منصورنينوى

نجمه حميدمحمد عطاهلل محمدنينوى

منتهى عبدالجبارسليمان داود سليماننينوى

سميه نوريابي فيصل عبدالقادرنينوى

ملكيه جاسمفيصل غربي شطينينوى

سكينه قاسممحمد حسن عباسنينوى



عزيزه حماديعطاهللا عبدهللا علينينوى

امينه محمدصالحعبدالحكيم مصطفى محمدنينوى

كنعوم عبدهللافارس شحاذه داودنينوى

وداد محمدمحمد محسن حامدنينوى

عواطف جاسمسعد محمد يونسنينوى

خالده ذنونسبهان ادريس سعدهللانينوى

ضحيه محمدخلف عطيه خلفنينوى

صبحه حسوعبدالكربم تركي محمودنينوى

نوره محمديونس محمود محمدنينوى

حسنه يوسفياسين ادريس احمدنينوى

امينه جمزهابراهيم خليل محونينوى

كبار درويشسردار محي ارشدنينوى

عواشه سليمجمعه محمد صالحنينوى

بهيه فريححميد شالوك محمدنينوى

يسرى احمدمحمد مهند ماجدنينوى

معيوفه عجيلصلفيج ابنيان فهدنينوى

يسرى محمودعلي فوزي غزالنينوى

فطيم خليفاحمد محمد جاسمنينوى

شمسه معيوفنينوىخالد يونس محمدنينوى

عدالني محلوداود عمر قولونينوى

حبشه غترانجاسم احمد خلفنينوى

فتينه ناصرمحمد جاسم محمدنينوى

ذكرى سعيدعبدالجكيم عبدالمطلب محسوبنينوى

عنود شهابابراهيم علي حنشنينوى

مريم ابراهيمذياب طه ذيابنينوى

افريحه محمدعلي حسين احمدنينوى

عزيزه جرجيسصالح محمدعلي خليلنينوى

زهره فتحيسامر حسين علينينوى

عليه هرجاناحمد نوح قدورينينوى

زياده فاضلمحمد عكاب عطاهللانينوى

نوفه حمدذياب عطاهللا مهيدينينوى



بتله فتحيسيف فتحي عبدهللانينوى

بسي كجوحنش حمو خديدانينوى

عدالن حسنخلف اسماعيل علينينوى

شكريه محمد علىمسلم محمود داودنينوى

بسي حمدخليل حسن حفدونينوى

نصاف شموكجو قاسم سعيدنينوى

خوله صالحسلوان محمود محمدنينوى

سكينه فاضلسعد فاضل محمدنينوى

خديجه احمدحيدر محمدسعيد خضرنينوى

سميره محمودقصي ذنون احمدنينوى

مهديه منصورسعد عبدهللا حسننينوى

خديجه عليويخالد احمد جاسمنينوى

ماجده نوفانعلي نجم عبدهللانينوى

رسليه خضيرسبهان جاسم عبونينوى

فاطمه حيدرنقي جمعه علينينوى

جواهر سلطانمحمد عادل رشيدنينوى

ضحيه فتحياحمد فتحي محمودنينوى

يازي حسيناحمد حسين محمدنينوى

سعديه عيدانعلي ابراهيم خلفنينوى

حربيه سليمانمحمود عبدهللا حامدنينوى

حمده عزيزخالد علي احمدنينوى

جوزه حسنعدنان جاسم صالحنينوى

فطيم عبدهللاسعود دهام عبدهللانينوى

فاطمه احمدصفوان عدنان فاضلنينوى

اذهبه سالمصالح دكريش جاسمنينوى

مينه محمدفرحان محمود ابراهيمنينوى

منيفه احمدعبد حمد صالحنينوى

خوله حميدشاهر عبدالكريم شاكرنينوى

زينب يونسحسن سليمان محمدنينوى

حمده عويدسليمان عويد حساننينوى

زهره عوادصاعد يونس عبودنينوى



فاطمه مصطفىعقيل وعد عبدهللانينوى

ترفه محمدادريس فتحي عبدهللانينوى

زكيه محمدعليمهدي محمدصالح عباسنينوى

تسواهن احمدمروان عبدهللا محمدنينوى

محاسن هاشممحمد عامر محمدنينوى

ذكرى سالمعبدالمعتز احمد سعيدنينوى

وهبيه حسونمحمد جمعه اسكيرنينوى

لحو رضاعبدالجبار خضر مصطفىنينوى

امينه عبدالرحيماحمد محمود احمدنينوى

فتحيه محمدعبداللطيف احمد مالحامدنينوى

هزار مرادخيرو حجي الياسنينوى

وضحه زوبعمحمد عبد اسودنينوى

عنود محمودصالح احمد عثماننينوى

غزاله عبدهللاعمار ابراهيم محمدنينوى

لعلي خانيوسفريناز خليل شورونينوى

اسيا ابراهيماحمد علي حسيننينوى

عايشه رشوعبدهللا محمد دربونينوى

خلفه حسنمحمد خضر خليفنينوى

امينه اسماعيلمحمود حامد محمودنينوى

فاطمه محمدحسين شيخو حاجينينوى

خيريه جاسمحسن علي عفاننينوى

كريمه حمودسعيد بديوي حميدنينوى

حسنه نجمحسن خليل حسيننينوى

شيماء خلفسيف سعد علينينوى

عزيزه محمدرعد عبدالستار حسيننينوى

شذى ذنونعبدهللا شعالن محمدطيبنينوى

خديجه خلفخالد عبدهللا عمرنينوى

غاده احمدمعتز موفق ادريسنينوى

صحه محمدانس موفق ادريسنينوى

مها علوفرج عسل علواننينوى

نوره علورسول عمر عبدونينوى



مريم طهويس محمد طهنينوى

عيشي عمراحمد علي حسننينوى

نشميه محمدجابر سعيد عكيلنينوى

فطومه محمدنعمه ايوب عبيدنينوى

زينه حسنخضر رمضان حاجينينوى

عيشان نعماننورالدين صالح شيخونينوى

معينه عبدالمجيدوضاح سعيد علينينوى

سنيه ذنونخالد عبدهللا حسننينوى

هناء عزيزخالد جمال محمودنينوى

خالده خليلعامر اسعد شيتنينوى

نوفه معروفياسر سالم عسلنينوى

كلي عبودعبد محمد محمودنينوى

مريم محمودفارس بالل علينينوى

ساهره سيفواحمد عبدالجبار احمدنينوى

هديه ناصرمحمود محمد احمدنينوى

خديجه حمادياحمد سالم عزيزنينوى

خديجه درويشمسعود محمد سليماننينوى

فاطمه حسنشاكر محمود رمونينوى

خلفه رميضعلي محمد احمدنينوى

عائشه محمداحمد زعالن عضيبنينوى

شكريه صالحابراهيم حسن خليلنينوى

هيفاء خليلخالد طه محمدنينوى

مهيه عويدحميد محمد علينينوى

يازي عليناظم عباس يونسنينوى

رده خلفجاسم نهير عفرنينوى

فلاير ذنونمحمود دنو احمدنينوى

ندوى هاشمعامر يوسف ياسيننينوى

رواء عبدالجليليوسف ابراهيم فؤادنينوى

زينب يونساحسان عزيز محمدعلينينوى

حليمه رمضانزياد احمد علينينوى

حكيمه يونسعالء يونس احمدنينوى



فهيمه عبدالقادرابراهيم صبري حمدنينوى

خوناف جردوخضر حجي جردونينوى

حمده عليمازن محمود باللنينوى

هدى احمداحمد محمود صبحنينوى

ونسه حسنعمر خطاب محيميدنينوى

نايله جاسممحمد احمد علينينوى

ضحيه حماديصالح عبدالكريم عيسىنينوى

حسيبه شعبانغزوان حازم حمادينينوى

غنيمه صالحعلي محمد اميننينوى

مرضيه محمودعبدالوهاب احمد بكرنينوى

خالده محمدصابرزكريا حسن علينينوى

ساره حسينمهدي فاضل ابراهيمنينوى

فاطمه شحاذههاشم محمد حسيننينوى

امينه جاسمغازي صالح حميدنينوى

خديجه محمدعباس كرحو خلفنينوى

افراح صالحشهد بشار طهنينوى

حنان بشيرحارث داود سالمنينوى

وضحه حسينصالح احمد صالحنينوى

وحيده فاضلاشرف ابراهيم محمدنينوى

نني محسناحمد صالح يوسفنينوى

عليه عليقيس عبدالغني محمدنينوى

صبحه حميدمحمد غني حمادينينوى

امينه ايوبصباح محسن مصطفىنينوى

فضه رمضانحسين عبدهللا ابراهيمنينوى

رفعه هاللجميل حمود رضواننينوى

غزال حاموعمر علي تمونينوى

حسنه مطيرانهالل عياده محمدنينوى

ذيبه سلطانخالد حسن محمودنينوى

منيفه عبدزياد حمود حسيننينوى

مريم ظاهرعبدهللا عدنان موصىنينوى

فوزيه ابراهيمصبحي محمد احمدنينوى



بدري صالحيوسف حسين رمونينوى

قادريه احمدعبدالقادر حسن حسيننينوى

خلفه حالبمحمد صالح حمراننينوى

نهله محمداميناشرف عبدالجليل ياسيننينوى

حسنيه محمدهشام مزبان علينينوى

وضحه فتحيمهند محمد بلونينوى

منى قاسمايمن طارق يونسنينوى

ملكيه غزالاحمد ضياء توفيقنينوى

فاطمه مردانمحسن وهب مصطفىنينوى

صبيحه جميلقصيد حامد يونسنينوى

رفعه عيسىسعدهللا عاصي هزاعنينوى

سميره يوسفاياد احمد جاسمنينوى

امينه محمدغازي محمد حمودنينوى

سعديه حسينعامر محمد عويدنينوى

بيداء مؤيدسفيان حاتم عمرنينوى

ليلى بلومحمد عبدالكريم هذالنينوى

بشرى ابراهيمزياد طارق احمدنينوى

وضحه رشوخليل بركات جونونينوى

غنيمه ابراهيمحسين طه حسيننينوى

شمسه محمودمحمد صالح موسىنينوى

جويره يونسنجاح اسماعيل محمودنينوى

نوره حسنوائل فاضل عزيزنينوى

حلوه خضريوسف علي محمدنينوى

مريم خابورصالح عبدالسالم محمدنينوى

حمديه حماديخضر الياس خضرنينوى

جميله محمدنشوان نواف محمدنينوى

عرنيش عزيزمزعل جاسم محمدنينوى

زوينه محمودمحمود تركي احمدنينوى

حصه شبيباسماعيل حميد علينينوى

خلفه سلطانمحمد اسماعيل عبدهللانينوى

منتهى محمداثير مشعل خلفنينوى



عزيزه حميداحمد اخضير عبدهللانينوى

مريم ابراهيماحمد علي احمدنينوى

سحر عامرهيثم سعد عامرنينوى

وضحه محمدحمد عواد كريشنينوى

شيرين محمدناجح خليل سلونينوى

عيشي مجيدخضر صديق خضرنينوى

خفشي يوسفهاشم احمد يونسنينوى

مريم يوسفاحمد مقداد محمدنينوى

طيمه عبدهللابرزان مخلف عكلهنينوى

طرفه محمودصالح ابراهيم عبدهللانينوى

عائشه محمدعليحمد مصطفى احمدنينوى

مريم ذنوناحمد جاسم محمدنينوى

فاديه وسامهنورالدين عمر عامرنينوى

وزيره محمودحاجم سلطان جبرنينوى

حليمه سعيدعوام اسد عارسنينوى

خديجه صالحادريس خضر الياسنينوى

هله مليحانمحمد فليح نوافنينوى

حمديه صالحياسين هاني ابراهيمنينوى

عليا حمدحسين احمد عبدهللانينوى

ريله سلطاناحمد ايوب محمودنينوى

كرمه جاسمجاسم محمد تايهنينوى

عمشه احمدشالش عيسى عبدهللانينوى

كسره سعيدابراهيم سلمان شجاعنينوى

سحر نزارمهند مظفر محمودنينوى

نوفه احمدرعد حسن جربوعنينوى

هدله كرديخميسه سالم عوادنينوى

عيده عبدهللاصالح محمد علينينوى

فصوله الياسغربي احمد عزيزنينوى

جماله حمزهمحمد علوان سلطاننينوى

خلفه صباحاعبيد جلوي عطيهنينوى

مريش طهشجاع ذياب حسيننينوى



ذباحه احمدموفق شريف صالحنينوى

افطيم طهمحمدعلي حسون خليفنينوى

اضحيه احمدمهدي حسين احمدنينوى

رفعه اسعدفارس حمود ويسنينوى

غزاله جاسماحمد جاسم صالحنينوى

منال عبدالمحسنحيدر رعد حسيننينوى

فرحه سالممحمد عويد حسيننينوى

زينب يونسارشد يونس شمرنينوى

فاطمه سعيدماهر محمدصالح احمدنينوى

سوريه عبدفرمان شامان عبيدنينوى

هالله عليخزعل محمد احمدنينوى

شمامه زيدانصالح عبدهللا احمدنينوى

حياه سعداحمد فاضل حسيننينوى

فضيله احمدجنيد خيرو شريفنينوى

صيده خليفهاشم علي عبدهللانينوى

كموله حسينفرحان صالح حسيننينوى

صبحه محمدمحمد خضير احمدنينوى

خلوه عليفالح احمد ابراهيمنينوى

مرضيه حسينحسن صالح حسننينوى

مناهل الزمحسين علي خزعلنينوى

يازي مجيدباسم حازم احمدنينوى

شكريه محمودمحمد عبدهللا احمدنينوى

عيده حمودفؤاد خضر جدوعنينوى

فاطمه عويدصكر لوفان مطرنينوى

صبحيه محمدسلطان جدوع بريجنينوى

صالحه عليصهيب ناهل محجوبنينوى

افطيم اسودابراهيم محمد محمودنينوى

خالده سلطاناحمد نجمالدين محمدنينوى

خالده عويداحمد حسين حمادينينوى

ترفه حسينحسين اخضير اعبيدنينوى

فاطمه محسنحسين عبدالكريم اميننينوى



فوزيه احمدرافع احمد سلطاننينوى

حمده يونسمحمود يونس علينينوى

عنود عويدقيس اسماعيل رشيدنينوى

نهله يونسبدر مروان حازمنينوى

ليلى محمدابراهيم سليمان حسننينوى

حليمه صالحاحمد عبدالعزيز علينينوى

زبيده خليلعبدهللا صهيب اسماعيلنينوى

رابعه جرجيسثائر احمد عايدنينوى

وضحه عليمحمد ماهر ايوبنينوى

مريم علياحمد رشيد حسيننينوى

عنود عليطه صالح محمدنينوى

سعاد محمودجمال حسام محسننينوى

فطومه حمدسالم صالح سالمنينوى

امينه عبدهللانورالدين حسين محمدنينوى

امينه حسيناحمد علي احمدنينوى

خميسه يونسساير علي عطيهنينوى

نوفه ياسينمحمد حميد محمودنينوى

امينه حسنقاسم محمد حسيننينوى

زينب حسينصالح غائب صالحنينوى

فواكه يونساحمد عبدالحق اسماعيلنينوى

صبريه محمودعبدالغفور علي احمدنينوى

غزاله يوسفوليد احمد عبدهللانينوى

كوكب سلطانمحمود هالل محمدنينوى

نعيمه محمدمحمود عبد حسننينوى

نركوز فاضلعبدالجليل حسين محمدنينوى

دره حسينمحمد خضر احمدنينوى

ترفه دهامفالح عواد عبارنينوى

فضه ميسعوده عبادر سويحلنينوى

انتصار خيرياحمد عباس قاسمنينوى

بدريه محمودعبدالسالم محمد ياسيننينوى

زريفه احمدفاخر عبدهللا سعيدنينوى



امينه حسنعلي حسن اسماعيلنينوى

ليله احمدحارث علي محمدنينوى

سهله محمدياسين عبدالستار ياسيننينوى

زينب عمرشاكر طه حسننينوى

ندى ذنونمحمد حازم محمدنينوى

ثريه احمدسليمان محمدزكي عبدالكريمنينوى

مريم فتحيعلي عبد احمدنينوى

تركيه يونسغيدان محمود ياسيننينوى

ليلى حسينعلي صالح عبدهللانينوى

حياه سعيديشار محمد احمدنينوى

حمديه صالححسين امين خضرنينوى

افطيم عبدهللاخلف عبدهللا محمدنينوى

حمديه محسنبشار مصطفى علينينوى

اسعيده فتحيخالد عبدهللا عبدنينوى

ايمان محموداحمد محمود جاسمنينوى

حبسه حماديعامر محمد خضيرنينوى

خديجه خضرصالح فتحي عوادنينوى

عيده يونستحسين محمود حافظنينوى

هدله احمداحمد حامد عبدهللانينوى

عصريه محمدعبدالحكيم خزعل محمدنينوى

خولع عبدهللاعلي عبد حميدنينوى

بشرى محمدسعيدسجاد عباس محمودنينوى

نهايه ابراهيممصعب يحيى قاسمنينوى

دره حسنمحمود حبش احمدنينوى

سالمه محمدمعتصم يونس طهنينوى

فاطمه احمدصفوك حاجم احمدنينوى

مطره عوادعالء محمد احمدنينوى

هديله خليفعلي احمد علينينوى

كوثر طالبمحمد زيدان غالبنينوى

سهله ابراهيمعمر غانم حسننينوى

نمشه حسينخالد محمود حسيننينوى



كلثومه حسنعلي دخيل علينينوى

عمشه حميدقحطان يونس خلفنينوى

قنتاره عزيزبشير محمد خلونينوى

نمشه خليلسعد اسماعيل احمدنينوى

ساميه حسنسليمان عطيه لطيفنينوى

ترفه علياحمد ناظم ياسيننينوى

فضه جمعهحازم عزيز احمدنينوى

هدله حماشيابراهيم صالح ابراهيمنينوى

فطومه ثامرحسن خلف محمودنينوى

فاطمه عبوهيجل حمد خلفنينوى

فاطمه خضرمحمد يونس اميننينوى

خديجه محمدخلف عبيد عيسىنينوى

عمشه حسنجرجيس شحاذه عبدالقادرنينوى

نوال حازمخالد خيرالدين مرعينينوى

امينه عليعامر عبدالمجيد احمدنينوى

حسينه غريبحميد محمدباقر عباسنينوى

هديه زيدحسين خليل ابراهيمنينوى

لمعه سعيدبالل داؤود موسىنينوى

بتول عليمهدي عليمحمد زيرمنينوى

امل ياسينفرحان صالح خضرنينوى

عليه زينليوسف جاسم محمدنينوى

نبهه يعقوبعبدالرحيم عليناقي عبدالنينوى

حسنيه سعيدمهند محمد سليماننينوى

سوريه محمودفالح حسن ابراهيمنينوى

خميسه حسنزيدان حمد اميننينوى

شرقيه حماديياسر حازم جرجيسنينوى

خميسه خضرمحمد عزيز علينينوى

زردب كجوسيدو عتو حسننينوى

هزار مصطفىخليل حسو محونينوى

زكيه فتحيمحسن مصطفى حسننينوى

صبحه ابراهيمعبدالسالم محمد بخيتنينوى



فيضه اخليفحماد طاهر سهونينوى

غزال حسنحجي رشو قاسمنينوى

شذى ثامرمحمد عبدهللا سعدونينوى

ملكه عسوصالح الياس حسننينوى

مريم محمدعبد شاهر الياسنينوى

لمياء يونسمحمد حازم سعيدنينوى

ريمه محمداحمد علي محمودنينوى

فرحه رموراكان علي ابراهيمنينوى

خديجه محمدمحمد عباس قنبرنينوى

افهيده ذهياببنيان مانع خلفنينوى

صالحه ابراهيمعمر سالم محمدنينوى

شمسه حامدبديع عبدالكريم سليماننينوى

زريفه تيتوليث مجول رجبنينوى

سكنه خليلسالم حسين محمدنينوى

عاليه محمدعباس عباس مصطفىنينوى

ليلى طهطارق خطاب عمرنينوى

فاطمه اسماعيلميسر خليل نجمنينوى

ونسه داثانصدام احمد مطرنينوى

صباح مصطفىامين ماهر عبدالغفورنينوى

غربيه شريفعبدالقادر سعود علي جاننينوى

نجالء عزالدينيزن فارس ابراهيمنينوى

فاطمه عطيهعبدالخالق طه خلفنينوى

محيله صحنعبدالعزيز خالد حسيننينوى

ترفه حسنمحمد ابراهيم حسيننينوى

فطيم محمودخضير احمد داودنينوى

نسرين عليعمر علي عثماننينوى

احميمه محمدفارس عبدالرحمن مطلكنينوى

فتحيه احمدرياض جاسم احمدنينوى

غاليه حسنجالل ليث صالحنينوى

ثلوجه خليفالزم احمد محمدنينوى

عامريه مصطفىمحمد مشعان احمدنينوى



منتهى داؤداحمد ابراهيم يوسفنينوى

وسميه عليحمود تركي ثروينينوى

ابتسام عبدالوهابعاصم عبدالمعبود مجيدنينوى

حبسه ابراهيمميسر احمد محمدنينوى

صالحه حسنعطاهللا سليمان داودنينوى

تركيه ويسمحمد عبدالواحد عبدهللانينوى

نهايه حسينكرم علي عربودنينوى

رحيله عماشعطيه محمود نجمنينوى

معيوفه حسينحسن حميد صالحنينوى

خديجه حسينغانم حسن الياسنينوى

خالده ابراهيمعبدهللا طلب ابوعلينينوى

صيته خضرذياب احمد حمودنينوى

وضحه حماديعبدالسالم محمد جاسمنينوى

بهيه طهعادل عبدالقادر علينينوى

حزني عثمانحكيم بنيامين معجاننينوى

صبيحه محمدامين سمير قاسمنينوى

حمده اسيودمحمد احمد غاطينينوى

عله شريدافهد شوكان علياننينوى

نوال جاروسعد فالح محمدنينوى

حلوه سليمانمروان حسن علينينوى

امينه سلطانابراهيم حسن حامدنينوى

اخالص معيوفعمر احمد خلفنينوى

نوره جهادهشام هاشم محمد يونسنينوى

نو حسنحسين عبدهللا حسيننينوى

خنسه ابراهيمحاكم حسن سليماننينوى

جدعه عبدهللاريان صالح احمدنينوى

وجريه محمدابراهيم عبود خليفنينوى

روضه حسنمحمد سالم محمدشيتنينوى

شيماء فؤادوسام طالل ادريسنينوى

حياه محمدتوفيقاياد رشيد يونسنينوى

مريم محمدسلطان محمد عزيزنينوى



فطيم احمدعمر عبدهللا حسننينوى

وضحه ناصرعبدالقادر عبدالكريم صلبينينوى

ذباحه محمدوليد عبدالعظيم خلفنينوى

كرحه حسينعلي محمد محمودنينوى

رخيته جاسمسند جدوع محمدنينوى

خديجه خلفشاكر جمال نورينينوى

نوره عليضياء احمد حسننينوى

رحيمه محمديونساحسان علي اصغر صالحنينوى

سكينه محمدعليحسين محمدعلي عونينينوى

ليلى علي اكبرعلي حسين مصطفىنينوى

وزه يونسمحمد داود سليماننينوى

حمده طهبسام علي حسننينوى

ملكيه محمدعبدالرحمن حمود احمدنينوى

سجر احمدسالم محمد علينينوى

ثريه ابراهيمعلي حسين حمدنينوى

مطره حسنحسن علي محمودنينوى

انوير عبدهللاعلي شاحوذ صالحنينوى

ميان صالحازاد ابراهيم حمدنينوى

حمديه حسينمحمد احمد محمودنينوى

فاطمه سلوعدنان عبدهللا حيتونينوى

شاهه محمدناصر ابراهيم حسننينوى

عيده خضرعزالدين محمد عمرنينوى

لمعه سليمانقيس قاسم محمدعلينينوى

نوال رجباسعد فتاح عطيهنينوى

حليمه حسنجاسم سرحان وهبنينوى

سعاد مصطفىريان طه الياسنينوى

صبريه محمد نورعبدهللا فارس عبدهللانينوى

هنوف حموداسماعيل مجبل محمدنينوى

فطومه محمدمحمد حمد عكلهنينوى

عسكريه هاللسعدهللا حسن محمدنينوى

عمشه حسينسلطان حمد حسننينوى



كصبه سعدونسعدي محمد رمضاننينوى

فطومه رميضحمد فتحي خليفنينوى

حمده جعفرجاسم حمدون حسننينوى

حمده صالحزيدان محمود احمدنينوى

شمسه عبدمحمد عبداالله يونسنينوى

شكريه زين العابدينصادق زين العابدين دبونينوى

وهبيه ياسيناحمد محمود احمدنينوى

عائشه احمدسعود عمر صالحنينوى

تركيه محمدهاشم احمد حسننينوى

هديه صالحاحمد فتحي علينينوى

صبيحه سلطانمشتاق عبدالرحمن محمدنينوى

امينه مرعيمزهر احمد الياسنينوى

شمسه عبدسبهان حامد يونسنينوى

امينه خلواسماعيل حميد حسيننينوى

سكينه محمدعلي حسين علينينوى

ليله محمدطه خضر عبدهللانينوى

حمده فتحيخضر عكيظ احمدنينوى

مهيه بلوثائر احمد جاسمنينوى

سكينه عبدالعزيزخليل عادل علينينوى

منيره عز الدينبشير اسماعيل علينينوى

شمسه حسنسلطان صبيح علينينوى

مريم عبدهللاعلي جاسم خضرنينوى

فاطمه دهامياسين عبدالكريم ابراهيمنينوى

عمشه محمدمحمد زكو خلفنينوى

زهيه عالويضياء عبدهللا طهنينوى

خنوس مصطفىعامر حسين محمدنينوى

وضحه عليمحمد جاسم حمدينينوى

زهره محمدعماد فرحان خضرنينوى

مريم عليجاسم محمد الياسنينوى

محاسن هادياياد رعد علينينوى

صاره شريفمحمد ابراهيم محمدنينوى



فائده محمد علياحمد سالم خليلنينوى

فتحيه حازمعلي عبدالرحمن صالحنينوى

عويشه احمدابراهيم محمود عبدنينوى

مجيده موسىعلي خلو احمدنينوى

خميسه محمودمحمد ياسين محمدنينوى

وضحه ابراهيمياسين صالح حسيننينوى

سكنه حسينخضر جاسم حسننينوى

ريمه بكررعد ذنون فرجنينوى

مريم دلوبشار خلف محمدنينوى

بطم علييوسف عبدالعزيز حسننينوى

نوال محمدعلي شهاب احمدنينوى

فرحه محموداحمد صالح ذيابنينوى

عدول ابراهيمبابير حسين لفونينوى

كوجر سليمانحجي بركات شمونينوى

بيشه عليعلي عبدهللا صالحنينوى

نفله عليعلي محمد علينينوى

منيره شعالنفواز سعد عبدالمحسننينوى

واجده حمودعادل محمد احمدنينوى

زهره عبدعبد محمد جاسمنينوى

سكينه حسينشهاب احمد رشيدنينوى

نوفه حسناحمد خلف سلطاننينوى

وجريه محمداحمد عبود خليفنينوى

هدله حميدعلي خضر كرحونينوى

خديجه خلفمحمود جمال نورينينوى

حسنه خضرنايف اسماعيل ابراهيمنينوى

سكره كرموشخالد خليل ابراهيمنينوى

فطيم محمدخالد علي شهابنينوى

اميره نوريعلي محسن محمدنينوى

زهور حسيناحمد ذيبان ابراهيمنينوى

انجيد احمداحمد ابراهيم احمدنينوى

بشيشه حميديفارس حمد حسيننينوى



مرضيه خضرعلي حسين علينينوى

عيشه محمودفالح حسن سليماننينوى

باران يزدينصبري قاسم خدرنينوى

باران يزدينخيري قاسم خدرنينوى

حصه عبدهللاحروش محمد فتحينينوى

ترفه اعبيدعدنان حسين اعبيدنينوى

فاطمه عطاهللاشعالن احمد سليماننينوى

عذره محمدفتحي علي حسننينوى

فضه بلوصبر حسين محمدنينوى

انتصار حسنقيصر عبدهللا ذنينوى

خديجه عبدذياب يونس محمدنينوى

بسي خدرابراهيم مراد محمودنينوى

كلثومه جمعهرضوان حسين علينينوى

سيفي شيبوسبهان يوسف محمدنينوى

منسيه خدربركات سعدو احمدنينوى

عائشه عبدالرحمنحسين يوسف سليماننينوى

بيشه حسينعبدالستار محمد احمدنينوى

عرنو احمدخلف كرو مطونينوى

باسمه محمودمحمد ايهم منيبنينوى

معينه قاسمشامل محمود يونسنينوى

نوفه حموخليل يوسف محمدنينوى

كوري قاسمدخيل مراد حاجونينوى

كورى بكرحسن يوسف مجكنينوى

خديجه صالحصباح جميل سعيدنينوى

مهديه صالحجاسم محمد جمعهنينوى

اليفه رشوفيصل حسن موسىنينوى

فاطمه دبويوسف سالم جاسمنينوى

خديجه ثالجاحمد يونس مشوحنينوى

خميسه هنديقاسم حسن منصورنينوى

وزيره اسماعيلاثير حسن سليماننينوى

نشمه محمودهاشم سلطان محمودنينوى



حمديه محمديوسف عبدالغفور رستمنينوى

عموشه محمدعلي خليف علينينوى

فاطمه صالحعبدالهادي عواد حسيننينوى

خالده مزعلنواف عبدهللا جميلنينوى

ترفه صالحنوفل ابالل حمونينوى

خاتون جعفرحسن عبد صالحنينوى

مريم عليالياس علي صباحنينوى

سعديه محمدحسين عبدالرحيم محمدنينوى

فطومه غضبانصالح ياسين عبدهللانينوى

حمديه داودخالد عبدالغني فتحينينوى

مريم عليمحمد احمد خضيرنينوى

عنود عليجمعه عويد حسننينوى

ثريه ابراهيمعبدالمالك منيزل عباسنينوى

حربه عايدحمود عطيه خلفنينوى

هنوف مثنىملحم محمد خضيرنينوى

شهربان يونستقي موسى مزربنينوى

حوسه عليمحمد ظاهر علينينوى

فرحه حمدعدنان احمد سليماننينوى

عمشه احمدحسين عثمان محمدنينوى

فتو خضرخلف احمد علينينوى

شعيع حمدينسيم زيدان خلفنينوى

بتول سلطانقاسم يحيى ابراهيمنينوى

امينه محمدمحمد اسماعيل حمادينينوى

فطيم عليويعلي احمد عطيهنينوى

بسي صالحعمر حسن رمونينوى

مارين مندوحجي بركات عيدونينوى

وضحه احمدماجد محمد محمودنينوى

خديجه حسينضياء بكر فتحينينوى

غريبه عصمانسيف حميد مصطفىنينوى

فاطمه فتحيصدام احمد سلطاننينوى

شكره عليرضوان رجب هاللنينوى



رفعه تركيصالح عبدهللا عوادنينوى

خالده عبدصدام محمود رجبنينوى

مريم حسنحسن علي حسيننينوى

شاهه عاصيفتحي وعد محمدنينوى

محروزه حموديوليد شاهر محمدنينوى

ليله احمدخالد يونس محمدنينوى

عزيزه عزيزفارس محمد كيشونينوى

بشرى محمودطارق زيد محمدظاهرنينوى

نادره يحيىعلي عبدالقادر حسننينوى

نيله عبدهللااحمد محمد محمودنينوى

صديقه محمدعليسالم وعد عبدالعزيزنينوى

جميله هاديمحمدعلي عباس حسننينوى

خلفه هجيجاحمد حميدي رشيدنينوى

سعده خالدعبدالمعبود عبدالغني عبداللطيفنينوى

هضيمه خلفثامر احمد جاسمنينوى

عزيزه محمدطاهرامين محمود خضرنينوى

بيداء محمدطاهرساجد عمر الياسنينوى

عدي سدوسالم قاسم عيدونينوى

فرحه ابراهيمثامر محمد خليلنينوى

عمشه احمدعامر عبدهللا احمدنينوى

شيماء عبدهللامروان زياد خلفنينوى

وضحه عليعبدالرزاق محمد حسيننينوى

حوريه احمدوعدهللا صالح طهنينوى

امينه لوالنمحمد رمضان سبعنينوى

صبحه حسينعبدالرزاق نائف حميدينينوى

مهديه مصطفىاسامه عبدالحميد حسيننينوى

بديعه جوادشهاب احمد محمدنينوى

تاظي عطيهمحمد حمران نامسنينوى

دره احمدصالح حسن محمدنينوى

ترفه محمدجاسم عواد ثامرنينوى

ترفه احمداحمد سالم عبيدنينوى



عيشي محمدنذير عباس جرجيسنينوى

حمده جاللرياح منعم جاسمنينوى

حسنه خضرمحمد عمر محمدنينوى

سهام حميداسماعيل محمدطاهر محمدنينوى

صبريه حيدرعلياصغر جعفر عبدالنينوى

مكيه محمداحمد عبدهللا مجيدنينوى

حبشه درويشاحمد محمد حسننينوى

رقيه مصطفىعلياكبر حسن علينينوى

عزيزه عباسسالم عبد محمودنينوى

وسميه فتحيمحمد محمود موسىنينوى

عيده ناصرخالد محمد جاسمنينوى

فتيه داوديوسف طلك ابراهيمنينوى

مريم جاسمغازي احمد خلفنينوى

سهام احمدبشار احمد اميننينوى

عيده سالمرائد احمد نزالنينوى

عدله محمودوعد علي محمدنينوى

غاليه جاسمسلطان سلطان ياسيننينوى

نوره عليعلي احمد محمدنينوى

بثينه خليلايمن طه احمدنينوى

وفاء عبدالجبارماهر ابراهيم يونسنينوى

هديه عبدالعزيزموفق يحيى صالحنينوى

ثلجه احمدسهيل محمود سهيلنينوى

اسومه انورشيرزاد غازي مجيدنينوى

كريمه عزيزاديب محمد محمودنينوى

عدوله محمودعبدهللا محمد صلونينوى

زهره عبدهللاجاسم محمد احمدنينوى

هاجر محمدصدام ويس ابراهيمنينوى

خديجه شهابمحمود سعيد حسونينوى

مريم جاسمالياس زيد خلفنينوى

امينه عزيزعبدالكريم فريح خلفنينوى

ليلى عليوليد عبدهللا حميدنينوى



وداد يونسعلي حازم شيتنينوى

خالده خليلمنير محمود محمدنينوى

سباهيه سليمانثامر محمود رجبنينوى

فوزيه احمدمهنى شاكر عبدهللانينوى

انتصار احمدمؤيد جاسم محمدنينوى

ليلى احمدوسام ضويحي محمودنينوى

خنسه احمدخالد ابراهيم محمدنينوى

هديه محمدصالحاحمد حسن علينينوى

امينه بلوعلي محمد عمرنينوى

موحه عليعياده بردان غالبنينوى

بتله محمداحمد محمد ابراهيمنينوى

هنوف انجادعلي سالمه عبدهللانينوى

وسميه محمدسعيد حمود عيادهنينوى

زهيه حاضراحمد محمد علينينوى

زينه ابراهيممحمد فهد عبدالعزيزنينوى

ناهده خليلمروان هاشم خليلنينوى

ترفه محمدباسم حمدي عبدهللانينوى

سعدى حسينمحمود محمد علينينوى

عمشه دهشمحمود حسين عبدهللانينوى

خديجه هجيجفرج عليوي حسننينوى

ترفه احمدابراهيم علي بلونينوى

حكومه خميسحبيب عبدالرحمن مرجبنينوى

فاطمه فتحيسعدهللا جاسم محمودنينوى

كفايه محمدياسين علي مدللنينوى

زهره عليعبدهللا محمد حسيننينوى

فائزه ايوبعمر سالم داودنينوى

حصه محمدعزام عبدهللا فتحينينوى

رفعه محمداحمد جاسم محمدنينوى

عدله عواداحمد عبدالطيف محمدنينوى

خزنه حسناحمد خليل عبدهللانينوى

كحله عبدهللافيصل جاسم محمدنينوى



منى محمودغسان يحيى عبدهللانينوى

فطيم سلمانثائر علي محمودنينوى

فضه خلفحميد خضر عكلهنينوى

فضه خلفاحمد خضر عكلهنينوى

ابتسام حسينابراهيم طه ادريسنينوى

خديجه خليلعبدالمؤمن احمد شهابنينوى

ناديه يونسجالل عادل محمدسعيدنينوى

فضله نعماناسعد محمود داؤدنينوى

نوفه خليلمحمد احمد ذيابنينوى

سالمه احمداحمد عبدالجبار محمدنينوى

وضحه محمودعارف عواد شنونينوى

امينه منوخاحمد حسن علينينوى

جميله كنعوحسن علي فتحينينوى

صالحه محمدراكان خليل علينينوى

منجوله حسيناحمد خضر الياسنينوى

سالله سليمانحسين احمد علينينوى

كلثومه قاسمعبدالستار عبدالسالم محمدصالحنينوى

ميسم حازمهارون رشيد شاكرنينوى

روضه مجيدليث قصي ابراهيمنينوى

فهيمه حسننواف ايوب محمدنينوى

رفعه علومحمد حسين علونينوى

سوريه عبدهللاشهد غانم سعيدنينوى

حمديه محمدمجيد حميد جمالنينوى

كرحه حسونقصي محمود عالوينينوى

هدله سلطانعبد شحاذه مطرنينوى

ذيبه جاسمصالح عنتر محمدنينوى

مريم حنشسالم محمد عويدنينوى

عذره محمودحسن احمد عمرنينوى

مريم حنشانتصار محمد عويدنينوى

خلفه ياسمحمد خليف علينينوى

نوفه فتحيسالم اسعد حميدنينوى



وطفه حميدعالء زيدان خلفنينوى

زهيه محمدصباح سلطان رمضاننينوى

ختله خليفحسن مرعي محيسننينوى

نوفه مغيصبصبر ناهي غلبنينوى

شاهه خنوسخالد فصيح فرحاننينوى

شكريه اسماعيلسعد عبدالسالم ابراهيمنينوى

بيداء احمدفرهاد محمد محمودنينوى

ساره يعقوبغازي غالب يوسفنينوى

راحجه فكريفؤاد سالم عيسىنينوى

يازي حسينباهر محمد حسيننينوى

عمشه حسنتركي محمد حسيننينوى

عيده رمضانصالح جمعه صالحنينوى

شمسه احمدمحمد هالل عبدهللانينوى

امونه صالحعبدالكريم صالح محمودنينوى

زعيمه محمودذاكر حسين علينينوى

ساره محمداحمد مصطفى داودنينوى

كامو مرادعماد امين مالونينوى

عيشان سليمانخضر بركات حسيننينوى

وضحه خضرعدنان فارس محمدنينوى

هنوف عليدحام فوزي محمدنينوى

حبسه الياسعدنان مصطفى عثماننينوى

امينه محمدعليفخري حسين قاسمنينوى

خوله خضيريونس احمد ابراهيمنينوى

فهيمه يوسفامجد عبدالقادر جمعهنينوى

فتحيه دحامعماد احمد محمدعلينينوى

نهله فتحيمحمود صالح حسيننينوى

مطره طهباسم محمدزكي حسننينوى

حياه ذنونيشار قاسم صالحنينوى

ملكيه حماديعبدالباسط فتحي عبدهللانينوى

هنوف جرجيسسعد احمد عبدالكريمنينوى

عليا حسنعمر سعدي حسيننينوى



نوره محمدمحمد بالش حنوننينوى

فهده محيميدجمال خلف محمدنينوى

ناديه مصطفىعباس فاضل محمدنينوى

فطيم حميديشهاب احمد ابراهيمنينوى

فضيله عبيدخالد جمال حسننينوى

ايمان فاضالهللمثنى محمود جاسمنينوى

رحمه اسماعيلقاسم محمد وهبنينوى

نجاح مجبلمحمد احمد اعويدنينوى

سميه احمديعقوب احمد حسننينوى

زهيه صبرينامس ياسين فتحينينوى

سكنه عليصفوان ثامر عبدالعزيزنينوى

ايمان عبدالهاديياسر امير حسننينوى

نوره بكرطاهر يونس خالدنينوى

سلطانه ارحيلمصطفى محمد صالحنينوى

فهيمه حسنايوب صالح محمدنينوى

امل عزيزياسر صالح حمدوننينوى

عليه هاشمقحطان عبدالغفور قاسمحسننينوى

خالده طاهرمحمد سعد طاهرنينوى

فصله احمدخالد سليمان محمدنينوى

عيفه حسنناصر سليمان خلفنينوى

هدله خضرفيصل عبد خلفنينوى

فطيم رميضخالد فتحي طالبنينوى

سلطانه قادرجالل علي حسيننينوى

امينه بكرنزار احمد ابراهيمنينوى

فتحيه عيسىوطبان صالح جميلنينوى

عاليه حسينطالل محمد جاسمنينوى

ملكيه احمدحسين محمود مرعينينوى

امينه حمندوشعمار ابراهيم مصطفىنينوى

جميله محمديونسصباح خضر ابراهيمنينوى

زهيه عليمحمد علي ابراهيمنينوى

صبريه يعقوبعلي محمدطاهر جعفرنينوى



حتى ابراهيمميرزا قاسم خدرنينوى

نسيمه وهبحسين عبدالكريم خضرنينوى

صبحه سعيدحسون محمد عفيننينوى

نوفه محمداحمد محمد حسيننينوى

صبحه فاضلمحمد يوسف محمدنينوى

عمشه صالححكمت صالح خلفنينوى

هناء عالويعذاب فتحي حسيننينوى

كسره الياسعلي الياس حسيننينوى

زكيه عليجودت محمدتوفيق صالحنينوى

واجده فتحيفارس شكر محمودنينوى

غنيه محمودشهاب احمد دحامنينوى

ساهره سالممحمود محمد احمدنينوى

عليه رشيدعمار محمد اسماعيلنينوى

نشميه هلوشكامل ابراهيم خليلنينوى

رفعه محمدخالد عبيد جاسمنينوى

عيده عليمحمدصالح علي حسيننينوى

يسرى عليعمر فتحي حسيننينوى

خديجه حسينمعتز محمود خلفنينوى

غزاله محمدعالء احمد حمودنينوى

فوزيه محمدسعد اسماعيل حمدنينوى

وسميه عبدهللاعلي عبدالقادر نامسنينوى

فطيم خضرسعد محمود احمدنينوى

زوره اسماعيلمؤيد فاضل محمدنينوى

رفعه احمدحسن حسين نوافنينوى

سميره ادريسمروان غانم محمدنينوى

لبيده شطيعباس حسن مناوشنينوى

يازي ادريسمنيف حمو مناورنينوى

حلوه عويدجمال حمو مباركنينوى

هيفاء ذنونايهاب ايهم جارهللانينوى

خالده محيالدينفراس حازم يونسنينوى

حنان يوسفاحمد زبير مقدادنينوى



فتحيه ياسينمنتظر عبداالمير محمدعلينينوى

سندس ادهمكانار سلوان وعدهللانينوى

كوثر حامدهيمن صديق قادرنينوى

سالمه يونساحمد صالح حسوننينوى

منتهاء ابراهيممحمد وليد صالحنينوى

رفعه مجيدمحمدصالح احمد علينينوى

نزيله سحالنحمود محمد مفضينينوى

مطره فياضخليف جفال نهارنينوى

كرحه حسنابراهيم عطيه نتافنينوى

سهيله جاسمسالم احمد فتحينينوى

سوريه محمودمحمد علي حسننينوى

جوني علينايف الياس خديدهنينوى

خوله سليمانعبدالرحمن احمد محمدنينوى

ساره عليحضيري حمدان محمدنينوى

شرين سليمانمشتاق احمد محمدنينوى

غريبه حسنشفان تيلي مهمدنينوى

كوري يوسفشرو علي قولونينوى

ملوحه حمدصالح علي عياشنينوى

يسرى كريمجالل كمال حسننينوى

خوله طهخالد عبدالكريم اسماعيلنينوى

سبيحه جاسمياسر محمود محمدنينوى

وضحه عبديحيى جاسم عسلنينوى

صاره ذنونفواز سالم ياسيننينوى

فطومه ياسينعزيز جمعه طالبنينوى

مريم محمديوسف يعقوب سيدونينوى

روشي ابراهيمغانم عمي كمونينوى

خالده وعدهللامرسال محمد محمدصالحنينوى

خنسه عليابراهيم محمود موسىنينوى

نركز عباسسامي عبدالهادي كاظمنينوى

فاطمه فتحيخالد خضير اسودنينوى

نهى ذنونصدام احمد حسننينوى



حمده اسماعيلعلي عبدالكريم عبدالرزاقنينوى

مريم خضربشار محمد محمودنينوى

مرجان ميرزانايف كرو خلفنينوى

مرجان ميرزاخضر كرو خلفنينوى

زهره جمعهحسين محمود محمدنينوى

هزعه خليفحماده خليف فياضنينوى

زينب محمودهشام يوسف ابراهيمنينوى

عيشي عفديعمر محمد عربنينوى

شورت عليجالل رمضان علينينوى

مهى محمدعليمصطفى يونس انسنينوى

سهام محمدعليفتحي احمد شهابنينوى

منيفه ابراهيماحمد اسماعيل محمدنينوى

نهايه ادريسهذال ابراهيم محمودنينوى

خوله حامدعمر فاروق احمدنينوى

نهاد عيدهللااحمد موفق احمدنينوى

رابحه محمدصالحعالء محمد خضرنينوى

رحمه محمدفالح جعفر محمدنينوى

هالله كنادنجاد احمد بطراننينوى

رسليه محمديوسف صايل محمدعلينينوى

فضه طهزياد سالم عبدهللانينوى

مريم حسومحمود عبدهللا جندينينوى

حمديه احمدعامر محمد حاجينينوى

ضحيه محمدجبار حمود صاللنينوى

تاضي محمدابراهيم عبدهللا حسيننينوى

نائله قليمقداد ابراهيم حسيننينوى

حسينه حسنمصعب محمد سلونينوى

عنود مشلوفسعود عبدالستار حمودنينوى

عليه داودتركي علي حادينينوى

جميله عبدهللاعمار احمد محمودنينوى

عيده فتحيبشار عبدهللا زكيرطنينوى

خوله طركينواف علي عصرينينوى



مريم عليمثى اسعد محمدنينوى

عديه عزوعبدهللا عادل عبدهللانينوى

فطيم حمدحمد صالح سلمونينوى

نجمه محمدطه احمد سرحاننينوى

عزيمه قاسموليد صديق محمودنينوى

رائده محمدعالء ميسر طلبنينوى

هاشميه سعيدصادق اكرم عبدالقادرنينوى

طاهر روشنناظم ميرزا صديقنينوى

حمديه محمدعادل محمد كارسنينوى

فضيله محمداياد هاشم عارفنينوى

عمشه عبدحسين محمود حسيننينوى

ساجده محمديحيى امجد خليلنينوى

شرين مرادقاسم مراد حجينينوى

نزيله ابراهيمصالح ابراهيم علينينوى

مريم نجمعبدهللا محمد احمادينينوى

شوقيه ذنونزيدان عبدالماجد مرادنينوى

مريم محموديونس خضر حمدنينوى

عيده احمدصحن ايتيم عدواننينوى

عيده عيسىحسن دحام محمودنينوى

فطيم هايسمحمود ابراهيم رمضاننينوى

رده خلفجاسم نصير عفرنينوى

حميده عبادياحمد محمود عبدهللانينوى

خديجه عليمصطفى قاسم محمدنينوى

صبحه خليفجلود عبدهللا حسيننينوى

نجمه ابراهيمصالح عليوي رمونينوى

عيده محمدعباس خلف محمدنينوى

عمشه احمدصالح محمد احمدنينوى

فضه صالحغانم عايد شعباننينوى

افطيم احمدخالد فتحي عبدنينوى

حمده خلفياسين عكله حمدنينوى

عمشه طحيرمحمود سلطان الياسنينوى



فاطمه عبدالغنيعلي غالب احمدنينوى

مريفه علياحمد ديو حمودنينوى

تاضي احمدخالد غانم جاسمنينوى

نجمه بكرمشعل خليل ابراهيمنينوى

شمسه حسنماهر حافظ هاللنينوى

نوره عبدالهاديابراهيم يونس احمدنينوى

اسباهيه عبيدعمر احمد جاسمنينوى

شمسه بكرمحمود سالم صالحنينوى

هيفاء زينلمحمد دخيل جميلنينوى

يسرى محمدحسين علي سلماننينوى

خزنه حسنمحمد خلف ابراهيمنينوى

نوفه طهحمد عمر احمدنينوى

ترفه حسنياسين محمد ابراهيمنينوى

جيده جرجيساحمد حسن حسيننينوى

دره سليمانحسن سليمان موسىنينوى

اسيا يونسسالم احمد خلفنينوى

شكريه محمدبهاءالدين قاسم محمدنينوى

صبحه ابراهيمنعمه عبدهللا فتحينينوى

دره عزوحسن محمد ابراهيمنينوى

خنسه حموخضر حمي سليماننينوى

نوفه حسينعبدالعزيز الياس خلفنينوى

رحيمه عبدهللااياد مجيد محمودنينوى

حبشه خلفعبد محمد صالحنينوى

نعيمه يحيىعبدالكريم مصطفى محمدنينوى

مراري عبديلقمان مراد اسماعيلنينوى

فضه عبدسليمان تويني مشلحنينوى

عدلي طاهرمحمد عبداللطيف حاجينينوى

مريم يوسفصالح احمد محمدنينوى

تميره عثمانحمود خلف دهشنينوى

عفته هويريبردي غربي خليفنينوى

نشميه احمداحمد محمود عبوشنينوى



شيرين سلوبابير شمو قاسمنينوى

ميان مرادسليمان ابراهيم خلفنينوى

فاطمه محمدربيع ماجد عمرنينوى

نعيمه محمدمحمد محجوب خليفنينوى

مسرين مجيدانور ناصر ميرزانينوى

ثوره عليايمن صالحالدين محمدنينوى

وضحه اسماعيلشهاب خلف احمدنينوى

امينه خليلاكرم قاسم حسننينوى

ذباحه احماديمحمود عبدالقادر علينينوى

جمهوريه جاسمعلي حسن طهنينوى

رحمه رشيدعبد جبر حمزهنينوى

مطيعه عمرحسين طه خليفنينوى

فاطمه حموشباسم جاسم محمدنينوى

اجميله زغالعلي الشاوي صباحنينوى

مسيره حمدفاضل علي جحلنينوى

اكحيفه عوضكنعان علي غالينينوى

صلبيه عبدالجليلشهاب احمد كنيدحنينوى

خالده محمودبدر نشوان غانمنينوى

فكريه حسنيونس فتحي محمدنينوى

نهايه فاضلثامر عبدهللا حمدنينوى

حربيه جمعهعبدالستار فوزي محسننينوى

عينالماهه حسينيوسف نذير اسماعيلنينوى

سعيده فتحيعبد اهال حسيننينوى

عيده محمدمحمد خالد محمدنينوى

نجمه جميلاحمد محمود احمدنينوى

منتهى محمدمحمد طالل محمدنينوى

حفصه طهفالح حسن علينينوى

خديجه حسنزهير فاضل عباسنينوى

ثوره جبراحمد خليل عبيدنينوى

شكيبه عبدالرحمنعبدالحميد داؤد سليماننينوى

ترفه مجيدرياض علي غبينينينوى



خوله سليمانعواد علي عوادنينوى

قادريه محمودياسر وعد طلبنينوى

منى عبدالقادربسام ساجد توفيقنينوى

وضحه محمدعبد محمد حشاشنينوى

فضه عليذياب محمد ابراهيمنينوى

افطيم حسننجم عبدهللا محمودنينوى

فرحه جاسمطه احمد طهنينوى

فصل سليميونس محمد خلفنينوى

زهره صالحعبدهللا حسن حمادينينوى

سعده عصماننزار يونس ظاهرنينوى

عليه احمدساهر وعدهللا عبدهللانينوى

خوله صليبياحمد حسن عبدنينوى

نصيه محمدحسن جاسم حسننينوى

ذكرى حازممحمد سعدالدين جاسمنينوى

مياسه امينشعيب احمد محمدنينوى

خديجه علياحمد علي سلطاننينوى

فضه محيسنمانع محمد علينينوى

مدينه جعفرحسين عالوي محمودنينوى

نجود كلبواحمد حسن حمادينينوى

سلمى محمداكرم عادل شاكرنينوى

فضيله محمودحسين محمود جوادنينوى

حسنه عليظاهر جميل رجانينوى

نورالهدى حميدحارث مزاحم دحامنينوى

بهوده نجممحمد اسماعيل عبدهللانينوى

هنوف غربهشعالن هادي احمدنينوى

فاطمه جمعهعمر عبدالعزيز ظاهرنينوى

ترفه احمدسامي الياس احمدنينوى

عاليه عباسخليل ابراهيم خضرنينوى

نوره احمدمحمود طه ابراهيمنينوى

راخيه يونسقادر بهرم قادرنينوى

جميله عبدالقادرعلي محمد حسيننينوى



فرحه حماديمزهر عكيل حمودنينوى

صبحه عبدغانم ابراهيم احمدنينوى

مريم موسىحجي يونس ابراهيمنينوى

الزينه غديرعبدالعزيز صبار مرجبنينوى

خديجه مرعيعماد عبدهللا محمدنينوى

هديه سياحعلي دبالن هتاشنينوى

سالمه يونسسالم صالح حسوننينوى

شهله محمودمحمد حسن علينينوى

عيشه قاسمعصام برزان ناصرنينوى

بشرى امينمحمد عبدالرحمن حامدنينوى

ثويلثه محمدعلي موسى عبدهللانينوى

معصوفه خليلطارق خلف عمرنينوى

حصه صالحاحمد عبد علينينوى

نسيمه سليمانصدام الياس خضرنينوى

عيده طهخالد سعيد جدوعنينوى

خديجه عبدالجليلزياد فتحي حمادينينوى

نهله محمدهيثم نكتل عبدهللانينوى

حمديه عويدنشوان احمد فتحينينوى

فصوله عبدالقادرخضر سليمان علينينوى

بشرى احمدانور ذنون يونسنينوى

زهره حسنحسن احمد محمدنينوى

هزني مرادكردي محمد سعدونينوى

عائشه اسماعيلانور محمد مهدينينوى

ترفه محمودنوري طه احمدنينوى

طميره خلفعبدهللا جاسم اسعدنينوى

ليلى محمداحمد حسين درويشنينوى

ترفه حسونمحمد محمود جاسمنينوى

محروسه صالحناهض نايف شكرنينوى

خديجه شيخورضوان مرعي حسننينوى

خذيجه خضرصباح طه علينينوى

ثقيله صالحاحمد جاسم محمدنينوى



حمده محمدمهنا غازي احمدنينوى

بهيه الياسصدام ابراهيم محمدنينوى

خضيره الياسساير ذنون جاسمنينوى

وضحه ابراهيمعبدهللا حسن محمدنينوى

زينب محمودناظم الياس سلطاننينوى

امل هاشمعلي عبدالجبار جرجيسنينوى

فضه عليحيدر علياصغر عبدالقادرنينوى

ابتسام حازمعبدهللا خالد سالمنينوى

فطومه محمودحميد عبدهللا احمدنينوى

عمشه محمدهاشم ادريس عباسنينوى

ساهره ذنونعمر سالم مهدينينوى

نزهه هزاععقيل عبدالسالم هادينينوى

كروحه خلفالياس ابراهيم ثالجنينوى

فاطم اسماعيلجالل رشيد ابراهيمنينوى

حمده تركيابراهيم محمد احمدنينوى

وحيده عزوشهاب احمد صالحنينوى

وضحه صلبيعبدهللا خلف دخيلنينوى

وضحه محمدعواد مظهر عايدنينوى

رفعه متعبحركان مهاوش جليهنينوى

حمديه احمدشهاب احمد نايفنينوى

يازي طهرعد هاشم عبدهللانينوى

غربيه طالبمعيوف افريان احديثنينوى

حميده فهدهصدام فرحان شفكنينوى

شهربان سليمانغالب محمد خليلنينوى

رفعه صالحشعالن مولود محمدنينوى

سعره حمودعلي خضر صعونينوى

مهيه عبيدنايف احمد عبادنينوى

صبريه خليلفارس عباس اسماعيلنينوى

ناهده جاسماحمد وليد خالدنينوى

امينه علياكرم صالح موسىنينوى

رفعه يونسمحمد جاسم عبدنينوى



جميله تقيمصطفى حبيب مصطفىنينوى

فضيله محمدسعيدعباس محيالدين محمدعلينينوى

هظيمه خلفطه احمد جاسمنينوى

غنيه حسنعامر حسين حسننينوى

فهيمه ياسينمنير محمدتقي يونسنينوى

فاطمه حسينعبدالكريم حسين حمونينوى

فطومه احمدنوري ابراهيم عليوينينوى

عاليه عبدهللاقيس محمدطاهر صالحنينوى

صاره حسينحسن موسى عبدهللانينوى

ليلى عزيزعمر محمدعلي احمدنينوى

صبحيه خضيرعلي وائل محمدنينوى

خديجه شحادهانس محمد جاسمنينوى

باسمه فتحييوسف عبدالكريم يوسفنينوى

نزهه فتحياحمد جرجيس محمودنينوى

عمشه صبحرعد هواز حامدنينوى

فتحيه محمداحمد عالوي حمادنينوى

بشرى ياسينمحمد علي محمديونسنينوى

سعاد محمديونسمحمد عبدالواحد زينلنينوى

سكينه عباسمقداد اسماعيل ابراهيمنينوى

زينب علينقيعباس محمدعلي تقينينوى

دهيمه حسنيونس خلف بكرنينوى

سعديه محمودحميد عماد عالوينينوى

فتحيه مسيبكاظم موسى محمودنينوى

فطيم صالححسن احمد صالحنينوى

ونسه حميدخالد قصير هادينينوى

رفعه حاجيسالم محمود بدرنينوى

مياسه علياحمد علي حسيننينوى

نازك محمودعبدهللا حازم فاضلنينوى

جميله عباسوليد محمد عباسنينوى

فصله حسوفالح خضر حسننينوى

ترفه كردوشحسين علي حسننينوى



زهيه داودعلي موسى عيسىنينوى

عمشه حسينحميد محمد خلفنينوى

كليخان محمدمحمد عدنان عونينينوى

كبرى علياصغرمحمد عبدالحسين ذنوننينوى

عويشه حسينشامل خلف علينينوى

صاره زينالعابدينعلي بشير الياسنينوى

صبحه محمدسعد ابراهيم احمدنينوى

كرمه عليعبدالسالم عاكوب يوسفنينوى

زهره جعفرناظم غايب فاضلنينوى

نوال عثمانبسام خليل صديقنينوى

فاطمه محمدصالحافراز اسكندر شعباننينوى

زاري حسنجرجيس صبري حسيننينوى

عدله ابراهيمخليل ابراهيم حامدنينوى

باسمه احمداحمد حسين علينينوى

طرفه محمودجمعه ابراهيم عبدهللانينوى

زينب قنبرعلياكبر خضر حسننينوى

زريفه ابراهيمحسين ابراهيم يونسنينوى

خنوس احمدجهاد حسين حسننينوى

شكريه محمدعلي يحيى احمدنينوى

محسومه قنبرعلي حسن محمدطاهرنينوى

فصوله حواسصالح صالح محمدنينوى

حبسه عبدهللاعمر خضر محمدنينوى

هدوله عزومحمد احمد محمدنينوى

ذباحه فارسمحمد احمد عباسنينوى

غنيمه حسينخالد خضر ابراهيمنينوى

مريم عبدهللامحمد عبدهللا جديعنينوى

فيوره خضرمحمد حامد صالحنينوى

فهيمه خلفابراهيم احمد حامدنينوى

حسنه محمدرائد محمد سلطاننينوى

شمسه احمدمهند مصطفى اسماعيلنينوى

نوره عليجاسم محمد مطرنينوى



زكيه محمدعبدالعزيز محمد عبوشنينوى

مريم صالحمحمد عبد ناصرنينوى

خديجه مطيرانصبر عادل رمضاننينوى

ربيعه مطيرانمحمود محمد خضيرنينوى

صبحه خلفخضر عبد حامدنينوى

فضه خلفمحمود سراي علينينوى

شيماء حميدمحمد شحاذه حسننينوى

فاطمه عبدالعزيزخطاب ذنون عبدنينوى

انوير عابدفرحان حماد علينينوى

ملحه جاسممحمد علي بلونينوى

صبيحه محمدسعود محمد محمودنينوى

صبحه جاسمصالح محمد طهنينوى

فاطمه حازماحمد مزهر محمدنينوى

نجمه عبدهللافتحي سليمان خلفنينوى

حنان حسينمروان ثامر جاسمنينوى

امنيه ابراهيممحمود عطيه حمودينينوى

غنيه عبوتحسين ذنون يونسنينوى

امهيه زرزورسلطان حسن احمدنينوى

مطره سويدناصر صويان عيسىنينوى

خجو محمدحسن حسين بازونينوى

شمسه حيدرسيف الدين يوسف الياسنينوى

عليه الفيمحمد عبدهلل عايدنينوى

عدله احمدفرحان ادهم قدورينينوى

حسنه مخلفناجح جلعوط نزالنينوى

نغم عزيزانمار سعدهللا غانمنينوى

امونه محمدنوفل محمد احمدنينوى

دره خضرمنجوله حسين حسننينوى

وضحه احمدوعد عزيز عبدهللانينوى

حلوه ظاهرجاسم زيدان خليفنينوى

ذباحه عليمحمد جاسم محمدنينوى

امنه احمدطه جاسم ياسيننينوى



شمسه صالحنايف حسن الياسنينوى

محروسه جمعهبالل خضير ياسيننينوى

عمشه نعمانصفاء فاضل ابراهيمنينوى

وهبيه يونساسماعيل عبود قسومينينوى

دره حسنيوسف محمد محمدنينوى

حكيمه محمد عليمهند محسن محمد علينينوى

سعديه حوذهابراهيم ميزر حمودينينوى

شمسه طهعمر عبدالغني شريفنينوى

عيده صالحفتحي محمد حسوننينوى

زكيه محمودبشار غانم جمعهنينوى

سناء ذنونجمال حازم يحيىنينوى

يازي اسماعيلصالح احمد علينينوى

عيده صالحعلي حميد خضرنينوى

عزيزه عزيزفياض كريم هايسنينوى

فطومه محمدعلي ابراهيم احمدنينوى

امينه سعيدايوب محمد عبدنينوى

ريمه احمدجمعه احمد خلفنينوى

زهره اسماعيلعبدالكريم خضر سليماننينوى

كرحه هلوبعلي خلف عبدهللانينوى

حسنه صالحصالح احمد عبدهللانينوى

ملكه عبيدعمر عبدهللا عبدالقادرنينوى

هديه عليزكر قاسم غزالنينوى

حوسه عيسىصالح ياسين صالحنينوى

عمشه عليعبدالجبار نوري حمادهنينوى

عذره صالحصالح احميد حسيننينوى

زكيه حمزهابراهيم ذنون خليفنينوى

صبحه راشدعلي الياس غديرنينوى

غزاله محمدسليمان حسن حميدنينوى

منتهى عبدهللاضياء نجم طهنينوى

نايله يونسوعدهللا فتحي محمدنينوى

دوخه عيسىوعدهللا احمد حسننينوى



حنيفه محمديونسصالح محمد احمدنينوى

افطيم محمدسالم يونس عيسىنينوى

عزيزه نهرسالم حسن حمدنينوى

جنان محيالديناحسان مثنى محمدنينوى

خميسه محمودحسن كوثر يونسنينوى

حليمه محموداحمد مزعل احمدنينوى

لقاء ياسيناحمد عبدالسالم ابراهيمنينوى

عمشه ابراهيماحمد خلف جاسمنينوى

شاهه محمدحسين علي جاسمنينوى

مرضيه ابراهيماحمد محمد عليوينينوى

سناء محمودضياء ثائر يونسنينوى

سالله قادرصالح شيخو سليماننينوى

حمده عطيهعماد احمد ملحمنينوى

خوله بدرعامر حمو محمدنينوى

هديه عليعالء حمد حسيننينوى

عواشه محمدمحمود غازي ويسنينوى

شاهه مصطفىاحمد حسن علينينوى

ليلى عبدهللاابراهيم داود ياسيننينوى

ملكيه حسينجهاد خضر سعدنينوى

كطاه عباسحازم محمود عبدالرحمننينوى

بتول ادريسسعد عبدهللا حسننينوى

اسماء عبدالكريممحمود صدام علينينوى

نسرين عليعثمان علي عثماننينوى

غزاله دبومحمد حسين محمدنينوى

خوله حسنعمر حسن علينينوى

جوزه شاهراورنس محمد ظاهرنينوى

مريم خليلزيد خلف ابراهيمنينوى

سهله احمدحازم يونس حويرنينوى

ميانه حسنخلف ذنون حبيبنينوى

بيشه حميدعامر حامد صالحنينوى

باكزه مصطفىاياد عادل قاسمنينوى



مناهل احمدابراهيم معن عدناننينوى

ملكه ياسينحميد احمد خضرنينوى

سناء اسماعيلمحسن حاجي جاسمنينوى

عيده طهرائد صدام احمدنينوى

خديجه محمدمحمد اكرم عربنينوى

حسنيه حسينغانم عبدهللا قدونينوى

احالم عيدعلي عبدهللا محمدنينوى

فاطمه صالحعطيه عكيل هبولهنينوى

نصره محمدعادل جارهللا نجمنينوى

ياسه صالحعبدهللا خلف محمدنينوى

كريمه جاسمتحسين حمد حسننينوى

نوفه عبيدرافع عيد عجيلنينوى

فطومه صالحعلي عبو محمدنينوى

ابتهال رسليمحمود علي جبرنينوى

حبشه باللنزار فتحي خضيرنينوى

زغيره حسنمحمد احمد جمعهنينوى

زهديه عزيزسمير غانم جاسمنينوى

ليلى عليصالح سلطان حسننينوى

منتهى سلطاناحمد سليمان محمودنينوى

ضحيه حسينعمر محمد خالدنينوى

امينه نجماناياد محمد عبدنينوى

خضره عليعبدهللا محمد نزالنينوى

طعانه دلفخالد عواد غثيثنينوى

دجيله اسودحسين مفضي باللنينوى

تسواهم شهابرافع ابراهيم فتحينينوى

مهيه شموخلف بركات حسننينوى

نفله حماديمروان محمود عبدالعالينينوى

كطيشه محمدخلف لطيف محيمدنينوى

هنوف انجادمثكال سالمه عبدهللانينوى

عالكه خشمانحمدان منزل داموكنينوى

منيفه حمودمجحم منيف حروشنينوى



زهيه زغيرفواز جفوط شناننينوى

كبيله رمثاناحمد ساير حمودنينوى

نشميه نزالاحمد صالح احمدنينوى

رفعه علوانجاسم رجب ناصرنينوى

فتحيه خضرطارق خليل ابراهيمنينوى

شمي حجيهادي حسين حسننينوى

هنوف مجبلحمود خلف صلبينينوى

بري بركاتعتو كرتان خضرنينوى

عفته محمدبشار حسين حسننينوى

هالله حسينصالح احمد عايدنينوى

فطيم عبدهللامال هللا محمد جاسمنينوى

تركيه حسناحمد حميد خضرنينوى

ترفه عبدهللاوسام هالل علينينوى

زهره حسناياد محمد اعويدنينوى

اسيا ايوباحمد محمد فتحينينوى

خديجه محمدحسين عمر علينينوى

صبحه احمدغسان صالح خضرنينوى

فاطمه حسينعلي اصغر عوني علينينوى

كوزي نعمتحيدر احمد حجينينوى

صبحو خديداحسين سيدو خلفنينوى

شاهه قاسملؤي يوسف حسيننينوى

صافيه دهاركيجو حسن حلينينوى

مريم احمدصالح محمد سلطاننينوى

طليعه بيرمعالء مصطفى محمدنينوى

نوره عليبشار عبدهللا خليفنينوى

سعديه طهمحمود احمد عايزنينوى

خديجه صالححافظ جاسم خليفنينوى

عمشه خلففالح حسين محمدنينوى

زهره عبدهللامحمد عبدالرحمن جاسمنينوى

لمياء عبدهللااحمد حذيفه عبدالحميدنينوى

بشرى عبدعبدالرحمن عبدهللا حامدنينوى



زينه محمدفتحي عواد نهيرنينوى

امينه جاسمعلي سلطان حسننينوى

صافيه عويدغزوان ياسين واوينينوى

سعيده محمدهادي حسن احمدنينوى

مليحه دباسفالح هواش عافتنينوى

صالحه زيداناحمد صالح محمدنينوى

ضبيه راكانمحمود عويد رشيدنينوى

حسنه محمودمحسن احمد محمدنينوى

خزنه دغيمحامد مخلف هجرسنينوى

صبحه حمدسبهان حسن احمدنينوى

نوفا حسينزيد محمود خضرنينوى

ترفه خالدغضب مؤيد حسيننينوى

امينه فتحيجاسم محمد عالوينينوى

فتحيه عبدهللاحمادي محمود حسننينوى

مريم خلفعلي حسين رميحنينوى

حياه حموسالم خلف ناصرنينوى

جميله احمدفرحان محمد صالحنينوى

خاني محمدسليمان سعدون جانكيرنينوى

هزني حسنمتعب اسماعيل احمدنينوى

امينه علييوسف يونس احمدنينوى

تركيه احمداحمد محمود صالحنينوى

مريم محمدمحمود صالح محمودنينوى

زهره خيروسالم سليمان حجينينوى

ابشيشه نجماحمد حسن الحاكهنينوى

فضيله عبيدصالح احمد خلفنينوى

طيره عسلحماد حمود حسننينوى

نني حسينعلي اكبر حسن سليماننينوى

انصاف صالحصفوان سمير قاسمنينوى

رفعه احمدمنير غانم محمدنينوى

بشرى احمدربيع لقمان احمدنينوى

ثريا عبدهللاحمود محمد علينينوى



شمسه محمودباسم محمد عبدهللانينوى

عمشه موسىخلف عواد عباسنينوى

صبيحه محمدفارس عبدالحميد خليلنينوى

شمسه حسنشاكر محمود ابراهيمنينوى

حسيبه عباسصالح حسن عبدهللانينوى

عمشه ساعدسعدون محمدجميل احمدنينوى

فاطمه يونسحسن محمد علي حسيننينوى

اديبه حسنعبدهللا عبداالمير محمدنينوى

فتي عليعباس عويد خضرنينوى

سوريه خضروليد شهاب احمدنينوى

نبيهه محمدعليغيث مؤيد عبدالرحمننينوى

فاطمه صالحابراهيم عبدهللا محمدنينوى

فطيم محمداحمد محمود فتحينينوى

زينه سعيدمحمود جاسم محمدنينوى

سهام رشيدمحمود عبدالرزاق احمدنينوى

ذباحه فارسعلي احمد عباسنينوى

ليلى محمدعليماهر مؤيد محمد شيتنينوى

كرجيه زيداناحمد ادريس صالحنينوى

لمياء قاسممحمد عادل صالحنينوى

هيفاء حسينسفيان محمد شيتنينوى

عاصمه فتح هللاميسر فؤاد احمدنينوى

كتبيه داؤودحكمت ابراهيم احمدنينوى

خديجه عبدشاهين يونس محمدنينوى

بيزاري اللوسليمان ناصر خلفنينوى

ليلى احمدمحمد عبدالمنعم ناصرنينوى

نضال ابراهيمشيخ موسى زكريا محمدنينوى

رسليه حسنجمال حمد عبدهللانينوى

ضبيه محمدقيس عامر جدوعنينوى

فضيله زينالعابدينمصطفى سلمان غائبنينوى

خديجه مصطفىوعدهللا فتحي سليماننينوى

فاطمه يونسيوسف محمد يونس فارسنينوى



سكوت نهيرسعدون نهيان شويشنينوى

مطيعه شرقيمحمود ناصر ذنوننينوى

حنيفه حسنمصطفى سعيد مسلمنينوى

فطيم خلفعبدالرحمن خلف حسننينوى

مريم محلدحام سعيد مرعينينوى

خديجه حسيناحمد جاسم محمدنينوى

غزاله حسنعلي عبدهللا حسيننينوى

شاهه خضرعمار سالم صالحنينوى

مريم بكتاشزكريا عبدالجبار جعفرنينوى

نني نوحاحمد محمدجواد احمدنينوى

وهبيه عبدالوهابعلي تركي ايوبنينوى

زينب محمدعباس علي ابراهيمنينوى

ترفه عبدالغفوريونس ياسين شهابنينوى

رفعه مجولوطبان محمد خطابنينوى

نزهه حسينعامر حامد صالحنينوى

مجيده ابراهيممحمد محمود عثماننينوى

مريم حسنرواد محمود احمدنينوى

فاطمه حسنابراهيم خليل ابراهيمنينوى

صبحه كوادماهر مدي مخلفنينوى

تركيه سلطانعبدالمعين محمود مجولنينوى

فرحه خميسهاشم محمود خلفنينوى

خديجه محمودعلي خميس اسماعيلنينوى

شمسه محمودوعد فتحي احمدنينوى

وضحه سلموصالح خلف محمدنينوى

عيشو ايزدوفارس قاسم خديدهنينوى

ريم سالمطارق عماد محمدنينوى

هيفاء حمودمحمود سعد خلفنينوى

مرضيه خضرحسن حسين علينينوى

حسينه حسنعادل محسن مبردنينوى

هديه سلطانسعد عبد مديدنينوى

صافيه صديقنصرالدين احمد رمضاننينوى



اسيا احمدعالوي سيد كمونينوى

كواكه طلبرائد فارس محمودنينوى

خنسه يونسنذير سعيد زينالعابديننينوى

بدريه يوسفرياض يحيى محمدعلينينوى

عيده جمعهراكان محمد عبيدنينوى

فاطمه اسعدازاد كرم احمدنينوى

عمشه فتحيعامر جاسم شطينينوى

نوفه ابراهيماحمد خليل خلفنينوى

ملكيه محمدعامر محمود احمدنينوى

محروسه عزيزسلوان رمضان زبيرنينوى

مريم صالحعبدالرزاق رمضان ابراهيمنينوى

فطيم محمدابراهيم خضر علينينوى

خالده غانممحمد خلف صلبينينوى

شكريه الياسفواز ناطق عبداللطيفنينوى

عامره جاسمصالح محمد صالحنينوى

زوينه خضرسعود محمد حنونينوى

خديجه احمدعلي ذياب مصطفىنينوى

منتهى جاسماحمد هاشم عبونينوى

سعديه عبدهللاحامد عبد عيسىنينوى

هظيمه حسنحمد عبد حسيننينوى

حدوه احمدمشعل يونس علونينوى

حكيمه خلفمدلوك محمد علونينوى

فضيله فاضلصخر عبدالعزيز يونسنينوى

عيده محمداحمد خضر مرعينينوى

ضحه هذالاحمد محمد بلونينوى

دعاء فاضلاحمد وعدهللا خضرنينوى

فهيمه قادراوس ابراهيم خضرنينوى

قنتاره عنيزمحمد الياس شيخونينوى

رفعه عبدالمجيدحسن خلف خضرنينوى

رابعه محمداحمد يونس احمدنينوى

رفعه الياسعبدهللا سيدو خلفنينوى



هاجر يوسفحامد سرحان عمرنينوى

اعتدال حبوجاسم محمد ذيبنينوى

زهيه زيدهاشم علي عبدهللانينوى

ترفه عبدهللانواف ابراهيم صالحنينوى

نصره محمدجمال جارهللا نجمنينوى

امينه عزيزفارس فريح خلفنينوى

نزيله عبدالقادرنجرس محمد صالحنينوى

عوفه خلفاحمد خلف محمودنينوى

فرحه عسافناظم عبدالسالم خضرنينوى

سعاد ابراهيمعبدهللا يونس حسيننينوى

قادريه عبدالقادرهشام صبحي دحامنينوى

خلفه عبدهللافؤاد محارب محمدنينوى

عنود صلبيعماد محمد عثماننينوى

ريمه حماديسعود احمد سويدنينوى

اديبه حميدهزاع اسماعيل علينينوى

عيشه رحيلمحمد صالح محمودنينوى

عذره ابراهيمعادل سلطان سوادينينوى

سعديه محمودعالء احمد فتحينينوى

خانه عبدالرزاقالياس فتحي سعيدنينوى

حسنه جاسمسعد فهد عالوينينوى

مريم بديويقصي محمد محمودنينوى

ميعاد صالحيوسف تحسين محمدنينوى

عليا امينسلطان حاجم سلطاننينوى

مهديه يوسفعلي محمدشريف احمدنينوى

حفيه خضرطارق حسين صالحنينوى

فاطمه خليفهثامر عبد عبدهللانينوى

حفصه محمودراكان يونس حمونينوى

زكيه عيسىاحمد عبدالرحمن طهنينوى

ملوك محمدرافت فارس محمودنينوى

نمشه سعيديوسف طه يوسفنينوى

منى قاسمعماد طارق يونسنينوى



حنان عبدالرزاقصهيب مؤيد هاشمنينوى

سعديه احمدعبدالرحمن هالل عنزينينوى

نجمه مدباحمد محمد مجبلنينوى

نركوز قنبرعلياياد عبدالجليل ابراهيمنينوى

جليله يونسشعالن جمعه احمدنينوى

عذره عبدالعزيزمحمد عبدهللا صلبينينوى

هناء ابراهيممقداد عباس عبدهللانينوى

امينه حسنعزيز عبدالقادر حسونينوى

عمشه ويسقاسم محمدعلي رضانينوى

هضيمه عليعبد ابراهيم خليفنينوى

فهيمه ياسينمحفوظ محمدنوري حسيننينوى

نني حسنعادل محمدسعيد عبدالقادرنينوى

بيشه كريممحمود محمد عبدهللانينوى

سعده طهويس حسين احمدنينوى

عمشه صالحنافع احمد صالحنينوى

صديقه محمدعليزرقي وعد عبدالعزيزنينوى

صبيحه خضروعد الياس محمودنينوى

فاطمه حسنابراهيم صلبي عبدهللانينوى

خديجه محمدعصام محمد ابراهيمنينوى

خلفه علينواف ابراهيم علينينوى

خيريه الياسرعد صالح احمدنينوى

ساهره بكرخالد وليد صالحنينوى

عزيزه محمودحسين فصيح حسننينوى

عدوله حمدصالح محمد حسيننينوى

رده نجموفاء عبدهللا سلطاننينوى

ونسه احمدعبدالسالم جاسم محمدنينوى

فوزيه جرجيسدحام علي عباسنينوى

بشرى مرعيمهند خالد فاضلنينوى

منى محمودحساني مزاحم حمدوننينوى

غربيه حرجفرحان احمد جزاعنينوى

رافده ذنونطه حميد محمدحسيننينوى



سوريه عزالدينغانم تظير محمودنينوى

عوفه حسنغربي شطي عبدنينوى

صبريه جعفرياسر محمد خضرنينوى

امينه عاليهعمر احمد سليماننينوى

حسيبه علييوسف قاسم محمديونسنينوى

خوله حسنمحمد حمزه خضرنينوى

شاهه عيسىسعود الياس بكرنينوى

عمشه ظاهرراضي خلف جادمنينوى

نائله خلفيوسف احمد خلفنينوى

فطيم عليعلي خلف خضرنينوى

كرحيه حميدنواف محمد عفناننينوى

حسنه محمدعواد احمد عبدهللانينوى

هالله احمدسعد احمد محمدنينوى

رفعه يونسسفيان شويخ احمدنينوى

هنديه محيسنحامد صالح مطرودنينوى

مرهج عبارغازي سعدون غزاينينوى

وحيده خليلعمر محمد صالحنينوى

عيده حسنعلي عصام عباسنينوى

جوزه عزيزعالب دوش حسننينوى

منفيه عليعلي خليل كردينينوى

دره علينايف حسن علينينوى

رفيعه جلهادامطشر هواش زايدنينوى

مره خضرعمر حسن سلونينوى

وضحه شطيخميس جلو مرعيدنينوى

شاهه طميشنواف فهد عنترنينوى

باره عبدصباح محمد حسننينوى

نيلي عباسقاسم حسين قاسمنينوى

نوره سليماننواف عزيز احمدنينوى

شيته ابراهيمعبدهللا احمد محمدنينوى

صباح يحيىمثنى داود سالمنينوى

بهيه خضرعمر نايف حموشنينوى



حمديه صالحعمار امين خضرنينوى

وضحه احمدحسين خضر حمونينوى

حمده عطيهمحمد احمد ملحمنينوى

خضيره الياسفرحان اسماعيل ويسنينوى

حبشه عبدهللااحمد محمود محمدنينوى

سعديه عبدهللاطالل صالح حسيننينوى

سميره محمودعامر هاشم صالحنينوى

ترفه بوكانحسين حمزه علياننينوى

لطيفه ثالجاحمد عبدهللا محمدنينوى

نوال محمدصالحرافت عبدالمجيد محمدنينوى

خميسه محمداحمد فتحي وسمينينوى

امل فرحاناحمد لؤي حازمنينوى

امل محمدعباس نجم الدين جاسمنينوى

ترفه خضرنورالدين محمد خلفنينوى

امينه ياسيناسعد محمدسعيد عبدهللانينوى

نجاه عبدالقادراحمد عبدالجبار محمدطاهرنينوى

بدريه ابراهيموعد مصطفى علينينوى

قادريه محمدعلي نشوان محمدنينوى

حسنه عباسفالح حسن سمونينوى

ليلي مرادهاشم خلف قاسمنينوى

وهيبه محمدعباس فاضل علينينوى

سالمه هانيبشار ذنون عزيزنينوى

بهيه ابراهيمماهر نافع ابراهيمنينوى

مريم محمدكرم محمد داؤودنينوى

فطومه محمدخالد عبدهللا جاسمنينوى

حمده فتحيعلي فخري احمدنينوى

سهله نايفاثير رمضان عبدهللانينوى

ثامره دحامثائر نزار جاللنينوى

حسينه حموديسعد مصطفى عبدهللانينوى

مريم ابراهيممحمد سليمان موسىنينوى

مرضيه ابراهيمفائق عبدالباسط محمدنينوى



سعده محمدعزام ابراهيم صالحنينوى

نوره حمودمحمود عجاج حمدنينوى

ضحيه خابورمحمد خضير صالحنينوى

منى ذنونياسر عزالدين قادرنينوى

حكيمه مصطفىعلي يونس ذنوننينوى

كزوان حسيننايف علي شرونينوى

سرمي صادقشاكر فتاح عبونينوى

خالده خليلاحمد حسن سعيدنينوى

مها رمضاناحمد ذنون احمدنينوى

ديالى ابراهيمعلي سحل شهابنينوى

خضيره محمدنافع ابرهيم درفيلنينوى

عويسه سلطانعبدهللا موفق رمضاننينوى

فضليه حسيندحام حمد حسيننينوى

عزيزه محمدعليصبحي حسون عطاهللانينوى

مطره محمدزياد طارق سليماننينوى

عليه محمدشيتمحمد مزعل صالحنينوى

مريم احمدعويد محمود ابراهيمنينوى

يسرى محمدهشام محمود درويشنينوى

طرفه جوعانمانع هلوب زعارنينوى

وضحه حسنرجب فتحي علينينوى

معالي مصعبحازم جمعه احمدنينوى

حلوه محمدزبير جاسم محمدنينوى

سلمى حميدمحمد فتحي احمدنينوى

غزاله كاظمحسين رجب غريبنينوى

عائشه عمرابراهيم احمد محونينوى

اميره سلطانفارس باسل عبدالرزاقنينوى

مهديه منصوروعد عبدهللا حسننينوى

وداد محموداحمد مهدي صالحنينوى

عامره جاسمعبدالستار يونس حميدنينوى

كرجيه خلفمحمد حسين صوفينينوى

ردسه سالمطارق عنيز محمدنينوى



نائله محمداحمد رمضان احمدنينوى

فطيم ابراهيمعلي فيصل احمدنينوى

فاطمه اسعدعفان شكري سليماننينوى

جبريه احمدفائز صبحي يونسنينوى

وحيده امينكاروان محمد اميننينوى

عليه سعيدعمار حسين عزيزنينوى

فاطمه عليشاهر عبدالرحمن تركينينوى

حربيه جاسمطارق عبدهللا محمدنينوى

ليلى حميدبرزان جساب سلطاننينوى

عفاف نايفحسام فتحاهلل جاسمنينوى

يازي احمدميسر طه علينينوى

سهام نجمسليمان عبدهللا حسننينوى

حمده عويدمحود احمد علينينوى

زهره عليصادق شاهوار حسيننينوى

شكريه حسينعباس محمدعلي رضانينوى

هنوفه حسنخالد خليف حسيننينوى

تركانى مصطفىمسعود محمود اسماعيلنينوى

عموره محمدصالح محمد يونسنينوى

منجوله حسينعقيل محمود علينينوى

دره احمدمحمد خليل حمادنينوى

زليخه وهبلؤي عبدالكريم حسيننينوى

حمده عبدوليد خالد فتحينينوى

نوير رضيمانمحسن نومان ذيباننينوى

عدله حسنمحمود يونس حنوننينوى

سهيله محمودمروان حميد محمودنينوى

حصه محمداحمد يونس شهابنينوى

خديجه يحيىسعد صابر مصطفىنينوى

عامره جاسمعمر محمد صالحنينوى

شيحه محمدثامر خضير مضحينينوى

ساره عبداثير علي نهيرنينوى

شيته خليلزياد محمد ابراهيمنينوى



خالصه حسنبرزان شلناغ علينينوى

عيده مدلولادريس خضر بلونينوى

فصوله محيالدينانور حسين محمدنينوى

شمسه محمدمثنى محمد سالمنينوى

صبحه عمرعبدهللا حسون محمودنينوى

شمسه بكررعد سالم صالحنينوى

سعديه اسماعيلبشار ابراهيم حميدنينوى

خلفه سبهانعلي محمد خليفنينوى

فاتن حازميونس طه صالحنينوى

هدله حمدشحاذه خلف خضرنينوى

ميان مرادجمال جردو شمونينوى

كوزل يوسفمروان حسن قاسمنينوى

صبيحه صالحادريس عنيز محمدنينوى

بيروز حسيناحمد عبدهللا محمدسعيدنينوى

بحريه سويحلغانم نافع عكيلنينوى

شمسه حمادياحمد داود سليماننينوى

حربه محمودحمود سليم ابراهيمنينوى

نهله شاكرعثمان فيصل اسماعيلنينوى

ونسه خالدمروان كردي محمدنينوى

كوري يونسعبدهللا ابراهيم حسونينوى

وسميه محمدرشيد ثروي احمدنينوى

نجاه عبواحمدهناء ابراهيم خضرنينوى

شكريه خليلهاشم ابراهيم رضانينوى

مقبوله حسينسفيان محمد مرزانينوى

مننيبه محمدمنذر فوزي نورينينوى

هنيه احمدجاسم احمد داؤدنينوى

تاضي عليحازم محمود زيدنينوى

زهره عزيزاحمد شحاذه علينينوى

والء جاسمنجم عبدهللا حسيننينوى

سحر يحيىعبدهللا محمد شهابنينوى

غربيه احمدمحمد حسون محمدنينوى



فاطمه عباسعبدالحي غالب هاشمنينوى

ماريه حسينعبدالقادر صالح خالدنينوى

غنيه مجيدمحمد خلف رمضاننينوى

خديجه محمدعبدالقادر جهاد حسننينوى

هدى سلطانمحمد عطاهلل احمدنينوى

حمديه سليمانمحمد صبري حميدنينوى

فاطمه حسينداود مطو سليماننينوى

نمشه محمدمجيد حميد جردينينوى

زينب حجياسماعيل خضر قاسكىنينوى

ايمان عبدالرزاقعمر محمد نجمنينوى

احالم عبدالوهابمحمد فارس محمدنينوى

ثلوثه خليفعبدهللا محمد خلفنينوى

حصه حيدرسعيد مرجب خلفنينوى

هاجر صالحسلمان نجم عبدهللانينوى

رفعه محمداحمد ذنون يونسنينوى

تاضي خضرقحطان حسن مخلفنينوى

خديجه حسنايوب خليل اسماعيلنينوى

رمزيه محسنبشار سعيد طيبنينوى

عائشه ابراهيمرمضان محمد علينينوى

شاهه حمدعبدالرزاق محمد عبدالرزاقنينوى

خلفه كناصعيد سامي مرجبنينوى

امينه جاسمرضوان محمد طهنينوى

حسنه عبدهللاسعد محمد علينينوى

مكيه كريمابراهيم زيدان خلفنينوى

نازك سليمانمحمدجواد ابراهيم علينينوى

صالحه عليسعدون عائد عبيدنينوى

عاليه عباسمحمد سليمان عربنينوى

سكنه عليفاضل عاشور علينينوى

ثلجه عبوشظاهر احمد يونسنينوى

وحيده حسينغائب سعيد خضرنينوى

صبخه محمدمحمد خلف ابراهبمنينوى



فصوله عليخالد حنش مطيراننينوى

منيفه محمدغزال محمد غزالنينوى

رابحه محمدصالحرائد محمد خضرنينوى

ورقاء حميدحازم عمار عيسىنينوى

شهربان عاشورغاني عرب رضانينوى

فطومه محمدصالح احمد خليلنينوى

خديجه خلفابراهيم عبدهللا عمرنينوى

كوجر بشارهادي قاسم حسننينوى

شيفاء صالحعامر عبدالرحمن مصطفىنينوى

زميران خورشيدلقمان احمد ميكائيلنينوى

حنان محمداحمد وليد ابراهيمنينوى

عيشه احمدطه محمد جاسمنينوى

فراحه فتاحمغير حسين محمدنينوى

نافعه حسنعلي رسول علينينوى

حميده خلفخلف عدنان محمدنينوى

حسينه زكرارشد عبدالمطلب رضانينوى

كلشان عليجاسم محمد احمدنينوى

عزيزه محيميدمعمر نجم عبدهللانينوى

خوله خليلحاتم جاجان محمودنينوى

عمشه هاللعواد سهو حمداننينوى

ثمينه صالححمد ياسين حمدنينوى

بتول نورينكتل مسلم عليرضانينوى

ثلجه محموداحمد علي عطيهنينوى

مريم محمدخالد احمد حميدنينوى

سلوى صادقحسين نوري حسننينوى

سكوت خلففرحان مخلف محمدنينوى

فاطم اسماعيلدلبرين رشيد ابراهيمنينوى

شريفه شكريثامر صالح عزيزنينوى

بسه عمراسعد صالح فارسنينوى

تركيه عبيدحسين حمود حسيننينوى

ترفه احمدجاسم محمد ملحمنينوى



سناء عبدالعزيزمحمد عبدالغني اميننينوى

امونه حموشصالح محمود صالحنينوى

لمياء عليحسن جهاد عبدالكريمنينوى

حسينه حسنيوسف عبدالكريم يوسفنينوى

ذكريات عبدهللافالح صالح حسننينوى

صبريه احمدثاير جاسم محمدنينوى

عيشي عيسىابراهيم حاجي محونينوى

ساريه احمدداشاد عبدالرزاق رسولنينوى

تعلو سليمانشهوان ميشو ملحونينوى

نجاه محمودزياد حاتم ابراهيمنينوى

سعاد عمرديار عبدالحميد محمدنينوى

شذى ياسيناحمد محمود احمدنينوى

منيفه رشيدثامر احمد حمدنينوى

بهيه كاظمعبدهللا خضر عوادنينوى

مارين خديدوبركات حجي غريبنينوى

ارزان مطومراد هادي كجكنينوى

عذبه ارحيلبراك رويعي جريدنينوى

عائشه خلفخالد لطيف يونسنينوى

رمزيه احمدفائز حازم عبدهللانينوى

هناء سالمهسليمان محفوظ محمدنينوى

شاهه عبدمحمدصالح علي فتاحنينوى

نشميه فتاحمحمد حسوني علينينوى

ندى عامرزياد طارق محمودنينوى

فاطمه عثمانحكيم حيدر يونسنينوى

اميره سعدهللاليث نوفل محمدنينوى

ترفه جاسمميسر خلف صالحنينوى

نجاه عليباقر مصطفى محمودنينوى

سكينه جوهرمحمد حسين عليناقينينوى

بديعه سعيدعمر عصمت محمدنينوى

لقاء فخريعبدهللا طالل فخرينينوى

رفعه محمدمروان الياس خضرنينوى



حربيه شيتطالب هاشم يونسنينوى

عفيفه هزاعشهاب احمد ذيابنينوى

فطيم تركيفارس خضير غضباننينوى

يازي وهبعدنان عباس فاضلنينوى

نيسان شريفجالل ابراهبم محمدنينوى

زهره هزاعراكان عبدالهادي احمدنينوى

وضحه محمدميسر محمود عبدهللانينوى

ساجده محمودفائز موسى محمدنينوى

زهره احمدعقيل علي احمدنينوى

خوله احمدمحمود سراج محمدنينوى

حبشه طلبحميد محمد مهيدينينوى

فطومه جاسمرعد احمد غزالنينوى

مريم ابراهيمعلي حسين سليماننينوى

غنيه عكابمحمود محمد عبيدنينوى

جميله اسماعيلصادق عبدالحكيم محمدنينوى

خيريه فتحيخالد ثامر ذنوننينوى

رفعه محمدحسن علي سعيدنينوى

عشو احمدحسن محمد حسيننينوى

شاهه قاسمحسن داود سليماننينوى

ليلى طهمحمد خطاب عمرنينوى

واجده يوسفثامر سالم علونينوى

ليلى جاللاحمد قحطان توفيقنينوى

كتيبه خلفمزهر جاسم محمدنينوى

حنيفه حسنعليهادي محسن موسىنينوى

حياه قدومروان عبداللطيف عبدالقهارنينوى

فاطمه خضريوسف حسن محمدنينوى

فاطمه حسينعصمت الياس ابراهيمنينوى

نوفه محمودمحمد ابراهيم علونينوى

زينب مصطفىهشام شريف محمدنينوى

ترفه يونسمهند احمد جرجيسنينوى

مريم يونسشعالن عبدالسالم صالحنينوى



لمياء محمدسالمخلدون علي محمودنينوى

منجي مسطونوري حسن خضرنينوى

مها بدلسالم برجس خليلنينوى

سوريه عليعمر يوسف علينينوى

عيشه محمودابراهيم حسين زتونينوى

فوز اصفيهفهد ضعيف بدعينينوى

وصف فتحيقصي مناور ابراهيمنينوى

زهره عبوعاصم سعيد فنحينينوى

صباح ظاهرمنهل احمد محمدنينوى

ليلى وهبصالح محمد احمدنينوى

عمشه صالحفارس خضر محمدنينوى

رسميه عويدناصر حمدان محسننينوى

مهيه وروراحمد حواس عوادنينوى

حمره عبوداحمد عساف ابراهيمنينوى

هدى ابراهيمعبد ابراهيم محمدنينوى

نوره ثلجييونس خلف سلطاننينوى

الهام محمدزيد مظفر محمودنينوى

رفهه جاسمماجد ياسين احمدنينوى

كسره عسافاحمد محمد عسافنينوى

وضحه طهعبد ابراهيم طهنينوى

غنيه شيتعادل غانم حامدنينوى

نجمه بلوحسامالدين حسين عليوينينوى

شكريه عبدالعزيزعلي محمديونس حسننينوى

ضحيه صالحاياد حسن ابراهيمنينوى

هنوف محمدسبا حمود الياسنينوى

زهره احمدلؤي عويد نورينينوى

صبحه احمدطالل شحاذه صالحنينوى

زرفه حمادخالد محمد عجاجنينوى

ياسه غضويطارق ابراهيم ربيعنينوى

شكحه مشهدخيرهللا عايد دحامنينوى

ايمان طهعمر وضاح جرجيسنينوى



باسمه طهمحمد عبدهللا محمدنينوى

نهايه حسنطالب سعود مهيدينينوى

خوله محمدعبدالكريم زيدان ابراهيمنينوى

مهيه احمدحسن علي ياسيننينوى

عفيفه فتحيسعد صالح محمدنينوى

فهيمه زبيردلشاد شوقي جميلنينوى

مريم ابراهيمعبدهللا نايف حسننينوى

بدريه حسنمحمد ابراهيم محمدنينوى

عديله عوادعلي احمد محمودنينوى

ابتسام محمدسيف كريم كراجنينوى

خوله احمدمحمد رعد حمدوننينوى

نجيبه خلفغسان ياسين محمودنينوى

سكينه صالحعقيل طيب عيسىنينوى

فخريه سليمانعبدالقادر عبدالعزيز جبارنينوى

زهره رمضانراكان حسن بردينينوى

ختام ابراهيماحمد فائز حازمنينوى

مريم محمدسالم محمد طهنينوى

خديجه محمدحامد جاسم محمدنينوى

هدى جاسممحمد اسعد محمدنينوى

ترفه محمودعبدهللا كاظم فرحاننينوى

رحمه محمدقاسم خلف سليماننينوى

عيده مصطفىمولود مجاهد سعيدنينوى

بدريه شيخانكريم مجيد خضرنينوى

بشرى جميليونس صباح محمدنينوى

نفله رخيصمحمد محمود زغيرنينوى

هناء كريمايمن ليث عبدالجبارنينوى

سناء محمدبشيرعمر جاسم محمدنينوى

حسنه عفرعلي عبو احمدنينوى

ساره احمدعدنان ناصر احمدنينوى

نوره سلطانمحمد سمير ظاهرنينوى

خضيره جدوعمهند وعد احمدنينوى



ساميه حسنهاشم طه ياسيننينوى

عيشه طهخلف احمد ابراهيمنينوى

عمشه عليويوعد علي محمدنينوى

حكيمه مصطفىمؤيد يونس ذنوننينوى

جيشيه محمدمحمد يعقوب يوسفنينوى

فاطمه عبومحمد حمد خلفنينوى

حربه عايديوسف عطيه خلفنينوى

حبسه فتحيفيصل غازي حسيننينوى

سوريه سعيدنعيم عبد ابراهيمنينوى

فاطمه الياسحسن اسعد خلفنينوى

رفعه شيبانمحمود ثرثار عزيزنينوى

شمسه عبدصباح خلف حجينينوى

فاطمه يونساحمد محمدعلي احمدنينوى

ترفه محمدمحمود رمضان احمدنينوى

نوره احمدعزيز خلف احمدنينوى

افطيم عبدهللاوعد عبدهللا سلطاننينوى

سعيده حسينارشد طه خالدنينوى

مريم محمودحامد محمد حمودنينوى

نوره افليحكريم فيتخان حميدنينوى

صبحه ابراهيميونس عبدالمجيد يونسنينوى

سناء جميلمحمد ناظم احمدنينوى

مكيه صغيرعكيل بشار معيوفنينوى

صبحه رمضانجاسم احمد عبدهللانينوى

غنيه فتحيعمار نافع احمدنينوى

غنيه فهميعماد نافع احمدنينوى

عزيزه محمدمالك هادي عبودنينوى

زهيه داودعبدهللا موسى عيسىنينوى

سندس محمدنذيرعلي عبدالجبار حبيبنينوى

سعديه حمداحمد حمد عبدهللانينوى

بهيه حسناحمد محمد خليلنينوى

ثلوثه رجارشيد محمد علواننينوى



عليه محمدعبدالعزيز نعمتاهلل اجمدنينوى

امينه حسينسعد علي احمدنينوى

ساره يوسفمحسن عبدي شيخونينوى

نشميه عبيرانحازم زعال عويدنينوى

مطيره دبيسداود احتيه صعبنينوى

حازمه قاسماشرف مؤيد يوسفنينوى

نوال محمودعالء خزعل ماالهللنينوى

فرحه دعيسىاحمد ذميم عيداننينوى

سهيله عارفعالء طاهر محمودنينوى

شاهه شاهريونس علي عطيهنينوى

اعديله طهغانم طه خضرنينوى

صبحه خضرعزالدين جمعه محمدنينوى

نهايه شعباننزار طه مسعودنينوى

فضه شيتابراهيم جاسم محمدنينوى

جميله حيدرعصام وهب احمدنينوى

صالحه حميدشامل احمد محمدنينوى

منى اسماعيلسند اسماعيل ابراهيمنينوى

نوفه جاسمجاسم علي حسيننينوى

زكيه يونسسليمان حسين سلماننينوى

نعيمه عوادالياس مدلول محمدنينوى

طليعه عبدهللاعبدهللا فتحي خضيرنينوى

امينه حميدكاظم يوسف محمدنينوى

زريف جروتسيروان عبدهللا علونينوى

فاطمه الياسداعي طه خضرنينوى

فطيم محمدمصطفى خضر محمدنينوى

نوره خلفعبدالكريم عمر محمدنينوى

ترفه عليمحمد خلف ابراهيمنينوى

سلمى يحيىمروان صالح باهرنينوى

جنان رشادعالء موفق طهنينوى

سهيله عارفشامل طاهر محمودنينوى

عزيزه حسينطه ناصر غانمنينوى



عطيه شهابطه محمود ابراهيمنينوى

نازك محموداحمد حازم فاضلنينوى

حنيفه علياياز حسين اسماعيلنينوى

واجده محمداحمد طالل محمدنينوى

يازي ياسينحاجم بشار ابراهيمنينوى

ليلى ويسحسين احمد محمودنينوى

يازي صالحمثنى عبدالكريم محمدنينوى

بسي مصطفىجمال خورشيد عزيزنينوى

خجو درويشعبدالرحمن فرمان عزيزنينوى

حربيه جرجيسبسام سالم محمدنينوى

رسميه خضرعبدهللا عزالدين عبدهللانينوى

عليه حمزهراكان محمد دهامنينوى

خديجه بوزيسفر احمد علينينوى

فهيمه حاكمدحام محمد علينينوى

رفعه ياسينخالد حميد عزيزنينوى

امينه احمدجعفر مشهد جهادنينوى

امينه احنمدياسر مشهد جهادنينوى

حسنو عزيزتوفيق سرحان عطونينوى

قنتاره عبدالعزيزحسن عبدهللا مالموسىنينوى

رابعه مرعيسيفالدين محمود صالحنينوى

فاطمه خضرنوري محمدعلي حسيننينوى

عائشه نجمانشاكر محمود عزونينوى

زينب الياسقاسم حسن يوسفنينوى

نعيمه مصطفىرافع عبدالهادي محمدنينوى

اديبه صالحقصي جاسم حمزهنينوى

حياه محمودباسم احمد نجمنينوى

بكره ابراهيممحمد خليل حسيننينوى

عيده حسنعلي جدوع محمدنينوى

منتهى رجبيونس طه مصطفىنينوى

فضله حمدطه صالح حسيننينوى

سعديه حسينمحمد خضر محمدنينوى



ميان جبرائيلعماد ادريس رمضاننينوى

تركيه عليسالم عبد محمدنينوى

هالله حمودعارف اسماعيل عودهنينوى

عمشه سلطانرشيد نايف رمضاننينوى

نوره احمدعبدهللا حيتو خضرنينوى

عمشه حسينعادل حسن علينينوى

ضحيه حمديحيى عبدهللا صالحنينوى

خنسه احمدرائد محمد رشيدنينوى

سعديه احمدرائد محمد حمودينينوى

اخالص صكرعبدالعزيز نجيب محمدعلينينوى

شمسه طركيسعد نجم عصرينينوى

نجود موسىجاسم خضير حمادينينوى

ضحيه عوادطلفاح مدلول ظاهرنينوى

عفره خضرحسام محمود خليفنينوى

عفيفه كموعبد جاسم محمدنينوى

سباهيه محمدحمزه سبهان محمودنينوى

عليه مطلكزياد ابراهيم علينينوى

نوره خلفظاهر حسن حسيننينوى

عليا جميلدحام يوسف صالحنينوى

شيماء مؤيدعمر حلمي محمودنينوى

ردسه حبشعلي جاسم مليحاننينوى

سعديه شهابعلي ماجد اميننينوى

خزنه محمدعبدالستار احمد عبدهللانينوى

عيده صالحعمار محمود احمدنينوى

فاطمه خضراحمد علي عيسىنينوى

نوفه الياسزعال حماد دبونينوى

اعتماد فتحيممدوح ياسر ثامرنينوى

نوفه نجمعلي شكري محمودنينوى

ليلى ابراهيماحمد الياس صالحنينوى

شيرين عبديايمان ابراهيم حاجينينوى

شمسه محمدمحمد احمد محمدنينوى



ليله خضيرجاسم محمد حسيننينوى

ترفه احمدعبدهللا صالح ابراهيمنينوى

وضحه محمدعادل عدنان باللنينوى

مرضيه يونسزياد احسان حسننينوى

تاضي نجمعبدالرحمن فراس عبدهللانينوى

هدله حميدعبدالعزيز عويد عباسنينوى

نوفه جبيلمظهر احمد عليوينينوى

مومى يحيىايوب جاويش محمدنينوى

عين المها حامدزياد محمود فتاحنينوى

خالده عبدهللاسامي عبدالوهاب محمداميننينوى

يازي فتحيجدعان محمد عبيدنينوى

شيخه حسنمعن حضيري جاسمنينوى

عيده محمددريد صالح احمدنينوى

رابعه مدلولغانم جياد مجلدنينوى

وضحه عبدالمجيدمروان احمد محمدنينوى

شاهه حسينعلي عبدهللا صالحنينوى

عمشه عبيدمحمود ميسر اكعيدنينوى

شكريه حسيننواف صالح تركينينوى

شكريه حسينسرمد صالح زكينينوى

ندى عبدياسر موفق احمدنينوى

محروسه غزالمنهل فتحي حسننينوى

زهيه سليمانحسن غانم نجرسنينوى

فائزه احمدوسام صبري فاضلنينوى

غزاله عمرسليمان حسين علينينوى

وضحه منصورصالح سلطان ناصرنينوى

نوفه احمدصباح عمر حسننينوى

حميده عفينمحمد كعيران مطرنينوى

تاضي رمضانخيري علي عبدنينوى

هبه سعدعمار ياسر عدناننينوى

فتحيه صالحعمار مال هللا احمدنينوى

ليلى ابراهيمحمزه عبد محمدنينوى



معيوفه محمددحام محمد بلونينوى

منيفه عفينحمدان علي خليفنينوى

ادبيه سويلمفرحان حمود موازينينوى

رفعه عزيزمحمد خضر ابراهيمنينوى

باشيه صبيخانغسان خليف علينينوى

فرحه عسافغانم عبدالسالم خضيرنينوى

زهره جاسممحمد ياسين محمودنينوى

امينه سرحانجاسم خلف خليلنينوى

عمشه حسينرضوان جاسم خضرنينوى

خوفي درويشفرحان خدر حجينينوى

شريفه عيسىعامر حسين علينينوى

عدالن صالحناظم ايزدين صالحنينوى

صبحه محمودماهر عبدهللا حميدنينوى

زلخه عزيزمحمدطاهر شريف حسننينوى

وصال جرجيسحسن بشار عبدااللهنينوى

اخالص موسىفالح حسن كرابنينوى

سكينه خلفصدام عبدهللا علينينوى

شاهه محسننجدت محمد عبدنينوى

شكريه موسىريان ابراهيم حسننينوى

نايفه تركيعطاهللا خلف مجذابنينوى

طليعه اسماعيلعبدالمحسن رمضان خضرنينوى

خرمه سليمانعيسى عطيه محمدنينوى

طليعه اسماعيلعبدالرحمن رمضان خضرنينوى

حليمه جميلمصطفى وليد احمدنينوى

عامره ثامرسفيان فيصل هادينينوى

ملكه محمودفيصل عبدهللا عبدالرزاقنينوى

رخيته جاسمحسين جدوع محمدنينوى

زينب صالحعيسى طاهر علينينوى

يازي ابراهيممحمد عبد محمدنينوى

عواشه مالححامد حسن عبدنينوى

فطومه صالحثامر ياسين سعيدنينوى



عمشه حمادعزام عليوي محمودنينوى

هدله خضيرعدنان خضر ابراهيمنينوى

نعيمه خضرطه محرم طهنينوى

هدله مدانعيدان محمد عبدالرزاقنينوى

سميره حمدوناحمد سالم محمودنينوى

وضحه خليلسيف حسين محمدنينوى

ثريه عليوياحمد محمد حنشنينوى

صبريه جهادمسلم علي ولينينوى

نضال محمداسيد حسام الدين حمدوننينوى

شمسه ابراهيمعلي صدام عطيهنينوى

كتيبه فتحيتحسين عبدالسالم محمداميننينوى

عيده خليفهطه محمد سلطاننينوى

فاطمه حمدعبدهللا ابراهيم نجمنينوى

دنيا خلفزياد خلف شعباننينوى

ليلى محمدشيتمقداد جاسم محمدنينوى

وسيله شهابياسر احمد صالحنينوى

منيفه جدوعنايف عدنان عبدنينوى

فاطمه احمدعدنان خلف خضرنينوى

افراحه خضرفرحان احمد عويدنينوى

خزنه حروشمحمد سطم حنوشنينوى

نوير عجاجسعد الياس عبدهللانينوى

هوشه حسنعمار غانم بكرنينوى

غليم صحنعلي عبيد صبارنينوى

عائشه ابراهيمحمود جدوع ابراهيمنينوى

ليلى احمداحمد عبدالمنعم ناصرنينوى

باسمه عبدالكريممثنى فيصل عبدالكريمنينوى

رفعه جاسممنهل عبدهللا محمدنينوى

سميره سليمانعمر خليل يونسنينوى

صفاء ابراهيمضياء جاسم احمدنينوى

بشرى ياسينمحمد عيد عكلهنينوى

خديجه خليففتحي بالل احمدنينوى



فطيم حسومحمد جاسم علينينوى

حبسه حنظلراكان فارس محمدنينوى

فتحيه حمادياحمد جاسم احمدنينوى

حصه عزيزعكاب عيسى حسننينوى

كسرى حسيناسماعيل الياس علونينوى

اسيا يونسالزم احمد خلفنينوى

سعديه محمداحمد علي محمدنينوى

نعيمه عليخضر علي احمدنينوى

شيرين حسينحواس خيرو كارسنينوى

ملكه جمعهكرم طالل رجبنينوى

غنيه ذنونمحمد صافي محمودنينوى

زهره ابراهيممروان دهام محمدنينوى

انتصار ابراهيماحمد عواد عبدهللانينوى

فوزه محمودحسين عبوش محمودنينوى

سوريا عبدالهاديعلي عبد شاكرنينوى

مطره رموعياده مطرود طنخرنينوى

حميده محمدحمدان تاجر عبدهللانينوى

رهيجه جروحفواز هلو ضفيدعنينوى

صلبيه مناديخليف صالح خلفنينوى

سكوت نهيرخميس نهيان شويشنينوى

عيده هيناريخالد مال عطيهنينوى

خفشي جومرشمو خديدا خلفنينوى

وضحه محسنبشار طه محمدنينوى

صبريه حامدوليد جاسم محمدنينوى

نموشه محمداحمد عبدالقادر احمدنينوى

فاطمه حسينطه ذنون سليماننينوى

نجمه ابراهيمطاهر يحيى فتحينينوى

عواشه محمدمحمد غازي ويسنينوى

حوسه جاسمسطام حسين خالدنينوى

حسنه احمدحسين طه صالحنينوى

مريم محمدزكريا سالم عباسنينوى



اضحيه احمدعلي عبد علينينوى

هدو عليفارس ادريس شحاذهنينوى

جميله حلبوعبد علي حسيننينوى

ردسه احمدصالح جمعه محمدنينوى

منيفه فارسعلي ملوح عبيدنينوى

دره سلطانمحمد جاسم محمدنينوى

صالحه طاسيونس محمود رجبنينوى

اميره عبدهللاياسر سبهان سعدهللانينوى

عائشه حمزهعبدهللا احمد محمدنينوى

زهره حسنصالح حسن حامدنينوى

جمهوريه حسينفائز فارس مطلكنينوى

شمسه عليسعود فيصل عزيزنينوى

ترفه محمودغانم حميدان خلفنينوى

دله عطيهعوض حسين خلفنينوى

عجبه مرعيمحمد صالح حمزهنينوى

غزاله عبداحمد خلف محمدنينوى

منايه كريمخضر خويلد جاسمنينوى

فاطمه منوخحاتم عماش احمدنينوى

هنديه ابراهيممحمد اكرم صبرينينوى

وضحه اسماعيلشاهين حسين عبدهللانينوى

غنيه يونسمصطفى الزم حازمنينوى

شمسه حسينجمعه حسن جاسمنينوى

ذباحه احمدصالح محمد خضرنينوى

ناديه ابراهيممصطفى مثنى غانمنينوى

ساميه شهابكرم محمد احمدنينوى

هديه شهابعمار لطيف نايفنينوى

عطشانه ابراهيماحمد جميل مطرنينوى

غنيه الياسياسين سعدهللا عبدهللانينوى

سوريه عثماناحمد ابراهيم شهابنينوى

خزنه ذيابثامر جدعان دويشنينوى

خديجه حمودسعد عبدهللا عزيزنينوى



رفعه عبدهللااحمد صالح اصعفكنينوى

بدريه محمدفائز جاسم محمدنينوى

فضيله عباسعلي محمد عبدهللانينوى

شكريه محمودفراس عواد صالحنينوى

خديجه عالويواثق عبدالكريم منيفنينوى

سليمه محمدلؤي محمد خضرنينوى

رفعه حمادياسماعيل خضر عبدهللانينوى

اموش فاضلفاضل جاسم محمد علينينوى

وضحه زعيانفاضل سليمان عوادنينوى

دليله عوادسعد شاكر مطرنينوى

امينه عبدطه احمد داودنينوى

نوريه حمدسعود فواز هاللنينوى

خيريه مجذابمحمود راكان احمدنينوى

ترفه حسننزار سلمان خلفنينوى

حواء صالحمحمد حسين خضرنينوى

هنوف محمودسلطان فتحي سلطاننينوى

عمشه جاسمفائز ذياب حسيننينوى

صالحه محمدصباح طه حميدنينوى

هالله عليطه محمد احمدنينوى

فتحيه علواناحمد حسين صالحنينوى

رفعه ياسينثابت حسين محمدنينوى

نجاه عليمحمد عبدهللا حسننينوى

بسو خيلورمزي قاسم يوسفنينوى

وحيده قاسمبركات حسن الياسنينوى

كراحه احمدمحمود يونس صالحنينوى

خميسه زيدانامير يونس سليماننينوى

صيته مهيديفاضل غانم رفاعينينوى

فضيله صالحسيف طالب حسننينوى

كوجر خلفخديده مراد ميرزانينوى

خنساء جاسمعلي رمضان حسننينوى

صالحه ابراهيمناطق هاشم صالحنينوى



عليا علياثير سليمان حسيننينوى

ليلى جميلارغد عبدالرحمن نجمنينوى

حمده احمدعبدالكريم فاضل عزيزنينوى

بتول محمودعلي دحام حبونينوى

نجاه ابراهيمحسين علي ابراهيمنينوى

نجمه قنبرمحمد حسين يونسنينوى

خديجه محمدعبدهللا حسن سليماننينوى

كرطاسيه احمدحسن محمد حسننينوى

فطومه محمدباسل علي فنشنينوى

اخالص عوادمنصور نجم عبدهللانينوى

قادسيه احمداياد محمد خضيرنينوى

ريمه علييوسف سلطان محمدنينوى

قطنه خضيرعماد عائد ابراهيمنينوى

معصومه محمدعادل عوني محمدنينوى

اسالم نزاروائل ثامر عبودنينوى

كسرى ابراهيمعلي محمد حسننينوى

زينب الياسعلي ابراهيم محمدنينوى

اسباهيه عبدالرزاقريان عبدالمنعم عبدهللانينوى

نجاه هاشمهاشم علي حسيننينوى

ونسه سليمانمحمد حسين شمديننينوى

مريم فتحيعبدالمجيد عبدالرحمن كريمنينوى

صباح سلطانصهيب صباح ادريسنينوى

معينه احمدوليد عبدهللا فتحينينوى

حمديه محمداحمد شاكر محمودنينوى

عويشه احمديونس محمود احمدنينوى

امينه عليجاسم محمد جاسمنينوى

ربيعه ابراهيممحمد محسن محمديونسنينوى

فطيم محمودمحمد اسماعيل صالحنينوى

امل اسماعيلارشد عبد محمدنينوى

نمشه محمدوصفي بالل حميدنينوى

اميره خضريونس صالح فتحينينوى



بدريه عليذنون محمدعلي ذنوننينوى

خديجه مصطفىاحمد غانم محسننينوى

خجو محمداحمد محمد حسننينوى

بشرى يونسسليمان احسان عزيزنينوى

غنيمه عزالدينمازن عبدهللا محمدنينوى

كرحه عليمصعب عمر حميداننينوى

سناء خالدحسين محمدعلي ايوبنينوى

خاتون محمودسلوان حمد سليماننينوى

كلثومه محمودرعد محمديونس احمدنينوى

خوله ابراهيماحمد امسير ابراهيمنينوى

نافعه ذنونعبدهللا علي يعقوبنينوى

خده فليحصالح الياس محمودنينوى

سالمه حسناحمد محمود سليماننينوى

تمن عمرصالح خلف قاسمنينوى

خلفه صالحمحمود خلف عطيهنينوى

امونه عليحسين احمد خليفنينوى

شمسه غديراحمد جاسم محمدنينوى

نيسان خلفمحسن كجو فارسنينوى

رفعه حسنرعد احمد تركينينوى

منيفه احمدصالح حميد صالحنينوى

حسنه احمدعلي جاسم محمدنينوى

عمشه عزوسالم عزيز احمدنينوى

ترفه حسينحسين صالح عبونينوى

سعيده صالحمحمد حسين بلونينوى

فرحه سليمانحسين ابراهيم حسيننينوى

شيته محمدعبدالحميد خليل حميدنينوى

هاشميه محمدشامل طلب محمودنينوى

خديجه عبدالغنياحمد طالل عبدالكريمنينوى

بهيه عربيحسن صالح حسننينوى

هناء شهاباحمد فاضالهلل محمدنينوى

ملوك صفاويصدام سعدون محمدنينوى



ناصحه ادريسريان ميسر حازمنينوى

ناصحه ادريسشعالن ميسر حازمنينوى

فاطمه عبدالقادرغانم ذياب محمودنينوى

خلفه فريحمحمد احمد بلونينوى

سعديه عبدهللاوليد احمد داؤدنينوى

نوفه محمودمحمد عالوي محمودنينوى

خنسه شهابعدي عساف خلفنينوى

شاهه صالحصالح كمر روضاننينوى

ثلوثه حسنحبش بدر وهبنينوى

زينب رجبفوزي خليل اسماعيلنينوى

احالم محمودعمار قيس محمد علينينوى

عائشه حسناحمد خضر احمدنينوى

مطره عليعبيد رشيد خضرنينوى

خلفه فاضلمحمد احمد فالحنينوى

وضحه عبدهللامشعان ابراهيم فتحينينوى

مهيه عمركرم فارس بازونينوى

حياه ويساحمد رمزي سعيدنينوى

عاصمه نوريداؤد عبدالسالم عزونينوى

ساهره فتحياحمد مؤيد داؤدنينوى

افطيم خضرابراهيم علي حسننينوى

ترفه محمدحسين رمضان احمدنينوى

ثانيه عبدهللاايمن رسالن يحيىنينوى

صالحه شويخفتحي احمد حميدنينوى

خديجه محمودصكر عبيد رحيلنينوى

عيده فكاكمحمد جاسم محمدنينوى

وداد مهيديمروان محمد عباسنينوى

غبشه حماديرافع عبدهللا حسننينوى

بسي عليمصطفى محمود محمدنينوى

عنود خضيرعالء خليل ابراهيمنينوى

شاهه خليلعلي سالم صالحنينوى

ليلى جاسمهاني نواف محمدغانمنينوى



نايله حمودعبدالحميد محمد خلفنينوى

نجيه احمدعمر اعبيد حنيشنينوى

حكيمه خلفشاكر محمد علونينوى

تعبه صايلاياد عبدالعزيز ذيابنينوى

نوري ابراهيمجمال سعيد اوصماننينوى

حميده حسيناحمد حمد حسيننينوى

ميان صالحعمر احمد علينينوى

نوري ابراهيمجبار سعيد اوصماننينوى

يازي يحيىشامل محمدعلي خضيرنينوى

نوال صديقزيد عبدالكريم فتحينينوى

ندى رعداسماعيل خالد حكمتنينوى

ترفه خليلعامر محنش عمرنينوى

صالحه عبدالمجيداحمد سعيد عبدالرزاقنينوى

مطيره نومانجدعان زيبار البيداننينوى

واجده مطرجزاع اضحوي هدماننينوى

عذبه عايدخالد محمد بشونينوى

عمشه حسينمحمود سليمان احمدنينوى

مرضيه سليمانمحمد صدام جبرنينوى

فاتن يونسوسام عباس فاضلنينوى

هنوف عبدهللامشعل محمد حيونينوى

امينه حسنداود سليمان احمدنينوى

حمديه يونسخالد عبدهللا محمدنينوى

حسينه جعفريوسف شريف يوسفنينوى

رفعه سلطانوعد فتحي خضرنينوى

خيريه مرعيبراء ابراهيم احمدنينوى

سطمه حنوشزياد فهد وادينينوى

نوره الياسخالد طه خضرنينوى

منيفه فدانشارع خشمان حسننينوى

نوفه جاسماحمد يونس فاضلنينوى

سعديه زينلرائد ابراهيم حمدنينوى

صجيه هيتيحميد اعبيد سعودنينوى



وهيبه خلفاوقات عباس عباسنينوى

نوفه صالحيوسف ابراهيم احمدنينوى

فرحه درويشاحمد ابراهيم محمدنينوى

نجمه ابراهيممحمد صالح محمدنينوى

مريم مصطفىخضر فاضل خضرنينوى

وعديه عبدهللاحسين علي حسيننينوى

خديجه حسينعدي يونس حمودنينوى

حمديه ملكعلي صالح محمدنينوى

وضحه حسنمحمود محمد عاكوبنينوى

ترفه وسميخليل منيس ضياءنينوى

محروسه محمدصالحبشار داود سليماننينوى

سعيده محمدصباح احمد علينينوى

قادريه معيوفاكرم عبدالوهاب محمدنينوى

سناء فاضلصفوان ماهر توفيقنينوى

مانيه ياسينعبدالعظيم حسن الياسنينوى

مريم حاجييحيى عبدالغفور اسماعيلنينوى

سالله حسينمحمود الياس خليفنينوى

زهره احمدعمار خلف حسيننينوى

عمشه اسماعيلحسين عبدهللا محمدنينوى

دره حسينخضر محمد سليماننينوى

دره احمديونس محمد عمرنينوى

زينه بدراحمد فتحي كردينينوى

حسبه عزيزمحمود محمد احمدنينوى

زينب عباساسماعيل محمدعلي عباسنينوى

حصه محمودالياس خضر حسننينوى

غثوه صاهودهليل خليف نهارنينوى

ساهره فتاحاحمد محمد عبدهللانينوى

العوبه زعيلعبد حسين زعالنينوى

ترفه عبدرعد ذنون يونسنينوى

اديبه نورياحمد ذنون علينينوى

امينه ابراهيمقصي حامد منوخنينوى



ترفه خضرمحمد خلف علينينوى

حليمه خضراحمد عبد محمدنينوى

ثريه حدبخلف معيوف مجبلنينوى

رفغه محمدعلي عبد احمدنينوى

بسمه طالبطالل محمود خضيرنينوى

ذيبه جاسمابراهيم عنتر محمدنينوى

ناهده قاسمازهر اسالم باللنينوى

مريم عوادموفق اسماعيل احمدنينوى

هنوف عليحضيري نايف االحمدنينوى

كرحه لطيفعلي جدعان سلطاننينوى

فتحيه اسماعيلصالح يونس سليماننينوى

رمزيه وهبغانم عبدالمنعم محمد علينينوى

هنوف مديفعخميس مفضي حبتورنينوى

عويشه نامسعمر محمد عيسىنينوى

سكنه محمودنشوان فخري حسيننينوى

امينه جاسمتحسين عبدهللا ذنوننينوى

فضه احمدجمعه خضر حسننينوى

يسرى اسماعيلعمر محمد عوضنينوى

فطومه محمدخالد سالم خلفنينوى

ميران ابراهيماسماعيل كري عصماننينوى

سكنه ويسوهب عباس حسننينوى

فطيم عبدهللاعامر خلف حسيننينوى

واحده عليمهنا يحيى رشيدنينوى

نوفه عباسسعود حسين علينينوى

نعيمه مصطفىعصمت ابراهيم محمدنينوى

فضه رمضاناحمد عبدهللا ابراهيمنينوى

رمزيه وهبجاسم عبدالمنعم محمدعلينينوى

حمامه احمدصباح محمد خليفنينوى

ترفه عبدكرجيه محمد جاسمنينوى

سهام احمدمحمد احمد قاسمنينوى

عمشه جاسمياسر ذنون يونسنينوى



سناء محموداحسان محمد صالحنينوى

هالله صالحمحمود خلف علينينوى

وضحه حسينابراهيم محمد احمدنينوى

بدريه عالويعلي صالح كمرنينوى

لطيفه احمديونس احمد سلطاننينوى

حلوه حسنجيا اسماعيل نعونينوى

نجمه حسنحسين علي حمزهنينوى

نور حميدحمزه ماجد ماجدنينوى

حسينه محمديونسعبدالمنعم يوسف عبدهللانينوى

منيخا فرحانحميد ظاهر ضبعاننينوى

سلمى محمودبسام قاسم حسيننينوى

كتبيه مصطفىاياد محمد حمودينينوى

عيشي حجيعبدالجبار جمعه مصطفىنينوى

ملكيه سلطانريان اعويد خزعلنينوى

وحيده احمدمصطفى غانم مصطفىنينوى

زينب علياكبرمحمد صالح قاسمنينوى

ساجده خلفحسام جمعه شهابنينوى

يازي خلفعامر فتحي صالحنينوى

ناهده ابراهيمصدام نافع جمعهنينوى

حبشه احمدمحمد حبش محمدنينوى

نورالهدى حسنفراس ياسين عبدهللانينوى

شمسه محمدالياس خضر ذنوننينوى

رائده فتاحمحمد ادريس يونسنينوى

صبحه جمعهصدام حسين عزيزنينوى

خانه محمدحسين محمد خضرنينوى

خانه محمدعبدالكريم محمد خضرنينوى

ثريا حميدصالح حامد نجرسنينوى

مريم حمندوشعزام علي عبدهللانينوى

باسمه محمدعمر صالحالدين حسيننينوى

مطره عبيدبرزان احمد بكرنينوى

غزاله صالحنواف الياس عفدونينوى



كامو مرادجمال خلف حامدنينوى

عجميه صلبيمحمد طه عبدهللانينوى

منيفه جاسمعلي طه ياسيننينوى

غربيه عبدسبهان محمود نجمنينوى

ثالثه فتحيعبدالستار سالم سلطاننينوى

سعديه سليمانعدنان مصلح محمدنينوى

سلوى احمدمحمد سليمان محمودنينوى

زهبيه ياسينسمير اسماعيل محمودنينوى

تسواهم شهابحازم ابراهيم فتحينينوى

شاهه عليحامد بكر خلفنينوى

رفاه عادلمحمود ياسين طهنينوى

عليه عبدهللاعطيه صالح عطيهنينوى

نشميه خضيرشهاب محمود داودنينوى

رينه عاكوبمحمد شعالن رفاعينينوى

عويشه ابراهيمصطام احمود محمودنينوى

هيام عنصوبهيثم رياض يحيىنينوى

بيزي حسنخلف سرحان حسيننينوى

كني اسماعيلحمزه حسن رشونينوى

وضحه قلورشو شرف كجلنينوى

انعام عبدالسالمسيف ميسر حازمنينوى

فاطمه صالحلقمان علي صالحنينوى

اذهبه سالمحسين دكريش جاسمنينوى

حمره الياسعلي محمد حسننينوى

ونسه الياسفيصل عبدالمحسن محمدنينوى

حياه حموعبدالقادر خلف ناصرنينوى

فرحه خضراحمد محمود خلفنينوى

فاطمه عليياسر علي عبدنينوى

عيده ابراهيمقاسم ياسين احمدنينوى

جوزه خطاباحمد جاسم محمدنينوى

مياسه سليمانشاهين غانم ابراهيمنينوى

نوره حمودخضير عجاج حمدنينوى



خديجه احمدابراهيم احمد حمزهنينوى

نجاه عبدهللاحاتم محمد عبدهللانينوى

نذيره محمدجميلمهند مهدي حسننينوى

نهله حمدونمحمد محمود محمدنينوى

بهيه لطيبهحميد خضر برهونينوى

رفعه محمودحازم ثالج ابراهيمنينوى

خيره محمدياسين محمد ياسيننينوى

اسمر قاسموالتي سعود محمودنينوى

سعديه حامدعدنان حازم محمدنينوى

روزه طاهروليد محمد زينالعابديننينوى

حربيه يوسفحسن داود سليماننينوى

كوزي قاسوداود مراد راكاننينوى

عائشه محمدطاهرصفوان امين سليماننينوى

زوره مصطفىمسلم محمدباقر عاشورنينوى

كرو بدبغعلي عبدهللا عبدنينوى

صباح ياسينسعد طه محمودنينوى

خديجه مصطفىحسين علي حسننينوى

شريفه عليعبدالرحمن تمر شابونينوى

خيريه فتحيمحمد زوبع محمدنينوى

خيري خضيراحمد فتحي زميننينوى

منى سالماحمد حسن علينينوى

عائشه عيادحسام ياسين جاسمنينوى

وضحه عطاهللاميزر جياد عكابنينوى

زهيه حسنمحسن نايف احمدنينوى

كوجر هاشميونس بشير خلفنينوى

ليلى قدوريغزوان يونس بلونينوى

برنو خزاممحمود ابراهيم احمدنينوى

مريم احمدسعود محمد صالحنينوى

نزيمه حسيناكرم محمد يوسفنينوى

سوريه عياشسالم حاضر هربونينوى

اسطيفا محيميدضحوي جدوع حمدنينوى



شمسه احمدحسين عبدهللا عالوينينوى

سوسن حاتمثامر كهالن حسننينوى

صباح عليبشار جميل احمدنينوى

فاطمه عبدالعزيزسعد ذنون عبدنينوى

ليلى صالحخميس متعب مالحنينوى

منسيه فارسسعد محمد مرهاشنينوى

شكريه عبوسعد يونس حميدنينوى

عيده خضردحام خضوري خضيرنينوى

شيرين مرادخدر مراد حجينينوى

امينه مصطفىمحمد زبيد علينينوى

محروسه حسنبسام عبدالغني محمدنينوى

محروسه ناصرحسين منسي الفينينوى

سلطانه علياسعد صالح علينينوى

نوره سليمانبرجس فرحان حبشنينوى

خديجه صالحعبدهللا عبدالكريم عبدهللانينوى

غزاله اوصمانشريف رشو درويشنينوى

نايه عليعلي دنو اكريمنينوى

عنود حماديمعد سالم عبدالمجيدنينوى

مريم ادهامعلي الياس علينينوى

بطيخه صلبيفواز عزو ابترنينوى

عيده رحيلخليل مولود سالمنينوى

وداد محمدفراس مؤيد خليلنينوى

حربيه عويدسالم خلف عبدهللانينوى

عائشه حمادياحمد شهاب احمدنينوى

نقله محمديوسف احمد حسننينوى

نجمه فتاححسين عبد محمدنينوى

مريم عبداحمد حميد مسعدنينوى

هديله عليعبد خضر حسيننينوى

هاجر حسنخالد عبدهللا هصاوينينوى

جبله ظاهراحمد جاسم حواننينوى

مسرو سيدوخضر حجي قاسمنينوى



امينه محمددريد عبدالواحد عزيزنينوى

عويشه عثمانفتحي خليل احمدنينوى

نديمه عبدالكريموليد فتاح عزيزنينوى

فضيله ربيعشفان عويد كليبنينوى

شكريه يونسحامد جمعه علينينوى

رفعه محمودمرشد عويد محمدنينوى

نورى احمدعلوان شيخو يوسفنينوى

نوره فقاخلف علي علينينوى

حليه حسنابراهيم عباس علينينوى

سميره ظاهراحمد زهير بشيرنينوى

فاطمه سليمانفارس سعد محمدنينوى

سلطانه سعيدفارس محمد احمدنينوى

فهميه عبدالعزيزنزار محمدطاهر حسيننينوى

خلفه بلوصالح احمد ابراهيمنينوى

هدله خلفمجيد يونس صالحنينوى

حمديه محمدفالح موسى علينينوى

سهام محمدعالء احمد يوسفنينوى

هدله صالحالياس احمد حسيننينوى

حسيبه عبدالقادرحيدر محمدعلي عونينينوى

خديجه عيسىعيسى احمد خلفنينوى

محاسن مطلبياسر عزيز يونسنينوى

فضيله الياسمحمد مجيد محمديونسنينوى

منى ابراهيمالياس محمد يونسنينوى

لمياء عبدالوهاباحمد زياد رشيدنينوى

صبريه حيدرهيثم دخيل حمونينوى

زهره يونسغائب عابد محمدنينوى

هجه مذريغديف عبدهللا غديفنينوى

عدله عمررمضان حسن محونينوى

نسو حسنعصام عبدهللا حسيننينوى

امينه خالديونس يوسف جعفرنينوى

جواهر عليمحو اسالم فتاحنينوى



يازي فتحيبشار فتحي ويسنينوى

صافيه احمداحمد فتحي محمودنينوى

هضيمه علياحمد ابراهيم خليفنينوى

زهره فتحيمحمد فرحان موسىنينوى

جوريه فتحيعماد احمد رمضاننينوى

فطيم صالحبدران احمد حمودنينوى

رقيه شيتحسن محمدنور يونسنينوى

فاتن عليحسين اياد شعيبنينوى

كيبه الياسبسام جاسم عبدالقادرنينوى

زكيه يونسمحمد ذنون نوحنينوى

شمسه فوادماهر امين عثماننينوى

صبيحه محمداحمد ذنون محمدعلينينوى

عرنيش حسنيوسف يعقوب يوسفنينوى

حسينه عبدالقادرحسن محمد اسماعيلنينوى

رضيه عليفائز ابراهيم حسننينوى

نوره يونسابراهيم خليل ابراهيمنينوى

حميده محمدمهدي صالح علينينوى

عمشه حسينفراس اسماعيل يوسفنينوى

رتبه مسعودعلي الياس جمعهنينوى

ناطقه محمدصفوان زهير احمدنينوى

ايمان وجيهايمن فارس محمودنينوى

سميره عبدهللافالح عزاوي حجابنينوى

ملكه طاللصقر فيصل صلبينينوى

فتحيه عبدالقادرحسن علي عبدالرحمننينوى

ثالثه عبدهللافواز فتحي احمدنينوى

عمشه صالحمحمود طه خضرنينوى

شمي اسماعيلعبدهللا طه عيسىنينوى

بهار عمراحمد علي عتونينوى

خديجه كشوناجي صالح ميرزانينوى

شاهه محمدمحمد ابراهيم احمدنينوى

هيام يونسمحمد وعد محمدعلينينوى



عائشه عبدهللاعلي حسن حسيننينوى

نجاه محمدعمر غانم حميدنينوى

زهره محمدسعد سونس محمودنينوى

انتصار قاسماحمد عبدهللا احمدنينوى

زينب يحيىابراهيم مصطفى خضرنينوى

نجاح عباسسعيد نورالدين سعيدنينوى

ثريا عليذنون يونس علينينوى

فطيم خضرحميد محمود حميدنينوى

غنيه جاسمسعد احمد صالحنينوى

فهيمه جميلهالل ادريس سعيدنينوى

حميده عباسوعد طه اسماعيلنينوى

وفاء ابراهيمحمادي محمد حمادينينوى

يازي ابراهيمصالح فتحي عبدالحميدنينوى

دهله سليمانرعد خلف محمدنينوى

خوله الياسامجد هالل علينينوى

شاه مصطفىتحسين جمعه محمدعلينينوى

امينه محمودصالح نزال رجبنينوى

عائشه حسينصباح علي صوفينينوى

فتحيه احمدشاكر محمود مطرنينوى

عذيه ارحيلخالوي رويعي اجديدنينوى

عنود حامدعزيز محمد حمزهنينوى

عمشه حسينهشام علي صالحنينوى

هاشميه حميدعادل ضاري محمودنينوى

عائشه محمديونس محمد حسيننينوى

عيشه حامدوعد صالح محمدنينوى

هناء سالمهعلي محفوظ محمدنينوى

امينه احمدصالح عبدي رشيدنينوى

حصه بديويمحمد عباس علينينوى

سمر طهيوسف مساعد محمدنينوى

بتول حسنسعد محمود عبدالرحمننينوى

نركز الياسعباس عبدالعزيز حيدرنينوى



امينه محمودمحمد جاسم محمدنينوى

كرحه احمدمنيف عامج ارحيلنينوى

عمشه خليفمحمد عواد امضفينينوى

وزه محمدعدنان احمد ابراهيمنينوى

هدله فياضصالح عبدالقادر فضلنينوى

خدبجه ابراهيمخلف محمد خلفنينوى

رحمه محمدحازم سعيد علينينوى

ليلى جراداحمد محمود جردينينوى

خميسه هويدياحمد عويد جاسمنينوى

ليلى احمدخالد عالوي عبدهللانينوى

امينه يوسفمحمد احمد محمدنينوى

فوزه نجمهادي حازم قاسمنينوى

مريم صالحيوسف احمد حسننينوى

نحو عليانوعد علي حسيننينوى

ليلى سلطانحازم محمد جاسمنينوى

شكريه محمودوليد يونس حمدنينوى

رفعه احمدخالد عزيز عبودنينوى

ترفه محمدطه خضير ابراهيمنينوى

عمشه حسينجاسم عواد خليفنينوى

هنوف ابراهيماحمد شهاب طهنينوى

فطيم احمدجاسم محمد صالحنينوى

عذره احمدحسن محمود سميرنينوى

يازي عبودعلي الياس احمدنينوى

خديجه محمداحمد محمد ابراهيمنينوى

افطيم بكرحسين علي عبيونينوى

قريافه جاسماحمد خضر طهنينوى

عمشه مصطفىمحمد غانم احمدنينوى

منجوله عزيزسليمان الياس محمدنينوى

فاطمه اسماعيلنوري محمدعلي علينينوى

حليمه سعيدخالد اسعد سليماننينوى

نفيعه الياسبشار عبدالحافظ محمودنينوى



امينه ماالهللفراس حازم سعدهللانينوى

عزيزه عابدمحمود قحطان اسماعيلنينوى

سالمه عبدهللاعلي ابراهيم مصطفىنينوى

سعيده سويرشاكر بشير رشيدنينوى

زينب محموداحمد نجف محمدنينوى

هكشه شاهينولي كريم محمدنينوى

شمسه عليمحمد محمود حسيننينوى

حضوره احمدرائد فتحي حسيننينوى

زاهده عبدهللاعدر توفيق علينينوى

هوري حمدكالو علي قولونينوى

وهبيه رشيدرائد خليل ابراهيمنينوى

وضحه حسنعلي جاسم احمدنينوى

انتصار عليضياء جمعه حمدنينوى

عيده رفاعييونس محمد خليفهنينوى

انوير ادهامنامس محمد انهارنينوى

شيرين شيخومحمدمحسن محمدشريف هوارنينوى

نجاه يونساحمد حازم سعيدنينوى

وفاء عبدالجباروسام مهند طارقنينوى

بشرى شكراحمد طه محمدنينوى

ريمه منوخخلوف طويح فرجنينوى

صباح فتحيعلي اسماعيل سليماننينوى

كلثومه محمودجاسم محمديونس احمدنينوى

نمشه قاسمعبدالمحسن ابراهيم عبدهللانينوى

ترفه علياسماعيل عبد محمدنينوى

خالده سالمايمن غانم عباسنينوى

يازي عليصالح علي حسيننينوى

حفصه محمداشرف خالد احمدنينوى

ساهره سهيلنوفل رياض احمدنينوى

تفاحه احمدوسام عبد خلفنينوى

فتحيه صالححسن علي احمدنينوى

منيفه محموديونس عبدهللا فتحينينوى



زهره عثمانسعيد فتحي سلطاننينوى

صالحه عبدهللايوسف علي باللنينوى

ترفه احمدسطام سالم عبيدنينوى

ساره جعفرعلي نوري علياصغرنينوى

نوره محمدسعيدمحمد يحيى يوسفنينوى

مريم فتحيشعالن محمود عبدهللانينوى

خشفه داودصالح حمد اسودنينوى

نجاه سعيدمحمد هاشم محمدنينوى

نهله ادريسيوسف فارس حسيننينوى

فرحه ابراهيمخزعل علي طهنينوى

فرحه محمدمعن زيدان خلفنينوى

بدريه جاسماحمد مويد علينينوى

سهامه حسينفدعم قاسم عبدنينوى

رزكه مدلولحميد عماش وسمينينوى

عيشه مصطفىمصطفى فتاح مصطفىنينوى

عيده هاللباسل خيري احمدنينوى

جميله عليرضاعلي هاشم عباسنينوى

خديجه عبدالحافظعلي محمد حميدنينوى

زهره حسناحمد محمد صالحنينوى

عيده محمدخالد خلف محمدنينوى

رحيمه جاسممحمد محسن سعيدنينوى

ترفه عيوشمصطفى احمد علينينوى

حمديه محسنمحسن مرضي محمدنينوى

نهله احمدمحمد صالح فتحينينوى

ثريه داؤدخلف حسن داؤدنينوى

فهيمه عبدهللافيصل محمدشيت ابراهيمنينوى

شكريه يونسسمير محمدسعيد عبدالقادرنينوى

خديجه عكلهكاتب فتحي علينينوى

سعيده محمودغازي عماد عالوينينوى

شفاء يونسعبدهللا عبيد محمدنينوى

هله اغديررافع مشعل جدوعنينوى



هنوف خليفمنيزل مهيدي غربينينوى

قبضه بشيرعبود حمود دبوسنينوى

هديه عيدينمحمد خيري نجمنينوى

حلوه حسنالياس خلف محمدعلينينوى

فاطمه محمدادريس هواس فاضلنينوى

زهره احمددخيل علي احمدنينوى

سهله محمودفراس احمد جرجيسنينوى

نجاه عباسمحمد خليل اسماعيلنينوى

خديجه حسينطه محمد فياضنينوى

سوريه حسينصدام حسين حسننينوى

سحر ادريسهزاع سالم نافعنينوى

مياسه عبدليث فرج احمدنينوى

شهله محمدليث قصيد نجمنينوى

ذكرى حمدوناحمد رياض مؤيدنينوى

رسميه قاسماحسان وليد يحينينوى

كلثومه محمدمؤيد عبدهللا فارسنينوى

نعام سيدوعمر عبدو شمونينوى

فاديه فيصلمحمود باسل محمودنينوى

مريم ياسينشاكر محمود حسننينوى

عزيزه عبواجمد ابراهيم احمدنينوى

نوره دغيماحمد محمود حامدنينوى

اونيسه حمدخلف عبدهللا حسيننينوى

كليناز وهبرائد حسين عباسنينوى

دره حميدصالح عبدهللا علينينوى

نوفه حميديحازم حسن منديلنينوى

سليمه مفتاحنشوان خليل سلونينوى

عذره حمودعموري علي سلطاننينوى

منيفه محمدطهياسر خضر ابراهيمنينوى

صفيه جاسميونس محمد جاسمنينوى

عزيزه عبدهللااحمد قاسم حسننينوى

شهربان ابراهيمليث اسماعيل محمدنينوى



مريم محجوبصالح حمد الياسنينوى

حده عكيلاحمد خلف ديرسنينوى

رابعه عليمحمود اخضير محمدنينوى

حسينه يوسفحسن محمدنقي رضانينوى

احكام يوسفخليل اكرم سليماننينوى

فاطمه احمدابراهيم وهب احمدنينوى

جوهره احمدسعد طه جاسمنينوى

وضحه محموداحمد محمود جمعهنينوى

امينه فرحانمهند محو محمدنينوى

منيفه عنادمساعد عنتر فريحنينوى

عائشه حسينمحمد علي صوفينينوى

بسي ابراهيمقاسم خلو قاسونينوى

فاطمه عليمهدي صالح يونسنينوى

حميده يحيىقحطان اسماعيل محمدنينوى

عناده فياضمرزوك ملغي فرحاننينوى

نهايه فتحيجاسم محمد يحيىنينوى

فاطمه علياحمد علي عبدنينوى

ماريه محمدمحمد مجول مدهللانينوى

ضحيه سيكحاتم عبدالرزاق محمودنينوى

مريم حسناحمد صبري حسيننينوى

مريم حسينعنتر حسن عوادنينوى

فاطمه اسعدعدنان شكري سليماننينوى

حمديه خضرمهدي نوري محمدعلينينوى

عيده مرعيمحسن ياسين حسننينوى

مريم رمضانمحمود احمد حسننينوى

حبسه احمدمحمد محمود عويدنينوى

راجحه محمدنقيمعتز ذنون طهنينوى

حميده عباديمحمد محمود عبدهللانينوى

هناء طهمحمد شكر محمودنينوى

زهره محمدحسين صادق جعفرنينوى

خشفه خلفمحمد عويد صالحنينوى



سميره حسيناكرم شكر محمودنينوى

ندى سالموطبان راكان صلفيجنينوى

هضيمه محمدعواد عبدهللا مطرنينوى

فطومه عليحسين علي بلونينوى

منال نوحانمار جابر ادريسنينوى

خديجه حسنمحمد جمعه محيميدنينوى

عيده موسىجاسم يونس فهدنينوى

هدله عبدعبدهللا فتحي محمودنينوى

صباح عزاويريان ابراهيم وهبنينوى

فنديه غافلرمضان جمعه جاسمنينوى

نفيسه يونسهشام محمد الياسنينوى

مطيعه خميسفالح عبدالوهاب محمودنينوى

صالحه محمدصالح طه حميدنينوى

وضحه عبدهللامصعب عبد احمدنينوى

حمديه سعيداحمد خلف محمودنينوى

خوله ابراهيمعمر صباح جارونينوى

نوفه دليعقاب حسن خلونينوى

محيله صحنعبدالرحيم خالد حسيننينوى

عدله جاسمسالمه احمد هاللنينوى

طليعه محمدعبدهللا محمود جدوعنينوى

نفوذ شيمانهليل حاضر موازينينوى

سعده جبرعطيه علي محيسننينوى

معصومه محمد صالحمحمود فاضل حمزهنينوى

افطيم جديععيسى عبد باللنينوى

مريم جاسممحمد ابراهيم عبدهللانينوى

ساجده محمد ياسينعمار عبدالغني محمدنينوى

نهله عزيزناصر فخري عباسنينوى

رتبه محمدغزوان احمد صالحنينوى

نزيله جمينحمد منيف عصماننينوى

ترفه حميدعمر عبدالجبار عبدنينوى

ملكيه عبدهللابشار حسين علينينوى



منار يونسريان رياض حازمنينوى

نهله امينمروان محمد محمودنينوى

مناهل سعدهللاليث احمد شكرنينوى

صبيحه حمدابراهيم حسن احمدنينوى

سالمه جاسمجالل طه اسماعيلنينوى

رجاء مصطفىياسين عبدالستار ياسيننينوى

رويده يونسعلي صبيح اسماعيلنينوى

سعديه حامدسمير خالد يوسفنينوى

رفعه محمودفارس عبدهللا جاسمنينوى

خديجه حسينيونس محمد حامدنينوى

فضه عدلفيصل عباس عبدهللانينوى

بياز محمدعدنان ياسين خضرنينوى

يازي اسماعيلجاسم شالل عمرنينوى

معزز يونسعبدهللا فتحي عبدهللانينوى

حمره خليلوليد مرعي حسننينوى

يازي خضرحاتم سلطان خلفنينوى

عزوله خضرطه خضر علينينوى

مريم اسماعيلعبدالعزيز عبدالحميد خطابنينوى

فطيم عبدالقادرخالد احمد صالحنينوى

مريم حسنمحمود ابراهيم خضرنينوى

صبحه محمودراكان ابراهيم حمدونينوى

هناء عبدكرم محمود حمدوننينوى

فاطمه محمدياسين محمود ياسيننينوى

سكنه عليسالم حازم عبدهللانينوى

صمره خضرمنصور صالح محمودنينوى

فهيده شعبانمحمد نجرس حسيننينوى

عائشه محمدعبدهللا فياض جوادنينوى

جمهوريه محمدعبدالرحمن خلف مجذابنينوى

امل يونسحسين صالح احمدنينوى

وضاحه عزيزاحمد حسين عاصينينوى

شمسه خضروعد قاسم محمدنينوى



ترفه داليحسين علي حسيننينوى

دوله احمدالياس حمد عطيهنينوى

ترفه دهامسالم عواد عبارنينوى

فطيم عبدهللاثامر عبدالكريم جارونينوى

صبحه محمودصالح محمد صالحنينوى

حليمه صالحاحمد محمد عيسىنينوى

سهله يحيىثائر عبدهللا صالحنينوى

صبحه صالحخضر رمضان باللنينوى

شكريه خلفابراهيم محمود خديدهنينوى

نوفه ابراهيمعامر محمود عبدهللانينوى

ليلى صالحيونس فتحي محمدنينوى

سجر احمداحمد محمد علينينوى

عليا صالحامجد اسماعيل حسيننينوى

غنيه ياسينابراهيم عبدهللا خضرنينوى

زكيه محمدعلياحمد محمدصالح عباسنينوى

فاطمه احمدمشعان خلف خضرنينوى

عزيزه احمدباسم عبدهللا علينينوى

غزاله سافعاحمد الياس رشونينوى

بسو نايفدخيل درويش خلفنينوى

حنيف سفرخضر قاسم مرادسنينوى

نوفه دليفواز حسن خلونينوى

مريم ابراهيمجاسم محمد احمدنينوى

صبريه محمدعليجمال صالح علينينوى

عدول عفدوبدل ايو رشونينوى

عمشه حيدرعلي ادريس عبدهللانينوى

حكيمه ذنونحمزه هاشم مصطفىنينوى

حليمه مالقصي جاسم محمدنينوى

فطيم عبدهللاسهيل خلف حسيننينوى

وضحه صالحطه بشير محمدنينوى

سالمه جمعهخضر علي خضرنينوى

عائشه صالحرائد عواد محمودنينوى



امل يونسمتعب صالح احمدنينوى

شياله عبدهللااحمد صالح يونسنينوى

شمامه حسنمحمد الياس ابراهيمنينوى

صالحه سلطانمتعب خلف ظاهرنينوى

صيته حسيننافع حمود عبدنينوى

وسميه خزعلجميل محمد صالحنينوى

فرحه جاسمطه عطيه رمضاننينوى

سلطانه عليعبدهللا ابراهيم محمودنينوى

حبيبه جاسمعلي حسين علينينوى

عمشه حمادياسين عليوي محمودنينوى

نركز مصطفىداود سليمان احمدنينوى

نزهه زيدانصفاء محمود مصطفىنينوى

نوفه ابراهيمشاكر حمود محمدنينوى

عيشي اسماعيلمسعود عبدالعزيز رشيدنينوى

دره غربيعبد طالب حسيننينوى

نجمه اسماعيلياسين احمد عزيزنينوى

صالحه عبدهللامزاحم محمد خابورنينوى

نوره عليليث احمد جاسمنينوى

صباح شيتسعيد سعد سعيدنينوى

فتحيه خليفجاسم المبيد حنظلنينوى

نوره يونسصكر عائد محمدنينوى

نركوز ابراهيمفهمي برجس محمدنينوى

ندى احمدحكم مروان محمدنينوى

طرفه كاظمعلي يونس ابراهيمنينوى

هنوف جلودابراهيم فالح عبدهللانينوى

فطيم فتحيعلي عبيد كريدينينوى

بروانه خابورفايز خليف رجانينوى

عدله عبودماهر كمر روضاننينوى

عجيبه عوادمدلول ظاهر عيادهنينوى

خوله احمدياسر علي محمدنينوى

منجي نعمتدرويش شفان علينينوى



حسنه عباسمضحي مياح علينينوى

غزال حسناحمد خلف كجونينوى

عدله رزوقاسعد حسن علينينوى

جميله عليعبد حنوش خلفنينوى

سلمى محمودعبدالكريم قاسم محمدنينوى

هالله صكبمحمود اجبيش شرابينينوى

عائشه عليسعد عبودي عاصينينوى

عليه محمودرشاد غانم عبدنينوى

سعديه حميداكرم عبدالكافي محمودنينوى

سبتيه محمودسالم رجب دعيهنينوى

حربه صالحمحمد علي احمدنينوى

حالوه عاديمحمد اطعيس هادينينوى

عيده صالحمحمد احمد ابراهيمنينوى

كفايه فيحاندحام جاسم رجانينوى

هاجر محمداحمد ويس ابراهيمنينوى

حكومه خضربشير احيدي محمدنينوى

فاطمه مطلكابراهيم احمد جاسمنينوى

مريم الياسماهر عبدهللا احمدنينوى

جدعه سالمابراهيم مخلف محمدنينوى

باران يزدينخليل قاسم خدرنينوى

صبريه عباسفاضل محمد خليلنينوى

زينه بندرخالد مدهللا حياوينينوى

ثالثه حمدضياء مسير رستمنينوى

رفعه سلطانابراهيم خلف صالحنينوى

حصه يونسغانم حسين قاسمنينوى

عواشه محمدحسين غازي ويسنينوى

زينه محمدمحمود عواد نهيرنينوى

فضه احمدراوي محمود خليفهنينوى

منجي يوسفعمار علي سلماننينوى

فاطمه احمداحمد عبدهللا موسىنينوى

سميره محمدايمن عبدالقادر ابراهيمنينوى



عزيزه محمدجاسم محمد خضرنينوى

هناء يونسصهيب عبدالستار شكرنينوى

سهله احمدالياس محمد الياسنينوى

شيرين عمرعلي خديدا خلفنينوى

حربه عايدحمدي عطيه خلفنينوى

سهله سليمانسالم يونس محمدنينوى

مطره احمدمحمد الياس نورينينوى

حلوه حسينمؤيد عبدهللا محمودنينوى

غزاله حلوبييونس خلف حسيننينوى

عيده خلفعلي محمد علينينوى

سناء كاملنشوان عطيه محمدنينوى

خديجه عبديونس بكر محمودنينوى

خلفه احمدعلي شاهر خليفنينوى

كرديه حمودمحمد ابراهيم ذنوننينوى

جوزه حسنسعد جاسم صالحنينوى

نجمه عبدالحافظاحمد خضر محمدنينوى

وضحه عويدنشوان احمد عبدهللانينوى

عامريه مصطفىنكتل مشعان احمدنينوى

شمسه محمدحسن خليل خضيرنينوى

راجيه غائبعثمان عدنان عبدهللانينوى

خوله احمدعيسى جاسم محمدنينوى

دباحه ابراهيمعلي عبدهللا احمدنينوى

مطيره عطيهصباح حميد عليوينينوى

خوه يونسطارق بالل احمدنينوى

ربيعه جوهرعدي الياس يونسنينوى

شاهه عبدهللافرحان محمود نزالنينوى

حمره عليبشار ياسين نورينينوى

رشيد جبرعلي محمد لويسزاننينوى

شمسه احمديوسف محمود صالحنينوى

يازي خليفخضير علي محمدنينوى

نوفه محمدحاتم عيسى رومينينوى



زينه حلومطر احمد فيصلنينوى

عائشه خلفعلي فتحي علينينوى

عريفه محمداسماعيل موسى ابوبكرنينوى

نوريز جارهللاعلي طليع غائبنينوى

كرجيه عليياسين محمد احمدنينوى

عمشه عليفائز محمد هاللنينوى

نهديه سلطانمحمد رمضان حسيننينوى

معينه عيسىاحمد فاضل عباسنينوى

لقاء نزارمحمد جاسم ادريسنينوى

مدينه عمرسيروان احمد عزيزنينوى

عنود عزيزنزار خضر عبدهللانينوى

ساجده محمداحمد مجيد سعيدنينوى

فهيمه عبدجاسم محمد نجمنينوى

كرطاسه احمدعمر محمد حسننينوى

كرحه عليوليد مجيد احمدنينوى

زكيه عليزيد محمد حسيننينوى

ماهيه محمودعمار ذنون جاسمنينوى

ليلى احمدحسين علي خضرنينوى

امينه مصطفىبهجت محمدامين علينينوى

رمزيه شيتوعد حازم يحيىنينوى

سعاد حسينمحمد زينل عباسنينوى

مريم محمدمحمد طه ياسيننينوى

خديجه قادررمضان صديق خليلنينوى

فضيله احمدعلمدار مشرق محمدنينوى

مريم حواساحمد علي محمدنينوى

غريبه حميدشهاب شعيب احمدنينوى

فاطمه جاسممحمد حميد سليماننينوى

صالحه خليلرافع عبد صالحنينوى

نهايه اسماعيلبشار رمضان ثالجنينوى

نزيله احمدعبد عبدهللا علونينوى

بتول عزيزعبدهللا حازم عبدالمحسننينوى



بنيه زيدعلي عبدالغني يونسنينوى

كليمه صالحثائر عبدالجليل سعيدنينوى

حصه شهابريسان عبدهللا ياسيننينوى

بدرالدين حسينشامل سليم رشيدنينوى

انعام يونسبارق نوفل احمدنينوى

سهام سعيداشرف هذال عبدنينوى

غنيه منصورمحمود حسين خضيرنينوى

ازدهار قاسمعمر عبدالحافظ رمضاننينوى

حسنه محمدمحمد فتحي شامينينوى

سكنه محمدمهند علي خلفنينوى

عزيزه محمدطاهرماكؤن محمد خضرنينوى

اليفه حسنفاروق سعيد خضرنينوى

دجوار خلفخيرو مرزا شمونينوى

عويشه حماديمحمد عبدهللا ابراهيمنينوى

عليا عبدهللامحمود محمد نورينينوى

بسي عمرنايف خلف خديدهنينوى

بيز تركيبدل مراد علينينوى

ساميه طهبشار عبدالجبار اسميرنينوى

مريم محمدوناس محمد مجولنينوى

رفعه عقلهمحمد حجي حنشنينوى

عبير فارسيوسف راكان عامرنينوى

كريمه صالحاحمود سعيد احمدنينوى

شمسه خليلجاسم حسن احمدنينوى

ربيعه عبدسالم غانم جرجيسنينوى

امينه حسنمحمد ابراهيم علينينوى

مريم مصطفىعماد فاضل خضرنينوى

سعديه خلفبشار عباس حمدنينوى

شفيقه طاهراحمد عبدالغني محمدنينوى

غاليه اردينياحمد حميد دحامنينوى

خديجه محمودامين محمود فتحينينوى

فهومه جاسممحمد علي ايوبنينوى



نعام خلففرحان شمو عيدونينوى

سهله عبدهللااحمد جاسم عيداننينوى

شكريه محموداحمد عبد ابراهيمنينوى

كرحه عليمحمد صالح حسيننينوى

حصه عبدالمعيناحمد عبدالحميد احتيرنينوى

نجاه ذنونجمال عصام طاهرنينوى

هاله عبدالواحديونس محمد حازمنينوى

رحاب عليشاهر عادل غازينينوى

سعديه احمدجاسم احمد عبدنينوى

اميره محمداحمد بديع سليمنينوى

قدريه سعيديونس سمير حسننينوى

شعاع مهيديفراس حازم صليبينينوى

نشميه فيلحمروان خليل ربيعنينوى

عزيزه احمدحسن شهاب محمدنينوى

باسمه محمودحسن علي ابراهيمنينوى

فهيمه حيدرنقي عبدالرحيم مصطفىنينوى

حقيله خالدعلي نسمالدين حسيننينوى

كريمه محمدقيصر زياد خللفنينوى

مزيونه حسينسالم عبدهللا فتحينينوى

ترفه كوجرمحمود محمد خضرنينوى

عدله احمدطه ياسين محمدجدوعنينوى

سهام محمدمحمد نوفل سعدهللانينوى

هنديه رحيلحسين ابراهيم علينينوى

شمسه خلفاحمد هالل سهيلنينوى

فطيم خلفمحمد داود سليماننينوى

ماهيه برجسخالص صالح محمدنينوى

ملوك احمدعبدالكريم محمد حسننينوى

فطيم صالحميزر حميد صالحنينوى

شمسه حسينكريم حويدي عبدهللانينوى

امينه حنشيونس محمد احمدنينوى

فاطمه جدوعبشار عبدهللا سلطاننينوى



سينه محمدزكيمحمد قاسم اسماعيلنينوى

هاجر ياسينمؤيد احمد خضيرنينوى

عمشه عبدهللاعلي صالح علينينوى

حربه ابراهيمعلي ولس صالحنينوى

فاطمه محمدحسن رضا خضرنينوى

زكيه يوسفمهدي صالح طهنينوى

نجود محمودسامر اسماعيل جمعهنينوى

عذره خضيرمحمد محمود محمدنينوى

فاطمه خضيرقصي احمد محمدنينوى

نوره عايدفرج خلف حشاشنينوى

شيماء عبدالمحسنعلي بسام محمدطاهرنينوى

نوال محمدامينصفوك راكان محسننينوى

سلوى عمرمحمد الياس حسننينوى

ليلى طارقسليمان محمود حسيننينوى

مريم مرعيعمر حبيب حميدنينوى

منى جاسمرافع نجم احميدنينوى

عنود حسنعماد محمد حسيننينوى

ثريه حمزهوسام صباح عباسنينوى

ندوه كرحوناحمد فرحان حمدنينوى

صبحه محمودعلي عطيه سوسنينوى

حسنيه احمدعمار ذنون يونسنينوى

وضحه صالحخليل ابراهيم محمدنينوى

عواشه محمدصالحعبدالرزاق الياس خضرنينوى

صبيحه ابراهيممحمد سالم مجيدنينوى

ثريا عذابنايف صباح نهارنينوى

فاطمه علييوسف احمد خضرنينوى

غفران جبارمحمد عزيز جاسمنينوى

حضوره عبدهللامحمد طه حسيننينوى

عيده ذنونصالح محمد عبدنينوى

راقيده بطاحمحمود عمر عبدنينوى

شكريه محمودعامر علي مصطفىنينوى



ساجده عطاهللعدي محمد حامدنينوى

نهله حميدحميد طالل حميدنينوى

فضه محمدغازي احمد صالحنينوى

عفره احمدكامل حمود عنترنينوى

ثلونه عويدجاسم احمد هصرنينوى

انتصار يونساحمد طه خضيرنينوى

سعده خلفعبد فهد مهوشنينوى

هناء احمدمحمد وعدهللا محمدنينوى

تسواهم محمودفارس نشات احمدنينوى

فاطمه موسىمحمود محمد عبدهللانينوى

نفله حسنوعد محمود ابراهيمنينوى

ميثه احمدعلي هملو كنيطرنينوى

ديبه دغيمعلي حايف ميسنينوى

ثريه زتوعبدالمحسن صالح محمدنينوى

امينه احميدمحمد عائد احمدنينوى

فاطمه عليمحمود فتحي محمودنينوى

زهره محمدمحمود غازي حمصورنينوى

ازهور حسينحاتم فرحان محمدنينوى

خضيره خليفعلي عبدهللا دخيلنينوى

منوى احمدخليل ابراهيم خليلنينوى

امينه موسىحكمت ازهر خلفنينوى

خميسه حسونصالح احمد عيسىنينوى

زوينه حسنعماش حسين فهدنينوى

غربيه عليثامر خلف مرهاشنينوى

منيفه ابراهيماحمد غازي محمدعلينينوى

عمشه عليشاكر محمود احمدنينوى

زوينه رشيدمهدي محمد احمدنينوى

شيحه سليمريان يونس احمدنينوى

مسطره حميداسعد صالح محمدنينوى

خديجه محمودعزيز عبدهللا عزيزنينوى

ترفه حسنمحمد معيلش خلفنينوى



مريم عبدمنيف محمد خليفنينوى

يازي شهابمروان فتحي قدورينينوى

ساهره محمودنزار عبدالرحمن سليماننينوى

رفعه عوادعبدالعزيز حميد خلفنينوى

افطيم ابراهيمحيدر فاضل محمدنينوى

نجاه سليماناحمد فاضل سعيدنينوى

مهديه علياحمد محفوظ محمدنينوى

كوكب محمدمحمد وعد محمدنينوى

حلوه ابراهيممحمد عمر حبيبنينوى

نفيسه محمدمحمد نجم قاسمنينوى

ايمان صالحعلي مناف يونسنينوى

غنيه احمدمحمد ثامر علينينوى

وفاء محمودعمار خالد محمودنينوى

ختيله حسننبيل فاضل حسيننينوى

فطومه عبدهللااحمد عبد محمدنينوى

حميده محمدخضر مرعي حسننينوى

فهيمه رمضانمحمد حسام الدين احمدنينوى

فضه فتحيعبدهللا جدوع ابراهيمنينوى

عمشه امينابراهيم طالب ابراهيمنينوى

اعزبيه مطراحمد محمد راضينينوى

صفيه عودهعبدالجبار جاسم محمدنينوى

زليخه شاكرفهد خيرالدين احمدنينوى

رجاء محمدمحمد سالم وهبينينوى

هناء احمدمحمد نهاد محمودنينوى

سنيه عبدهللاقاسم محمد حسيننينوى

سناء ابراهيمليث نشوان ادريعينينوى

مريم يونسمحمد عبدالوهاب الياسنينوى

فضه خلفاحمد خلف محمدنينوى

حقيله خالدمروان نسمالدين حسيننينوى

ترفه ياسيناحمد محمود فتاحنينوى

مريم فتاحعبد حمادي هاللنينوى



شمسه شكرحميد عبدالمجيد صالحنينوى

سنيه حسينعبدالعزيز عبدهللا ثلجنينوى

هدله درويشصالح مرعي حسننينوى

مصريه عليوليد تمو موسىنينوى

خلفه جاسمعايد عبد روادنينوى

سهام عبدالقادرداؤد سالم داؤدنينوى

كيشه رحيلزيد مخلف رجانينوى

فتحيه اسماعيلعلي صالح سليماننينوى

ليلى حسندحام ظاهر جاسمنينوى

انعام محمدتوفيقمحمد باسل بشيرنينوى

سوده حسينمحمد نايف علينينوى

عمشه خلفمحمد صالح احمدنينوى

شكره عليغزوان رجب هاللنينوى

ثالثه جاسمحواس جاسم محمدنينوى

يازي حمزهعبدالرزاق ابراهيم سرحاننينوى

زلفو يوسفعبدهللا اسماعيل حمزهنينوى

عفره خلفمثنى خضير الياسنينوى

بتول احمدطه حسين عبرنينوى

رحمه احمدعبدالخالق جاسم محمدنينوى

فاطمه سليمانغازي سفر خلونينوى

وضحه محمداحمد محمد زنهارنينوى

لمياء احمدمحمد طارق رشيدنينوى

نجاه هاشممحمد احمد شهابنينوى

عمشه ابراهيمجهاد طالل صالحنينوى

وزه ابراهيماحمد يونس طهنينوى

صافيه ابراهيمعلي مريش حسننينوى

عيده محمودعلي حسين علينينوى

فوزيه عباسفاضل عباس دخيلنينوى

ريه احمدفرحان عبدالل سمرنينوى

سعديه مصطفىبدران بشار ابراهيمنينوى

فتحيه صالحسعد اسماعيل احمدنينوى



حمده محمودشامل محمد شاهيننينوى

مهيه عويداليز برغال زعالنينوى

منى محمودسلمان محسن حامدنينوى

لطيفه خضراثير يونس عبدنينوى

كوثر حامدعلي صديق قادرنينوى

يسرى عبدالرحيمحسن فالح حسننينوى

هنوف عبيدشاهر شطي صمعونينوى

فطومه محمدزامل خلف ياسيننينوى

خديجه عبدهللاجمعه سعود علينينوى

نموشه ياسيناحمد ابراهيم خليلنينوى

صبوحه سلطانيونس حسن احمدنينوى

ليلى ياسينفالح عمر عبيدنينوى

فوزه احمدمحمد ياسين محمودنينوى

عدالن صالحشهاب ايزدين صالحنينوى

هودي الياسجمال رشو فرونينوى

حربيه محمدعبدالجواد عبدهللا عبدالرحمننينوى

عرينه حمدعطيه رميض احمدنينوى

زياده خليلياسر مدهللا محمودنينوى

بسي عليخيرو مراد عبدونينوى

ذباحه محمدمجول محمد محمودنينوى

مطره حسينعلي احمد علينينوى

خديجه محمدحسين علياصغر عباسنينوى

هناء خضرسعد صباح حميدنينوى

زهره اسوديوسف صالح شعباننينوى

ونسه ابراهيماحمد خلف محمدنينوى

مريم صالحذياب خضر علينينوى

امينه هجيججاسم محمد حسننينوى

مهديه صالحهيثم احمد نايفنينوى

شكريه مجيدعبدهللا علي جعفرنينوى

ونسه امينسعد صالح محمدنينوى

كرحه حسينمحمود خلف خضرنينوى



صباح زكيمحمد سعدي عوادنينوى

فضيله عبدالرحيممراد محسن عبدالنينوى

حسنه علييونس مجبل عبدنينوى

فطيم طهمحمد احمد الياسنينوى

ابتسام رجاعزيز خضير عباسنينوى

حميده صالحعمر محمود حسيننينوى

كسره خضرعلي ابراهيم حسننينوى

نذيره محمدجميلمحمد مهدي حسننينوى

انوير احميدازهر حبش ملحمنينوى

ثجيله احمديونس علي حسيننينوى

عدوله جاسمرياض عبدهللا احمدنينوى

خضوره خضرقيس احمد محمدنينوى

حسينه ابراهيممحمد ابراهيم احمدنينوى

هدير طهانس اياد ابراهيمنينوى

بيزي حيدرابراهيم حمه عبدونينوى

كلي فندياحمد جردو حسونينوى

قمر قاسمخالد تمو الياسنينوى

غزال حاجويونس علي تمونينوى

خاتون عليحسن سليمان عربنينوى

منفيه حسنجالل احمد عبونينوى

امونه محمدمحمود محمد داودنينوى

غزاله طعمهفراس ذيب خلفنينوى

نوره محمدصالح جاسم خضرنينوى

باسمه جاسمعمر علي كريمنينوى

مريم ابراهيممحمد حازم سعيدنينوى

امل حسينمحمد فيصل محمودنينوى

حكيمه اسماعيلجاسم محمد محمدنورنينوى

رحمه يوسفخالد خضر خضرنينوى

هدى ذنوناحمد محمد محمودنينوى

عاشئه حمدعلي حازم خضرنينوى

خلفه شطيحامد عيدان صالحنينوى



سميره سلطانمقداد مالك حمزهنينوى

فاطمه حسيناحمد عبدالجبار خلفنينوى

فطيم خلفلوي عبد ابراهيمنينوى

سوريه عزوسفيان محمود عبدالعزيزنينوى

شعاع مكحوليوسف محمود خالدنينوى

عدله صالحخالد خليل علينينوى

نفيسه كانبيزكريا صبري مصطفىنينوى

كوزي كرنوصايزيدين خلف قاسمنينوى

سباهيه حمدعمر عبدهللا صالحنينوى

امينه محمدسرحان عبدهللا فتحينينوى

خلفه محمدمحمد جاسم محمدنينوى

عائشه محمودفالح حسن نجمنينوى

حسنه تركيصالح عبدالغني حمودينينوى

صالحه خليففتحي صالح عطيهنينوى

شمسه احمدخلف احمد علينينوى

خفشي الياسحميد حجي افدالنينوى

بلقيس سالمقيصر عبدالعزيز فتحينينوى

غزال حاموسالم يوسف مرادنينوى

ناهده محمدرشيد حاجي اسماعيلنينوى

زينب نجممسلم علي زينلنينوى

كرحه مصطفىاصدم عبدهللا خضرنينوى

نفله محمدحازم احمد حسننينوى

حميره صلوعباس طه ابراهيمنينوى

شيرين خليلعماد جميل سليماننينوى

افطيم محمدمحمد حسين محمودنينوى

حسينه احمدمحمد جاسم محمدنينوى

قطرالندى عبدهللايونس غانم عبدهللانينوى

غربيه جرادنشوان فتحي خليلنينوى

عزيزه محمودمروان عبد محمدنينوى

بتول محمودوعد حسن علينينوى

ايمان محمدزكريا محمد ابراهيمنينوى



ممريخان زيورفيصل محمد فتحينينوى

سوريه تموقصي يونس جاجاننينوى

فائزه سالمسهم فارس يونسنينوى

ميسون محمودمحمود شكر محمودنينوى

زبيده حسينمال احمود مجبلنينوى

ريمه شاهينفريح بلجي شبيبنينوى

هوري حسينسمير رشو قاسمنينوى

سيري بركاتسعد سليمان كسونينوى

فاطمه عزوعبدالرزاق کاکل خضرنينوى

منى خليلصابر ايوب عباسنينوى

امينه ابراهيمعبدهللا حواس حسننينوى

وضحه محمودفاضل احمد محمدنينوى

بتول احمدعالء علي يحيىنينوى

عيشه حسينسالم خضر احمدنينوى

لهيده مرزوكعلي ضحوي شطينينوى

احالم عزيزخالد ابراهيم علينينوى

عمشه قاسمنذير سعدون محمودنينوى

امينه محمدلؤي عبدالواحد عزيزنينوى

زكيه عبدهللاجابر عبدهللا احمدنينوى

عليه حسينمصطفى يونس نايفنينوى

عليه حسينمحمود حسن محمدنينوى

فرحه جاسمحسن عبد سالمنينوى

نوره محمدسلطان فارس ويسنينوى

خديجه سليمانعدنان محمد ويسنينوى

هدو سلطانخضر كرحو علينينوى

امنه حسووليد عصمان مصطفىنينوى

باسمه محمدغائبعلي عبدالحسين محمدنينوى

شمسه حسنعالء محمد حسيننينوى

خالده اسماعيلاطارق غانم ياسيننينوى

زهيه وهبميسر يونس احمدنينوى

ليلى مشعلشهاب احمد يوسفنينوى



امينه مكائيلابراهيم محمد محمودنينوى

كلشان محمودلقمان محمود بكرنينوى

صديقه خليلخليل ابراهيم يونسنينوى

سميره محمدصابرذكرهللا اسماعيل عبدالفادرنينوى

فطيم عليعمار ابرهيم محمودنينوى

عيده الياسشالل محمد صالحنينوى

شمسه عليجاسم محمد احمدنينوى

عزيزه سلطانعبدالقادر فرحان ذيابنينوى

مريم عليعزت اسعد محمدنينوى

غربيه احمدجاسم محمد حسيننينوى

مريم خلفناصر علي ناصرنينوى

ترفه يونسصالح ابراهيم صالحنينوى

حميده طعمهطارق محسن حواسنينوى

ربعه احمدعادل صالح عيسونينوى

نوره حسنحمد علي احمدنينوى

عيده عبدحاتم عبدهللا فتاحنينوى

حنيفه غانوهاشم سيدو حجينينوى

كلشان فتحيصابر عبدلرزاق حمزهنينوى

عزيزه ابراهيمعماد حازم مصطفىنينوى

فضيله عباسحبيب حازم عزتنينوى

حسيبه فتحيوحيد طالع هويدرنينوى

عواشه حسونمحمد حسين عالوينينوى

فضيله مطرودمحمود محمد خضيرنينوى

غنيه عبدهللاحسام عبدالهادي عزيزنينوى

ونسه احمدعبدالستار جاسم محمدنينوى

نايله حسينمهند خلف خضرنينوى

غنيمه عبدالواحداكرم عليهادي محمدنينوى

امينه عثمانيوسف احمد عمرنينوى

فتئزه نجممحمد عبدالوهاب ياسيننينوى

فضه مطرفرحان ظاهر حمدنينوى

بلقيس طهمنير منذر محمدنينوى



امينه محمودحسين خالد حسننينوى

ازهار خلفامير عواد اسماعيلنينوى

امينه حسنمحمد سليمان علينينوى

فاطمه نوريعبدالرحمن مشعل خلفنينوى

نفيسه عثمانعصمت عثمان حسننينوى

سلطانه امينعباس احمد عباسنينوى

فاطمه عليسليم محمود محمدنينوى

زهره ابراهيمسالم محمد احمدنينوى

حبسه حمادييوسف محمد خضرنينوى

عائشه عليعلي خالد قاسمنينوى

سكينه محمديعقوب جمال يعقوبنينوى

عليه محمدعبداالمير عزت ابراهيمنينوى

بسي طورىحميد صديق سليماننينوى

هوى قبالنحدو نبي نبينينوى

هوري عمرعماد حاجي عربنينوى

نذيره عبدهللامحمد يحيى طهنينوى

نبيهه حسيننشاه عادل محمدصالحنينوى

فضيله احمدعالء حسين علينينوى

لعلي بيروجمال صالح محمدنينوى

عليه محمدوليد اعبيد صبحنينوى

حسنه محمدعبد اسماعيل احمدنينوى

حفصه محمودحسن يونس حمونينوى

نصيره عليخلف علي محمودنينوى

صفيه رغيالنسعد برجس سلمونينوى

فاطمه سعيديوسف سليمان عمرنينوى

صبحه حسينكريم احمد محيمدنينوى

رفعه عطيهحاتم تركي عبدهللانينوى

شهربان عباسعليهادي محمدسعيد مقتادنينوى

يسرى باويشفاء علي خليلنينوى

احالم غانممحمد غانم حامدنينوى

فاطمه عبدالكريمحسين محمد ظاهرنينوى



سنابل سعداحمد محمد عبدهللانينوى

رغيده خلفمؤيد ياسين محمدنينوى

خلفه حموديراكان صالح عوادنينوى

لهاده سلموحامد عردان زعيالننينوى

لتره عطيهحمادي دخيل حمدنينوى

ملحه دحامحميد بشار كحارنينوى

سالله سليمانصالح حمو حسننينوى

مريم محموداحمد شهاب احمدنينوى

امينه حاجقدوعدنان يونس ذنوننينوى

نزيله سحالناحمد محمد مفضينينوى

سوريه محمودصالح علي حسننينوى

زاهده حسنالياس فاضل الياسنينوى

اضحيه عيادمصطفى محمود محملنينوى

بشه حنيشمساعد حواس اسودنينوى

محبه عبدهللاشيرزاد محمد حسننينوى

كوري حسنايوب حسن عبدهللانينوى

هاله شريفاحمد رامي محمدنينوى

نجمه ابراهيمفهد ابراهيم محمودنينوى

شمسه خلفطارق سليمان سلطاننينوى

فاطمه حسينخضر حسن عباسنينوى

فطومه صالحخضر ناصر طهنينوى

عيشي سليمانسالم احمد شيخونينوى

سعده محمداحمد عوده محمدنينوى

حبوس سعدوحازم خلف برونينوى

بهيه مرعيبشار شاحوذ يونسنينوى

كبرى يونسحسين علياكبر موسىنينوى

وضحه نايفمهدي عباس حسيننينوى

مطره عبدالرزاقاحمد سلطان احمدنينوى

ساميه محمدعمر محمدصالح خليلنينوى

فاطمه سليمانابراهيم عبدهللا علينينوى

وضحه محمدحميد عواد كريشنينوى



عيده حاجيعزيز ابراهيم احمدنينوى

غزاله بطوشعبدهللا حاجي عمينينوى

وضحه عجيلاحمد حشاش عكيلنينوى

حسنه عليعادل نعمه جمعهنينوى

عزيمه عليصالح خالد كارسنينوى

غينه محمودمهند طليع محمودنينوى

ندوى خلفاوسيد عساف ابراهيمنينوى

عيشى درويشفهمي فرخو رجبنينوى

مس محمودمشختي شريف شيخونينوى

اسماء ادريسمحمد خالد محمودنينوى

مياسه ابراهيممحمود علي حسيننينوى

عبيه خضربشير حسين الياسنينوى

وضحه عطيهرجب جاسم محمدنينوى

عديله صالحاحمد صالح سلطاننينوى

مريم جاسمعواد امعدل اهميالننينوى

مريم ابراهيمنايف ابراهيم خضرنينوى

سعديه عبدالحسنزهير فتحي حسننينوى

خوله خليلاحمد عبدالرحمن اسماعيلنينوى

خالده مخلفهاشم محمد علينينوى

سعديه عباسقتيبه نوح محمودنينوى

مدينه محمدعلي عباس سلماننينوى

فخريه محمداحمد حازم يونسنينوى

صبحه حسينشكيب مجيد حامدنينوى

مجيده محمدخضر محمد عطيهنينوى

حرفه عليحسن خضر ابراهيمنينوى

نجمه ابراهيمعزالدين عليوي رمونينوى

نوره محمدهشام طه حسيننينوى

حرفه احمدخالد خضير محمودنينوى

عمشه ابراهيمحسن خلف حسيننينوى

رفعه احمدعمار هايس جربوعنينوى

نوره يونسفواز يوسف احمدنينوى



عكروسه حموعبدالوهاب احمد ابراهيمنينوى

اسيا فاضلمحمد احمد خضرنينوى

سعديه حسنمنهل حسين علينينوى

وضحه اوسفزيدان موسى ابراهيمنينوى

دره خلفمحفوظ عزيز حسننينوى

شاهه خلفضياء جاسم عنوننينوى

زهره فاضلعبدالمنعم هذال جويرنينوى

زهره عالويمروان عبدهللا مطرنينوى

عائشه ظاهرفارس ابراهيم مجولنينوى

سعديه باسمرياض خالد احمدنينوى

فرحه عائدفالج صياد هليلنينوى

بشرى يونسقاسم طارق عزالديننينوى

حمره حميمسكين خلف بزونينوى

صبريه نايفاحمد محمد خليلنينوى

بسي عباسحمد حاجي خلفنينوى

فهيمه خليلخالد مهندس ابراهيمنينوى

ايمان صالحمهند صادق اسماعيلنينوى

منى حسيناحمد اياد يحيىنينوى

فاطمه محمودتمر درويش تمرنينوى

زريف حجيسعيد علو ابراهيمنينوى

فاطمه مرداننايف وهب مصطفىنينوى

قدريه كريمفرزاد عثمان شاللنينوى

ناهده حسناحمد محمدطاهر حسننينوى

سعده سعيجفارس يوسف باللنينوى

امينه حسنلقمان محمود محمدنينوى

سميره حسنفارس صبحي ابراهيمنينوى

سكينه قيسعباس علي محمدنينوى

حياه قاسميوسف موسى غنينينوى

جميله ذنونعماد محمدصادق فاضلنينوى

حبشه فاضلونس حمد عاشجنينوى

مريم عبدهللامحمود احمد صالحنينوى



صديقه عربممتاز جاسم محمدنينوى

هديه محمدعبدالعزيز احمد خليفهنينوى

حليمه خلفعبدالههادي اسماعيل محمدنينوى

نوفه فارساحمد حسين عباسنينوى

حصه عبدهللافالح محمد فتحينينوى

روضه الياسعبدهللا دحام امديدنينوى

دره سليمانعلي حسين حسننينوى

حكه محمدمحمد مرعي محمدنينوى

ساهره نجمرياض يحي نجمنينوى

سكنه عبدالغنيمحمد ضياء اسماعيلنينوى

عليه رضامحمدعلي يعقوب محمدصالحنينوى

جماله حميدعايد نجم جاسمنينوى

امينه سلمانحسين احمد عبدنينوى

وضحه طهصالح ابراهيم طهنينوى

افراحه ابراهيمياسين صباح جمعهنينوى

خضيره محمدصالح علي ياسيننينوى

عمشه حسينعلي شهاب احمدنينوى

حصه سعيدناصر مولود اصلبينينوى

مهديه صالحنضال مصطفى خليلنينوى

خالده محمدبسام ابراهيم عبدالرحمننينوى

مريم طهاحمد ابراهيم جدوعنينوى

خديجه ياسينمحمد يونس خضيرنينوى

زهيه طهنواف احمد ابراهيمنينوى

غزاله ابراهيممجبل كريم حسننينوى

فرحه رشيدعواد عبدهللا حسيننينوى

نعيمه حسينصطام محمد علينينوى

خاتون خلفياسين محمد حسننينوى

نصره خضريوسف خضر صالحنينوى

فيروز صالحكاميران سعيد ياسيننينوى

عيشه ياسينمحمد عبدالكريم احمدنينوى

فوزيه محمدقتيبه اسماعيل حمدنينوى



حسينه خلفاحمد محمود بطاوينينوى

سرمي خلفخالد محمود محمدنينوى

فاد يوسفسالم حسين سلونينوى

خلفه عبدمحسن علي عبدينينوى

سرمي جافشينمهداوي شيرو خليلنينوى

حسيبه محمدخضر وهب شمرنينوى

عاليه محمدعليمحمد فاضل عباسنينوى

ونسه ملوحنوري احمد علينينوى

فتحيه محمودياسين احمد حسيننينوى

مرضيه محمودخليل فضيل خليلنينوى

نجمه يونسمحمود رمضان عمرنينوى

شمسه عليعامر حسن محمدنينوى

ضحيه ذيابصالح علي احمدنينوى

دخيله رشيدصباح يونس مجيدنينوى

سلطانه محموداحمد علي فقهنينوى

زهره خلفاحمد خضر حسيننينوى

زعيله طارشعماش عفاص سلطاننينوى

غربيه سلمواسماعيل محمد خلفنينوى

ليلى حسنمحمد احمد حسننينوى

هبه محمدزكيحازم محمد حازمنينوى

صبيحه عبوداحسان سعيد مجيدنينوى

غزاله خلفعواد دوخي مصطاوينينوى

هزعه معيلياحمد حسين سرحاننينوى

فاطمه شيخوالياس حسين مالنينوى

ياسه ابراهيمسعد محمد نوحنينوى

فتحيه احمدجاسم محمد علينينوى

عائشه منوخصديق محمود علينينوى

باسمه محمودمحمد موفق دخيلنينوى

شيرنه احمديوسف محمود علينينوى

فاطمه احمدادريس جميل عمرنينوى

ونسه عليفرحان راضي محمدنينوى



بهار عيسوحسن ابراهيم احمدنينوى

كشي مهندسحسن جمعه نوحنينوى

دره سليمانطه علي محمدنينوى

مريم محمداحمد محمدسعيد احمدنينوى

نعيمه حسينشهاب احمد محمدصالحنينوى

خديجه محمودخالد عبدنجم عبدهللانينوى

عذره حموداحمد علي سلطاننينوى

خزنه خليفسطم حميد ادريسنينوى

نوفه عبيدحقي حسن كنوفنينوى

عقيله فاضلفارس حاجي قادرنينوى

حمده جعفرابراهيم حمود حسننينوى

مريم عليرمضان شيخو حمدنينوى

امينه احمدياسين علي حسيننينوى

فهوده حسنجاسم عمر فارسنينوى

خنسه علينوح عبدالعزيز حمادينينوى

خوله احمدمحمد راكان عوادنينوى

نجمه عزيزذياب سليمان محمدنينوى

وطحه عبوفيصل عليناقي يونسنينوى

هديه سليمانظاهر صالح محمودنينوى

شمسه حسنرياض اسماعيل خضرنينوى

رابعه عليخزعل اخضير محمدنينوى

مستوره كنيفذعواد شاهر عكيلنينوى

مريم صادقعبدالكريم عيسى شريفنينوى

خديجه عالويمعاذ عالوي جاسمنينوى

بسمه حسينابراهيم خلف شيخونينوى

عمشه عطشانمحمد خلف قدورينينوى

كنه خميسماجد حميد كداشنينوى

فرحه حسينصالح حسين احمدنينوى

شرينه سليماننزار رشيد علينينوى

حسنه محمدعبدهللا عواد غربينينوى

نوفه اميناحمد سليمان حمادهنينوى



ريمه موسىفالح احمد مهيدينينوى

نشميه سعوددرك نايف عجيلنينوى

غنيمه ابراهيمحيدر عابد خليلنينوى

مريم احمداحمد بشير احمدنينوى

ساره حمودمحمد سالم محمدنينوى

عيوشه حامدمروان فالح محمدنينوى

يازي عويدثامر محمد عبدنينوى

زهره محمدمحمد فتحي احمدنينوى

شمسه فتحيعمر خالد حسننينوى

حمديه ابراهيمخضر خليل خضرنينوى

فتحيه بلواحمد محسن رمونينوى

دبكه عيدبشير بردي غربينينوى

فخريه محمدسليمان علي سليماننينوى

نهله صلبيايمن جرجيس شبوطنينوى

جليله قاسممحمد هاشم صالحنينوى

هنوف فتحيحازم عبدهللا محمدنينوى

رجاء غانممهند صالل مصطفىنينوى

وسيله ابراهيمابراهيم حسن احمدنينوى

سعديه احمدميسر اكرم عزيزنينوى

عفيفه كمونايف جاسم محمدنينوى

سباهيه محمدموفق سبهان محمودنينوى

يازي خضررعد ابراهيم خليفنينوى

كعيبه دهيمانحاجم صلبي غثيثنينوى

مريم احمدمحمود طه محمدنينوى

سعديه احمددحام محمد حمودينينوى

فاطمه محمدطه ياسين حسننينوى

ايمان خليلحسن احمد حسننينوى

خيريه يحيىزهير سعدي علينينوى

فتحيه صالحعمر احمد محمودنينوى

سهام عبدذكوان فانوس محمدنينوى

عيده محمودمحمود سالم حسيننينوى



باسمه محمدصالح محمد صالحنينوى

تذكار عمرمحمد عزالدين عبدالقادرنينوى

عائشه حسيناحمد محمد خضرنينوى

ترفه عليميسر محمد خضرنينوى

هدى توفيقعبدالرحمن حسين عطاهللانينوى

حواء جاسممحمود محمد صالحنينوى

امينه حسناحمد عيدان احمدنينوى

فوزيه احمدنشوان حسن شيخونينوى

اثريه عفاصمحمد جبار جرجبنينوى

حمده مجولمزاحم عبدالمحسن سلطاننينوى

مريم عبدالرحمنمؤيد احمد محمودنينوى

فطيم احمدمحمد عبدهللا حسننينوى

وضحه حسنرضوان ابراهيم حسيننينوى

وضحه عبدالمجيدابراهيم احمد محمدنينوى

سكنه اسماعيلالياس فتحي عبدالحميدنينوى

بدريه سلطانمحمود محمد ابراهيمنينوى

طليعه نايفاحمد فيصل صالحنينوى

فتحيه نجمخضير احمد محمدنينوى

رفعه بلومحمد عبيد محمدنينوى

عيده صالحعبد حميد خضرنينوى

وحيده طركيطارق مطر عراكنينوى

عذره عليحمودي عبدهللا ابراهيمنينوى

مفاز محمدعليعبيده عامر محمدعلينينوى

صبيحه ابراهيمصالح حسين خضرنينوى

ناجيه نوريمحمد ابراهيم علينينوى

حياه محمودسبهان احمد نجمنينوى

حمره خليلخالد مرعي حسننينوى

صافيه كاكلنشوان خزعل ابراهيمنينوى

سمر طهعبدهللا جاسم محمدنينوى

امل جمعهعباس سلطان محمودنينوى

نهايه رشيدعمر احمد محمودنينوى



مريم عبدهللاابراهيم فرحان ابراهيمنينوى

دره محمدمحسن يوسف حسيننينوى

وضحه رضواناحمد صالح احمدنينوى

ساجده فتاحعلي محمد ياسيننينوى

ايمان عبدالرحمنحميد عماد عبدالعزيزنينوى

هنوف محمداركان عدنان تايهنينوى

امينه صالحجالل حميد غديرنينوى

خيريه جرجيسرسول توفيق ابراهيمنينوى

غزال ناصرعمر نفسو ختينينوى

كريمه قاسممحمد عكاب شحاذهنينوى

كتبيه شلشعمار عبدالجبار شكرنينوى

مكنزي يونساحمد حسن حمودنينوى

ونسه محمدحمد احمد علينينوى

عماشه احمداحمد حسين محمدنينوى

العيوف باديعواد عبيد عايدنينوى

نشميه عليياسين محمود صالحنينوى

عذره محمدمحمد خلف خضيرنينوى

نوفه احمدمظفر محمد حسيننينوى

فوزيه جاسمعبد منديل خضرنينوى

غزاله حلوبيالياس خلف حسيننينوى

فطيم خلفجاسم حسين يوسفنينوى

اميره سعيدعمار تحسين حسيننينوى

خالده ابراهيمعمر يحيى زين العابديننينوى

افطيم موسىنشوان ياسين حسيننينوى

دره فريحمحمود عيسى احمدنينوى

وزه عبدهللاعلي صالح محمدنينوى

مياسه محمدعالء فخري عربنينوى

منيفه عليمحمد خلف سعيدنينوى

نوره شطيزيد فاضل متعبنينوى

غنيمه خليلفهد فائق محمد علينينوى

كرماشه مطروداحمد محمد منصورنينوى



خوله حماديناطق احمد اسماعيلنينوى

نور طهجعفر مصطفى محمودنينوى

حسنه طالبخلف محمد خضيرنينوى

عمشه حمزهمحسن محمدصالح صالحنينوى

زاهده محمودعبدهللا عماد خزعلنينوى

مطره علوعزيز سرحان حسيننينوى

وزه عليوليد صالح عبدنينوى

نزهه الياسزكريا محمد سلطاننينوى

نوفه حسنابراهيم حامد قاسمنينوى

تركيه عليغانم عبد محمدنينوى

صلبيه صالحصدام دحام ابراهيمنينوى

سعيده عبدهللاسليمان ترني شبوطنينوى

خديجه خليفياسين بالل احمدنينوى

شمسه الياسالياس نهاب خضرنينوى

نركز امينوسام محمدعيد حسيننينوى

شكريه حمدفتحي احمد سعيدنينوى

شرقيه صبريمحمد هاشم جرجيسنينوى

خولى قاسمفتحي علي محمدنينوى

فتحيه عبدمحمود سماح ياسيننينوى

سوده جاسمعبد احمد عالوينينوى

زهره محمدحمد سلطان حسيننينوى

صديقه حسينادريس علي عباسنينوى

دره الياسمسعود حسن الياسنينوى

يازي محمدمحمود عبد داودنينوى

نوره احمدعالء طه احمدنينوى

خديجه صالحبشار عويد احمدنينوى

عمشه عليبارق محمود بازونينوى

ريمه بحريعماد حواس احمدنينوى

وضحه احمديونس ابراهيم جاسمنينوى

منيفه خلفاحمد خلف احمدنينوى

شاهه داودميثم حسن علينينوى



تركيه حمدونرياض احمد حسننينوى

عدول حجيعباس مراد احمدنينوى

فاطمه حيدرخالد جاسم حسننينوى

تركيه خضرسعد شهاب احمدنينوى

ترفه عائدطالب اسود خلفنينوى

حكيمه احمدكرم صديق ابراهيمنينوى

كطمه خبورمحيسن صالح شطينينوى

حبسه احمدجاسم حبيب محمودنينوى

فطومه محمدصالح خلف جاسمنينوى

حرفه ابراهيمفتحي محمود عويدنينوى

ثريا حسينصالح محمد محمودنينوى

مريم بكرعبدهللا علي ابروشنينوى

عنود شهابخطاب وعد عبدهللانينوى

ليلى حمودعباس فرحان برونينوى

عمشه عبيدسعد عبدهللا باللنينوى

خديجه ابراهيموعد احمد رمضاننينوى

كحله عبدهللاابراهيم خليف حسانينينوى

وسميه احمداحسان علي ابراهمنينوى

خديجه حميدياسر عبدالوهاب تركينينوى

ذباحه صالحهيثم محمد محمودنينوى

حسنه عمرحسن احمد جرجيسنينوى

ترفه محمدانور سعود حمودنينوى

كفاء مخلفعلي حسن حميدينينوى

معيوفه كفوشحامد الفي فوازنينوى

لطيفه محمدجاسم خلف دركنينوى

عذبه عابدجاسم محمد بشونينوى

مطيره ذيبانعطيه مران عجيلنينوى

بدريه عبدهللاجاسم محمد عبودنينوى

فوزه عزوظاهر حسن حمادنينوى

مريم ابراهيمعبدهللا محمود ايوبنينوى

هناء سعيدمهند طالل علينينوى



بسمه عليمحمد حامد حمودينينوى

نيره خلفزيدان حاجي حسننينوى

نوره ابراهيمفيصل عبدالغني دحامنينوى

ملكيه مصطفىفخري علي حسيننينوى

باران يزدينحسن قاسم خدرنينوى

حبشه سايرخميس عباس احمدنينوى

عدلو حيدربركات دلي مرعينينوى

فطيمه جمعهعلي عباس محمدنينوى

ترفه سحابعايد محمد خليفنينوى

سنبله خليلزكريه نايف صالحنينوى

حليمه عيدانمؤيد جالل مصطفىنينوى

طيبه احمدطالل سالم محمدنينوى

نائله حسينخيون ابراهيم خضرنينوى

طليعه خليلعبدالعظيم عبوش حسيننينوى

نهله احمدمحمد سالم محمدنينوى

مريم عبدعايد محمود رجبنينوى

زهره محمدحاتم حسين خليفنينوى

عمشه فاضلغازي ذياب كريمنينوى

وضحه صالحابراهيم يونس ابراهيمنينوى

رخيته حسنابراهيم خليل ابراهيمنينوى

فتحيه محمودصالح خلف سلطاننينوى

معيوفه عبدياسين سلطان محمدنينوى

عيده جاسممحمد احمد حسننينوى

ترفه صالحعدنان ابالل حمونينوى

خزنه محمدنجم طه عبدهللانينوى

فضيله عليمحمد علي محمدنينوى

ترفه محمودمحمد جاسم محمدنينوى

رمزيه حامدنمير سالم سليماننينوى

عسكريه موسىربيع هندي فرحاننينوى

اميمه رجبكرم خليل ابراهيمنينوى

ساره حسينسالم احمد عسافنينوى



حسنه احمدموسى احمد خضيرنينوى

صالحه عطيهاحمد عباس حسننينوى

عسكريه عبدهللااحمد محمد عباسنينوى

مي محمدحسن عدنان حسننينوى

زهره محمديوسف علي حسيننينوى

شاهه حميدوسام احمد ياسيننينوى

عطيه خلفصباح شكر محمودنينوى

فطومه محمدخلوف عبدهللا حمدنينوى

عيشه احمديوسف داود عباسنينوى

بيزار ابراهيمحمو بركات حسننينوى

فاطمه صالحراكان علي خلفنينوى

مرهج طهنشوان صالح مصطفىنينوى

شكريه محمودسالم عبدهللا احمدنينوى

اديبه حسينرائد سعيد مرادنينوى

وضحه خدرسعدون حولو مشكونينوى

شيرين حسينسالم خيرو كارسنينوى

زاهده خلفمحمد خليل ابراهيمنينوى

هديه الميمونسالم حسين حبشنينوى

وضحه عيسىاحمد جبر موسىنينوى

زهور عنادوقاص ساير يونسنينوى

رسليه سلطانصباح احمد عزيزنينوى

سهله عيداننوفل قاسم درويشنينوى

زهره خالدعلي ابراهيم محمدنينوى

زوري محمدحسن نوري مصطفىنينوى

نجاه صالحاسماعيل ابراهيم احمدنينوى

خضيره خابورمؤيد جمعه ابراهيمنينوى

رجمه حسنعبداالمير طاهر عباسنينوى

امينه عبدالقادرنوفل محمد عبدنينوى

نازك اسماعيلزهير عبدالمجيد احمدنينوى

عليه محمودمحمد جاسم محمدنينوى

فتحيه احمدباسم ابراهيم علينينوى



عمشه حسينمحمود كصب احمدنينوى

هناء خليلكرم سالم محمدنينوى

زينه محمداحمد ذياب الياسنينوى

ثريه حسينمحمد حسن علينينوى

عمشه هليلادهام حسين علينينوى

عدالني بركاتسليمان سيدو خديدهنينوى

صبريه يونسسعد عبيد موسىنينوى

حنايه كريمسليمان خويلد جاسمنينوى

انتصار احمدمحمد عادل محمدنينوى

نجود محمودعماد اسماعيل جمعهنينوى

هاجر ياسينمهند احمد خضيرنينوى

يازي عابدمحمد عواد رمضاننينوى

وضحه سليمانسعد محمد محمودنينوى

خزنه حسينابراهيم حسن علينينوى

حمده محمدصادق محمود مجولينينوى

عنود هناويمحمد علي عبدهللانينوى

شيته جاسمعامر سليمان داودنينوى

نجالء مؤيدسعد نزار صديقنينوى

ترفه محمودعلي خضر عبدنينوى

خلفه عوادصالح محمد عوادنينوى

امونه يونسحسين صالح حسننينوى

ربشيه عائدسالم محمد ارسيالننينوى

حصه محمدشعالن احمد خلفنينوى

حبشه عليعبدهللا ملوح مضحينينوى

خلفه سليبمانذنون عبدالمعين ذنوننينوى

افطيم صالحانور حميد صالحنينوى

ثالثه عبدهللاشهاب احمد باللنينوى

صبحه حسنسليمان ابراهيم علينينوى

خديجه عثمانيونس محمد اسماعيلنينوى

شمسه صالحرافع احمد خضيرنينوى

كنصه كنوشخالد كفري عبدالجليلنينوى



نيله محمدعليصفوان محمدشاكر يحيىنينوى

خوله حسينعلي ذياب مصطفىنينوى

نجاه صديقحبيب عزت سعدونينوى

منال سليمانيوسف عصام عبدالسالمنينوى

ساجده احمدماجد كاظم خليفهنينوى

بيشه عليبشار عبدهللا صالحنينوى

فتحيه حسيناحمد محمد عبدهللانينوى

ناديه سعديسيف محمدطيب ابراهيمنينوى

حسنه جاسمعمر فهد عالوينينوى

فوزيه ابراهيمحسن ابراهيم احمدنينوى

عيده رجبنذير محمد علونينوى

طمشه محمودعوده عطاهللا احمدنينوى

خيريه حسنطه فاضل ابراهيمنينوى

منيفه حسينياسين احمد ابراهيمنينوى

نركز خضرخميس عبدالرحمن علينينوى

ساره نايفمحمد حسين عبيدنينوى

بشرى ابراهيمخيري شكري ابراهيمنينوى

حسينه ابوزيدعمار محمد محمدصالحنينوى

ساجده عبدالهاديعبداللطيف فياض احمدنينوى

وضحه خلفطه محمد فتحينينوى

غازيه طلكمحمد طلك عفرنينوى

فطومه محمدهاشم علي فنشنينوى

مريم عليعيسى شيخو حمدنينوى

مرضيه مناورخلدون يونس عبدنينوى

نجمه عبدهللافارس عبدالكريم محمدنينوى

بدريه طهمحمد محمود محمدنينوى

خوله عارفيحيى قاسم جمعهنينوى

غاده سالممحمد لؤي خليلنينوى

حصه حامدجميله محمد علينينوى

سميره علوجواد حماد خلفنينوى

ترفه باديمحمد سالم احمدنينوى



نهله عبدالوهاباحمد فرحان احمدنينوى

معيوفه زغيرادريس سعران محمدنينوى

يازي الياسمحمد صباح خضرنينوى

نوال برجسجودت جميل يوسفنينوى

منتهى محمودمشتاق جاسم محمدنينوى

حبسه ياسينمتعب شاهين فاضلنينوى

كتبيه عبدهللاعاصم نوري سليماننينوى

تركيه محمدمصلح محمود صالحنينوى

حمديه جاسمصدام مرعي صليبينينوى

وضحه ناصرنواف عبدالكريم صلبينينوى

سناء محمد نذيرمعن محمدصالح احمدنينوى

صبحيه فتحيسالم احليل عمرنينوى

غنيمه خضرشوكت محمدشريف ابراهيمنينوى

حسينه محمدمحمد حسين سعيدنينوى

خلف فرجسعد كريم عبدهللانينوى

فهيمه سعيدلقمان عبدالكريم محمودنينوى

نوره هيجلحميد علوان سندنينوى

زهره حسنرضوان خضر احمدنينوى

زهره فاضلمهدي علي محمد علينينوى

فطيم خضرحميد ايوب عبدنينوى

فطيم عليويصالح احمد عطيهنينوى

فوازه حمدونملحم فتحي حصينينينوى

تاضي عايدشعالن محمد خلفنينوى

شفاء جبيراحمد عامر ابراهيمنينوى

خديجه فتحيياسر محمد حسننينوى

زكيه سعيدقاسم حسن زيداننينوى

شكريه محمدجاسم محمد صالحنينوى

مريم علينجم عبدهللا خليفنينوى

حمده عوادكامل محمود احمدنينوى

ندى عبدالخالقثروت خضر احمدنينوى

زهره مضمناحمد محمد بكرنينوى



جليله مجيدعبدالسالم طاهر محمدنينوى

وصف فتحيكرم مناور ابراهيمنينوى

حسنه خضرايواز عمر محمدنينوى

خديجه حسينيونس محمديونس ادهمنينوى

عذراء عباسمصطفى محمدسعيد مصطفىنينوى

خديجه حسينغائب خضر عبدالقادرنينوى

كلثومه ادريسمحمد غانم احمدنينوى

سعديه مهديعيسى علي داودنينوى

كلثومه ادريسعلي غانم احمدنينوى

حلوه حسيننجم عبدهللا محمودنينوى

بشرى محمدعبدالكريم ناصر حمدنينوى

ذره يونسحمزه علي عبدالقادرنينوى

ترفه حسنخليف عبيد سحابنينوى

خديجه احمداحمد صالح احمدنينوى

اميره عبدمحمود شكر محمودنينوى

دباحه خضرحسين الياس محمدعلينينوى

عزيزه محمدعلياخضير حسون عطاهللانينوى

شمسه كاجيابراهيم محمد ابراهيمنينوى

خديجه عبدالرحمنعبدهللا قنبر علينينوى

فتحيه خليلسيف سعد شهابنينوى

غاليه احمدعلي يوسف علينينوى

صبريه عبدالقادرمهند محسن خليلنينوى

كتبه محيمدفرحان خالد علينينوى

عائشه قوفياحمد محمود اطليلنينوى

مريم احمدخلف عباس جاسمنينوى

بركه جاسملؤي جارهللا محمدنينوى

فوزيه حسينخليل اسماعيل شيتنينوى

بدريه عليسليمان محمدعلي ذنوننينوى

سعديه محمدعبدالحكيم يونس ابراهيمنينوى

عواشه فتحيحسين علي ابراهيمنينوى

وضحه رجاعبدالفتاح محمود عبدهللانينوى



سخيه سالمزاهي ميس علينينوى

اقبال خزعلزاهد خالد جمالنينوى

صبحه عسكرعباس حواس لطيفنينوى

خبيه هتاشنايف دوران عايدنينوى

انيسه يحيىمروان خالد يونسنينوى

عذره مصطفىياسين ماالهلل مجيدنينوى

مهره حميدعمر احمد عسافنينوى

اعديله طهضياء طه خضرنينوى

نزوله خضرمهدي محمد حسننينوى

نوفه فتحيبسام اسعد حميدنينوى

فتحيه عليعالءالدين محمد سليماننينوى

مطيره غانممحمد اسود امفضينينوى

ختله خليفحماد مرعي محيسننينوى

فطيم حمزهخليف جمعه منديلنينوى

وهبيه اسماعيلاحمد ابراهيم خليلنينوى

روزه محمدكرم عبد احمدنينوى

ليلى يحيىعمر نوفل هاشمنينوى

مكريم يحيىقدري علي يحيىنينوى

خميسه محمدطالل فتحي وسمينينوى

فرحه عليفائز فارس عطيهنينوى

فطيم عبوشصالح حامد عبونينوى

فرحه حمدعزيز عبدهللا محمودنينوى

امينه حسينمحمد علي احمدنينوى

ثائره مهيدييقظان حسين علينينوى

ساهره صفوخالد محمدشيت مصطفىنينوى

فضه خضرمحمد فرج محمدنينوى

رفعه احمدظاهر حسين نوافنينوى

خديجه حسنمصطفى عبدالرحمن محمدنينوى

باسمه مطرخليل ابرهيم عمرنينوى

بتول محمدامينبركات ذنون هادينينوى

عنود عالوياحمد عايد قدونينوى



موزه محمدقحطان حسين عليوينينوى

وضحه عبدهللاسرحان علو بلونينوى

عمشه عليصالح عطيه فتحينينوى

ترفه سعيداحمد حسن جاسمنينوى

هبريه خلفعلي نايف سالمنينوى

فاطمه احمدعلي سالم فريحنينوى

فهيمه حموغانم محمد علي علينينوى

زكيه حسينوعد بشير محمدنينوى

حنان كنعانبكر جمال علينينوى

حسيبه الياسمحمد مؤيد حسيننينوى

ثريا خلفياسين محمد صالحنينوى

ضحيه حمدخليف عائد محمدنينوى

شاهه ابراهيمماجد جبار شهابنينوى

حميده محمدجساب حميد مطلكنينوى

سميره عبداالميرعبدهللا عصام ابراهيمنينوى

فاطمه محمدكيالن يوسف علينينوى

بدريه محمدرشادعامر صالح جاسمنينوى

منور جورانسعد محمد خضرنينوى

شاهه احمدعبدهللا محمود محمدنينوى

سعديه عبدهللافارس جاسم محمدنينوى

فهيمه عليويشعالن محمد زكينينوى

نجاه عبدالرحمنليث محمد عبدهللانينوى

واجده جرجيسبسام حازم محمدعلينينوى

صبحه اخضيرفاضل احمد محمدنينوى

عذره جبرعبدهللا فتحي محمودنينوى

عمشه خلوفعدنان محمد احمدنينوى

سرى محمدعلي سبهان حازمنينوى

عويشه محمدجمعه غازي ويسنينوى

عريفه محمدياسين طه محمودنينوى

اديبه فرجرباح احمد شعباننينوى

نهله عليمحمد مرعي حسننينوى



فاطمه فتحيجالل خضير اسودنينوى

عزيزه حموديهاشم جوير مهيدينينوى

نوفه حمدعكاب عطاهللا مهيدينينوى

عمشه احمداحمد شعبان عبوشنينوى

انوار غانممحمد سعد رجبنينوى

مريم عليعلي حمدان علينينوى

بيزار كيجوشمو فارس سلونينوى

روشي سعدونعبدهللا كلو حامونينوى

نوره سليمانعلي عبدالكريم خليلنينوى

نعيمه اسماعيلقيس عمر عثماننينوى

كحله عبيداسماعيل احمد محمودنينوى

عشيه شاهينعواد احمد جوهرنينوى

بسي سليمانشعبان عزيز محمدنينوى

لطيفه غربيعدنان كيطان مطرنينوى

نشميه صالحفرحان نجم فرحاننينوى

شمسه عبيدفالح جاسم زنهارنينوى

دره احمدعلي حسن ابراهيمنينوى

ترفه عالويصالح محمود علينينوى

منيفه ابراهيماحمد محمود محمدنينوى

رفعه الياسمحمد يونس يوسفنينوى

فهيمه مسيبعبدالرحمن محرم درسننينوى

حسينه غزالعادل مصطفى عبدالواحدنينوى

مهى حسيننافع فتحي طهنينوى

سكنه محمودغدير تركي عويدنينوى

فضيله اسماعيلحسن صالح حسننينوى

سوره جاسمسالم محمد صالحنينوى

وضحه سالمعالء عامر عطيهنينوى

خديجه حميدمحمد الياس خضيرنينوى

يازي الياسمحمد الياس صالحنينوى

غدير جاسممصطفى خضر حسيننينوى

لطيفه حامدصدام عبد شعباننينوى



عربيه جاسمعطاهلل شهاب محمدنينوى

كسره حسنعلي العاني مراننينوى

شومه هليلعبيدهللا حسن ملفينينوى

نوره سليمانبشير ابراهيم سمونينوى

صبحه حسنمحمد ياسين احمدنينوى

عدول قطوسليمان عضدو قاسمنينوى

وكيله مجيدعامر عزيز علينينوى

وهيبه بدرمحمد محمود يونسنينوى

شلوشه محمودمظفر اسود داودنينوى

عدول احمدحمود كجان شمونينوى

معيوفه جاسممحمد حردان عطيهنينوى

زهراء ابراهيموليد خالد عبدهللانينوى

اسهار سالممحمد احمد حامدنينوى

صبيحه احمدعلي سلطان هايسنينوى

خوخ موسىصالح ميكائيل ميرونينوى

نعيمه ابراهيمعباس محمد عباسنينوى

فاطمه خضرحسن محمد احمدنينوى

حميده احمدزياد خلف طاللنينوى

زهره حسنطه رشيد عبدهللانينوى

شمسه محمودنزار احمد خضرنينوى

مريم رمضانحسن مخلف عبدهللانينوى

حسينه حيدرسيفالدين مسلم مصطفىنينوى

سكن يونسفرحان يونس احمدنينوى

نائله سلمانخضير علي بدرنينوى

ملكه الياساحمد يونس احمدنينوى

بتله سلطانيونس محمد محمودنينوى

بتن جاسمفيصل لرفو قاسمنينوى

خنوس امينبشار حسين حمونينوى

بدره محمدعلي حسين خضرنينوى

للوه خميسعامر محمد احمدنينوى

جوريه فتحيفتحي احمد رمضاننينوى



وضحه احمدصالح احمد سويدنينوى

فطومه جاسمضياء احمد غزالنينوى

ليلى بكردحام حمد جمعهنينوى

شمسه حسينعلي حسين علينينوى

مهيه خضيرعبد سليمان لويلحنينوى

جوريه فتحيعلي احمد رمضاننينوى

عيده محمدعبدكرار محمد زينلنينوى

ساهره داودعادل موسى صالحنينوى

خالده خليلفالح حسن ابراهيمنينوى

وضحه محمدفالح صالح رشيدنينوى

صبحه احمدعبد اسماعيل محمدنينوى

ساهره فتاحلقمان محمد عبدهللانينوى

يازي عليويخلف عويد بلونينوى

غربيه سعيدعلي حسين مصطفىنينوى

بريده نشميمنيف برغال عزبهنينوى

فطيم خليلعبدهللا احمد محمودنينوى

صبحه عبدهللاعلي محمود احمدنينوى

فتحيه حماديطه دويح معيوفنينوى

سبيح ابراهيمطارق فريق شريفنينوى

رفعه حسناحسان علي خطابنينوى

ناهده ابراهيممحمد جمال رمضاننينوى

نجوله محمدنظير محمد صالحنينوى

سهام نجيبسعد عبدالحافظ يحيىنينوى

قمري رموفارس حسين عبدونينوى

راجحه جارومحمد نظير جاسمنينوى

بسي خديدهابراهيم حسين صالحنينوى

نافعه محمدحسين فاضل عباسنينوى

نعيمه داودعماد محمد حسيننينوى

منى صديقوضاح محمد محمودنينوى

كافيه عبدالجبارابراهيم قيس حازمنينوى

سعاد محمدياسر طه احمدنينوى



قمريه حميدميفان عبدهللا احمدنينوى

بسي حاجويونس صالح محمدنينوى

امينه خليليوسف صبري كرينينوى

غزاله اسماعيلمهدي احمد عربنينوى

فطومه يونسخالد رجب احمدنينوى

خوله محمودسعد يحي محمدنينوى

حسنه عبدياسين عبدهللا قصيرنينوى

حفصه اسودوعد صالح محمودنينوى

غنيمه علينكتل غانم محمدنينوى

عمشه حسيناسماعيل حميد ذنوننينوى

نجمه ابراهيمسمير صالحالدين حمونينوى

اميره عسكرسعيد حماد عبدهللانينوى

صبريه نجمقصي ابراهيم خلفنينوى

ستي محمدامينجرجيس عمر علينينوى

نوره محمداحمد محمد احمدنينوى

جميله الياسعمار محمدجميل عباسنينوى

ونسه خليلمنهل سعد جاسمنينوى

يازي احمدسلوى علي محمدنينوى

سعاد عبدالكريممرعي حسن ظاهرنينوى

فاطمه حسينمحمود محمدامين محمودنينوى

عيده صالحمؤيد جاسم خضرنينوى

فضيله الياسمحمد حسين اسماعيلنينوى

فاطمه ماالهللمحمد حسين الياسنينوى

نني محسنمحمد صالح يوسفنينوى

سلجده محمدعلي سايمان جرجيسنينوى

رسليه حازمشهاب احمد خلفنينوى

زينب فائقمهند ولي جاسمنينوى

عقيله حسينمختار هاشم عبدالكريمنينوى

شاهه خضرسيف الياس بدراننينوى

دره خضرالياس بدران حسيننينوى

اعتماد هاشمصالح قاسم محمدنينوى



فتحيه شريفياسر قاسم حسيننينوى

زريف حسنالياس شفان شمونينوى

لهيده ابيسنواف عبدهللا ذعيذعنينوى

خالده موسىصدام حازم احمدنينوى

عرنو خدرسليمان كشتو عاصينينوى

عيده خضيرهاشم خضوري خضيرنينوى

بدور مرادفتحي علي طاهرنينوى

محبوب عليجعفر احمد فتاحنينوى

سعده محمدعلي حميد علينينوى

فاطمه رسولشعبان اسماعيل كشونينوى

حليمه احمدخالد جندي نعماننينوى

رقيه مصطفىحذيفه جمعه بابيرنينوى

ملكه عليابراهيم احمد حميدنينوى

كلثومه محمدسعيدمهدي يشار زينالعابديننينوى

خديجه يونسفالح حسن ابراهيمنينوى

سلمى محمدفارس خليل علينينوى

ترفه حميدعلي عبدالجبار عبدنينوى

ندوى عبدهللاعدي حازم ابراهيمنينوى

زكيه موسىضياء غانم ناجدنينوى

حسينه شمرشهاب احمد خضرنينوى

طمشه ابترعبدالجليل باشوك عزيزنينوى

ملحه عليعبد بيو حسيننينوى

مريم عمرخالد علي احمدنينوى

اديبه محمدامينسيف مهند احمدنينوى

سندس ابراهيماثير محمد يونسنينوى

فرحه خليفعباس علي طريفنينوى

مها زيداناشرف مروان ظاهرنينوى

نرفه جاسمثائر جماد عبدنينوى

سوده بلوصدام حمود سرحاننينوى

زينه مناورمحمد عبدالعزيز عبدالحميدنينوى

ايمان ذنونسيف سعد خلفنينوى



يازي عيفانحماد علي صليبينينوى

عجبه احمدسالم جاسم خضرنينوى

شاهه محمدبرزان عبدهللا حواسنينوى

زينه احمدمحمد حميد علينينوى

خديجه حسنصدام محمد محمودنينوى

ماجوده محمدمعشي خافور سلماننينوى

تفاحه سليمانعبدالرحمن عبدالكريم محمدنينوى

فلاير محمدمصطفى ظافر يونسنينوى

مريم هاشممحمد حسين علينينوى

حسنه خليلجاسم حسن حسيننينوى

خزنه حمودمحمد مخلف هدوعنينوى

عنود حمداحمد حسون محمدنينوى

كشفي عفدالطارق حسين مرادنينوى

صبيحه ياسينعبدهللا محمد عبدهللانينوى

عمشه حاسممحمد حسين حسيننينوى

حنيفه الياسعبدهللا محمدصادق عبدهللانينوى

فاطمه حسينمهدي صالح زيداننينوى

هديه حسنياسين محمد خليفهنينوى

هديه عليمصعب محمد حسيننينوى

وضحه محمداحمد شويش صياحنينوى

شمسه بلوياسين محمد احمدنينوى

هيفاء صالحخالد مروان محمدنينوى

عيده سليمانخلف مجبل غديرنينوى

صبحه عليعباس سليمان محمدنينوى

صبحه عليفارس حماد فرحاننينوى

فاطمه احمدعبد يوسف سليماننينوى

تركيه الياسصالح ذياب محمدنينوى

فطومه حمدحامد صالح محمدنينوى

فصوله جاسمهاشم صالح احمدنينوى

مريم احمدحمد عبدهللا علينينوى

دله اصلبيصدام ابراهيم سعيدنينوى



سباهيه عوضعمار سعدون محمدنينوى

نمشه سليمانعبدالرحمن محمدعيد اميننينوى

غزاله يونسخضر زعل مجناننينوى

فضيله حمداكرم صالح مرعينينوى

كرحه حسينابراهيم هاشم سليماننينوى

صبحه جاسمعويد فتحي عويدنينوى

سنوس يحيىاحمد سليمان دالعنينوى

عذيه ارحيلخليل رويعي اجديدنينوى

خديجه دحلمحمد نوح جاسمنينوى

عزيزه عبدالرزاقمحمد مشني عجيلنينوى

باسمه محمدحسين صالحالدين حسيننينوى

انديه مجباسدحام عبد نزالنينوى

بدريه رؤوفعادل رؤوف سليماننينوى

عفره غديركامل نايف نزالنينوى

حميده حماداحمد عبد عجاجنينوى

احالم يحيىحسين حازم محمدنينوى

غنيمه عليهيثم غانم محمدنينوى

فهيمه عبدالعزيزنشوان محمدطاهر حسيننينوى

وضحه محسنهالل حمود جلوينينوى

غنيمه يونسصنعان خضر عباسنينوى

نوره سليمانعلي حسين محمدنينوى

فطيم رضماناحمد محمد حميدنينوى

منتهى احمدايمن وعد شهابنينوى

سوريه عويدحسام مانع اسماعيلنينوى

نوره ذهشحاسعد علي احمدنينوى

افراح عليخليل ابراهيم خليلنينوى

عليه احمدرباح محمود عبدهللانينوى

مريم حسيننوفل حبيب ابراهيمنينوى

ساره اسماعيلحيدر رحو حزيرهنينوى

كلي عبدهللاساهر احمد خضرنينوى

امينه عبدالقادرمحمد ابراهيم محمدعلينينوى



فاطمه عليمحمد حسن سلطاننينوى

ليلى يحيىخالد جمال عبدنينوى

نورالهدى محمدجاسم محمد جرجيسنينوى

هناء مصطفىعالءالدين محمد عبدالغفورنينوى

فاطمه جمعهجاسم محمد عبودنينوى

واجده عفريتعيد سحل محاربنينوى

منى عبدالجبارعمار محمد رمضاننينوى

امينه محمدعادل حسن محمدنينوى

هناء ثامرابراهيم محمد جاسمنينوى

فوزيه طلبصدام تحسين حسننينوى

امينه محمدعلي طالب مرادنينوى

فصوله عليعلي شيخو علينينوى

خنسه عليحسين محمد علينينوى

شكريه محمودمحمد علي عبدنينوى

صفيه قاسمفيصل ذنون عبدهللانينوى

زهره اسعدحميد احمد طهنينوى

بدريه حميدخليل حسين مجيدنينوى

كوري مرادخليل خلف حسيننينوى

سميره ناهيهواش حميد عباسنينوى

خمي حسوحاجي محي محمدنينوى

مريم رمضاناحمد طالب عثماننينوى

هيفه بيشوخدر شمو قطونينوى

نصيبه خليلاكرم عبدهللا محمدنينوى

سوريا صفاويسالم غانم جالوينينوى

حياه احمدعلي محمدجميل عبدالرحمننينوى

رائده طهمحمد صالح عزيزنينوى

راجحه رشادذنون يونس ابراهيمنينوى

رمزيه هاشمسعد صالح حسننينوى

رفعه محمداحمد علي سعيدنينوى

امينه مصطفىسعود محمد حسيننينوى

نوره حسيناحمد الياس خضرنينوى



عيشه يونسناظم حميد مجيدنينوى

فاطمه عمراسماعيل عبدهللا بكرنينوى

سميره ابراهيممحمد طاهر محمدنينوى

خشفه غديرعضيد حماد جاسمنينوى

سميره فاضلعمر عزالدين محمدنينوى

ساره حسيناحمد خضر حسيننينوى

لطيفه صالحعدنان احمد ماالهللنينوى

لوخه طارينايف طرفه وادينينوى

فضيله محمودسيف علي بلونينوى

هديه احمدوعد محمد حسننينوى

كلثوم عليعلي محمد زينلنينوى

هناء يوسفمحمد جعفر صادقنينوى

وضحه دغفكسليمان عبدهللا تركينينوى

فاطمه خالدعبد مرعي طالبنينوى

خذيجه عبدهللاغالب محمدعيد عبدالرزاقنينوى

نوفه احمدهيثم خضر حسيننينوى

قمري محمدعلي جاسم محمدنينوى

يسرى عبدالقادرعبدالعظيم محمدامين عبدهللانينوى

سعاد ذنوناحمد حره احمدنينوى

فضيله فاضلجاسم محمدعلي قاسمنينوى

سهله يونسعلي رمضان محمودنينوى

حسنه محمدمحمد عواد غربينينوى

اميره جميلعباس زينالعابدين حسيننينوى

سعاد محمدكرم جاسم سيدونينوى

سليمه محمدخيرالدين فخري حسيننينوى

وعيده محمودالزم سعدهللا عبدهللانينوى

فاطمه عليشاكر محمد جمعهنينوى

هيبت عليمحمد عبدالرزاق زكينينوى

حياه سعيداسعد محمد احمدنينوى

زهيه عليعبدالعزيز احمد علينينوى

منيفه حسنعبدالوهاب جمال عبدالوهابنينوى



فطيم محمودمحمود عبدالحميد صالحنينوى

كلثومه خليلمعتصم فاضل يوسفنينوى

سكوت عائدنايف ظاهر سريعنينوى

حمده عطيهخلف احمد ملحمنينوى

عواشه ادغيميونس حماد فرجنينوى

فطيم جاسمحميد سبهان عطيهنينوى

عيده عليوحيد علي حسيننينوى

عمشه فتحيفتحي محمد احمدنينوى

ضحيه محمدفارس احمد صالحنينوى

هديه ياسينمنعم عبدالمنعم صالحنينوى

نوفه محمدحسين خضر خضرنينوى

حلوه حسنصدام ياسين يونسنينوى

جالله سليمانفارس طه ياسيننينوى

مريم حسنمحمددخيل محمدصالح علينينوى

فطيم موسىمحمد دكش عوادنينوى

راجحه اسماعيلسفيان هاشم عيداننينوى

بسي مصطفىعبدالجبار خورشيد عزيزنينوى

حسنه صالحاحمد موسى صباحنينوى

ليلى محمدجاسم حمود مهاوشنينوى

صبيحه محمدعليعباس عبدالعزيز هلوشنينوى

خديجه صالحياسين عبدالرزاق هليشنينوى

خاتون جاسمعويد حبو حسننينوى

عمشه محمدعليابراهيم احمد ابراهيمنينوى

فتحيه حسينصالح حسن بديعنينوى

ناهده ابراهيممحمد عبدالجليل محمدنينوى

انصاف حسينوسام سعد ماالهللنينوى

صديقه فاضلاكرم عليزغار قمبرنينوى

خديجه عباساسد اسماعيل مصطفىنينوى

نادره يحيىمحمد نافع عبدالرحمننينوى

نسميه جمعهفواز مصطفى علينينوى

خضيره اراهيمشهاب احمد شهابنينوى



حميده عليثاير عبدهللا جاسمنينوى

ميسون مجيداحمد طه ياسيننينوى

نجمه حمدمحمد عبد ابراهيمنينوى

مريم سليمانمحمد احمد عبدهللانينوى

زبيده يونساحمد محمود خضرنينوى

هاجري هبوقاسم حجي عيدونينوى

فضه جميلزيدان عبدالحسين مرتضىنينوى

ازهيه منيسفارس محمد سوعاننينوى

وداد محمودبهاء عماد خزعلنينوى

خلفه احمدابراهيم خلف غالمنينوى

فتحيه حنشخضر فنوش سلطاننينوى

ذباحه عبدهللافائز مبرد حسيننينوى

عيده محسنجواد صادق جعفرنينوى

عزيزه يونسراكان ابراهيم سلطاننينوى

وضحه ابراهيممتعب محمد عزيزنينوى

فاطمه محمداميناشرف محمدنور ابراهيمنينوى

كريمه حميدمحسن كمال احمدنينوى

يازي خلفاحمد حاتم احمدنينوى

ملكه ابراهيمصالح عنتر عزيزنينوى

لطيفه مصطفىمثنى مصطفى ايوبنينوى

ساجده يوسفجاسم محمد علينينوى

امينه محمدعدنان ياسين محمودنينوى

يسرى كريموليد كمال حسننينوى

كلي سيدوفواز حسون دربونينوى

منجي ملحمحامو جردو حمدنينوى

فيروز رمضانحواس دانيش عمرنينوى

اعتماد يونسعمار محمود اسماعيلنينوى

صبريه محمد عليعلي هادي سعيد الياسنينوى

جهديه ابراهيموعد احمد محمدنينوى

غنيمه ابراهيمحسين عابد خليلنينوى

شفيقه طاهرعلي عبدالغني محمدنينوى



محاسن حميدبرزان صالح علينينوى

فهيمه طهناظم طه احمدنينوى

رحمه مصطفىاكرم فاضل حسننينوى

مطيره محمدعبدهللا محمود عبدالرحمننينوى

خميسه محمودهشام علي فتحينينوى

امريش مطلكمنعم جاسم محمدنينوى

صبيحه فتحيعبدهللا احليل عمرنينوى

وهبيه ناصرحسن علي حسيننينوى

حبسه سليمانمصعب عبدالجليل حمدنينوى

خديجه احمدمهند بالل مالحنينوى

وزيره حسنضياء جاسم محمدنينوى

حسنه ظاهرصباح صالح جداعنينوى

زهره غازيصالح طه موسىنينوى

ترفه حسينمهدي محمدنجيب محمديوسفنينوى

حبشه صالحفارس محمد علونينوى

زياده خضرحامد حسن احمدنينوى

نجالء عزالدينمازن فارس ابراهيمنينوى

زهور محمدصهيب يوسف حمدنينوى

حكمه جاسمنوح علي بلونينوى

صبحه نزالمحمد عويد ظاهرنينوى

نايله حسنخميس حمود الياسنينوى

سناء نجموسام طالل عبدالكريمنينوى

انزيله عليبشير ذياب محمدنينوى

مريم فتحيمحمد عبدهللا احمدنينوى

خديجه طهاحمد محمود احمدنينوى

فوزيه مهديطارق عمر عبيدنينوى

خضيره محمدجاسم يونس احمدنينوى

تاضي حسينعبدالرحمن احمد حسيننينوى

فاطمه صالحفؤاد صبحي حسيننينوى

فطيم خضراحمد جدوع سلمونينوى

مرضيه محمدباسم محمود صالحنينوى



محروسه جاسمقصي طه شهابنينوى

بشرى عليقصي نواف سليماننينوى

نوفه ياسيندحام جالل نورينينوى

عويشه خلفحميد محمد حميدنينوى

صبحه محمدمحمد حمد احمدنينوى

صبوحه هاللمحمود مرعي حسننينوى

منيره حمديمحمد احمد حمودينينوى

حسينه فتحيعلي سهيل سالمنينوى

عائشه صابرياسر علي محمدنينوى

صالحه احمدسالم بدر احمدنينوى

ناطقه شريفاحمد صالح محمدنينوى

فتحيه سلطاناحمد طه حسننينوى

اعديله عليصالح رمضان عزالديننينوى

صالحه محمدعماد ناصر حسيننينوى

زليخه محمدشهاب احمد ذنوننينوى

امينه سليمانسالم عبدالرحمن محمدنينوى

حفصه حسنعدي حازم محمدنينوى

ترفه سلمانفرحان خضير محمودنينوى

فطومه طالبعمر محمد عزاوينينوى

شهربان حسينحامد محمد خضرنينوى

زينب اسماعيلميسر عبدالباسط الياسنينوى

عيده موسىسامي مجيد محمداميننينوى

امينه عوادعبد حسين جاسمنينوى

صبحه الياسزياد فاضل علينينوى

شكريه ابراهيمميسر عاصف مولودنينوى

صبيحه عبدهللاعبدالصمد يونس محمد صالحنينوى

صباح حامدجميل معين مجولنينوى

مطيعه خميسمحمود عبدالوهاب محمودنينوى

ضحيه عبدالرزاقسعد محمود عبدالرحمننينوى

فخريه عبدهللاعلي محمد حسيننينوى

جميله عبدهللاياسين محمود خلفنينوى



نعيمه محمدباقرحسين علي اصغر رضانينوى

حياه عبوعباس محمدسعيد علينينوى

رفعه حسنمهند احمد حسيننينوى

فاطمه عثمانتحسين حيدر يونسنينوى

يازي بازوحمد احمد خضرنينوى

حميده طوكانحسن علي زبننينوى

عذره حسنابراهيم محمد احمدنينوى

عمشه فريحخضير صالح عبدهللانينوى

مشراكه ابراهيممحمد احمد محمدنينوى

غنيه عبدهللاعلي عكيل عوضنينوى

صافيه خضيرسبهان مصطفى محمدنينوى

امينه حسينمهند ثامر عايدنينوى

مستوره انهيرفيصل حمد دبونينوى

شيماء محمداياد عبدهللا فتحينينوى

وضحه خلفابراهيم علي احمدنينوى

غزاله حسينعامر خضر خلفنينوى

ريمه عبدفرحان عبدهللا صباحنينوى

امل خليلفراس ابراهيم محمودنينوى

نوفه محمدنشوان جمعه خلفنينوى

وضحه علينادر محمد حسيننينوى

اجماله عبدهللاعبدهللا ابراهيم احمدنينوى

فرحه حسينعنتر محمد مطرنينوى

عمشه محمدسلطان خلف ابراهيمنينوى

فتحيه عليرمضان حسن حمدنينوى

فرحه محمدمحمد فارس عباسنينوى

عزيزه مصطفىعلي الياس خضرنينوى

شمسه صالحنواف حسن الياسنينوى

نوفه ياسينابراهيم زيدان خلفنينوى

شمسه ادعمزياد سالم خلفنينوى

حصه حمودعزاوي محمد عزاوينينوى

عفره حسنخميس عبيد شهابنينوى



رفعه ابراهيمعبدالرحمن صالح حسننينوى

سناء كاملمروان عطيه محمدنينوى

هدله رمضانجمال بلو رومينينوى

فاطمه احمدرضوان خلف خضرنينوى

غربيه محمدعويد قاسم عبدنينوى

هاجر محمدجاسم ويس ابراهيمنينوى

هبريه خضيرعبدالرحمن احمد طالبنينوى

سحر طهحسام فتحي طهنينوى

امينه يونسابراهيم خضر احمدنينوى

غزاله اخضيرفواز ابراهيم عطيهنينوى

فوزه مكربخالد هدب صالحنينوى

هدله حميدوعبدالرحمن عويد عباسنينوى

ترفه عليفارس علي حميدنينوى

صبحه كوينعبدهللا صحن حنودنينوى

عيده محمد صالحابراهيم خليل يوسفنينوى

فتحيه شحادمحمد عبدهللا احمدنينوى

مريم عبدفالح محمد سلمونينوى

عذوره خضرناجي صالح محمدنينوى

نوفه عويدسلطان ظاهر عيادهنينوى

فهيده مرفوععامر غريب ثوينينينوى

غربيه عزوذياب اسماعيل رومينينوى

انديه عوادمحمد مشعان جماشنينوى

طريه خزيمهاشم مناحي سالمنينوى

شكريه احمدابراهيم طه رجبنينوى

امل طارقفهد معن عبدالقادرنينوى

فتحيه محمدجاسم عبد باللنينوى

سميره يونس قادرعالء عصام عبدهللانينوى

ونسه احمدزكريا محمد احمدنينوى

سعاد فتحياحمد جاسم يحيىنينوى

شمسه صالحعبد ابراهيم علينينوى

بهيه اسماعيلاحمد محمود حسيننينوى



مهيه احمدمزاحم حميد حسننينوى

شاهه مصطفىعمار حسن علينينوى

حصه عليعلي محمود عبيدنينوى

حياه احمدازهر ابراهيم اجويدنينوى

يازي جرجيسعلي محمد احمدنينوى

فصوله محمدفالح صالح عبدالعزيزنينوى

سؤال حسينخالد دنو ابراهيمنينوى

فضيله عباسمحمد علي حسيننينوى

فتحيه صالحاحمد صالح محمدنينوى

حصه عليعبدالخالق فاضل عبدهللانينوى

وضحه عبدالعزيزهيثم احمد محمودنينوى

فتحيه محمودعبدالرحمن عبدهللا جاسمنينوى

ناجيه حنوشلؤي سبهان حنوشنينوى

خالده محمدخالد حنش حسيننينوى

ارزان ميزرناصر حجي علينينوى

خزنه احمدعلي محمد تركينينوى

شاهه احمدهذال عبد علينينوى

كوجر خرودخيل قاسم مرادنينوى

عائشه محمدخلف سليمان حسيننينوى

مريم محمدمحمد عادل ابراهيمنينوى

غزاله محمدذنون غازي ويسنينوى

افطيم جاسمغانم احمد محمدنينوى

ورده احمدمحمد طه محمدنينوى

حمديه حميدخليل ابراهيم جاسمنينوى

مريم صالحسلطان خضر سلطاننينوى

امينه عبدهللاصالح حامد احمدنينوى

مثيله محمودشعالن طه مطرنينوى

فهيمه محمدعليسليمان مرعي حسننينوى

يازي محمدزياد عبدهللا احمدنينوى

فطومه جنديلهاشم صلبي ابراهيمنينوى

سيطه خضرابراهيم علي احمدنينوى



حلوه مرعياحمد الياس خضيرنينوى

غربت محمدعليحسين سليمان خضرنينوى

هديه حسينياسين علي حامدنينوى

عنود جاسماحمد نايف احمدنينوى

فصوله جاسماسحاق صالح احمدنينوى

ثريه حسنناظر صالح ابراهيمنينوى

فرحه خلفمحمود صالح خلفنينوى

نوفه جاسمجمعه محمد علينينوى

شمسه محمودصادق موسى خضيرنينوى

دره كردوشاياد حمزه خلفنينوى

حميده عبدهللايونس خضر اسودنينوى

خنسه حسوماهر جاسم علينينوى

عاليه احمدمحسن الياس حسننينوى

كتبيه شاهينزياد سلطان محمودنينوى

غزاله ايالسجاسم خلف درويشنينوى

كوثر حسينيونس رعد سنجارنينوى

مريم سعيدطالل سلطان عبدالرزاقنينوى

ملكيه عبدالقادرعلي شكر محمودنينوى

فاطمه عبدالحميدمحمد خلف صالحنينوى

زينب قادرموفق خلف دندحنينوى

عفاف داودمحمد موفق احمدنينوى

خديجه عبداحمد يونس حسيننينوى

موده عليصالح فزع رمضاننينوى

دهوه احمدطه هالل اسماعيلنينوى

مريم عبدمحمد محمود رجبنينوى

وطفه احمدفيصل حكمت محمدنينوى

جمهوريه فتحيمحمود طه محمدنينوى

عيده خليفنوفل فضيل حسيننينوى

غزاله عبدهللاعبدهللا ابراهيم فتحينينوى

عريبه هديبحماد عيسى حويدرنينوى

حربه بلواحمد حسن وهبنينوى



فطيم حسنهادي احمد محمدنينوى

محروسه محيسنمحمد مصطفى محمدنينوى

ضبيه راكاناحمد عويد رشيدنينوى

مريم محمودمحمد صالح عليوينينوى

فاطمه نجمسلطان عبدهللا شريفنينوى

عيده محمدصالح محمد اسماعيلنينوى

سفانه شهاباحمد فارس محمودنينوى

منتهى حسينهذال صالح حسيننينوى

بشرى خازرباسم محمود فاضلنينوى

نجالء احمديحيى محمود محمدنينوى

حربيه احمدفرحان صالح محمودنينوى

عويشه هاللمحمد سليمان عزاوينينوى

حليمه محمدصالح حسين صالحنينوى

عنوده حسنياسر خضير احمدنينوى

شمسه احمدعمر خلف عبدهللانينوى

خانم عبدالكريممصطفى رشيد فندينينوى

سعاد محمدعليفراس هاشم محمدنينوى

فاديه عباسرضوان صالحالدين درويشنينوى

بدريه خضيرياسر رافت احمدنينوى

كوثر عبدالجباراحمد محمد نذير شريفنينوى

امينه عبدهللاعلي خالد يونسنينوى

صباح عطيهعمر محمد مرعينينوى

امل عبدهللاليث عبدالعظيم احمدنينوى

قبمه محمدفهد صائب محمدنينوى

يازي عبدالرزاقاحمد عبد ويسنينوى

زهره سليمانعيد طه سليماننينوى

ترفه خلفحسن صالح خليلنينوى

هزو موسىحجي درويش علونينوى

هالله سلطانعايد زايم ابراهيمنينوى

فاطمه معيوفمحمد خلف علينينوى

عيشان سليماننايف بركات حسيننينوى



رابعه عليسفيان ابراهيم مصطفىنينوى

عمشه حسينخالد ابراهيم صالحنينوى

رفعه محمودجاسم اسويلم علينينوى

عمشه احمداحمد عثمان محمدنينوى

خضيره محمدمحمد عليوي صالحنينوى

هنوف جاسمداود نايف صالحنينوى

خديجه عليويسليمان عويد بالننينوى

حمده حسينمصعب محمد علينينوى

زهره احمداحمد ذنون يونسنينوى

كطنه عواديحيى محمد علينينوى

صبيحه احمدعلي جميل الياسنينوى

غريب نايفحيدر حسين حمونينوى

هنيه فتحيعبدهللا محمد احمدنينوى

نمشه خرجمؤيد عائد صالحنينوى

سندس عبدهللاابو بكر طالل صالحنينوى

حبسه عبدهللاغانم عبدهللا سالمنينوى

هاجر ياسينهيثم احمد خضيرنينوى

نائله خلفعبد ابراهيم عبدهللانينوى

امينه رمضانمحمد عبدهللا فتحينينوى

سمله جهادعطاهللا محمد عيسدنينوى

خوله محمدعلي عايد حسننينوى

اسماء الياسذياب صبحي ذيباننينوى

سلوى حمدوطبان حسين محمودنينوى

هناء فاضلرائد صباح جاسمنينوى

ترفه جاسمابراهيم خلف صالحنينوى

غيده عليذياب عزيز شيخموسىنينوى

سلوى طهالياس سالم خضرنينوى

جبريه محمدعمر شكر محمودنينوى

صبريه حمزهحاتم عبدالكريم محمدعلينينوى

هديه محمودجمال الدين خليل شاهيننينوى

فطيم عليمحمد احمد حسيننينوى



مرضيه محمدصالح محمود صالحنينوى

صبريه عبدليث حسين صالحنينوى

سعاد عبدهللامحمد غازي عوفينينوى

شمسه صالحمحمد احمد خضيرنينوى

هدله حموخلف اعويد حسيننينوى

فرحه مطرصالح عبد محمدنينوى

اسمهان ابراهيمفراس ابراهيم يعلنينوى

مهديه محمدشيتسعد محمدفؤاد احمدنينوى

غزاله محمدادريس محمود احمدنينوى

حميده عزيزيوسف علي يونسنينوى

قطنه خضيراياد عائد ابراهيمنينوى

منيفه عبدعبدالسالما سماعيل حسيننينوى

خوله ناجيزياد طارق محمدنينوى

جزائر عبدهللازيد عارف عبدالرزاقنينوى

منى ابراهيماحمد صباح سعدوننينوى

كتبيه حامداحمد شعبان حمدينينوى

زينب حسينسالم عباس اسماعيلنينوى

حمده يونسعلي محمد فرماننينوى

خديجه محمدماهر حسن سليماننينوى

اخالص احمداحمد هاني احمدنينوى

حليمه خلفعزام اسماعيل محمدنينوى

غزاله يونسفتحي محمود خضيرنينوى

خديجه احدعمر فتحي ياسيننينوى

رفعه محمدمحمد ذنون يونسنينوى

انتصار عادلمصطفى باسم ياسيننينوى

فاطمه حسناكرم رمضان حسيننينوى

ازغيره روضانطالل حسين جاجاننينوى

فضه سلطانمحمد جاسم ابراهيمنينوى

زهره حمودفائز حضيري علواننينوى

عمره يوسفعالء حسين محمدنينوى

بشرى حسينرياض احمد محمدنينوى



جوزه خطابعايد جاسم محمدنينوى

خيريه عباسحسام قاسم يحيىنينوى

سلمى محمدمحمد ادريس عوادنينوى

رمزيه عبدهللامهند ادريس يونسنينوى

يازي معروفشرجي حمود سلطاننينوى

ترفه شيتنوفل عمر عبدالغفورنينوى

وضحه حمودمحمود اعويد فالحنينوى

زهيه عبدالكريماسعد حسين علينينوى

فهيمه عليعبدالعزيز علي حسيننينوى

لطيفه عويدغازي مكسب نهارنينوى

كرجيه سالمخزيم احميد ممدوحنينوى

منتهى محمداحمد خلف مطرنينوى

عزيزه سلطاندحام خالد احمدنينوى

رسميه علياحمد حسن عبدنينوى

فطيم جارانحميد محمد حسننينوى

ترفه عباسيحيى احمد مطرودنينوى

وداد محمد طاهرزكر حيدر زكرنينوى

نمشه خلفعبدهللا احمد خضرنينوى

شتاه احمدسباهيه شاكر عبدنينوى

مناهل فاضلبالل احمد حاجينينوى

يسرى شاهينبراء ابراهيم مسيرنينوى

نوفه عباسبهجت حسين علينينوى

ياسه احمدخليل ابراهيم حسيننينوى

خديجه جرجيسوليد يونس طهنينوى

منى فتحيمحمد نبيل سعيدنينوى

لطيفه طهامير طه خضرنينوى

فاطمه عيدوخليل ابراهيم علينينوى

سعديه حسينبسام ذنون حماننينوى

فطومه عبدهللامحسن عبد محمدنينوى

سميره عباسمحمد حسامالدين فائقنينوى

دعاء وعدهللايحيى عالء احمدنينوى



كليناز قنبرداؤد سالم محمدباقرنينوى

كوثر محمدانس يوسف يونسنينوى

سليمه يونسكاظم جواد باللنينوى

حزني عثمانوليد بنيامين معجاننينوى

فاطمه حسنعلياصغر زينل سلماننينوى

سعاد رشيدمحمد سليمان محمدنينوى

ايمان خضراحمد عبدالنعم احمدنينوى

زهره عليصالح محمد حسيننينوى

بدريه عزيزسالم محمود محمدنينوى

خديجه اسماعيليونس احمد حسننينوى

امينه خضرحكيم خميس يونسنينوى

زهره محموداحمد عبدهللا احمدنينوى

فرحه محمدجمال خضر احميدنينوى

نهله امينمهند ذنون يونسنينوى

يازي فدعوسحسين مرفوع ايونينوى

فتحيه محمدريان علي احميدنينوى

شاهه داودهيثم حسن علينينوى

حسينه سليمانصديق يوسف حسيننينوى

خوله جرجيرزيد كمال علينينوى

نجمه خلفعامر دحام يوسفنينوى

فاطمه محمدشامل محمد ثالجنينوى

مريم عوضميسر محمود احمدنينوى

امينه صالححيدر حسين علينينوى

ناديه يونسمحمد دخيل محمداميننينوى

كلشان سليمانحسين فاضل عباسنينوى

عمشه طهاحمد حسين ابراهيمنينوى

مهيه خضرعبدالعزيز ابراهيم حمونينوى

صيته ابراهيمحواس ضحوي دحامنينوى

فضيله حمديالزم عكيلي علينينوى

صيته ابراهيمنواف ضحوي دحامنينوى

نذيره امينحسين سعيد بكتاشنينوى



نوال قاسممحمد سالم حازمنينوى

نجود سعيدقداوي حسين علينينوى

عيده حديدابراهيم محمد خلونينوى

حديبه عبداحمد سالم بلونينوى

عليه عكيلعبدهللا حمود عوادنينوى

جميله يوسفاكرم عبدالهادي احمدنينوى

كرحه حمدعمار احمد جاسمنينوى

مريم صالحانس سعيد صالحنينوى

بدويه خضراسماعيل مناور مضحينينوى

حمده عبدهللاحسين شحاذه خليلنينوى

كحله محمدطه ابراهيم كرافنينوى

مهيه عبدهللاعلي سعيد محمودنينوى

شاميه حسينصالح عبد محمدنينوى

لطيفه راضيحميد قير عبدنينوى

شكله زهياناحمود خليف جدوعنينوى

امل نجمكسار موفق محمدعلينينوى

عيده عويدعادل علي عوادنينوى

مزلوهه رحيلنهار حيل هديرسنينوى

خميسه ذيابمحمد محسن ثالجنينوى

ورده سندعلي عوده حسيننينوى

ريمه صالحازهر احمد جدوعنينوى

خديجه هجيجاحمد محمدشريف علينينوى

عائشه زتومصعب جمعه محمودنينوى

مرضيه محمديونس محمد عبدهللانينوى

خديجه محمدسعد طاهر احمدنينوى

فهيمه حسينعلي حسن عبدهللانينوى

سعديه رؤوفدريد محمدعلي طهنينوى

نوفه حيولمقداد علي سليماننينوى

نجمه عبوحسين علي شنونينوى

فرحه احمدعبدالرحمن عيسى فتحينينوى

صبحه شهابايهاب ساجد خلفنينوى



وضحه ياسينيوسف حسن اسماعيلنينوى

غنيمه حسينمحمد شهاب احمدنينوى

هناء حمدونصفاء جاسم محمدصالحنينوى

زهره طهحسن خلف ياسيننينوى

وصف جاروعدنان عزيز خضيرنينوى

زينب محمدعلياكبر طالب حسيننينوى

خالده يونسعادل ازهر احمدنينوى

ديمه عليحسين ابراهيم سعودنينوى

انتصار ابراهيممحمد خزعل عبدنينوى

حبشه حبشاحمد علي محمدنينوى

نعيمه حمومروان عزيز محمودنينوى

خالده عبدهللااياد يونس جاسمنينوى

فتحيه هاشممحمد حامد عوضنينوى

نجيبه عبودوليد حسن علينينوى

نمشه حسينادريس جاسم محمدنينوى

والء احمدليث يوسف عبدهللانينوى

حصه حسينمحمد حامد رحيلنينوى

فضه محمدفارس محمد درويشنينوى

روجه محمدفهد كاظم اسماعيلنينوى

خديجه محمدزبير محمديونس مصطفىنينوى

سحر طهنشوان مساعد محمدنينوى

فضله ايوبكرم شعبان جاسمنينوى

صبيحه محمودمحمد قاسم داودنينوى

حمده احمدمحمد اشويخ جاموسنينوى

اسيا سالماحمد عبدالرحمن نورينينوى

اميره هاشماحمد هاشم خضرنينوى

جليله عبدالرزاقسبهان حازم ذنوننينوى

عيده غضويعطاهللا مطر كاظمنينوى

خلفه محمدوعد عايد قدونينوى

ترفه خضرسويد حمداوي احمدنينوى

نوفه بلواسماعيل ابراهيم ذنوننينوى



جوزه ابراهيمفيصل محمود نوافنينوى

زهراء محمداحمد محمد وعدهللانينوى

حنان سالمنوار مظفر محمودنينوى

امينه غانمعبدهللا سبهان محمودنينوى

خديجه خلفيوسف محمود لطسنينوى

ايمان يونسامجد عبدالسالم محمدعلينينوى

انتصار سالمسيفالدين حسين علينينوى

مريم اسماعيللقمان عبدهللا جاسمنينوى

مريم احموداسماعيل عبدهللا احمدنينوى

فهيده معيوفمحارب مفضي حسننينوى

زهره ابراهيمغانم حسين علينينوى

هله دخانمحمد معيوف حسننينوى

دهمه عيادعيد نزال حبيبنينوى

لطيفه مصطفىمحمد مصطفى ايوبنينوى

سطحه نعيممحمد اسماعيل محمدنينوى

رمزيه صالحعرفات محسن محمدنينوى

نوفه اخضيرعبدهللا سالم عوادنينوى

هنيه احمدوعد محمد هاللنينوى

طرفه مطرخالد خلف حسيننينوى

قيروز احمددلشاد غازي بركاتنينوى

وضحه ابراهيمياسين عبدهللا خضرنينوى

رفعه محموداحمد اخضير حسننينوى

حمديه سعيدالياس خضر عمرنينوى

خنسه يوسفخضر طالل دحامنينوى

وضحه حسينحازم محمد سلونينوى

ضحيه محمدجاسم محمد سليمنينوى

خضيره محمدحسين علي شهابنينوى

لبيبه فتحيزياد محسن ذنوننينوى

عنوه مناوراحمد محسن حميدنينوى

منى عبدهللامحمود هاشم احمدنينوى

نوفه محمودفوازن حمدون عبدهللانينوى



محروسه حسينياسر عبدالهادي جاسمنينوى

لمعه محمدعبدالزهره عوني جعفرنينوى

خالدده عبدالجبارنذير يوسف احمدنينوى

سلوى محمودصفوان خضير صالحنينوى

شاهه علياحمد رفاعي اسماعيلنينوى

حفصه يونسحسين مهيدي صالحنينوى

عمشه محمدفتحي خضر احمدنينوى

غريبه عبدالمحسنعلي رضا محسننينوى

نعيمه احمدحامد حميد محمدنينوى

صبريه حسينخليل خورشيد صالحنينوى

ذكرى احمدكرم محمد جاسمنينوى

ناهده ابراهيممحمد افهم اسماعيلنينوى

امليحه سلطانثويني سليمان نزالنينوى

جسومه ابراهيمعلي رثعان جدوعنينوى

سميره بكرمحمد احمد محمدنينوى

فريده محمدبكر صديق حسيننينوى

نهاد طارقعبدالرحمن ياسين عبدالرحمننينوى

سبيحه جاسمابراهيم محمود محمدنينوى

ليلى صالحايهاب محمود صالحنينوى

عمشه حسيناحمد يوسف حسننينوى

غصون حازماحمد خالد صديقنينوى

زهره محمودمحمد سعدهللا عبدنينوى

بشرى غائبقاسم غانم محمودنينوى

ساهره محمدسعد شهاب احمدنينوى

غربيه محمدامينماالهلل هادي عبدنينوى

مريم حسينادريس فاضل هاللنينوى

فتحيه صالحراكان صالح فياضنينوى

مدينه ابراهيمعمر خالد حسيننينوى

امينه خضرطاهر بكر حاجنينوى

اسمر خديدهعيدو علي خلفنينوى

صباح احمدربيع ضياءالدين يحيىنينوى



امينه رمضانامين احمد صالحنينوى

عمشي جروتخلف كلي حسيننينوى

زريفه درويشخيري خلف سيدونينوى

عدول دربوسليمان عمر الياسنينوى

فتحيه محمدتحسين طه جاسمنينوى

كورتي نمرداود سيدو كلينينوى

شاهه ابراهيمجالل محمد علينينوى

سيفي عيدوفارس سليمان شمونينوى

خوله رجباحمد ياسين احمدنينوى

ليلى جميلعمار عبدالغفور فاضلنينوى

سهله عزيزصفوان احمد محمودنينوى

ندام عبدالرحمنمحمد لقمان فارسنينوى

شيرين درويشفيصل جعفو حسننينوى

ماريا مصطفىحسين علي عبدهللانينوى

بسمه ايوبعجيل ناصر علينينوى

فطيم محمدمحمود خضير علينينوى

اسمر خدرحسين حسن قاسمنينوى

جاريه كريتسمير جوهر ميكائيلنينوى

وضحه خلفاحمد عبدهللا حميدنينوى

حميده سايرنوفي كفاش عيادهنينوى

سكنه عبدهللاازور موفق حسيننينوى

ليلى عباسحسن سالم محمدنينوى

تركيه احمدسعد محمد عبدهللانينوى

شهربان عباسعبدالعزيز محسن حسيننينوى

مريم احمدجمعه يوسف ابراهيمنينوى

نهله عليصالح حسن احمدنينوى

كلي رمضانرزكو خلف علينينوى

خناف كارسالياس كرنوس قولونينوى

خناف كارسسعيد كرنوس قولونينوى

خميسه جاسماحمد عبدالرحمن يونسنينوى

نوفه احمدغانم خضير محمدنينوى



عليا ابراهيمفرقد محمد ماالهللنينوى

عيشه حسينالياس خضر احمدنينوى

خزنه احمدخميس فرحان عبدهللانينوى

طرفه عليعدي حسن محمدنينوى

قادريه احمداحند عطيه سلطاننينوى

حصه احمدنايف احمد عباسنينوى

غنيمه حسيناسامه شهاب احمدنينوى

حبسه احمدمحمد خضر طهنينوى

بسي مطوكجو سليمان حجينينوى

وهبيه عبدالعزيزمهدي صالح سليماننينوى

كبرى حسنعبدالغني عادل فاضلنينوى

حسيبه نحندعزيز ياسين عباسنينوى

وفاء قاسمعمر محمد عمرنينوى

هالله عزيزعبد عويد احمدنينوى

يازي يحيىابراهيم محمدعلي خضيرنينوى

نفله نايفمحمود احمد جاسمنينوى

امينه رمضانعمر عبدهللا فتحينينوى

عيده جرجيسفائز عبدالغفور محمدنينوى

خديجه محمدادريس عباس علينينوى

مياسه يونساسعد رسول محمدنينوى

ليلى محمدياسينالياس ايدن سعدنينوى

ابتسام محمدامجد حميد عطيهنينوى

سكوت سعيداحمد صالح محمودنينوى

ليلى رجبطالل قادر نجمنينوى

خيريه مرعيمحمد غانم ابراهيمنينوى

اسماء محمدسلطان احمد سلطاننينوى

مراتب يونسحيدر اياد طارقنينوى

خديجه محمدمنهل عبد حمدوننينوى

اليفه حسنعمر خضر دندلنينوى

وضحه محمدحماد عواد كريشنينوى

فاطمه عمرشفيق خليل يوسفنينوى



جميله عيفانبنيان رمثان عويدنينوى

جيريه خضرصابر محمود بكرنينوى

يازي عبدزيد محمد شبيبنينوى

ترفه جاسماحمد محمد عبدنينوى

شهله احمدعمر موفق سعيدنينوى

خوله خلفمحمد قاسم احمدنينوى

شاهه محمدعمر احمد عمرنينوى

فطيم محمدظاهر حسين مشيوحنينوى

عيشي عيسىقاسم حاجي محونينوى

هديه يونسعلي حسين مصطفىنينوى

فرحه عبيدابراهيم محمود عيسىنينوى

خلفه حسناحمد خضر خليفنينوى

ترفه اسماعيلعمر محمد باللنينوى

نهاد محمودزكريا نكتل حسننينوى

فتحيه حنتوشغالب حسين احمدنينوى

عيشه يونسحسن محمد تركينينوى

ميران ابراهيممحمد عبدالرحمن حسيننينوى

فاطمه خليلكاميران محفوظ مصطفىنينوى

نوري عطيهاحمد هادي علينينوى

نوره حنوشحسين خضر حروشنينوى

ردس عطيهعامر شعبان محمدنينوى

زوره حسننوزت شهاب محمودنينوى

سعده احمداحمد خضير عصفورنينوى

سيفي علينوح حسن يوسفنينوى

نوره دليانابراهيم فاضل ابراهيمنينوى

قمري حامدعبدالقادر محمد رشيدنينوى

زهديه عليهاني احمد ابراهيمنينوى

افطيم خضيرحسام عمر عوادنينوى

زهره حيدرفاضل عباسعلي يوسفنينوى

عيده شعبانظاهر محمد صالحنينوى

مها حازمريان فارس سالمنينوى



زهره مغيرسعد محمود حسيننينوى

خلفه بلواسماعيل خضير خلفنينوى

خلفه عطيهوسام محمد اسماعيلنينوى

حميده دحاممشعان اعجمي قباسنينوى

فاطمه حسنماجد حمد محمدنينوى

حصه يونسحوري محمد محمودنينوى

رابعه عليمحمد ايوب محمدنينوى

صالحه خلفحسين علي حميدنينوى

نركوز ابراهيماسماعيل برجس محمدنينوى

حسنيه حسينعبدالغفور بهجت عبدالغفورنينوى

عرينه حمودعلي احمد محمدنينوى

زهره صالحنزار ابراهيم عبودينينوى

يسرى محمداحمد هادي عبدالقادرنينوى

مطره دبوسيوسف محمد متعبنينوى

رقاد عبدهللامعاذ اسماعيل قاسمنينوى

منى نجيباحمد اسماعيل خليلنينوى

ثوره جبرعلي خليل عبيدنينوى

نائله ابراهيممصطفى محمد اسماعيلنينوى

عمشه قهرمانعبدالجبار عبدهللا محمدنينوى

بان خالدفالح حسن عبدهللانينوى

زهراء هاشممصطفى محمد يحيىنينوى

عاده محمدعبدهللا حسين علينينوى

فهيمه خضرعبدالرحمن جمعه محمودنينوى

ليلى محموداحمد محمود علينينوى

كوثر محمدحيدر سالم عونينينوى

دوخه محمودويس ياسين ابراهيمنينوى

كتبيه حسينجمال عبدالكريم حمودينينوى

خمي تمرمحسن عبدهللا جانكيرنينوى

فاطمه صالحمحمود عواد حسيننينوى

ترفه صلبيوليد مساح سلطاننينوى

مريم لطيفابراهيم بالل خليفنينوى



وضحه حسنبارق ابراهيم حسيننينوى

سلفانا رسليمحمد حسن احمدنينوى

كميله امينمقداد اسماعيل جبرائيلنينوى

فطيم محمدعبدالرحمن احمد شويخنينوى

جميده شنانفليح مجبل حمادهنينوى

خديجه احمداحمد محسن احمدنينوى

خديجه علينزار اسعد احمدنينوى

اسمر ابراهيممحمود حاجي باللنينوى

بيروز احمدشفان محمد بابكرنينوى

نصره احمدسيف حسين محمدنينوى

عليه طاهرابراهيم محمد ادريسنينوى

خوفه حسنيونس غانم محمدنينوى

سهام محمدبرزان صالح جبيلنينوى

امينه ابراهيممحمود احمد محمدعلينينوى

فاطمه محمدصالحاحمد محمدتوفيق حمونينوى

هوشه صلفيجفرحان محارب رداننينوى

فطيم فتحيسالم حامد علينينوى

سهله حامداحمد عبدالجبار احمدنينوى

حليمه احمدسعيد حسن رشونينوى

فائزه نجماحمد عبدالوهاب ياسيننينوى

صبحه نجمعمر عبد خلفنينوى

مريم عيوشمحمود يونس صالحنينوى

عيده اسماعيلامير مدلول فرحاننينوى

وضحه احمدمحمد ياسين ابراهيمنينوى

ناهده محمديوسف غانم يوسفنينوى

ترفه محمودمنيف كاظم فرحاننينوى

امينه حسينتحسين ابراهيم احمدنينوى

هاجر اسماعيلبشير محمدصالح حسننينوى

شكريه احمدانور احمد سليماننينوى

حليمه عويدحسين عائد حسيننينوى

وضحه خضرمقداد عمر مهيدينينوى



منيه جارهللافائز منيب يونسنينوى

نمشه اسمرياسين عزيز حسننينوى

فاطمه حسينعبدهللا فاضل عباسنينوى

فخريه ذنونمحمود طه احميدنينوى

فضيله احمدتحسين علياصغر عباسنينوى

صبحه عيسىيونس محمد علينينوى

خديجه عليعاصم حسين عباسنينوى

سميعه عليراغد محمدنور حسننينوى

فوزيه ميسروطبان يوسف مرجبنينوى

امديحه خلفشعالن غانم لطيفنينوى

نوفه يونسعلي حسين يونسنينوى

تاضي سويدناطق رحمن نوافنينوى

فصوله سليمانبسام احمد عزونينوى

فصوله حسنعمار خضر كردوشنينوى

نوفه عابداسماعيل عويد محمودنينوى

شمسه محمدخضر ياسين ابراهيمنينوى

صبحه عليفواز محمد الياسنينوى

عمشه حمزهجاسم محمدنور حسننينوى

خميسه هويديفارس عويد جاسمنينوى

سكينه محمداحمد جمال يعقوبنينوى

مشراقه حمدعبدالقادر جرجيس محمدنينوى

هدله محمدعبدالحميد ياسين حسيننينوى

مديحه احمدعالء خضر احمدنينوى

نعيمه سالموسام حافظ حسيننينوى

سلفانا رسليفهد حسن احمدنينوى

رحمه عبدااللهفارس طالل اسماعيلنينوى

حنان حازمعمار محمود يونسنينوى

شكريه محمدحسين حمد عبدنينوى

نورا خليفحماد حليحل سالمنينوى

بنيه محمدجاسم محمدعلي جاسمنينوى

عيده محسنرائد حسن محمودنينوى



عمشه احمدوليد حيتو احمدنينوى

صبريه جدوعرياض عريبي عباسنينوى

زهره احمداحمد خليل محمدنينوى

ونسه حمادياحمد علي طعمهنينوى

بيداء جاسمعبدالرحمن خلف سلطاننينوى

فاطمه حاجيمحمد سليمان محمدنينوى

حليمه حاجيحمادي عمر حسننينوى

خنسه الياسزهير خلف عثماننينوى

مريم عثمانحامد احمد فتحينينوى

هظيمه محمدعلي يونس عبدهللانينوى

شاهه محمودرياض احمد مرعينينوى

انتسام عونيحسن علي علينينوى

سكينه زكرفيصل جواد محمدنينوى

صبحه حمودذنون جاسم محمدنينوى

ترفه رمضانفرحان عزبه عوادنينوى

كلثومه جوادحسين خضر علينينوى

شيماء رجبمحمد وليد حسيننينوى

جميله جميلقحطان عدنان محسننينوى

يازي حسينعلي حسين محمدنينوى

شمسه حسنعلي احمد حبونينوى

جدعه خضرجالل عبد خضرنينوى

غنيه حسينعلي سعدون مرعينينوى

شاهه يونسفائز غانم عبيدنينوى

فتحيه حنشحمد فنوش سلطاننينوى

عليه خلفرضوان الياي خضرنينوى

منيره عبدهللامحمد احمد خليلنينوى

زليخ علياسماعيل عبدهللا عربنينوى

نمشه الياسحمو ابراهيم حمدنينوى

هوري شموكالي متو ابراهيمنينوى

سباهيه امديداحمد ابراهيم احمدنينوى

نجاه عبدالرحمنحبيب سعيد خضرنينوى



صبحه سليمانخلف حمد محمدنينوى

عزيزه محمدسعيدعباس جاسم محمدنينوى

فائزه خضرمحمد غانم محمودنينوى

صيته عليفتحي علي محمدنينوى

هديه صالحنزار محمد حامدنينوى

رفعه محمدنبيل غربي احمدنينوى

زريفه تيتوفهد مجول رجبنينوى

جميله رجبيحيى حبيب شعباننينوى

االء مويدخالد رائد يونسنينوى

سهام يكرعلي مويد يونسنينوى

غزال سليمانحازم محمد شمونينوى

امنيه محمدعليصباح عبدهللا محمدنينوى

منتهى احمدعبدالهادي يونس خضرنينوى

عمشه احمدشهاب محمدعلي حسوننينوى

حال محمديونسعلمدار مهند وهبنينوى

حصه محمودنواف فتحي يونسنينوى

ملكيه شعبانعالء راكان مسعودنينوى

نهايه محمودعبدالمنعم حمود محمدنينوى

امينه عليموسى علي احمدنينوى

فاطمه عباسعادل عبدهللا احمدنينوى

رسميه ابراهيمسعد عبدهللا محمدنينوى

حواء ويسابنيان يوسف محمدنينوى

شها حسينعباس محمود حسيننينوى

خديجه مسيبزينل علياكبر مصطفىنينوى

فتحيه داشانعبدهللا محمد خضيرنينوى

لميه منيرعبدهللا محسن ابراهيمنينوى

كرطاسه رمضانمحمد خلف صالحنينوى

ونسه خضرياسر جاسم محمدنينوى

زينب حسينعلياكبر عباس الياسنينوى

هديه رضااياد حسين علياكبرنينوى

نوره جاسمخضر بلو عبدهللانينوى



نوره حسنحبش علي جاسمنينوى

نوره حسينمحمد الياس خضرنينوى

زليخه محمدابراهيم صوفي خليلنينوى

نهاد محمودمحمد مؤيد اسماعيلنينوى

بطيخه صلبيفرحان عزو ابترنينوى

عليه محمدعبدهللا احمد محمدنينوى

هاجر احمدبشار فنر عمرنينوى

ساجده فتحيسلوان عبدالباري محمدشيتنينوى

رفعه صالحجاسم حسين علينينوى

شربان يونسحسين فاضل محمديونسنينوى

ليله حسينسعد احمد حسيننينوى

كرحه حسنتركي جارهللا حسننينوى

سكينه فتحيخالد صابر عاشورنينوى

اسيا ابراهيممحمد عبدهللا محمدنينوى

فوزيه محمدعليطلعت عبداللطيف محمودنينوى

حكيمه اسماعيلجواد كاظم عباسنينوى

رتبه عطيهمحمد علي صالحنينوى

حنان طهعبدالغني عمر احمدنينوى

يازي خالدداود سليمان علينينوى

حيته محمدعلي طه محمدنينوى

زهره خضرمحمدصالح حسين عبدالرحمننينوى

ليلى قدورياسامه سامي محمدصالحنينوى

غربيه مرفوعميسر سالم شاهرنينوى

مريم سلووعدهللا بشير متينينوى

طيروه دخيلحماد ربيعان حسننينوى

دالل وعدهللاشهاب احمد فاضلنينوى

خذيجه محمداحمد ثامر احمدنينوى

صبحه عمرحازم خضر احمدنينوى

غربت محمديونساشرف بهجت محمدعلينينوى

شكريه احمدخالد حسن عبدنينوى

حال طهيحيى المختار فراسنينوى



نهايه ابراهيمعمر ابراهيم نجمنينوى

فخريه خضيربشار طالب سلطاننينوى

سكره جاسمياسين عايد حمدنينوى

فرحه خضرحسام فرج محمودنينوى

ماجده عبوصدام يونس علينينوى

فاطمه جاللصدام محمد مطرنينوى

ياسه احمداحمد ابراهيم حسيننينوى

حوه احمدعماد عبدهللا حمودينينوى

خمي سليمانسالم محمد عمرنينوى

ناجيه جمعهلؤي وعدهللا يونسنينوى

باسمه نوريمروان احمد عطاهللانينوى

نجمه عبدهللامحمود خلف صالحنينوى

رفعه احمدعبدالمنعم احمد محمدنينوى

حربه عايدمحسن عطيه خلفنينوى

خديجه حجابنايف علي خلفنينوى

ترفه رمضانفواز نجم عبدهللانينوى

حمديه سعيدهادي خلف محمودنينوى

سوده حسينرعد عبد خلفنينوى

شاهه حسينابراهيم عبدهللا صالحنينوى

عائشه عطيهمحمد علي سليماننينوى

تيماء انورنوح شاهر محمودنينوى

حمديه محمدخالد حامد داودنينوى

غاليه شلحخلف عساف عبدهللانينوى

بهيه حسنمحمد طاهر احمدنينوى

خان جميلوليد اسماعيل علينينوى

ذكرى ابراهيمعمر قادر داودنينوى

تسواهم محمداحمد غانم فتحينينوى

نشميه محمداحمد خالد محمدنينوى

خديجه طهعبدالمجيد جاسم محمدنينوى

رتبه يوسفعمار يوسف عالوينينوى

صويلحه عبدعبدهللا غانم علينينوى



ترفه احمدمحمد جاسم احمدنينوى

خالصه احمدانور جاسم رشواننينوى

جنوب محمودمهند محمد سعيدنينوى

زكيه طهمهند حمد خضرنينوى

عرنه محمدتحسين حسين عزيزنينوى

سكنه حسينعبدالعزيز محمود مرعينينوى

شاها مانعسبهان منصور اهليلنينوى

كلثومه محمدفارس عبدهللا فارسنينوى

فتحيه محمدالياس محمد عبدالرحمننينوى

نمشه عليعلي عطيه فتحينينوى

عيده خلفاحمد محمود خابورنينوى

خوله ابراهيمغزوان صباح جارونينوى

نوفه عطيهمحمد وعد غربينينوى

ليلى صالحناصر طه محمدنينوى

مريم حسنبسام عمر محمودنينوى

حصه كركورحسين عزيز احمدنينوى

غيره حسنمزهر سلمان جلودنينوى

فطيم نزالشاكر جمعه خليفنينوى

بهيمه احمدشاكر ابراهيم عويدنينوى

سلوى ابراهيموليد عطيه مخلفنينوى

فرحه حسينعلي احمد عبدهللانينوى

كهرمانه صالحصالح علي صالحنينوى

شمسه خلفسامان خلف محمدنينوى

امينه مرعيعماد طه علينينوى

ليلى علي اكبرمحمدباقر حسين مصطفىنينوى

خيريه محمدسعيدمهدي غائب موسىنينوى

شفاء يونسمحمود عبيد محمدنينوى

ترفه شحاذهوليد خالد محمدنينوى

عمشه حسينعادل حسين خضرنينوى

عمشي هاديداؤود ابراهيم غريبنينوى

خالده حسنعالء حسن شيخونينوى



فطيم حسينخلف محمد شهابنينوى

مريم صالحعيسى سليمان احمدنينوى

صفيه خلفرعد صالح خضرنينوى

بيشه سعدحسن عطيه جاسمنينوى

فطيم حمدسليمان عطيه صالحنينوى

عليا صالحطارق اسماعيل حسيننينوى

فاطمه ابراهيمنزار خلف حمونينوى

حمره خضرخضر صالح محمودنينوى

افطيم صالحالياس احمد عسافنينوى

دره فريحمحمد عيسى احمدنينوى

سعدى جاسمطارق عويد مطرنينوى

مهره احمداحمد جاسم احمدنينوى

تيسير عامرصبحي احمد صبحينينوى

نوير عليميسر عماش علينينوى

عذره عباسصدام حسين رمضاننينوى

سعده تركيمدهللا محمد فارسنينوى

ساره اخضيريلسين الياس ياسيننينوى

حمده جعفرعبد حمدون حسننينوى

حوريه جاسمعبدالمحسن عبد حسننينوى

زهره محمداياد حمودي ياسيننينوى

حمده محمدشاهر صالح جاسمنينوى

فصوله حمادهعبدالعزيز صالح خضرنينوى

حربه عايدعلي عطيه خلفنينوى

رفعه رجبغزوان فواز يونسنينوى

فرحه مصطفىاياد احمد حسيننينوى

ملكه عليمحمد حسين ياسيننينوى

اميره عباسطارق احمد داودنينوى

سلطانه رشيدمحمود حسين خليفنينوى

هناء يونسعمار زهير صبرينينوى

عمشه حسينطركي حميد عوادنينوى

كلي شكرسليمان بورتو ناصرنينوى



هلو خلففيصل حجي مرادنينوى

سوريه حمادخالص خالد هليلنينوى

دواله محمدمحمد صالح جاسمنينوى

بغيله عيدانهاني محسن عنترنينوى

تاضي حميدعياده حمو احمدنينوى

شمسه محمودمحمود عبدالرزاق احمدنينوى

فطيم محمدعطيه بكر عطيهنينوى

عليه دخيلحسن علي احمدنينوى

صبحه منديلمحمود شحاذه محمودنينوى

مريم صالحخالد صالح احمدنينوى

سعديه سعيدصالح يوسف سليماننينوى

نوره حمدسالم بدران خلفنينوى

شاهه محمدمحمود شهاب احمدنينوى

نوفه محمدعمر الياس محمدنينوى

زهره تركيمحمود احمد ذنوننينوى

عائشه محمدعلي محمد سليماننينوى

رفعه محمودصالح خليل يوسفنينوى

انغام فالححسام احمد ابراهيمنينوى

عدوله تركياحمد عبدالرزاق خلفنينوى

صباح يونسحسين علي ظاهرنينوى

عيده محمدقاسم محمود عطيهنينوى

شاهه خليلارول خليل ذنوننينوى

مهيه ابراهيمفيصل تركي عكلهنينوى

جوهره خضرشالل محمد خلفنينوى

صبحه خلفمحمد فرحان ياسيننينوى

وضحه خضرمحمد جدعان محمدنينوى

زهره محمدعمر ابراهيم احمدنينوى

خيريه احمداحمد محمد خليفنينوى

خيريه محمدذنون يونس يحيىنينوى

فاطمه ابراهيمعنتر احمد ابراهيمنينوى

ريمه بحريميعاد حواس احمدنينوى



امينه محمدصالح خلف ابراهيمنينوى

فاطمه مرعيطه علي حسيننينوى

غبشه احمدعبدالسالم خلف سالمنينوى

زهره ابراهيمصالح علي محمدنينوى

مثيله محمودراكان طه مطرنينوى

ليلى يحيىعلي عامر يونسنينوى

ليلى حسحوسعبدهللا محمود حنيشنينوى

نذيره شهابحسان فالح ظاهرنينوى

زكيه احمدعبدهللا خلف سعيدنينوى

عدي كيجوطلعت يونس حمدنينوى

خناف كلوسعيد احمد بكرنينوى

خديجه خضيرسالم خليل ابراهيمنينوى

هناء مهنىعمار طه محمدنينوى

غاطمه حسينادريس عباس علينينوى

ليلو عيدوخيري كريت عمرنينوى

زياده حموديمحمود مصطفى شطينينوى

اضحيه فتحيدحام عبدالستار محمدنينوى

حواء حميداشرف الياس حسننينوى

عيده صالحيوسف محمد حسوننينوى

ضحيه محمدفارس محمد سليمنينوى

هاجر صالحوعدهللا خميس سميرنينوى

خديجه احمديونس علي احمدنينوى

عائشه محمودحسين غانم حمودنينوى

صباحه سليمانحسن ذياب رمضاننينوى

عيشو عليحجي خليل شنكونينوى

ليلى صبريصالح عبد عبدهللانينوى

منى اسماعيلريان طارق جهادنينوى

ميسون كاظمصباح نوري علينينوى

هيام يونسغانم احمد غانمنينوى

فائزه داودامير علي عبدهللانينوى

مصري فان زيورفاروق محمد فتحينينوى



سعاد حميدعلي محمد احمدنينوى

عيده مرعييوسف علي جاجاننينوى

مزلوحه قدريحامد خليف شريدهنينوى

بشيشه حميديعلي حمد حسيننينوى

وفيقه زيدانعصام عبدالسالم خليلنينوى

مشاعل عايدصبري عبدالفتاح محمدنينوى

نزهه حسينشهاب احمد علينينوى

ضبيه راكانحسين عويد رشيدنينوى

خلفه ابراهيمصالح مهدي حسننينوى

فضه ابراهيمعلي عزيز سلطاننينوى

حياه محمودكريم احمد نجمنينوى

شريفه عباسفالح حسن يوسفنينوى

سعدي احمدسالم محمد صالحنينوى

رفعه محمديونس فيصل ويسنينوى

سعدي احمدصالح محمد صالحنينوى

شمي قولونجيم بابير الياسنينوى

خيريه موسىراكان راقب جميلنينوى

فطيم عليويعكله احمد عطيهنينوى

رفعه حسناحمد جاسم محمدنينوى

تاضي احمدمهدي شيخو ابراهيمنينوى

شاهه فتحيحمبد يونس تركينينوى

زهره سليمانناصر طه سليماننينوى

فاطمه عطاهللاصدام احمد سليماننينوى

نجاح شهابفائز محسن خلفنينوى

فطيم خلفمخلف خضير خلفنينوى

عائشه عليمحمد عبودي عاصينينوى

فطومه خلفثامر حسين احمدنينوى

شاهه خلفعبدالرحمن محمود حمدنينوى

بشرى مهديمروان محمود محمدنينوى

ذكرى جهاداحمد بهاء الدين شمس الديننينوى

فوزيه عليصدام جبرائيل علينينوى



عنود هاشمراكان محمد غائبنينوى

بباسمه عزيزمهند علي حسيننينوى

سهله عبدهللامحمد فتحي سلطاننينوى

نجمه محمودوسام خلف نجمنينوى

صبريه حامدمحمد جاسم محمدنينوى

مريم حمدسعد احميدي دهامنينوى

حكيمه شكرمحمد هالل حسيننينوى

مريم حسنطه وعد فتحينينوى

رمزيه جميلياسر محمدعلي حسيننينوى

امل محمدشعالن محمد اعويدنينوى

شحه سلطاناحمد بشار ياسيننينوى

نجاح دحامسعد جاسم بلونينوى

عيده خلفمحمود جاسم محمودنينوى

نهايه حامداكرم عالوي عبونينوى

زينب الياسولي ابراهيم محمدنينوى

امينه عبدهللاعدنان محمد وهبنينوى

مياسه عزيزعدنان عطاهلل الياسنينوى

عليه حسينسعد دحام محمدنينوى

عفره اخضيرجاسم حمود حسننينوى

زهره خلفخليل يوسف جمعهنينوى

خلفه صافيرائد سالم عرداننينوى

فتحيه عدوانرعد خلف جاسمنينوى

ايمان احمدعلي سيفالدين زيداننينوى

عمشه يونسخالد محمد موسىنينوى

منيبه طهعامر حسين حموشنينوى

سعاد سميرمحمد محسن ددونينوى

وضحه انجيتعدي عبدالغفور اسماعيلنينوى

لمعه رجبعمر عبدهللا خضرنينوى

مريم محمدادريس محمد سعيدنينوى

يسرى احمدراكان سلطان خضيرنينوى

صبريه فنديعبدالخالق عبدهللا محمدنينوى



سميره كاظمزينل ياسين محمدباقرنينوى

عيشي خلفسعد جاسم محمدنينوى

ورده يونسكرار علياكبر حسننينوى

ثريه ابراهيمموفق ابراهيم عاصينينوى

وداد عبدمقداد محمود علينينوى

عواطف داودسديم حكيم حامدنينوى

سعديه حسينعبدالمنعم يونس صالحنينوى

عواش حسينمحمد سلطان محمدنينوى

خاتون جاسمسالم حبو حسننينوى

رحمه حسنصالح محمد سعيدنينوى

جميله سعدوسعيد محمد يونس فارسنينوى

صبيحه محمودعمر طالل حسننينوى

سناء محمودعمر حسن خلفنينوى

فتحيه قاسممحمود ابراهيم خليلنينوى

نوره سليمانعزالدين احمد مصطفىنينوى

نوره سحابمشعل وسمي محمدنينوى

زاهده عبدالجباراحمد حازم اسماعيلنينوى

غزوله حسينعبدالرزاق خضر ابراهيمنينوى

مهديه محمد جميلعبدالصمد علي محمد جمالنينوى

خيريه يونسمحمد يونس كاظمنينوى

وضحه علوبمحمد وادي علوبنينوى

فاطمه حمديوعدهللا ادريس يونسنينوى

فاطمه عاشورخليل سلطان قمبرنينوى

زهره عبدالقادرخالد صالح هايسنينوى

عائشه محمدجاسم محمود خضرنينوى

ربيه شيتخالد جاسم حنشنينوى

وناسه فتحيحسن علي حسيننينوى

نوفه غرتورياض مهدي جرجيسنينوى

ندى عبدالكريمهيثم هاني اسماعيلنينوى

شاهه علياركان مدهللا حسيننينوى

وضحه احمدبشار فارس ضحوينينوى



فرحه عليمحمود الياس عبدنينوى

حمده يونساحمد محمد فرماننينوى

فطومه سالماحمد ياسين عبدالرزاقنينوى

هنوف حسينسالم خضير علينينوى

حبسه حسنمحمود ابراهيم محمدنينوى

وصال شعباناحمد وحيد احمدنينوى

فائزه نجمايمن عبدالوهاب ياسيننينوى

عمشه محمدهشام محن حمزهنينوى

وضحه حسينخضر محمد احمدنينوى

عواشه حسينعمار سليمان احمدنينوى

عمشه سليمصالح حسين حيدرنينوى

ملكه ابراهيمجاسم محمد احمدنينوى

هوري معميخضر رشو قاسمنينوى

سوس اوصمانميرزا شمو فارسنينوى

حليمه حسونعباس احمد عيسىنينوى

خديجه عواداحمد سالم علينينوى

نمشه سليمانسعد نايف احمدنينوى

غريب حسنحسن ملحم حسيننينوى

عواشه محمدصالحاحمد الياس خضرنينوى

عواشه محمدصالحعمر الياس خضرنينوى

ابتسام علياشرف طه خلفنينوى

سباهيه هاديحسين محمود عبدنينوى

سباهيه هاديمزهر محمود عبدنينوى

ساميه يونسعلي تقي حيثنينوى

يازي عبدهللااياد عنتر هليلنينوى

نوفه محمدحسين عبدهللا خلفنينوى

هناء فاضليعقوب يوسف حمودنينوى

عليه عيسىمحمد علي حسيننينوى

سلطانه رشيدخالد حسين خليفنينوى

ترفه محمدعلياحمد عبداالله رشيدنينوى

هيفاء ياسينعبدالوهاب عبدالرزاق خليلنينوى



سلطانه عنيزمحمد ابراهيم حسننينوى

عدله عبدهللافيصل ابراهيم سليماننينوى

بشرى عزيزاوس خليل ابراهيمنينوى

حسنه دعيمعلي خلف صكبنينوى

صافيه يونسبسام صدام خالدنينوى

زكيه محمدجاسم محمد عبدهللانينوى

وضحه عبدالمجيدانور جمعه محمدنينوى

سها سالمغسان صباح عزيزنينوى

ادليل علوعلي صالح حسننينوى

تركيه محمداكرم حسن غزالنينوى

رحمه علياحمد حسبن مصطفىنينوى

سوريه حسينرعد حسين حسننينوى

فطيم خلفثائر داود سليماننينوى

فتحيه احمدمصطفى محمود مطرنينوى

فضه هاللمحمد احمد صالحنينوى

فضه جاسمعايد محمد عبدهللانينوى

سميره اسودمحمد خضير عليوينينوى

منيفه سليمانمشتاق عزالدين عبدالغفورنينوى

عله غزالعلي محمود احمدنينوى

عدوله محمدعلي محمد طهنينوى

بهيه غربيمحمد صالح حسننينوى

عائشه حمدعالء حميد قدورينينوى

ريمه حمدوجمعه احمد عنيزنينوى

ناهده محمدياسينمحمد باسم نجمنينوى

نوفه محمدعامر طه محمدنينوى

غزاله خضرابراهيم حمد خضرنينوى

حليمه ياسينعبدالمحسن خلف احمدنينوى

غربيه عبدمثنى ذيبان خليفنينوى

نوال قاسممحمد محمود علينينوى

بيشه اسوداحمد محمد احمدنينوى

هيله خلفيونس عبدهللا خضيرنينوى



نازي عمررشيد خليل عبدالحميدنينوى

نوفه نوافمروان حسين ابراهيمنينوى

كمره صايععامر احمد جدعاننينوى

ليلى ثرويحيدر خضر احمدنينوى

فلحه غربيعمر خميس علينينوى

نوال عبدهللانجم عبدهللا عمرنينوى

هنوف حسينتركي خضير علينينوى

انوير ذبيديمحمد نزال نهيرنينوى

صبحه طيبعيدان غازي مطيراتنينوى

حلوه احمدخضر حماد وهبنينوى

وضحه هجيجفرحان حمد مشرفنينوى

شكله زهيانحمد خليف جدوعنينوى

بروه كاظممروان ادعان غرنينوى

عايده علوبشار عبدالعزيز محمودنينوى

خوله جهادذنون احمد احميدنينوى

زهور حسوننافع بشير هواشنينوى

سهيله يوسفزياد هاشم محمدنينوى

رفغه حسنحواس جاسم محمدنينوى

صبحه خلفمنعم عبدهللا ابراهيمنينوى

فطومه نزالاحمد حميد جاموسنينوى

وضحه عنترخضر جاسم ثالجنينوى

خمسيه حموداحمد خضر هجيجنينوى

صالحه عبدهللاراضي علي جاموسنينوى

كريمه عباسرعد عبدالواحد عباسنينوى

خوله جهادعبد احمد احميدنينوى

صالحه عليمحمد حسون علينينوى

فاطمه رضاشهاب فاضل ساعدنينوى

بتول محمدنذير محمد حمزهنينوى

غاليه احمدزينل يوسف علينينوى

نيله عبدلعباس حسن يعقوبنينوى

صبحه جابرمال هللا احمد بطاحنينوى



نجاح عليايهاب هادي زينلنينوى

يازي امينصالح ابراهيم جمعهنينوى

خوله سالمخالد جمال يوسفنينوى

راجحه محمودصائل نافع حميدنينوى

فاطمه اسماعيلعمر تحسين يونسنينوى

عليا طاحوسغازي نهار سطامنينوى

خزنه عبدهللاظاري فهد ظاهرنينوى

شمسه خلفمحمود هالل سهيلنينوى

فتحيه بكرحسين نايف حسننينوى

حبوس عزيزاسماعيل خليل جرجيسنينوى

كطيه مخلفعبد خلف مطرنينوى

عدله خضيرمحمود تركي حسننينوى

سلمى جاناحمد فوزي حمدينينوى

نبهه خلفيونس علي حسننينوى

شمسه محمدمحمد خلف حسيننينوى

سهام حامدوليد زكي يحيىنينوى

هاشميه عبدالصاحبعبدالمطلب محمد رضانينوى

زمو خلفيونس فتحي حسوننينوى

ساهره سالمخالد محمد احمدنينوى

غنيه محمودعامر احمد دحامنينوى

شكريه محمودنوفل محمود شهابنينوى

االء محمدايمن نشوان سالمنينوى

يازي ويسخلف محمد علينينوى

عمشه يونسمحمد احمد محمدنينوى

يازي خضررضوان محمود عبدهللانينوى

نجالء خضرمحمد عبدالكريم حسننينوى

نمشه حموحسن علياكبر حيدرنينوى

نجوى عبدالقادريزن صباح عبدهللانينوى

رفعه جبرعبدالكريم حامد جاسمنينوى

حوريه فتاحبالل ابراهيم حسننينوى

تاضي خليلفرحان احمد فتحينينوى



ابتسام حازمعبدالرحمن خالد سالمنينوى

نهاد عليخالد حميد مجيدنينوى

ملكيه محمداسامه محمود احمدنينوى

ضحيه حمزهعلي حمادي دلينينوى

نوفه يونسعلي محمد محمودنينوى

مريم محمودحسين محمد عبدهللانينوى

ريعه علييشار خضر عبدهللانينوى

حسينه عبدالقادرعامر سليمان حسننينوى

شاهه جاسمصالح حسن حسيننينوى

نذيره ابراهيماحمد يونسقادر حسننينوى

امينه عبدهللاسعود هطل كرحوتنينوى

صباح عبدالجبارربيع هشام محمدنينوى

صباح عبدالجبارمحمد هشام محمدنينوى

يازي عبدهللاصالح حنش محيمدنينوى

خديجه اسماعيلاحمد جاسم ابراهيمنينوى

نجالء رياضاحمد فواز حازمنينوى

نومه حسينعمر عبدهللا صالحنينوى

تركيه ظاهراحمد حسين كاطعنينوى

مهدبه صالحيحيى عاصي يونسنينوى

خالده احمدخضر ايوب خضرنينوى

عيده محمودصباح حميد علينينوى

زهور نوريصفوان هاشم ياسيننينوى

امينه عبدمصطفى احمد داودنينوى

خانه حسنوليد صبري محمدنينوى

سالله قادرمحمد احمد حسيننينوى

طرفه ابراهيمياسر محمود عبدهللانينوى

جمهوريه خضيرعلي حسين علينينوى

حمديه حامدماهر محمد بشيرنينوى

نزيله حسينخالص حميد عبدنينوى

احميده محيسنعباس علي هبولهنينوى

نوير نصارطالل شاهر مصلحنينوى



شرقه صالحسعد جواد محمودنينوى

حميده حسنمصطفى محمود جاسمنينوى

غربيه عباروعد محمد خليلنينوى

فاطمه مرادمحمود فتحي احمدنينوى

فلاير جميلمظهر ابراهيم محمدنينوى

رافده محمدعليضياء ذنون حامدنينوى

خديجه عباسعلي طه عبارنينوى

صالحه حميدراكان احمد محمدنينوى

نوفه احمدصالح حسن جربوعنينوى

صيته عنتراحمد محمد رمضاننينوى

خالده خالدمحمد خليل محمدنينوى

غنيه واليحسن احسان حسيننينوى

حليمه احمدوعد صالح محمدنينوى

شمسع ابراهيممحمد عبدالمجيد فتحينينوى

حفصه يونساحمد مهيدي صالحنينوى

عويشه رمضانعثمان احمد محمدنينوى

شامه محمدخالد نزال عائدنينوى

فضيله منصورحسين محمد حسيننينوى

فطومه حسنهندي عبدهللا محمدنينوى

عديله وهبرجب حسين اجلوينينوى

بسمه محمدطاهرمحمد وعدهللا زيداننينوى

سكنه عباسعباس ذنون عباسنينوى

زهيه داودمحمود موسى عيسىنينوى

عبير محمدصالحاحمد وعدهللا ذنوننينوى

فاطمه عليفالح حسن ياسيننينوى

ساجده يوسفصالح محمد علينينوى

جميله صالحعلي محمد خسارهنينوى

جسومه ابراهيمفرحان رثعان جدوعنينوى

ليلى جاسممصطفى حازم محمدنينوى

غازيه محمدعلي دحام جميلنينوى

نعم يحيمحمد راكان لقماننينوى



مهى بشيرعمر هشام شريفنينوى

عمشه زينلمحمدعلي اسماعيل مرداننينوى

فطيم خلفعلي علي حسننينوى

نجمه محمدمحمد حسن محمدنينوى

خيريه يوسفعصام ذنون يونسنينوى

فطومه محمدحامد علي حسيننينوى

رفعه نزالعزيز طلب حسيننينوى

عليه محمداياد خضر احمدنينوى

مريم جاسمخلف زيد خلفنينوى

هبو سلطانموسى عبد عيسىنينوى

سهام محمدرافع عدنان محمدنينوى

ساميه محمدسفيان ذنون عبدهللانينوى

يازي يونسفارس ابراهيم صالحنينوى

نهله جمعهابراهيم يوسف رشيدنينوى

بلقيس عبدالرزاقرافع عبد فتحينينوى

بوغان حيدرسالم ابراهيم هبونينوى

ليلى ابراهيممحمد حجي محمودنينوى

كوزل عبدالرمضان فرمان مهاجرنينوى

مريم عليمهند اسعد محمدنينوى

عائشه حميدانمحمد سلطان رحيلنينوى

ترفه عبدهللامحمد ابراهيم صالحنينوى

فوزيه محمدعبدهللا نواف محمدنينوى

صخم ابراهيماسماعيل حسن رقونينوى

سعده هاللحمودي اسماعيل حسيننينوى

عيده صلبيحكمت جاسم محمدعلينينوى

وداد مهيديراكان محمد عباسنينوى

تركيه خضرحسين علي محمدنينوى

فاطمه عامرمحمد عبدهللا علينينوى

تماره احمدحاتم محمد علينينوى

نوره درويشاحمد محمود احمدنينوى

افطيم جاسمسالم شحاذه مشرفنينوى



صبحه هيجلسالم حنش عبدالرزاقنينوى

حرفه حمدوليد خالد خلفنينوى

بسو مجيدلقمان ابراهيم يوسفنينوى

زينب رمظانعلي خليل اسماعيلنينوى

امينه حميداحمد جهاد زيداننينوى

عاليه محمدمحمد غانم سليماننينوى

عيده حمزهعباس محمد فتحينينوى

مريم عبدالرحيمعبدالخالق سالم محمدنينوى

رضيه مناورسعدون يونس عبدنينوى

حياه عكابصالح عبدهللا عبدالرحمننينوى

باسمه محمداحمد عبدالحسين محمدنينوى

صبحه حسنراكان ابراهيم علينينوى

فاطمه عثمانراكان حيدر يونسنينوى

سحر حمدونمحمود عارف محمودنينوى

خلفه محمدعبدهللا عبيد درويشنينوى

هاشميه ذنونسعد يونس علينينوى

ليلى تركياحمد صالح فتحينينوى

سالله حسينساجد ابراهيم حمونينوى

بهيه خلفاحمد علي سلمونينوى

عدول الياساوسو خلف سرحاننينوى

حنان اهاللخلياللرحمان ابراهيم عزيزنينوى

كامله حسينكوفان جميل محمداميننينوى

فلك ناسهشيار حسين محمدنينوى

ترفه صلبيمزهر مساح سلطاننينوى

ضحى ذنونمحمود ذاكر محمودنينوى

فطيم عسافعادل خليف صالحنينوى

كسره ابراهيمحسين علي شهابنينوى

عليه سليمانميزر عيدان احمدنينوى

فطنه جاموسعمار عبدالكريم عبدهللانينوى

خزنه حنورمهداوي علي حمودنينوى

نوره جاسمشعالن شالل ابراهيمنينوى



هيت حسينجالل جرجيس مولودنينوى

كرحه احمدعلي جاسم بلونينوى

فاطمه عليمحمود محمد عبونينوى

ليلى حمودسعد احمد فاضلنينوى

سعديه سعيداياد ذنون يونسنينوى

عمشه اسماعيلمحمد يونس اسماعيلنينوى

امونه علياحمد عواد علينينوى

زكيه عبدالقادرابراهيم زيدان عبدالجبارنينوى

سناء حسينمعتز فاضل عبدهللانينوى

دبشيه خلففليج خلف حمادهنينوى

مياسه عليعبدالرحمن محمديونس احمدنينوى

زلفي عبدهللاجمعه احمد جانكونينوى

بيشه خلفعلي ابراهيم نداءنينوى

اميره كرحوتعلي مسلط مخلفنينوى

زهيده محمدنورمؤيد خضر عباسنينوى

كرحه محمداحمد محمود خلفنينوى

زهره محمدفتحي علي محمدنينوى

فهيمه ابراهيمياسر ابراهيم مصطفىنينوى

خديجه ابراهيمفرحان ياسين الياسنينوى

مريم سرحانرشيد علي صالحنينوى

قدريه حسينرافع احمد عبودنينوى

مريم حمزهراكان محمد يونسنينوى

نجاح مسلطنعمه خليل ابراهيمنينوى

عليه حامدعمار نايف مرعينينوى

حصه خضرصالح عويد عبودنينوى

فائزه يوسفجعفر حسين علينينوى

كتبيه محمداحمد عزيز عبدهللانينوى

مريم عفاشاياد حماد صالحنينوى

زليخه عبيدياسين عبدي احمدنينوى

ايمان سيفالدينعمر قاسم حسيننينوى

امل ادريسعمار احمد جرجيسنينوى



ليلى الياسمهدي محمد يونسنينوى

راجحه مرورسعد فتحي حميدنينوى

مريم خلفعلي نايف هندينينوى

حوه صالححيدر جاسم محمدنينوى

نني مصطفىمحمد مهدي محمدنينوى

صبيحه عبدالغفارالهام ابراهيم محمدنينوى

غزاله حسينخليل احمد حسيننينوى

فضيله احمدهيثم خيرو شريفنينوى

ترفه عزيزخليل ابراهيم عوادنينوى

ملكيه عبدثامر عبد محمدنينوى

عايشه حسنخالد حسن داودنينوى

حليمه عبدصالح احمد رمضاننينوى

سوريه بشيرمحمود ثامر محمودنينوى

زهره ياسينعلي ذنون احمدنينوى

شاهه احمدجهاد كاظم محمدنينوى

حبسه درويشرمضان خليل محمدنينوى

ساره طهمحمد حميدي خلفنينوى

خيريه محمدحمد محمد جاسمنينوى

حيو محمدحسين عرفات عبدهللانينوى

هيته عايدابراهيم احمد يوسفنينوى

شكريه حسينغالب حيدر علينينوى

نذيره ياسينهادي سعيد يونسنينوى

خزنه محمدسعد خالص جمعهنينوى

هالله اليسعكاب محمد عالوينينوى

كواكب شكرجمال رافع فرحاننينوى

شمي عطونزار خالد رفونينوى

صفيه نوافاحمد غازي علينينوى

خديجه صالحجعفر زكري عمرنينوى

فيروز حسناحمد عباس حسننينوى

نركز عليحسين محمد مهدينينوى

امينه ذنونحيدر شهاب احمدنينوى



ناهده دخيلعامر غانم يحيىنينوى

معينه احمدسعد سعدهللا عبونينوى

حسينه جعفرحيدر حسن حيدرنينوى

عيده مصطفىاحمد حسين حسننينوى

امل فتاحعمر محمد راضينينوى

فاطم حاجيرسول اسماعيل حاجينينوى

خضيره ذنونحسين عزيز حامدنينوى

مكيه عبدهللاابراهيم يونس احمدنينوى

سوريه عيسىنايف علي مخلفنينوى

بدريه ابراهيمجاسم مصطفى علينينوى

مريم قادرمحمد ياسين اسماعيلنينوى

برفي حجيجالل سيدو حسننينوى

شمسه حسنمحمد صبيح علينينوى

جبريه ابراهيمحازم محمد خضرنينوى

زكيه احمدخشمان عزيز عمرنينوى

حمديه سايرعبدالعزيز سيالن مطرنينوى

خوله محمداحمد راكان احمدنينوى

هاجر اسماعيلعمار محمدصالح حسننينوى

صبريه حمدونياسين محمدعلي شيتنينوى

انويره مطرنايف رافع حويتنينوى

مياسه عبدهللاحامد حمود خلفنينوى

شكريه حسنتقي ازهر تقينينوى

كرحه سليمطالل جدعان مناورنينوى

نجاه قاسمفارس محمود محمدعلينينوى

فواكه يونسهيثم عبدالحق اسماعيلنينوى

منسم محمدصباح سلطان حمدنينوى

هناء شعبانانور فيصل احمدنينوى

سعدى جاسماياد عويد مطرنينوى

صبحه جبرممدوح حواس سليماننينوى

شريفه مصطفىعزت مصطفى مالنينوى

فاطم عبدالكريمعبيد ناصر احمدنينوى



كرجيه مصطفىخليل ابراهيم محمدنينوى

هدله عليعدنان احمد حسيننينوى

رفعه جاسمفيصل سعود خضرنينوى

كرمه خالدمحمد حسن مصطفىنينوى

سهله جوادغانم سالم حميدنينوى

طليعه عزيزعباس فاضل عباسنينوى

وزه عبدهللامحمد صالح محمدنينوى

ثريه محمدمحمد ياسين محمدنينوى

خديجه عبدهللااحمد سوري ارحيلنينوى

ناديه صديقريان خيرالدين حميدنينوى

ناهده يحيىالزم حازم عبدهللانينوى

سعده عليويعامر حسن محمدنينوى

نجمه سالممهدي منيف عايدنينوى

مجيديه عطيهمحمد عبدالرزاق محمدنينوى

امينه ابراهيمراكان احمد عالوينينوى

عائشه حسوطوري هسي محمدنينوى

فضيله احمدحسام نورالدين حسيننينوى

فهيمه خضرختو حاجي جمعهنينوى

نبيه صالححسام عبدالرحيم عزيزنينوى

شاهه حسونجاسم سلمو خليفنينوى

عنود سرحانهشام احمد ابراهيمنينوى

عمشه عليمحمد رشيد نهارنينوى

صنواه زكامحميد ذياب رحيلنينوى

مريم سليمانمحمد سهيل معجاننينوى

صباح صلبيمحمد جاسم خابورنينوى

ساهره سلطانعمار احمد خلفنينوى

دخيله سلوصالح يونس حسيننينوى

خيريه احمدرعد هادي مصطفىنينوى

فاطمه مصطفىمحمد ناصح يوسفاسماعيلنينوى

خانم محمداسماعيل عبدالقادر محمدنينوى

امل محمدخالد علي حسيننينوى



خشفه هاللمحسن محمد خلفنينوى

قادريه معيوفوليد عبدالوهاب محمدنينوى

فوزيه علييوسف احمد مولودنينوى

سعا يونسمحمد وعدوعد مهيدينينوى

نوال سليمالياس صالح الياسنينوى

فضيله مجيدعمار صابر سعيدنينوى

عائشه محمودسيزار يوسف محمدنينوى

سعديه عيسىرمضان كريم فرماننينوى

شيفاء صالحعمران عبدالرحمن مصطفىنينوى

نازي حسينسربست خضر درويشنينوى

خالده محمدالحسين رائد عزيزنينوى

ساميه خليلعلياوسط ذنون يونسنينوى

تركيه صالحمحمد عبدهللا علينينوى

باسمه فتحيثامر ابراهيم فتحينينوى

نجوى عبدالعزيزجاسر مقداد عبدالعزيزنينوى

زهره محمدامينمروان محمد اسماعيلنينوى

فيروز درويشحديرين رمضان احمدنينوى

رجوي الزمياسر حسن يونسنينوى

عائشه اعبيدمحمد عبدالقادر عبارنينوى

اسيا عبدالقادرابراهيم فتحي صالحنينوى

ملكيه غزالزكريا ضياء توفيقنينوى

يسرى زبادعدنان غانم اسماعيلنينوى

امينه بيرونامق اسماعيل تمونينوى

صبيحه ياسينسيدمالك محمدشيت ذنوننينوى

نهايه حسنفارس سعود مهيدينينوى

كنيه زكيرطغانم محمد علينينوى

سهله طابورعبدالهادي عطوان هادينينوى

وضحه عبدهللاعمر طه حمدنينوى

حسنه صالحجابر احمد زيداننينوى

صبحه احمدمحمد ابراهيم محمدنينوى

شاهه محمودموفق عواد سعيدنينوى



سناء اسماعيلفياض عبدالجبار صالحنينوى

امينه عبدالقادرخليل ابراهيم محمدعلينينوى

فيروز حسنمحمد عباس حسننينوى

صافيه رسولناصح محمود محمدنينوى

بيضه عجيلعياده دالي عيادهنينوى

عفره فليحمزاحم جاسم ربيعنينوى

نوره محمدمهدي صالح علينينوى

ليلى احمدحسين ابراهيم خضرنينوى

ليلى احمدحسن ابراهيم خضرنينوى

عليه صفاوياحمد ابراهيم عبدهللانينوى

صبحه جلودحمد خلف حسيننينوى

عيده سليمانحميد مجبل غديرنينوى

ازهيه عليفراس عبدالسالم خضيرنينوى

فتحيه حسونيقاسم عباس عيداننينوى

خضيره محمدالياس خضر ابراهيمنينوى

نيسه اسماعيلمهند عبدالكريم يونسنينوى

فطومه اسوادعلي مصطفى علينينوى

فصوله عليفالح احمد فراجنينوى

صبحه احمدسلمان احمد نورينينوى

شيحه حسنعزو نوري سليماننينوى

كتبه جمعهصكر مخلف عجاجنينوى

شمسه حسينابراهيم حسين محمدنينوى

ثريا محمدشاهين احمد علينينوى

سمره حسانيخالد عبدالجبار احمدنينوى

فرحه خلفحميد عويد خلوفنينوى

مريم يوسفمروان صالح احمدنينوى

عمشه ابراهيماحمد اسماعيل خلفنينوى

مريم رمضانطه خلف محمدنينوى

حميده سلطانقتحي صلبي مطرنينوى

نوره ثلجييوسف خلف سلطاننينوى

فاطمه ابراهيمعباس اسماعيل اسماعيلنينوى



كنزيه علوعلي نذير سلطاننينوى

بسمه محمدمحمود وعدهللا شيتنينوى

اسماء سلطاناياد يونس احميدنينوى

زكيه رضامحمد يونس عبدالصاحبنينوى

عمشه محمداحمد اعبيد احمدنينوى

نفله نايفزيد حازم نجمنينوى

هضيمه محمديوسف عبدهللا صالحنينوى

طيبت عارفشعبان عبدالعزيز محمودنينوى

كرحه حسننشوان محمدطاهر حسيننينوى

منى عباسعصام طالب علياكبرنينوى

خميسه قاسمعبدهللا حسين يونسنينوى

عمشه احمداحمد حسين احمدنينوى

محروسه محمدسعيديحيى ابراهيم عبدنينوى

برنو سليمابراهيم يوسف خضرنينوى

ترفه عبدهللاماهر عبدهللا محمدنينوى

هنيه يعقوبفاضل احمد عطاهللنينوى

شكيره عيسىمحمد فضل دحامنينوى

حصه عبودفاضل علي خلفنينوى

فاطمه مصطفىمحمد صالح محمدعلينينوى

فاطمه عباسدخيل غالب هاشمنينوى

حمديه هاشمفدعان يوسف الياسنينوى

غاده سالمعبدهللا يونس محمودنينوى

مهيه محمودعليمحمود عثمان قاسمنينوى

انتصار محمدصالحسفيان عبدالرحمن طركينينوى

امينه جدوعمحمود محمد سليماننينوى

دله محمودناظم عويد ابراهيمنينوى

ساره احمدمحمديونس حسن حسيننينوى

ليليى نزالمخلص عزاوي جبرنينوى

عمشه حميدشاكر يونس خلفنينوى

خديجه اسماعيلمحمود حسين علينينوى

وفيقه يحيىاسامه احمد محمدنينوى



باسمه احمداياد اسماعيل خضرنينوى

فاطمه ابراهيمحميد محمد عبدالقادرنينوى

فاطمه عليمحمود حسن حسيننينوى

فاطمه عبدهللانوح خضر علينينوى

خدوج مسيبمقداد محمدعلي خضرنينوى

حليمه عبدالقادرتحسين حسين جمعهنينوى

نصره ذنونسفيان غضبان يونسنينوى

عيده قادرصفوان احمد محمدنينوى

زينب يونسمحمدباقر شيت خضرنينوى

كريمه اسماعيلحسين علي جعفرنينوى

ونسه ذنونعمار جليل يونسنينوى

حصه هاللمحمد فيصل غازينينوى

خنساء احمدعلي احمد سلطاننينوى

حسنه محمدغزوان عواد غربينينوى

هيام زينلثامر حازم مجيدنينوى

خديجه خلفسعد عيسى صالحنينوى

مسيكه عبدالجباررضوان سالم محمودنينوى

نوره سلمانايمن عبد محمدنينوى

امينه سلمومحمود عبيد مهاوشنينوى

وضحه عيودمحمود ابراهيم محمدنينوى

خزنه خليفعمير حميد ادريسنينوى

مها عبدمحمد عبدهللا حسننينوى

رفعه خضيرعلي انور عزونينوى

صبريه خليلمحمد عباس اسماعيلنينوى

صبحه حسينمحمود شحاذه علينينوى

رفعه احمدعادل احمد محمدنينوى

هديه يونسحبيب حسين مصطفىنينوى

شهربان عباسسامي حسين مقدادنينوى

مريم خلفعبدهللا علي الناصرنينوى

حقيله خالدياسر نسمالدين حسيننينوى

رفعه جرجيسعبدالغفار احمد حسيننينوى



فاطمه محمدالدا عبدهللا محمودنينوى

قياده عبدهللايونس ذنون عويدنينوى

اميره طهرامي عالء ياسيننينوى

بهيه حسنابراهيم احمد محمدنينوى

غزاله حامدمهدي شاوت حسننينوى

نهله شيتعدنان حسين علينينوى

خديجه صالحجاسم محمد ابراهيمنينوى

فضيله سليماننركز قاسم عباسنينوى

تركيه جاسمعلي حسين علينينوى

كوالي قاسممشتاق عاشق عبدالجبارنينوى

امينه يونسوهب محمد خاننينوى

سعديه محمديوسف صالح احمدنينوى

منوه سفرفضل عواد مرزوكنينوى

وداد عبدفالح عويد حسيننينوى

هيبات يوسفهاشم غانم وهبنينوى

نوال محمدزياد طارق حامدنينوى

رنعه محمدغازي فيصل ويسنينوى

طليعه جنعانجبر عيد جبرنينوى

ميسون سالمسعود هاشم حمونينوى

سهله نجممحمد حسين احمدنينوى

صبيحه عبدريان علي محمودنينوى

احالم محمدسبهان بالل خضيرنينوى

فاطمه صالحعبدالمنعم صبحي حسيننينوى

هديل محمودعماد فرحان صالحنينوى

مريم احمدوليد خالد يونسنينوى

نفله نايفايمن احمد جاسمنينوى

ترفه عبدسامي محمد خلفنينوى

خديجه عطاهللامحمد فتحي احمدنينوى

عبده عبوفارس عبدالمعبود برغشنينوى

غربيه حسينحمد محمد خالدنينوى

مريم حمدفتحيه محمد جاسمنينوى



عيده خالديونس عبدهللا محمدنينوى

هنوف محمودعبدهللا احمد حسيننينوى

حمديه احمدقاسم بالوي محمدنينوى

رفعه نزالمحمد عماش علينينوى

فتحيه محمودطه عاشور احميدنينوى

كرحه عليمحمد سليمان داؤدنينوى

صبريه لطيفمحمد محمود مطلكنينوى

حسينه محمدمحسن محمد سلطاننينوى

لمياء اسماعيلعلي رعد علينينوى

شمسه فاضلميسر طلفاح مدلولنينوى

فاطمه عبوشحسن محمود احمدنينوى

سلمى محمداحمد يونس حسيننينوى

سعديه صالحكثير سعيد علينينوى

امينه هاديمحمود هاني علينينوى

غنيه ذنوناحمد عبدهللا احمدنينوى

هوسه خليفاحمد ردن خزيمنينوى

وضحه حسينعطاهللا صايل مصطفىنينوى

محاسن محسنعبدالمجيد وعد فاضلنينوى

سكينه عبدالقادرعبدالقادر جمعه عبدالقادرنينوى

شاهه نايفاحمد سلطان احمدنينوى

يسرى الياسمحمد نوزت محمدصالحنينوى

مطره عليبشار مال عبدهللانينوى

صيته خضرعلي احمد حمودنينوى

دره بلوصالح نايف عباسنينوى

خضيره عبدهللامحمد عبد حمدنينوى

تركيه محمد ياسينحمدان عبدالرحيم حسيننينوى

فتحيه احمدمحمود صالح محمودنينوى

والء فتحيساجد مثنى محمدنينوى

ترفه محمدنامس محسن محمدنينوى

خديجه محمدعبدهللا محمد احمدنينوى

امينه حسناحمد خليل ابراهيمنينوى



خديجه سموعبدالكريم محمد شيخونينوى

فاطمه عبداحمد علي عبدالفتاحنينوى

وضاحه ابراهيممحمد جزاع سليماننينوى

مهيه احمدخلف خضر احمدنينوى

سوريه رمضاناحمد محمود جدوعنينوى

عوفه عبدهللاصالح محمود خليفنينوى

ناديه فخرىثائر فالح حسننينوى

خديجه سليمانعلي ابراهيم عليوينينوى

يازي حسنحسن علي احمدنينوى

صالحه زيدانهاني صالح محمدنينوى

رفعه عليمؤيد الياس خلونينوى

فتحيه خلفراكان محمد مخلفنينوى

نجمه ابراهيماحمد خلف مطلوبنينوى

خوله محمداحمد رحمان فاضلنينوى

امينه محمدمحمد جاسم محمدنينوى

خوله حامدعمر شاكر محمودنينوى

فاطمه نورياحمد صالح ياسيننينوى

حليمه جاسمعامر فتحي صالحنينوى

يازي عليابراهيم حسو طهنينوى

هيفاء غانماياد سالم محمدنينوى

عذره محمدمزهر شيخو احمدنينوى

خانه احمدنايف محمد احمدنينوى

شاهه حسينمحمد عبدهللا صالحنينوى

وضحه جهادمحمد علي خلفنينوى

ذباحه علياحمد طه ذنوننينوى

مريم حسينفالح حسن عوادنينوى

كصله عبدهللامحمد خليف حسانينينوى

سيسي بنياميرادهم محمد كنعاننينوى

خديجه خلفنافع محمد اسماعيلنينوى

نائله صالححكيم حسين سلطاننينوى

كلثومه يونسحيدر عبد علينينوى



مهيه احمدحقي خيرهللا حسننينوى

ذباحه احمدجاسم احمد خضرنينوى

هدله خضرعلي محمد عبدنينوى

شاهه عبدخليل ابراهيم محمدنينوى

زينب محسنمشتاق اسماعيل حسيننينوى

نافعه توفيقعصام حازم جاسمنينوى

هنديه محمدايهاب نافع حميدنينوى

وهبيه محمدعالء الدين حسين محمدنينوى

ويسم رشيدغظنفر رحيل احمدنينوى

حصه خليلتركي جاجان رزجنينوى

ملكيه يحيىميسر ابراهيم توفيقنينوى

طمشه محمودصالح عطاهللا احمدنينوى

ساره محمديونس خضر يونسنينوى

عواشه سليمخالد محمد صالحنينوى

احالم عبدالفتاحمهند رمزي علينينوى

جنيد يوسفعبدالقادر قاسم عبدالقادرنينوى

امنه احمداحمد يونس ابراهيمنينوى

وهبه جاسمعبد دحام زيداننينوى

رفعه محمداحمد طه خضرنينوى

ترفه شهابحميد غازي مرضينينوى

حلوه يحيىمجاهد علي عطيهنينوى

هالله خالدابراهيم خالد عبدهللانينوى

وضحه خلفسالم ابراهيم مباركنينوى

يازي علييوسف عاكوب يوسفنينوى

اشعيع دوحانعايد زعان ازيابنينوى

بدريه جبرعدنان خلف مدينينوى

امطيره مكريعبود مريجب صالحنينوى

لطيفه محمدزيد خلف دركنينوى

عدالن خلفنايف يوسف خلفنينوى

خناف عيدوفاضل علي اسماعيلنينوى

شكريه شعيبتحسين مصطفى فاضلنينوى



هنم احمدمحمود خضير محمدنينوى

فاطمه ياسيناحمد عبدال حسونينوى

ترفه غيثادريس سالم سعيدنينوى

يازي صالحقاسم خضير ابراهيمنينوى

رواء علياحسان نزار عبدالرحمننينوى

هدى احمداحمد عبدالخالق حسننينوى

نوال محمدقاسم شهاب احمدنينوى

رائده جميلازهر محمد منير عبدالعالينينوى

فاطمه احمدمحمود عبدالرحمن ناصرنينوى

فتحيه احمداحمد يونس سعيدنينوى

مركز اسماعيلباشا حمو حسننينوى

امونه ابراهيممحمود عبد سليماننينوى

فضه احمدثامر محمود خليفهنينوى

فضيله صالحهشام طالب حسننينوى

فطومه فتحيحسين خضير محمودنينوى

فطيم صالحسعد خضر خلفنينوى

سفانه ذنوننشوان عبدالسالم يوسفنينوى

فطيم جثالاحمد حاضر عنترنينوى

امينه عليياسين ابراهيم خليفهنينوى

امينه احمدمحمود عبد سلطاننينوى

شمسه محمدعلي محمد زيداننينوى

ريمه محمدفراس جمال احميدنينوى

عمشه محمداحمد سعود عطيهنينوى

حسينه عليطالل علي خلفنينوى

فطومه فتحيذنون مالك محمدنينوى

نفله حسنعبدهللا محمد علينينوى

يسرى محمدشهاب عبدالسالم سلطاننينوى

خوله بدرسفيان حمو محمدنينوى

فوزيه احمدمحمد حسن شيخونينوى

فتحيه محمداحمد اسماعيل احمدنينوى

نهو احمدعلي خليل ابراهيمنينوى



شاهه عبدالهاديعبدالرحمن عبدهللا محمدنينوى

سعديه محمودطالب غانم محمدنينوى

نوره فارسابراهيم اسماعيل محمودنينوى

مريم حامدمحمود عبدالوهاب طهنينوى

عزيزه محمودعالء حسن عبدهللانينوى

خضره ابراهيمفتحي صالح جاسمنينوى

وضحه احمدعبدالهادي حمد جاسمنينوى

غزاله محمدغانم غازي ويسنينوى

اميره خليلاحمد حازم ذنوننينوى

مريم محمدماجد راشد محمدنينوى

شكريه محمدحسن حسين بشارنينوى

امل يونسايسر ميسر عويدنينوى

خشريه محمدعزيز محمد سيدونينوى

خديجه سلورياض الياس علينينوى

حليمه جميلنبيل مصطفى خلفنينوى

فهيمه محمدعصام حسين محمدنينوى

بتول اسماعيلابراهيم يونس ابراهيمنينوى

هيفاء عبدالعزيزفراس عبدالكريم عباسنينوى

وفقيقه محمدعليكمال عبدالكريم رشيدنينوى

طفله ردنغالب مزلوه ضبعاننينوى

خاني محمدفرحان سعدون جانكيزنينوى

كرجيه خليفرعد خلف رجبنينوى

صبحه سعيدعبد حسين ابراهيمنينوى

يازي جاسمعبدهللا علي محمدنينوى

فطيم مصطفىمحمد فطاس علينينوى

خديجه حسينعلي احمد محمودنينوى

حكيمه عليمحمد عبدهللا يونسنينوى

امونه نامسقصي علي سعيدنينوى

سعده ذياباحمد يونس عكلهنينوى

قطرالندى ذنونعبدهللا عدنان عبدهللانينوى

حبسه سليمانيوسف محمد ذيابنينوى



سوريه صالحعلي جرجيس سعدهللانينوى

نوره محمد علينورالدين الياس حمزهنينوى

ضحيه محمدطه الياس خضرنينوى

فضه احمدعماد جاسم محمدنينوى

خضيره الياسعدنان ذنون جاسمنينوى

زهره خلفسبهان الياس خضرنينوى

امونه عليخليل الياس عبوشنينوى

فتحيه محمدصالح علي محمدنينوى

كتبيه شيبانفرحان عويد عبدهللانينوى

ليلو عيدوحسين كريت عمرنينوى

عبدي ابراهيمخالد جردو نعمونينوى

خديجه ابراهيممحمود ياسين محمدنينوى

نجيبه عمرمحمد محمود عبدنينوى

وضحه صالحنواف محمد حسيننينوى

خديجه عطيهعلي جعفر سلطاننينوى

حبسه محمدجاسم محمد محمودنينوى

نوره محمودابراهيم حامد يحيىنينوى

فطيم خليفعبدالرزاق خلف حسننينوى

نجاه محسنغازي عبدالستار عبدالرحمننينوى

دره احمدخلف حسن محمدنينوى

خشفه فتحيصباح حسين عبيدنينوى

عذره عليمدو خلف حمدنينوى

فطيم موسىنزار عبدهللا جاسمنينوى

سندس احمدمحمد فالح حسننينوى

سوريه خضرفراس عبدالغفور احمدنينوى

اميره محمدعمار صالح قاسمنينوى

وضحه حسونعبدهللا فتحي خلفنينوى

حسنه عبدخليل حسن عطاهللانينوى

ترفه سحاباحمد محمد خليفنينوى

راجحه تركيفرحان عران محمودنينوى

والء عبدالوهاباحمد عبدهللا حسيننينوى



كرحه حسينحسين صالح محمدنينوى

كرححه حسيناحمد صالح محمدنينوى

كرحه جاسمحسين محمد ياسيننينوى

زعيله شتيوياحمد جوهر محمودنينوى

عائشه حشاشفارس محمد جاسمنينوى

خديجه محمدفالح حسن سليماننينوى

كافي شاهرعبدالعزيز حميد بديعنينوى

وزه محمداحمد خضير بلونينوى

نسيمه وهبعدنان حسن حسيننينوى

تركيه موسىاحمد عثمان فتاحنينوى

عروبه احمدعبدهللا سالم صالحنينوى

اعشيه عباسخضير رشيد صياحنينوى

نوال حمدوناحمد سعد ذنوننينوى

بيشه جاسممهدي حمودي خلفنينوى

مصريه محمودميعاد محمود اشهابنينوى

حمديه حسينعباس خالد ابراهيمنينوى

واحده بلوالياس خضر خلفنينوى

زينه احمدياسر مقداد حازمنينوى

ودحو حسينسيدو بركات محلونينوى

زريفه اسماعيلبكر بركات شمونينوى

ندى غانمغازي عارف غازينينوى

زينب يونسعبدالحسين ناصر محمدسعيدنينوى

عدله خلفمحمد مرعي حسننينوى

فاطمه عبدالكريمعبدالكريم محمد ظاهرنينوى

مريم محمودياسر مسلم صالحنينوى

نجاه حسينياسر مجاهد مصطفىنينوى

حبسه عليعبدهللا سعيد فتحينينوى

سعديه حسينعاصم ذنون حماننينوى

سالله ابراهيمعالء حسين حسننينوى

زكيه حسينصباح عزيز حسننينوى

محروسه مجيداحمد حسن عطيهنينوى



بشرى يونسوهب احسان عزيزنينوى

كناز نجرسعامر سليمان عبدالقادرنينوى

خديجه حسينمجيد محمديونس ادهمنينوى

حمديه ذنونمشعل حمدون جاسمنينوى

ميسون حازممنهل نزار مرعينينوى

نذيره اسماعيليونس عباس يونسنينوى

مديحه احمديوسف هاشم ياسيننينوى

خوله صالحرغيد حسن محمدنينوى

رينا مشعلسيف سعد سالمنينوى

بشرى حسينيوسف عبدالقادر ذنوننينوى

كرجيه نوافكرم سعود محمدعلينينوى

ترفه خلفرافع احمد محمدطاهرنينوى

طليعه عبدهللامحمد فالح حسننينوى

ليلى حسنشاكر محمود علينينوى

لطيفه حمدانعواد ذياب عرموطنينوى

نعيمه غالبراكان هويدي صباحنينوى

بيهه فارسوليد محمد برونينوى

مهديه محمدشيتعمر محمدفؤاد احمدنينوى

كتبيه عبدرعد جاسم محمدنينوى

امينه سرحانسالم خلف خليلنينوى

باسمه شحاذهنوري علي محمدنينوى

عامريه فتحياحمد يونس ابراهيمنينوى

حسنه سليمانمحمد نزال نايفنينوى

خالده اسماعيلذياب غانم ياسيننينوى

حمده احمدفالح فتحي حسيننينوى

سعديه محمودمحمد كريم صديقنينوى

فتحيه عليابراهيم فتحي محمدنينوى

فطومه حسينوجيه عويد صالحنينوى

رحمه اسماعيلوليد هاشم محمدنينوى

عزيزه محمداحمد رمضان ابراهيمنينوى

زاهده احمدعبدالرحمن محمد نورينينوى



معينه عبدالحميدبسام احمد سليماننينوى

اعديله ابراهيمعمر ابراهيم حسيننينوى

ذيبه حماديناجح رشيد حمدوننينوى

فاطمه محمدابراهيم علي هبولهنينوى

نهله عبدهللافراس احمد محمدنينوى

اديبه امينميسر محمد علي طهنينوى

واثقه سليمانفواز صالح خضيرنينوى

امل احمدايهاب محمد احمدنينوى

هيله حسينيقين عبدهللا محمداميننينوى

رويده بكرصالل حازم حسيننينوى

حليمه محمدعبدالوهاب محمود سبعنينوى

كريمه مهديمهند صبحي عبدهللانينوى

نجمه جاسمالياس علي محمدنينوى

مريم عبدالمعينعلي وعد عبدهللانينوى

شمسه احمدتحسين احمد محمودنينوى

زينب حجيرشيدعبدالرزاق حسين محمودنينوى

صبحه سايرساري علي خلفنينوى

عيشي عبدهللاخليف محمود حنونينوى

فاني ايوباحمد طه اميننينوى

حبشه حسنمحمود حمود محمدنينوى

فاطمه محمداحمد سعدون يونسنينوى

خديجه محموداحمد عبيد رحيلنينوى

فاطمه سليمانادريس مصطفى خليلنينوى

فاطمه ابراهيمصالح عبو عيداننينوى

عروبه محمودمحمد عبدالناصر محنشنينوى

عزيزه عليابراهيم علي صالحنينوى

شمسه محمدعليمحمد بهاءالدين شيخعبدالعزيزنينوى

غزاله محمدجهاد فيصل علونينوى

هنوف صالححسام ناظم خضرنينوى

نوميه محمدتركي سالم احمدنينوى

قدريه فتاحمحسن ياسين حسيننينوى



شكريه عايدمانع فرحان مناحينينوى

وضحه تركيخلف علي الياسنينوى

سعديه حسينقتيبه ناظم جاسمنينوى

عواشه ارغيمجاسم حماد فرجنينوى

كنعوضه عبدهللاحروش شحاذه داودنينوى

غزاله نجمعبدهللا محمود محمدنينوى

خوله الياسعيسى حازم عويدنينوى

زكيه ناصرشالل صلبي احمدنينوى

ساميه رمضانمحمد محمود مطيراننينوى

ملكيه فاضلمحمد جمعه ابراهيمنينوى

مريم محمدمحمود علي احمدنينوى

شعبه مطرمنيف متعب ذيباننينوى

نمشه علياحسان يوسف حسننينوى

زهره محمدسامي اسماعيل نايفنينوى

فرحه جمعهابراهيم جاسم محمدنينوى

فاطمه خلفمالك حامد خلفنينوى

محروسه ناصرحسن منسي الفينينوى

حكيمه محمداحمد ثامر حسيننينوى

نوره اشريدعلي احمد هبولهنينوى

حسنه جاسماحمد صالح احمدنينوى

جميله موسىاحمد عبدالمولى محمودنينوى

عمشه حسينشحاذه نحيطر فياضنينوى

مجده عليصالح رمضان صالحنينوى

اميره شكرمثنى خلف حسيننينوى

خديجه رشوعلي عبدالقادر علينينوى

امينه عزيزعبدالمجيد فريح خلفنينوى

موزه ذنونغزوان جميل فريحنينوى

ثجيله عليمحمود اسود عبدهللانينوى

سكنه سوسفتحي عباس بالشنينوى

فرحه احمدهشام رمضان صالحنينوى

نجاه اسماعيلعبدالسالم محمد يونس عثماننينوى



فطومه محمودخضر احمد ناصرنينوى

عفته فوازطارق حمود عائدنينوى

شمسه ياسينميسر محمد احمدنينوى

فضيله ابراهيمناظم محمد محمودنينوى

بصيره خضراسود فاروق محمد علينينوى

شيماء عادلمحمد سعد نايفنينوى

سهاد طاللمحمد جاسم يحينينوى

نجمه جميلشاكر محمود احمدنينوى

غاليا عطاهللاداود سلمان محمدنينوى

خلفه فاضلعلي احمد فالحنينوى

مريم خضرحسين محمود صالحنينوى

كريمه محمدنوار سهيل عبدنينوى

هدى ذنونايهاب خالد عبدالخالقنينوى

صديقه توفيقمظفر محمود محمدسعيدنينوى

فائزه محمديونسمحمد بالل محمدنينوى

صبحه خلفاحمد سليمان محمدنينوى

خوله احمدسيف راكان عوادنينوى

مريم احمدحمود مهاوش عيسىنينوى

فتحيه حمدونفرحان محمد دالوينينوى

بلقيسه محمودمحمد اشحاذه جاسمنينوى

حلوه محمدفالح حسين علينينوى

فصوله سيدوشزبير محمدعلي احمدنينوى

شريفه عوادميسر معزي نجيبنينوى

واجده محمدسعد سالم ذنوننينوى

عاليه حسينمحمود شاكر محمودنينوى

مريم عبدهللاياسين هالل محمدنينوى

حله سالممحسن خليف احمدنينوى

كحله عنادفارس يونس محمودنينوى

اميره عاشورسجاد يوسف علينينوى

طليعه سليمانرمضان محمد احمدنينوى

فطومه محمدابراهيم حسن احمدنينوى



ونسه عبدهللاحميد سعيد ذنوننينوى

عيشه محمودعبدالعزيز حسين زتونينوى

حصه ثالجعفتان سفاح حواسنينوى

سميره بكرفيصل احمد محمديونسنينوى

رضيه خلفسعود نغيمش مطاردنينوى

لهود مريخمطشر رافع ازغيرنينوى

ذباحه خلفحميد فياض شاماننينوى

رواء محمدنورياحمد صبحي عبدالرحمننينوى

منيفى مفضيمحمد مخلف فيصلنينوى

عنود عبيدابراهيم صدام صالحنينوى

مهديه محمدايهم صديق محمدنينوى

نذيره الياسميسر صابر خضرنينوى

حلوه محمودذاكر خضر محمدنينوى

فوزيه محمدمحمود عبد جاسمنينوى

زهره عبدالجبارعلي قاسم ابراهيمنينوى

حسينه علياياد محسن محمودنينوى

فاطمه حسينسيف علياكبر اسماعيلنينوى

تاضي محمودزياد خلف احمدنينوى

محسومه احمدحقي اسماعيل عبدنينوى

نظار حمدحكم احنف احمدنينوى

حسيبه عباسخزعل عبدالوهاب حمزهنينوى

مفيده محمودضياء سمير اميننينوى

تركيه احمدعبدهللا محمد عبدهللانينوى

غنيمه اسماعيلاحمد صبحي خليلنينوى

ازهار عبدالمجيداحمد ياسر بشيرنينوى

وداد محمدعلي محمود ابراهيمنينوى

امينه هجيجيونس محمد حسننينوى

رفعه احمدخلف وهب محمدنينوى

ساميه حامدصدام محمد حمزهنينوى

خانه محمدجاسم محمد خضرنينوى

سناء محمودصالح محمد صالحنينوى



نهيه يونسمحمد اكرم احمدنينوى

حسنه عباسعلي حسن سمونينوى

سهله محمودرائد احمد صابرنينوى

خالده مطرفراس محسن صالحنينوى

زهره خيرونواف سليمان حمينينوى

ونسه محمداسماعيل عبدهللا فتحينينوى

كوجري مرادجالل درويش حمدنينوى

زهيه حسنمحمود فتحي اسماعيلنينوى

اميره محمدخضر محمدجميل خضرنينوى

عمشه احمدطه عزيز حميدينينوى

قمره اسماعيلصالح عبودي صالحنينوى

لمياء سالمكرم محمد غانمنينوى

اليف حسنعزيز خلف علينينوى

فطيم مظلومحميد نهير عرنوسنينوى

روميه احمداحمد محمد عبيدنينوى

ثالثه ابراهيمقيس علي حميدنينوى

سعاد احمداحمد محمدسعيد حميدنينوى

افراح رعدعبدهللا محمد عبدهللانينوى

صبحه سميروعد احمد عبيدنينوى

عائشه عليصباح عبودي عاصينينوى

شمسه مشعانشهاب حسين احمدنينوى

عائشه عزيزاحمد حمود حسننينوى

عيده محمودعواد جلعو محمدنينوى

حلوه جاسممحمد غانم علينينوى

ذباحه جدوععلي ابراهيم طهنينوى

ترفه رشيدخالد محمد محمودنينوى

فضه محمدهيثم ابراهيم خليلنينوى

فصوله عليرضوان محمد محمداسعدنينوى

شمسه قادررائد فواز احمدنينوى

رضيه خلفهليل نغيمش مطاردنينوى

زكيه عبدهللااحمد ابراهيم حسيننينوى



زينه سهيلاحمد عبيد عودهنينوى

معينه خلفاسماعيل يونس علينينوى

منى جبرمحمد عبدالغني يونسنينوى

نائله احمدصالح مسلط سلطاننينوى

فتحيه عبدهللاعبدهللا احمد حميدنينوى

عنود محمودهاني صالح علينينوى

امينه احمدابراهيم علي حسيننينوى

هيفاء جاسممحمد محسن علينينوى

شاهه سليمانزياد خلف خضرنينوى

اسيا يحيىحمودي احمد زيداننينوى

عمشه محمدغربي علي عيسىنينوى

هيفاء عليعبدهللا احمد محمودنينوى

ترفه ابراهيمخضر علي طهنينوى

عمشو درويشحجي خضر حاجينينوى

شيرين عمرخيرو اوسي هسننينوى

مرجان حجيدرويش سيدو جندونينوى

مريم جبرمحمد نوري عبدالعزيزنينوى

انذيره عوادعلي حواس نفطنينوى

تركيه هاشماركان محمددخيل حسيننينوى

ليلى جاسماحمد شهاب احمدنينوى

فخريه حمدونسيروان محمدصابر اميننينوى

خلفه وسميسند رمضان غديرنينوى

شمسه عليسمير محمدعلي علينينوى

شمي حجيخالد حسين حسننينوى

خلفه سبهانمحمود محمد خليفنينوى

زهره نحيمتين يوسف عمرنينوى

كلي ياسينصالح رشيد اسماعيلنينوى

كلي يونسسكفان احمد يونسنينوى

سناء يوسفمحمد صالح محمدنجيبنينوى

مريم فاضلعمار محمد غزالنينوى

خديجه حسينشكيب خضر عبدالقادرنينوى



رسليه عبدهللافارس محمود جاسمنينوى

خادج يونسحسين محمد حسيننينوى

حصه ابراهيمفالح حسن محمدنينوى

صديقه مجيداحمد خضر خلفنينوى

فهيمه عزيزمرعي حسن محمدنينوى

زهره صفومحمد جاسم محمدنينوى

فاطمه محمدعليبرهان عبدالكريم حسننينوى

صافيه موسىيوسف احمد حسننينوى

روزان اسماعيلمروان فارس اسماعيلنينوى

صبيحه سعيدخالد خليل محمودنينوى

ثامره عزيزصالح مصطفى حمدوننينوى

عليه محمدزيدان نجم علينينوى

شهله غانموعدهللا عناد طالبنينوى

مياس محمدحسين حسن محمدنينوى

صيته عبيدظافر سالم عبدهللانينوى

سعديه صالحعلي محمد خلفنينوى

رفعه محمدعبدالستار صالح محمدنينوى

زهره غانممحمود مطيع بغدادنينوى

صبحه صالحعبدالرزاق محمود صالحنينوى

صبحه احمدفتحي اضحوي محمودنينوى

هديه هاديسعد حازم ابراهيمنينوى

شاهه رضىزكريا حميد محمداميننينوى

غاده طاللحسان بسام رشيدنينوى

زوره حسنارمان شهاب محمودنينوى

عيده نديعلي محمود خضرنينوى

نهاري عليعامر ادريس حسننينوى

فضيله عباساسامه بشير محمدنينوى

فتحيه صالحمحمد مرزوك ملفينينوى

ثريه عليمحمد ابراهيم منوخنينوى

رفعه احمدراكان فالح ذيابنينوى

موته مصطفىاحمد خضر ذيابنينوى



فهيمه حسينعلي محمد ابراهيمنينوى

فطيم عليغدير محمد ابراهيمنينوى

ترفه عباسعمر محمد صالحنينوى

ترفه احمدزياد طارق جرجيسنينوى

فاطمه سليمانهاشم اسماعيل عبدهللانينوى

ثريا شهابخضر احمد دويحنينوى

سكينه حسنيونس حازم عباسنينوى

هدى عبدالكريمعلي محمد صالحنينوى

سرحه عبدهللاحسين علي عبالننينوى

مدينه احمدعلي عبدي علينينوى

امل عطيهعلي خليل حمزهنينوى

غريبه مزكينخضر الياس علينينوى

مقبوله محمدرمضان محمود صالحنينوى

وهبيع حسينشامل محمود يوسفنينوى

صالحه عباساحمد طه محمودنينوى

منى سعدهللاعلي محمود فرجنينوى

اسماء غانميوسف محمد يوسفنينوى

انعام قادرسامي فاضل محمدنينوى

ربعه خليلشفان قاسم حسننينوى

رمزيه عبدالغفورسامان شاكر حامدنينوى

رابعه رسولعبدالكريم سعدهللا خضرنينوى

مارين خديدوالياس حجي غريبنينوى

جميله عبدهللاشهاب احمد محمودنينوى

حمده حمودريان الماني ابراهيمنينوى

ترفه معيوفعلي محمود مخيلنينوى

سوريه علياحمد طه احمدبركاتنينوى

نجاه عليسعد عطيه خضرنينوى

اخالص سعيداحمد صائل ميزرنينوى

عيده احمدجاسم حسين خابورنينوى

غزاله حسينحسين خلف نايفنينوى

فاطمه محمدخليل اسماعيل علينينوى



حفصه عثمانسروار امين نافخوشنينوى

رابعه عبدعبدلمنعم حسين خضيرنينوى

فاطمه هاللمؤيد خلف محمدنينوى

سميره يحيىمصطفى دعدوش عبدالمحسننينوى

شكريه محمودمحمد ابراهيم اسماعيلنينوى

منتهى سعدونعمار يونس احمدنينوى

رابعه خضيرابراهيم سعدي فتاحنينوى

نفوذ محمدعمر علي خالدنينوى

رحمه احمدفخري احمد علينينوى

رجاء محمدزكيعلي عبداالمير محمدسعيدنينوى

ليلى سيدعلياحمد صالح منصورنينوى

نيله محمدمصطفى عباسعلي قاسمنينوى

عمشه صالحتركي حسين ظاهرنينوى

اسماء عادلعادل محمد حازمنينوى

زينب عباسصالح محمود نوحنينوى

معزز هاديزياد فالح جاسمنينوى

غزاله صالحعطيه علي مجيدنينوى

خديجه زيدانماجد خلف احمدنينوى

شكريه محمدعمار عويد احمدنينوى

ملكه ذنونعلي صالح طهنينوى

ليلى احمدمحمد احمد ياسيننينوى

ليلى شكيباحمد شهاب احمدنينوى

فاطمه فهدعبدهللا محمدعلي اسماعيلنينوى

نوره عليسليمان صالح محمدنينوى

عمشه ابراهيماحمد سالم بكرنينوى

نميره مقدادبارق قاسم عبدالرحمننينوى

زهره محمدطالب فتحي احمدنينوى

تركيه صالحخلف عبدهللا علينينوى

عنود صالحاحمد موسى صالحنينوى

هنوف سليمانمحمد سالم عروشنينوى

حكيمه ابراهيمسعد عبدهللا احمدنينوى



سلطانه حسوعلي الياس احمدنينوى

عليا محمدمحمود صالح علينينوى

فتحيه عبدالرحمنليث محمود محمدنينوى

رابعه عبدالرحمنثامر محمد عمرنينوى

نهله يونسعمار طالب عثماننينوى

خلفه خضيرمحمد عبد يونسنينوى

نوره مرجبمحمد حاضر مدينينوى

اديبه قاسمراكان احمد اميننينوى

هيوش صالحمحمود احمد حسيننينوى

زهره رمضانغريب فيصل حسيننينوى

صباح محمدعدنان محمدعيد محمدنينوى

شميته خليفعطيه شرشاب كريبينينوى

عاليه مجيدمروان عبدالغني علينينوى

فطيم محمدمحمد علي شهابنينوى

رخيته حسنعبدالمنعم خليل ابراهيمنينوى

حواء عليعبدالمنعم محمد جاسمنينوى

زهره عليعبدهللا خلف سلطاننينوى

جميله جاسمعايد خليف حنوننينوى

فتحيه علياحمد عباس حامدنينوى

منيره محمدبشيرنبيل زكي مصطفىنينوى

فوزيه فتحيخيرهللا يونس ذنوننينوى

اسيا كليعبدالستار محمد كلينينوى

محسومه محمودعامر عبدالحكيم حسيننينوى

خانز يونسنافع حبيب يوسفنينوى

بهار حامداحمد صالح عفدينينوى

طليعه شيخورضوان عبيد اسماعيلنينوى

مريم محمدمحمد برجس جدوعنينوى

فضه جاسمالياس خضر يونسنينوى

حربيه محمدعبدالعزيز سالم نوافنينوى

يازي احمدفائز حسن عزيزنينوى

وضحه خلفريكان علو يسونينوى



فرجه خليفهفارس اسود محمدنينوى

صبحه عليمحمود محمد مرعينينوى

امينه طهفتحيه حنظل خضرنينوى

فهيمه ابراهيماحمد خضر علينينوى

حنان حازمعبدهللا محمود يونسنينوى

عمشه حسنلؤي احمد محمدنينوى

وهبيه حسونصباح عبدالكريم شيتنينوى

طفله عيادهنواف عايد منورنينوى

امينه عبدالوهابعباس احمد عبدهللانينوى

بدريه عليسلمان محمدعلي ذنوننينوى

جبله ظاهرمحمد جاسم حواننينوى

سعيده حسنمحمد مخلف امفضينينوى

ايدنه عزالدينرشا صالح حسيننينوى

وضحه خلفاحمد ذنون احمدنينوى

فطيم حمودحامد شعبان رمضاننينوى

حربيه صالحنشوان محسن سلطاننينوى

نوفه شكرنشوان ادهم جاسمنينوى

خديجه حسنعلي محمدباقر حسيننينوى

ماجده غانمريان احميد دلونينوى

عيشى احمدفاضل خالد فاضلنينوى

فاطمه توفيقياسر عرفات اميننينوى

شمسه طركيعبدهللا نجم عصرينينوى

جدعه سالمعلي مخلف محمدنينوى

فتحيه خضرمحمد جاسم طهنينوى

خنسه محمدصالح يوسف حسيننينوى

اضحيه جاسمفارس خيرهللا عبدهللانينوى

كرحه سليمعماد جدعان مناورنينوى

شمسه محوكرم احمد محمودنينوى

زينب حسنمظفر انيس جاللنينوى

شمسه محووعد حمد محمودنينوى

سعاد عزيزسيف خالد فارسنينوى



ساره احمدرسول حاجي جميلينينوى

منى قاسمخليل شاكر ابراهيمنينوى

كشي عفدالابراهيم حسين مرادنينوى

ناديه فاضلاشرف نبيل حامدنينوى

حياه حسنلؤي ذنون يونسنينوى

نهله محسنمحمود سعدهللا حسننينوى

دره عمرجميل خالد عمرنينوى

حوريه فتحيعلي طالل طهنينوى

مريم محمدابراهيم محمدسعيد احمدنينوى

مريم محموداحمد محمد ابراهيمنينوى

سميره هاشمعالء حسين علينينوى

فاطمه حسينفارس الياس ابراهيمنينوى

اخالص حميداحمد محمد مؤيدنينوى

وحيده رشيدخالد عبدالعزيز احمدنينوى

صباح قاسممحمد مهدي صالحنينوى

غزاله محمدعبدهللا فتحي حمدنينوى

احالم يونسنشوان رمزي محمدنينوى

فطيم حمدفتحي احمد عثماننينوى

ايمان قاسمعالء فارس عبدالرزاقنينوى

هالله محمودفارس حامد علينينوى

نوره احميدياحمد محمود علينينوى

قاطمه عبدالقهارمحمد مصطفي احمدنينوى

ابتسام عبدالرحمنمحمد احمد محمدنينوى

شكريه جاسمعمر خضير محمدنينوى

اضحيه حميدعويد عبوش محمدنينوى

امينه ابراهيمياسر حازم عبدهللانينوى

حليمه شعبانحسن يوسف علينينوى

خنساء عزيزيوسف حميد طهنينوى

كسره عوضذيبان جابر حسننينوى

هيفاء حسينعمر خالد خلفنينوى

منى عبدالوهابمهند منهل عبدهللانينوى



عدله نمشيجاسم شحاذه عربنينوى

ليلى صالحانور محمد سلطاننينوى

فضه راشداحمد محمود حسيننينوى

حميده حنيشاياد احمد عيادهنينوى

مها ادريسعلي اياد محسننينوى

صبحه خضرياسن احمد محمدنينوى

هذيه عكيلاياد رشيد علينينوى

نشميه شنومحمود احمد عبونينوى

كمره متعبحميدي طلب دحامنينوى

ليلى عسكرعلي طه يحيىنينوى

سماهر عليسفيان خيري خمروكنينوى

سعاد خليلرياض عبدالكريم محمدنينوى

نهاري زبيرعبدالعزيز علي كرنكنينوى

حياه حسنعباس محمد حسيننينوى

فاطمه اسعدفخري شكري سليماننينوى

مرجان مصتفيفرهاد جالل حسننينوى

خوله حسيناحمد حسين حمداتنينوى

حربيه محمدعبدالرحمن وعدهللا عبدالرحمننينوى

هناء حبشزياد سعد غضباننينوى

خديجه عطيهجاسم احمد علينينوى

مريم ابراهيممهدي صالح محمدنينوى

ستاهرى محمدشامل اسمعيل ابراهيمنينوى

نعيمه حسيننايف شهاب احمدنينوى

فاطمه يونسصالح احمد علينينوى

زهره جاسمجاسم محمد جاسمنينوى

فاطمه ابراهيمعمار محمود محمدنينوى

حصه سلموفيصل خضر محمدنينوى

خديجه حسنعباس فارس محمودنينوى

خمي علياكرم احمد عربنينوى

ملكيه احمدخلف محمد صالحنينوى

مهديه حسينراشد جالل خيرونينوى



نوره جاسمجاسم بلو عبدهللانينوى

مياسه فتحيحاتم شحاذه محمدنينوى

دليل مكعانسعد هاشم محمدنينوى

عنود طهحازم احمد عزيزنينوى

مطيره عليعوض خليف حسيننينوى

ايمان حسونخالد سالم عيسىنينوى

صبحه ابراهيمفراس عبدالمجيد يونسنينوى

رفعه صالحمحمد عائد الياسنينوى

حلوه حسينرضوان يونس سلونينوى

ضحى راكانعماد صالح عبدهللانينوى

فتنه نافعمحمد عبدالسالم حامدنينوى

ساميه وحيدغسان محمد حسننينوى

عزيزه ابراهيمراغب علي حسيننينوى

حمديه مصطفىزينل سالم حسننينوى

امنيه فتحيسالم شعبان عبونينوى

فاطمه سعيدحميد علي حميدنينوى

درسن احمديحيى محمد جعفرنينوى

شهربان سعيدعلياصغر حسين عباسنينوى

كرحه معيوفوليد عالء خميسنينوى

رفعه خالدعبدالقادر شيت خلفنينوى

جنان ساميمصطفى هاشم حمدينينوى

حمديه محسنميسر مصطفى علينينوى

حبسه حسنحمد محمد حمدنينوى

ريمه حسينضياء احمد مطرنينوى

حمده ابراهيممحمد زيدان خلفنينوى

شكريه مجيدحسام محيالدين جمعهنينوى

شكريه مالشيروان ايوب قادرنينوى

كوزي سيدوالياس نايف مرادنينوى

ثلوجه ملوشخالد ويس عنترنينوى

بنيه غالبزكريا يحيى شيتنينوى

فاطمه محمدبسام محمود اسماعيلنينوى



خوله عمرعالء اسماعيل ابراهيمنينوى

صبريه عباسعلي موسى مسلمنينوى

خديجه جعفراحمد محمود خضرنينوى

لمياء عبدمهند منير يحيىنينوى

شهربان محمدعبداالمير محمود احمدنينوى

فطيم جاسمدهوش عبد فتحينينوى

افطيم احمدخليل عبدهللا عبدنينوى

صبحه حسيناحمد ابراهيم عليوينينوى

ساميه يونسرشيد محمد خلفنينوى

شربان خالدسليمان ابراهيم الياسنينوى

نوره شهابعيد طه ابراهيمنينوى

حياه عليكاظم جواد اميننينوى

حسينه محموديزنس حسن علينينوى

صبيحه سعيدجاسم محمد محمودنينوى

ترفه مصطفىعمار صالح احمدنينوى

نفيعه عمرمحمود حسين حسننينوى

تركيه حسينمحمود عباس خلفنينوى

تركيه عبدالعزيزبشار فاضل حمادينينوى

وضحه حسينرائد محمد سلونينوى

وطفه ابراهيمحسن حسين خلونينوى

صبحه حسينحسين خضير قطرنينوى

سناء طاهرمهند خيري جاسمنينوى

فاطمه سليمانطارق علي مصطفىنينوى

مياسه خلفعبدالرحمن احمد ابراهيمنينوى

هاله عزيزتيجان اياد عبدالرزاقنينوى

ضحى نجممحمد عماد سامينينوى

فوزه محمدباسم احمد الياسنينوى

تاضي دخيلناظم خلف حمدنينوى

سعيده محمدمحسن احمد علينينوى

طلعه خلفرائد خضير حمدنينوى

ايمان محمدعمار محمد ابراهيمنينوى



رفعه محمدعليفارس جمال محمدنينوى

شكريه ابراهيمحسين غالب عبدالغفورنينوى

ملكيه خلفصبري نايف عزونينوى

سعديه احمدبسام فؤاد يونسنينوى

شمامه حمدعبدالستار محمود جاسمنينوى

شكريه خضرغسان فواز حسيننينوى

صبحه مشعانمنيف امناور مطرنينوى

صبحه موسىغانم احمد عبدهللانينوى

زهور طهمحمد حمد مطرنينوى

حسنه ارفاعييوسف حمد هاللنينوى

رجاء مصطفىعبدهللا عبدالستار ياسيننينوى

انتظار ياسينمحمد صالح عبدنينوى

ترفه محمدبرع محمد خالدنينوى

كستان احمدكامران طلعت خورشيدنينوى

حبشه هايسمحمد علي محمد نورينينوى

رحمه حسنعبدالرزاق بالل حسننينوى

ايمان محمدعبدهللا تحسين علينينوى

هيده برهوعويد محل ظاهرنينوى

ترفه زكيمحمود ابراهيم اسماعيلنينوى

جماله يونسمحمود علي عبدالكريمنينوى

وضحه عبدعمار عواد داودنينوى

منيبه احمدمحمدرعد احمد مجيدنينوى

نوفه هيتواحمد عبدهللا احمدنينوى

حسنه ابراهيممحمد مال عبدهللانينوى

مطره عليعمار مال عبدهللانينوى

كلي اسماعيلاحمد خضر حسننينوى

صبريه عباسجاسم محمد يونسنينوى

بتول محمدبشار محمدسعيد احمدنينوى

عزيزه داثانفرحان عبدهللا علينينوى

فاطمه ياسينمحمد دحام احمدنينوى

فرحه غزايسوادي عذول ظاهرنينوى



ناجيه احمدرمزي علي احمدنينوى

رفعه عبدهللاعلي احمد عبدنينوى

منيفه متعبيونس صالح يونسنينوى

فتحيه حسيناحمد محمود يوسفنينوى

ساره خلفزيدان احمد زيداننينوى

فتحيه رمضانعبدالعزيز علي محمدنينوى

خيريه جرجيسمحمود توفيق ابراهيمنينوى

جميله سعدواحمد ابراهيم محمدنينوى

ميانه اسماعيلابراهيم صالح عبدنينوى

سعده محمودمحمود جاسم طهنينوى

عدله حسينمحمود عبيد احمدنينوى

هنوف محمودابراهيم طه حميدنينوى

حميده ذيابخليف رجا هندينينوى

عيده حميديمشتاق فارس طساسنينوى

يازي صالحسليمان عمر عطيهنينوى

رابعه حسنعبدالقادر محمد خلفنينوى

فلاير فاضلنورالدين فاضل مرادنينوى

حليمه مالمحمد جاسم محمدنينوى

شيمي حجيخليل حسن حجينينوى

عيده محمد سعيدمشتاق بشير اسماعيلنينوى

اسراء عبدالستارعزام احمد موفقنينوى

حمده عزيزاحمد عبدهللا سلطاننينوى

صبحه صالحخطاب ياسين محمدنينوى

فاطمه عبدهللااسعد حمد فتحينينوى

صبحه مجرناحمد علي عبدهللانينوى

شاهه اسماعيلمبسر فارس خليفنينوى

جميله امينمحمد عبد محمدنينوى

منتهى شريفاحمد صبحي محمودنينوى

نجمه عبدهللاضياء عبد احمدنينوى

تركيه محمدعبدالمحسن احمد علينينوى

امينه ياسينخضر محمد حميدنينوى



ايمان الزمفراس عصام طهنينوى

انتصار طهايهاب ثمين يونسنينوى

شيته عويدحمود محمد سلطاننينوى

زوزان اسماعيلكريم فارس اسماعيلنينوى

شويخه محمودخلف مرعي حسننينوى

صبحه خلفمحمد فتحي سلماننينوى

حبسه حنظلزياد فارس محمدنينوى

فاطمه عبومحمد حمود عكلهنينوى

صلبيه حسينجاسم احمد سلطاننينوى

شمسه الياسمحمد نهاب خضرنينوى

حبسه علياحمد عبد خلفنينوى

فخريه محمد سعيدارشد علي سليماننينوى

اضحيه عبدمحمود عواد خضرنينوى

وضاحه غديرمحمود حسين عاصينينوى

ذيبه حماديادريس رشيد حمدوننينوى

نزهه جاسمعبود محمود عبدهللانينوى

حليمه احمدفالح محمود محمدنينوى

شاهه عايدرعد علي عطيهنينوى

جميله عبدالكريمسالم مثكال هواشنينوى

مسيره محمدعبدالحميد عكله عبدهللانينوى

فاطمه طعمهبنيان عبدهللا محمدنينوى

عنود خلفسالم حسن حميدنينوى

مشراكه سعيدشهاب حمودي شعيبنينوى

وضحه عبدالرزاقزهدي احمد شرقينينوى

فتحيه قاسمعمر صالح محمدنينوى

يازي عليخالد زياد محمودنينوى

حسنه مليحانغيدان محمد سالمنينوى

جماله حمدفرحان تبان مجلوبنينوى

عمشه ناصرخلف ابراهيم محمدنينوى

فاطمه داؤدحسين محمد حسيننينوى

حسينه اسماعيلحسام غالب محمدنينوى



فخريه فاضلمحمد سالم عزهنينوى

نموشه محمدخلف عبدالقادر احمدنينوى

برنو احمدعصام اسماعيل ابراهيمنينوى

كرجيه شهابحسن اسماعيل اسودنينوى

زهره خلفمهند حامد جاسمنينوى

ملكه حسينعلي محسن جاسمنينوى

سحر محمودحارث ابراهيم حسننينوى

فتحيه محمدحاتم عبدالكريم علينينوى

صافيه ابراهيمعلي حسين عنترنينوى

امينه محمديونس الياس خلفنينوى

ملكه احمدغازي صالح احمدنينوى

حليمه حسنحسين حامد كرحونينوى

جميله خلفاحمد عزيز خلفنينوى

هكشه الياسبشير حسين علينينوى

عليه محمدعماد جاسم محمدنينوى

نسيمه عليعقيل مسلم حيدرنينوى

نعام عليمراد سليمان جردونينوى

مريم احمداحمد علي احمدنينوى

حمده بلوصدام احمد عبيدنينوى

عيده سلطاناحمد خضير محمودنينوى

فتحيه سلطانمحمد عبدهللا خليفهنينوى

سعديه نجممحمد جاسم محمدنينوى

قادريه ادريسيوسف محمد يوسفنينوى

فتحيه حمدفتحي اسماعيل حميدنينوى

خوله محمدهاشم حسن عيسىنينوى

فوزه محمدقاسم ابراهيم قاسمنينوى

عيده خليفهجاسم محمد سلطاننينوى

نوفه جمعهاياد محمدعلي حسننينوى

خشفه مجيدعبدالقادر محمد يونسنينوى

فطيم بلوحسام شريف محمودنينوى

حبشه الياساحمد محمد سيكنينوى



مهديه صالحصفوك عزيز جاللنينوى

كوري عليخلف الياس عبدينينوى

خزنه عطيههاشم محمد عطيهنينوى

ورده كرمميزر زويع عبدالرحمننينوى

نعيمه عليحسين علي احمدنينوى

ريمه احمدعلي محمود خالدنينوى

عيشه خلفمحمد يونس صالحنينوى

زينب محمدحمزه عباس خضرنينوى

فوزيه خليلعمار ناظم سليماننينوى

رقيه ابراهيممحمود جاسم عبدهللانينوى

سعديه جاسمسالم سعيد سعيدنينوى

رافده ذنوناحمد غانم عبدنينوى

رخاء خزعلمحمد عماد خلفنينوى

فضيله حسينسبهان حمد حسيننينوى

فوزيه حميدفهد حسن علينينوى

خديجه مطرصالح سلطان عوادنينوى

مهديه محمدنجيب محفوظ محمدنينوى

خطر خلفصفوان حمود كحيطنينوى

كرديه حمودمحمود ابراهيم ذنوننينوى

مريم عبدهللاابراهيم احمد حسننينوى

مريم بريفارس احمد محمدنينوى

عيده جاسماحمد اسماعيل احمدنينوى

سكنه حسينمحمد جاسم حسننينوى

حليمه عبدهللاعبدهللا ايوب عبدهللانينوى

عنود عليليث اسماعيل حمادينينوى

عجو ملحمناسو علي ناسونينوى

صبحه اصهيلصدام حمد عبدنينوى

صالحه عبوشسليمان حسين محمدنينوى

خالده ياسينياسر عبدالقادر محمدنينوى

كوري زلفوحازم داود صالحنينوى

بشرى غانممهند محسن علينينوى



وضحه رمضانسالم محمود عليوينينوى

سعديه صالححمد محمد اسماعيلنينوى

خيريه الياسفتحي صالح احمدنينوى

فاطمه حميددريعي عبدالعزيز حسننينوى

نهله جيجانسيف يوسف فاضلنينوى

سوريه مال هللاهيثم محمود مطرنينوى

عويشه سلطانفوزي موفق رمضاننينوى

نوفه فاضلحسن الياس خضيرنينوى

رفعه حماديعبد حسن جاسمنينوى

حسنه محمودوكاع مجبل حسننينوى

عيده حسنوعد محي شحاذهنينوى

ترفه محمداحمد عبدالرحمن احمدنينوى

نهاد عبدصدام احمد امبننينوى

هناء احمداشرف محمود فيصلنينوى

اميره محمدمحمد عزيز محمدشيتنينوى

رقيه عبدالهاديعبدالرزاق ثابت عبدالرزاقنينوى

وطفه مطرفراس محمد احمدنينوى

فهيمه ابراهيمعماد طاهر احمدنينوى

اميره محمدياسر ادريس يحيىنينوى

كلتان نوريشامل لطيف محمد علينينوى

ساره يونسمحسن حسين محمودنينوى

بهيه سلطانشجاع يونس خضرنينوى

فنديه اسماعيلحقي اسماعيل خليلنينوى

مريم مصطفىسمير سعيد محمدنينوى

بلقيس احمدخالد سالم ياسيننينوى

سعده محمدمحمد مجيد محمدنينوى

خديجه احمدهيوا علياصغر حسيننينوى

خالده طهعمار مقداد احمدنينوى

اديبه ابراهيمذنون سالم حسيننينوى

صبحه خليفشالل محمد احمدنينوى

شمسه جاسمعائد جاسم رمضاننينوى



ونسه احمدمحمود طه احمدنينوى

عنود فتحيفارس سبهان احمدنينوى

شمامه احمدراكان ابراهيم محمدنينوى

نوره عبدهللافرحان خلف حسيننينوى

شمسه جاسموعدهللا جاسم رمضاننينوى

عنود محمدناظم جندي صلبينينوى

حمديه موسىسعود عبدالعزيز محسننينوى

سالله ابراهيمعادل حسين حسننينوى

شيخه داودثائر ياسين اعفارهنينوى

سعاد ابراهيمجاسم محمد عزيزنينوى

فاطمه حسينشوكت ابراهيم اسماعيلنينوى

حمديه جاسمادهام مرعي صليبينينوى

غزاله مصطفىعبدهللا مرمز اميننينوى

غزاله خلفصالح عيدو دربونينوى

برفي خلفبابير سيدو حمزهنينوى

مدينه ابراهيمعلي محمدصالح ابراهيمنينوى

جميله هاديمحمدزكي عباس حسننينوى

هضيمه محموددحام مليحان زبيبنينوى

بتول عبدفيصل احمد علينينوى

رفعه علياحمد فتحي حمرينينوى

صبحه محمودعبدالحميد علي محمدنينوى

سميره خضرعبدالنور صباح محمودنينوى

وفاء عبدالجباراحمد مهند طارقنينوى

جائزه رشيدوعد كمال عمرنينوى

جبريه محسنمحمد عبدهللا محمدنينوى

رويده غانممعد يونس محمدنينوى

فضه عليقاسم احمد خليفنينوى

زهره هناويمحمد عالوي احمدنينوى

كني موسىعلي يوسف جياننينوى

كامو قاسمشمو مراد سمجارنينوى

مريم فالحجاسم محمد عبدهللانينوى



ساره عليطه حواس محمدنينوى

زينب يونسبرهان عزيز محمدعلينينوى

بثينه خليلاحمد اسماعيل يونسنينوى

اكرام محمدامينعلي محمود اسماعيلنينوى

صبحه محمداحمد جاسم خضيرنينوى

افطيم خلفابراهيم محمد شيبونينوى

شذى موفقعبدهللا معتز زكينينوى

صيته طهمحمد موسى علينينوى

مهديه محمد جميلمحمود علي محمد جمالنينوى

امال صبريكرار حيدر فرحاننينوى

وضحه عزيزحسن غالب كطبنينوى

عنود عبدهللافارس حماد مناورنينوى

عدله مفضيفايز احمد علينينوى

ملكت عبدالهاديغازي صالح احمدنينوى

خزنه سلطانحسان دبوس دهامنينوى

مطره وديانحسن شريف عايدنينوى

خلفه فراجحسن نومان خلفنينوى

عدله ابراهيمليث عبدهللا علينينوى

جدعه سليمانالزم محمد حسننينوى

افراح يونسيونس رافع ابراهيمنينوى

غنيه محمديونس شحاذه محيالديننينوى

سوريه محمدغانم اسماعيل محمودنينوى

سعاد محمدعبدالسالم خالد حمادينينوى

منيفه خليلسعد محمود ثرثارنينوى

فوزيه دلييوسف محمود حسيننينوى

فاطمه حسينمحمد يونس محمدنينوى

فاطمه اوحيدمحمد احمد عبدنينوى

عمشه محمدنهاب حسون خضرنينوى

جميله محمدغازي جاسم محمدنينوى

يازي احمدهاشم حازم عبونينوى

عزيزه احمدحاتم عمر خطابنينوى



اسيه احمدعباس حسين عبدالرحمننينوى

رفعه حمزهسالم طه عبونينوى

مريم خضراحسان عبدالكريم يونسنينوى

حسنه احمدخليل محمد احمدنينوى

رفعه خلفكامل ابراهيم حيولنينوى

فاطمه يونسهاشم محمد يونس فارسنينوى

عمشه نزالمطلك محمد عبدهللانينوى

جليله محمدمحمد عبدالرحمن احمدنينوى

غاليه مصطفىمزهر عيسى يونسنينوى

عيشي احمدغدير ابراهيم غديرنينوى

شريفه شريفهيثم جاسم محمدنينوى

اميه موسىاحمد علي عمرنينوى

غزيله سلطانصدام حسين علينينوى

حبشه حميدرجب صالح عبدنينوى

صباح احمدسعد ذنون احمدنينوى

خالده محمداكرم عبدالوهاب ياسيننينوى

سناء عبدوصبري محمد صبرينينوى

بيشه حسينخلف محمد احمدنينوى

اهالله احمدخلف فتحي خلفنينوى

عيده محموداحمد جاسم سبعنينوى

سوريه ابراهيمجاسم محمد صالحنينوى

امينه عبدالياس خلف عيسىنينوى

عيده عليمحمود جاسم محمدنينوى

فطومه سوادياحمد خضير حسيننينوى

سكينه جمعهامجد جميل عبدهللانينوى

امينه محمد علياحمد عبد خضرنينوى

خوله الياسانور هالل علينينوى

هدله محمودحسين صالح فرجنينوى

مطره احمديونس اسماعيل ابراهيمنينوى

وضحه عليسعد احمد حسننينوى

فاطمه عبدهللاعلي حميد خلفنينوى



ثريه ثامرمحمد احمد عبيدنينوى

فتحيه عوادفتحي جاسم زيداننينوى

قلاير حسيناحمد سمير ماالهللنينوى

نجود سعيدعبدالجبار حسين علينينوى

عيده حسندحل بلو محمدنينوى

غربيه احمدصالح ابراهيم زيداننينوى

حسنه فنديموفق محمود عبدهللانينوى

مريم حمودعلي خضر محيميدنينوى

عليه محمدسعيدزياد طارق محمدنينوى

شمسه عزيزناصر توفيق محمدسعيدنينوى

منور حسنمحمد صالح اسماعيلنينوى

امينه جديدمحمد حسين مصطونينوى

فضيله ابراهيمطارق ابراهيم وهبنينوى

فطومه احمدصالح سالم صالحنينوى

ضيه اعبيدبشار فتحي غضباننينوى

مريم عبدهللاسعد عبدهللا احمدنينوى

فضيله حسينطه ادريس احمدنينوى

عقيله محمدعليخليل عبدالسالم خليلنينوى

ميرفت فتحيمنتصر ميسر اسماعيلنينوى

احالم يونسمحمود ثامر احمدنينوى

خزنه حسووطبان فهد احمدنينوى

سكراب كاظمطالب محفوظ محمدنينوى

عدله عبدقاسم محمد احمدنينوى

عدله يونسمحمد خلف محمدنينوى

صفاء شعبانهمام حسين درويشنينوى

اسماء خليلمعتز بشار بشيرنينوى

بشرى ذنونيونس ذنون احمدنينوى

بدريه خلفصايل يوسف محمدنينوى

معيوفه حمرانغانم سويد حبلنينوى

مريم محمدعلي عباس عبونينوى

كتبيه حسناحمد عزالدين جمعهنينوى



ريمه محمدمحمود علي محمودنينوى

رجاء طارقعالء اسماعيل ابراهيمنينوى

فاطمه منديلميسر احمد حمزهنينوى

اخالص عبدرضوان غانم محمدنينوى

زكيه اسماعيلرعد ضحوي وسمينينوى

ضحيه هواشعلي محمد عوجاننينوى

ذكرى جبراحمد وعدهللا عبدنينوى

سكينه حسنعزالدين زكر سليماننينوى

هناء حبيبعمران غالب الياسنينوى

اضحيه حسنطه محمود احمدنينوى

مديحه احمدوليد صالح علينينوى

سعده خضربرزان ابراهيم عبدنينوى

امينه عبدهللاعامر حميد يونسنينوى

عيده رمضانعادل اسماعيل حمودنينوى

عاتكه عباسعبداللطيف حسين سعيدنينوى

سالميه محمدسهيل حازم عبدالقادرنينوى

امينه مصطفىاحمد علي حماشنينوى

ترفه حسنعبدهللا محمود محمدنينوى

هنيه ابراهيمهيثم شهاب احمدنينوى

فوزيه مصطفىطالل محمدصالح اسماعيلنينوى

دورسن خضرمحمدنور عباس علينينوى

سميره بشيرثامر تحسين عبدالجبارنينوى

حكيمه اسماعيلموسى كاظم عباسنينوى

حسينه ادريسحسن ابراهيم اميننينوى

صبريه فنديفائق عبدهللا محمدنينوى

سعيده محمدجاسم احمد علينينوى

مريم فتحيياسر محمد محمودنينوى

ناهده محمدعالء جميل شيخونينوى

حبشه حبشخالد علي محمدنينوى

مريم حسينرائد هاشم خضرنينوى

عليه حسينمحمد حسن علينينوى



شكريه حسنليث ازهر تقينينوى

جهان الياسجمال طالب عبدالهادينينوى

مديحه معجنمحمد عبدالكريم يونسنينوى

نهله حسينياسر انور حسيننينوى

غنيمه ويسمحمد عباس جمعهنينوى

عيده عطشانخليل ابراهيم نحيترنينوى

منيفه ابوعليعبدالرحمن احمد محمدنينوى

بشرى يحيىايمن نافع غريبنينوى

سلمى محمديونسسعد محمدعلي بكرنينوى

ملكيه جاسمرعد عربي شطينينوى

صديقه محمدعليصبحي وعد عبدالعزيزنينوى

ملكه محمودحسين حمد خلفنينوى

عينالمها حامدفواز محمود فتاحنينوى

منيفه حسينرافع فيصل احمدنينوى

فرحه احمدحسام رمضان صالحنينوى

فلاير محمدعلياحمد سالم عبدالباقينينوى

خنسه علومحمد خضر خلفنينوى

صباحه مزهرجاسم محمد ظاهرنينوى

اعناده خليفعبدالرحمن محمود فكعاننينوى

افطيم احمدمحمود ابراهيم حمشينينوى

نوره احمدغانم محمود جاسمنينوى

صبيحه محمدصدام عبد حمدوننينوى

حسنه محمدمحمود صالح سالمنينوى

بدريه خضرخليل يونس حسونينوى

حصه يونسسالم هادي حسيننينوى

فصوله حسينفرحان علو حسيننينوى

عيافه خضروائل سالم احمدنينوى

حربيه حسنمنيف خلف مرجبنينوى

فتحيه عايدلطيف عابر سوداننينوى

كريمه سايرغسان حماد عبدنينوى

دوخه عبدهللافاطمه علي جاسمنينوى



باسمه محمدعليشاكر محمود كاظمنينوى

خالده محمدغزوان عبدهللا فتحينينوى

شيماء عبدهللاايمن احمد اسماعيلنينوى

سلطانه ياسينخليل ابراهيم سليماننينوى

نوفه ذيابمحمد خلف ادريسنينوى

لطيفه عبدهللامحمد محسن فرجنينوى

خانه سفرعبدالكريم ذياب عطاهللانينوى

مريم صالحصالح علي حسننينوى

ملحه عليحازم بيو حسيننينوى

ترفه حماديابراهيم احمد طهنينوى

صبحه محسنصدام محمود صالحنينوى

نوفه خليلالياس يونس حسيننينوى

نجاه عباسعلي خليل اسماعيلنينوى

فاني عصماندخيل خلف تعلونينوى

وضحه رمضانفتحي دهام حميدنينوى

سعاد عباسايهاب سالم حسيننينوى

عمشه بلوايهم خضر حسننينوى

وضحه مثقالحواس عجيل مشعاننينوى

فضيله احمدوليد سعود خلفنينوى

غنيمه يعقوباسعد مسلم يوسفنينوى

معصومه تقيمحمدعلياكبر خضر عبدالقادرنينوى

منيره محمدذياب شهاب احمدنينوى

غربيه خميسمحمد رشيد محمودنينوى

بتول ياسيناحمد خالد علينينوى

حمديه محمدمحمد فيصل اسماعيلنينوى

عليه رجبغانم فتحي حسيننينوى

سعديه حسنعبدالرحمن ابراهيم علينينوى

تاضي عبدهللاتحسين محمد حسيننينوى

عذره هايسمحمود محمد احمدنينوى

سعيده احمداسماعيل اخضير باللنينوى

عبره جاسمنوفل مصعاوي نزالنينوى



وضحه عنترصالح جاسم ثالجنينوى

هوله خضيرحواس غدير ياسيننينوى

بشرى ذنوندريد لقمان يوسفنينوى

فاطمه اسماعيلمحمد يوسف محمدنينوى

صالحه فالححمد ذياب محمودنينوى

سعاد حسنصالح محمود محمدنينوى

نوفه محمدصفوان حازم ابراهيمنينوى

مهيه محمودعبدالحليم خلف عبدنينوى

مهديه منصورساري عبدهللا حسننينوى

شاهه اسودعبدالخالق عزيز عوادنينوى

ندوى سليمانبدر صبري محمدنينوى

شاهه صالحعدنان نايف احمدنينوى

ذهيبه صالحعبدالجليل محمود احمدنينوى

صيته عنترحسن محمد رمضاننينوى

عمشه محمودحسين يونس فريحنينوى

افراح يونساحمد رافع ابراهيمنينوى

سالله سليمانصبري احمد علينينوى

فاطم محمدامينخالد شيخو قادرنينوى

سمراء عدورعد جاسم ياسيننينوى

امينه يحيىمشعل علي مجيدنينوى

سعاد فتحيعمر خليل ابراهيمنينوى

ناهده ابراهيمصالح حمدي فتحينينوى

نبعه محموداحمد عارف صالحنينوى

شمسه محمداحمد ابراهيم علينينوى

اعتماد سالماحمد ياسين ابراهيمنينوى

عدله احمدابراهيم يونس صالحنينوى

فاطمه حسيناحمد جمال جاسمنينوى

حمده يونسحازم عبدهللا زيداننينوى

ايلخان حجيحجي ميرزا علينينوى

عفته محمدعادل مزعل معيوفنينوى

حمده بكرصباح عبد حسيننينوى



حسنه جاسمبشير عماش حسيننينوى

غربت حسينمحمد يونس حسيننينوى

رابعه رمضانعثمان محمدامين هاللنينوى

شاهه حامدشعالن محمد احمدنينوى

تركيه حامدبشار عبدالخالق خليلنينوى

معصومه جمعهبهجت سلمان محسننينوى

صبيحه يوسفمحمد غانم الياسنينوى

لميعه عباسامين يوسف حمزهنينوى

خوله محمدمعاذ عبدالرحمن شالشنينوى

فطومه محمدحازم عبدهللا جاسمنينوى

مياسه حسنقحطان عدنان هاشمنينوى

امينه ذنونمحمد فخرالدين حسننينوى

نشميه احمدنزيه فتحي محمدنينوى

خالده عبدالكريمعلي محسن حامدنينوى

فوزيه فتحيمروان محمود محمدنينوى

عليا ابراهيمسعد محمد ماالهللنينوى

عواشه حسونعماد حسين عالوينينوى

اسيا عبدهللاعباس يوسف محمدسعيدنينوى

نجيله احمدانور علي حسيننينوى

عاليه محسنمحمود طالل حسننينوى

نركز ابراهيمامير محمدعلي يعقوبنينوى

اميره قاسممحمد ابراهيم محمدعلينينوى

فتحيه حماديمحمد عزيز محمودنينوى

خوله طهاحمد عبدالكريم اسماعيلنينوى

فضيله مصطفىرشاد رمضان عبدهللانينوى

ليلى رمضانمحمد جندي مشيوحنينوى

خشريه محمدخلف محمد سيدونينوى

شهربان عليشاكر محمود حمزهنينوى

خوله خضرجميل عواد سرحاننينوى

ترفه فتحيجمال ابراهيم عبدنينوى

نجود محمودعلي مصلح عبدهللانينوى



بلقيس عربسفان عبدهللا كاظمنينوى

سباهيه محمدصكر سبهان محمودنينوى

حنانه عبدالرزاقعبدالملك مؤيد هاشمنينوى

يازي ابراهيمعبدهللا فتحي عبدالحميدنينوى

امل حموداركان يونس حسيننينوى

امينه داودمحمود الياس جميلنينوى

كوزل هسامعبدالكريم خليل محمدنينوى

هالله بكراحمد محمد ابراهيمنينوى

عيده ابراهيمعلي محمد علينينوى

اميره عباسمحمد اسماعيل عبدالقادرنينوى

خديجه عليويمحمود احمد محمدنينوى

يسرى محمدصهيب علي سليماننينوى

هديه قاسماياد اسماعيل خطابنينوى

شهربان بيرامعلي حازم علينينوى

ايمان حامدفهد ماهر خضرنينوى

ساره يونسخضر ابراهيم سلونينوى

يازي عبدهللاصبحي حسين علينينوى

طرفه محمودمصلح ابراهيم عبدهللانينوى

غنيه عليوعد محمود عبدهللانينوى

انتصار حسينعمر عطاهللا عمرنينوى

تغريد طهمصطفى ثائر سليماننينوى

امنه عبدالحميدطارق احمد خليلنينوى

هناء محموداحمد حازم محمودنينوى

فطومه خلفمحمود ابراهيم ارحيمنينوى

باسمه ابراهيمعبدالرحمن مصطفى عبدالعزيزنينوى

فاطمه زيدانعبوش علي دواسنينوى

مريم صالححسين علي حسننينوى

ليلو صوفيصباح حسن كنعاننينوى

مطره خلفعلي حامد وسمينينوى

حربيه محمدخليل سعدون محمدنينوى

امينه عبدالرحمنمحمود عبدهللا محمدنينوى



عيشه حموعمر صبري حسيننينوى

كرحه عفرعناد صالح عباسنينوى

شهله اخليفمثنى كمال احمدنينوى

صالحه شويخفتحي حمد حميدنينوى

ضحى حسينعالء مزهر دحامنينوى

فاطمه ياسينلؤي عوني احمدنينوى

اميش بكرعمو محمو اوسفنينوى

منجي سميرسعيد ميرزا الياسنينوى

نعيمه مصطفىفالح حسن الياسنينوى

ايمان محمدمحمد عمر احمدنينوى

هديه احمدسعد سعدي محمدنينوى

فتحيه محمدعبدالقادر محمود عبدهللانينوى

خالده محمدمحمد غانم علينينوى

ثلجه خلفسمير عبد عوادنينوى

كوكب حبشاكرم خالد سعيدنينوى

سعديه حسينليث اياد فرحاننينوى

حميده حسناحمد عواد سليماننينوى

حمره محمديونس سعدي يونسنينوى

وطفه محمودشهاب احمد حسيننينوى

عيده ارحيلمنذر احمد جاسمنينوى

رابعه عبداحمد حسين خضيرنينوى

فتحيه حسينيمن يونس حسيننينوى

غزاله يوسفحسين محو مرادنينوى

هالله محمداحمد علي احمدنينوى

يازي عليذياب ياسين ظاهرنينوى

بدريه ذنونماهر سبهان عبدهللانينوى

ريمه فرمانخضير خلف احمدنينوى

خديجه عليمحمود هاشم مرعينينوى

نوفه اسماعيلمحمد طالل عبدالجليلنينوى

كلستان محمدعالءالدين نجمالدين محمدياسيننينوى

برلنده عونيفريق صالح الياسنينوى



عاصمه رشيداحمد خليل حسيننينوى

صبيحه ابراهيممحمد احمد معروفنينوى

خديجه خضراحمد محمد مصطفىنينوى

بيبيه اسماعيلسمير كريم احمدنينوى

راجحه ادريسحذيفه خالد مصطفىنينوى

فوزه ثرويمانع عبدهللا عوادنينوى

رحيمه محمدصالحسامر محمديونس مصطفىنينوى

فطومه حمودسيد فيصل حسيننينوى

فرحه حمديمشتاق حميد احمدنينوى

عامريه حسينوليد رفعت سعدهللانينوى

خوله محمدنشوان يونس حسوننينوى

عيده حسينساميه محمود احمدنينوى

فاطمه حسينجعفرالصادق سعدهللا ماالهللنينوى

ساهره اسماعيلعمر عادل محمودنينوى

فيضه محمدياسر محمد عبدنينوى

حربيه علييونس احمد خلفنينوى

خيريه حميدمشعل حمادي يونسنينوى

فصوله حسنماهر رمضان محمدسعيدنينوى

بهيه اسماعيلسيروان عادل محمودنينوى

فاطمه غثيثاحمد دحام عبدالكريمنينوى

ثريا خضيراياد هاشم محمدنينوى

نعيمه حسينكنعان محمد علينينوى

خضوره ابراهيمناجي صالح عبدهللانينوى

ليله عطيويسعد جدوع عبدهللانينوى

سهام محمدخالد احمد يوسفنينوى

اسما محمدجالل حسن احمدنينوى

حربيه عبدهللامحمود محمد محمودنينوى

وطفه عليعدنان محمد ابراهيمنينوى

كوكب احمدمحمد اسماعيل عبدهللانينوى

فاطمه ابراهيمعبدالعزيز خلف حمونينوى

فاطمه حسينقحطان نايف عزيزنينوى



نجاه جاسموسام سامي حسيننينوى

سوريه مصطفىاياد حسن احمدنينوى

اسيه نذيراسامه خالد جمااللديننينوى

فتحيه حسينمحمد صالح مطرنينوى

هاجر حسنفارس عبدهللا مجيدنينوى

نذيره حسنوليد محمد ابراهيمنينوى

مهديه جمعهعبدهللا علو مهدينينوى

سعاد عطاهللثامر عامر محمدنينوى

فاطمه عبدهللااحمد دريد محمدنينوى

نزهه محمدعليابراهيم عبدالرحمن محمدنينوى

عيشي عفديحسين محمد عربنينوى

منسيه ظاهرحماد عامد سلطاننينوى

فهميه محمدجمال عبدالرحمن عزيزنينوى

حميده عايدفهد غربي محمدنينوى

شاهه نجممشعل ايوب عبدهللانينوى

صبيحه ابراهيمرعد محمد ناجينينوى

مريم ابرهيمخالد الياس خضرنينوى

حليمه محمودسعد غدير محمدنينوى

هناء ابراهيمغيث محمود عزيزنينوى

امونه صالحابراهيم حسن قاسمنينوى

عنود خلفعبدهللا حسن حميدنينوى

ضحيه عليمحمد احمد عباسنينوى

عفره رافعفتحي محمد حمودنينوى

عمشه حسينبشير شرقي رجانينوى

امينه خلفطالوت داود حمدنينوى

منى يونسمعن سالم عبدنينوى

فاطمه محمدسليمان محمد خضرنينوى

وفاء جاسمعمار ضياء يونسنينوى

صبريه جعفرصدام محمد خضرنينوى

سناء اسماعيلاحمد عبدالجبار صالحنينوى

فاطمه علياحمد مصطفى يونسنينوى



عمشه حميدعادل يونس خلفنينوى

امينه حموشفواز محمد سليماننينوى

خزال حسنخالد مراد قاسمنينوى

هنوف مريفعذياب مفضي حبتورنينوى

يسمه جميلاكرم غانم سليماننينوى

امينه معروفاحمد يونس عزيزنينوى

جميله رجاعماد جاسم حسيننينوى

نافعه عبدالجبارمحمود احمد صابرنينوى

سعديه عيسىصفوان رعد ابراهيمنينوى

شكريه ذنونمحمود هاشم حمودينينوى

مكنزي زيدانجاسم محمد داودنينوى

شكريه عويدمحمد حامد كفرينينوى

نهاد عليعصام حميد مجيدنينوى

هدى ماجدمحمد خالد ابراهيمنينوى

طارقه احمدحمزه صالح اسماعيلنينوى

جدعه متعبعماش حميد نايفنينوى

ايمان جمعهماهر احمد جمعهنينوى

رحيمه جاسمحمزه محسن سعيدنينوى

حكيمه محمداحمد حسين عباسنينوى

ممدوحه عليمحمد علي حسيننينوى

سيسن صالحذاكر احمد محمدنينوى

فضه احمداحمد حمد محمدنينوى

فهيمه احمدهيثم محمدامين علينينوى

انوير بليخسرسوح شريده سبلنينوى

ندوه محمدصالح سليم طعيننينوى

جميله حيدرفالح وهب احمدنينوى

خوله جهادعمر احمد احميدنينوى

فوزه حسينعدنان ابراهيم احمدنينوى

رسليه احمداثير محمد اميننينوى

سهام سعيدعبدهللا خالد اسعدنينوى

ساميه صالحهاشم خلف انهيرنينوى



عامريه محمودخزعل يوسف يحينينوى

حليمه عويدارشد عائد حسيننينوى

مريم عيسىخالد محمد سليمنينوى

غنيمه حاجصالح صالح عبدالقادرنينوى

فطيم يوسفطه علي نوحنينوى

نوره حسواحمد خليل ابراهيمنينوى

عمشه حميدحافظ خضير احمدنينوى

خانم سليمانحربي رمضان جادرنينوى

نوره سليمانمحمود عبدالكريم خليلنينوى

شكريه حسيندلشاد ابراهيم محمدنينوى

بشرى يونسعباس فالح حسننينوى

سعديه خليلجعفر اسماعيل ابراهيمنينوى

غزال سليمانحميدي فارس يوسفنينوى

فتحيه سليمانعبار محمد يونسنينوى

حلوه ابراهيممصعب سهل حسننينوى

خديجه عبدخضير فتحي حسيننينوى

رحمه يونسصالح عمر الياسنينوى

فلاير صالحمحمد فاضل عباسنينوى

حلوه خضراحمد عزيز محمدنينوى

حميده محمداحمد صالح علينينوى

يازي محمدخالد محمد خضرنينوى

مهديه صالحيونس صالح محمودنينوى

كلى مرادموسو باسو عيدونينوى

ختله خلفمبارك حسين صالحنينوى

صبحه عليلفهد سعود عليلنينوى

فطومه فرحانعبدهللا عواد فرحاننينوى

فرحه عبدالرزاقسعود معيوف محمدنينوى

زكيه محمدعليلقمان محمدصالح عباسنينوى

نوال صالحاحمد فتحي عبدهللانينوى

صالحه خليفحسين علي حسيننينوى

حلوه خلفغانم حازم الياسنينوى



عوفه عليماهر درك علينينوى

شاهه يونسعيسى غانم عبيدنينوى

نعيمه ابراهيمجاسم محمد احمدنينوى

سعديه يونسحامد محمد احمدنينوى

ملكيه عليوسام وليد حسننينوى

حسنه حسينمهند وعد حسيننينوى

مريم عبيديونس راكان عايدنينوى

ذهوه ابراهيماحمد زوبع حسيننينوى

نبيه فاضلعمر عبدهللا احمدنينوى

سعديه عليالفاروق علي حمادهنينوى

ضحيه حمدسيفالدين خضر طهنينوى

تسواهم عليريان حسن عبدنينوى

وجديه محمودمحمود عبود خليفنينوى

مديحه احمدعماد خضر احمدنينوى

مهديه محمدرائد محمد جعفرنينوى

وطفه عليعدنان نايف ابراهيمنينوى

صبحه عليمشعان محمد الياسنينوى

عذره خضرمحمد ياسين ابراهيمنينوى

يازي عبدهللاعلي عزيز جاسمنينوى

زضحه عليبهزاد علي صالحنينوى

زوينه نعمانخضر محمد علينينوى

خشفه ايوبفوزي ايوب عبدهللانينوى

صبحه عليمنيف محمد الياسنينوى

مريم جارهللارياض ياسين احمدنينوى

فضه فضلعامر خليف امفضينينوى

خضيره رمضانصالح ابراهيم بلونينوى

زينب مصطفىخليل محمدطاهر محمدسعيدنينوى

وزيره فياضمقداد احمد اسماعيلنينوى

بدريه احمدعبدالسالم ياسين احمدنينوى

فضيله خضيرمحمد امهيدي محمدنينوى

وضحه حنشحمدي ذياب علينينوى



خديجه باقرالياس قاسم محمد ياسيننينوى

فاطمه سليمانصباح قادر ابراهيمنينوى

امينه عزيزفارس عبدالجبار مصطفىنينوى

عيشى محمداحمد حسين جاسمنينوى

فاطمه رشيدسفين قرطاس صالحنينوى

خديجه عمراحمد خليل عبدونينوى

نوفه عويداحمد عبدهللا سليماننينوى

مريم خضرمحمود سالم احمدنينوى

باسمه ابراهيماحمد سهيل عزيزنينوى

بتول جميلعلي صباح عبدالوهابنينوى

ناجيه محمدالزم يوسف ذنوننينوى

حربيه يحيىهاشم يونس عينينوى

سندس صالحالدينعبدهللا نزار فضلنينوى

عمشه حسنفتحي شحاذه عبدالقادرنينوى

زهيه داودمحمد موسى عيسىنينوى

عزيزه عبدهللاوعد ماالهلل عبدهللانينوى

مريم عثمانعامر عبدهللا احمدنينوى

اسماء محمدطاهرخالد محمدنذير جرجيسنينوى

شهله شكرريم رعد يونسنينوى

فضه موسىاحمد حيدر يونسنينوى

سكنه فتحيعادل فتحي حسننينوى

صالحه شعيبمحمد حسن عيسىنينوى

رابعه خالدابراهيم علي حسيننينوى

فتحيه خضرمحمد ياسين جاسمنينوى

ليلى عباسايدن محمد محمدعلينينوى

غزال خلفسيدو مرزا صالحنينوى

ميان محمودعلي خلف حسيننينوى

شوقيه سهيلعمار شاكر محمودنينوى

سكنه ابراهيميحيى محمدعلي عباسنينوى

فاطمه يونسادريس محمد عباسنينوى

فوزيه محمدلؤي عمر محمدنينوى



فرحه خلفاحمد صالح خلفنينوى

صبحه عليويصباح الياس خضرنينوى

كلثومه شكرعباس زينل حسننينوى

عائشه مشرفصلبي احمد طالبنينوى

زهيه محمدفتحي عبدالرزاق ضبعنينوى

ريمه موسىفتاح احمد مهدينينوى

نوره صالحمحمود احمد جاسمنينوى

عمشه حمدابراهيم خضر محمدنينوى

فضه طهعالء علي محمدنينوى

شكريه محمودمحمود مشعل خليلنينوى

عديله حسنسعد مهدي صالحنينوى

فاطمه احمداحمد جبار سلطاننينوى

حسنه احمدعناد احمد خضيرنينوى

حرفه طهاحمد فارس محمودنينوى

زكيه عيسىارشد طيب احمدنينوى

اقبال محمدمحمد هاني حمونينوى

ترفه ذيبانقيس احمد عطوهنينوى

نجمه عبدهللاسعد سيد جادنينوى

ترفه خضيردحام حمدان ادهمنينوى

فضه عودهاحمد حسن عيادهنينوى

هدى توفيقعلي حسين عطاهللانينوى

فضه خلففيصل سراي علينينوى

محروسه محمداحمد سالم عويدنينوى

نجمه سويدمحمد جاسم حمادينينوى

نجود علييوسف حسين الطيفنينوى

عنود خلفبالل حسن حميدنينوى

فاطمه عبوشاحمد محمود احمدنينوى

فكريه ابراهيماحسان محمد احمدنينوى

مريم ذنونليث سعدي عالوينينوى

هيفاء مصطفىمحمد حسن فتحينينوى

سميره خلفاحمد صبحي احمدنينوى



باسمه دحاممروان فيصل محمودنينوى

شمسه حسنبشير محمد حمدنينوى

ليلى حبيبميسر عليان عويدنينوى

حصه حميدعويد علي ويسنينوى

صبا خالدمومن احمد محمودنينوى

فضه حسينمحمد مصطفى محمد سعيدنينوى

ترفه خلفحامد حسن محمدنينوى

كرحه عبدهللاعبدالرزاق احمد ابراهيمنينوى

حليمه جميلمحمد وليد احمدنينوى

حليمه حميدعلي جاسم احمدنينوى

شمسه خضيركرم محمود خضيرنينوى

حليمه محمدمحمد احمد محمدنينوى

محروسه سلطانعبدهللا محمد صلبينينوى

كرحه محمدعمر رمضان سلماننينوى

حصه صالححسن عبد علينينوى

هنوف حموديوسف مجبل محمدنينوى

عليه محمداحمد عموري علينينوى

صبيحه سعيدصالح احمد عبدنينوى

امينه مرعيويس طه علينينوى

سفانه حسنعبدالرحمن اسماعيل علينينوى

هضيمه حمادمحمد محمود خلفنينوى

غزاله عبدادهام صالح نامسنينوى

منيفه شيالمحمد خليف علوشنينوى

اهديه قدوريياسر حسين حمدنينوى

حبسه محمودحمادي حميد علينينوى

ودحو حسينتحسين بركات محلونينوى

منجي مطواسماعيل خلف خلفنينوى

خديجه حيدرعزيز مجيد اسماعيلنينوى

ترفه جاسمامجد عثمان مخلفنينوى

ترفه محمدمنهل محمد الياسنينوى

حميده مخلفمحمد حسن قادرنينوى



بيشه اسودمحمود محمد احمدنينوى

سوريه عليرعد سليمان جمعهنينوى

معيوفه حسينعبدهللا حميد صالحنينوى

موضي محمداحمد يونس محمدنينوى

وداد حسينمحمد احمد محمدنينوى

اسيا خلفايهم ظاهر حسيننينوى

رفاه احمدايوب ناهض دحامنينوى

جنان حامدوعدهللا خليل ابراهيمنينوى

وزه جاسمفتحي نايف يونسنينوى

كلين خضرشعيب ساقي حسيننينوى

ونسه سليمانشامل حازم رضانينوى

نوره خليلعقيل جاسم ساعدنينوى

خديجه فتحيعباس فتاح شنواينينوى

فطيم عبدهللارافع خلف حسيننينوى

مديحه جميلاحمد محمدحازم محمدشريفنينوى

وضحه صالحاحمد حبيب صالحنينوى

ريمه محمدمحمود اعويد عيسىنينوى

شمسه محمدخضر صالح حورينينوى

دباحه خضراحمد الياس محمدعلينينوى

وعد بلوانور ابراهيم اعويدنينوى

عفره خلفاحمد علي الياسنينوى

فصوله دليانبدري خلف خضرنينوى

تخيمه محمدمحيسن عكيل رويعينينوى

وفاء مشعانمحمد عبدالرزاق محمدنينوى

ترفه ابراهيمعبدهللا خلف احمدنينوى

غزاله محمدخضر ذياب احمدنينوى

عليه حمزهعبد ابراهيم احمدنينوى

رفعه خضرعبدالمحسن احمد سعيدنينوى

هدله فتحيمحمد شهاب خلفنينوى

نوره عليعمار عبدهللا خليفنينوى

شاهه خضرعثمان شيخو محمدنينوى



حميده عبدهللامحمد خضر اسودنينوى

شمسه صالحفرحان محمد احمدنينوى

صيته ابراهيميوسف علي حسيننينوى

شمسه طركيياسر نجم عصرينينوى

صبحه سعيدمحمد سعيد حنش فارسنينوى

زهيده محمدغزوان عطاهللا محمودنينوى

شمسه صالحاحمد ابراهيم علينينوى

سلوى اسليمهذال صفوك حسننينوى

مريم موسىمحمود ثالج فرجنينوى

حديه عليابراهيم احمد فتاحنينوى

وضحه محمودعلي محمود جاسمنينوى

نوفه محمودزياد خلف عمرنينوى

بشرى احمدمحمد حسن مرعيدنينوى

رسليه احمدمحمد ابراهيم خلفنينوى

فهيمه مطيرانخضير ترني شبوطنينوى

رده ابراهيمعبدالحافظ علي حسيننينوى

انفيله عبدهللاجاسم محمد حسننينوى

عيده محمودابراهيم جاسم سبعنينوى

عمشه جاسمعلي ذياب حسيننينوى

عامره يونسغسان خالد محمدنينوى

رقيه ساعدحسن علي بكداشنينوى

فرحه زيدانحسن حمود ظاهرنينوى

عدالني عمرحسين مجو حامدنينوى

ازهيه احمدحسين احمد خلفنينوى

حده صبريمحمد حسين علينينوى

شاهه قاسموسام يوسف حسيننينوى

كوري عبدهللاايزدين بركات خلفنينوى

نعام عبدهللاسعيد كريم خديدانينوى

سهله غزالجواد طه محمدنينوى

نيساني نعموسليمان خيرو خلفنينوى

ملس بركاتسعد سعيد اسماعيلنينوى



راضيه محمدمهدي محمدعلي حسننينوى

فائزه صالحمحمود حامد حسننينوى

زهره مجيدهندي سليمان صاللنينوى

ساميه محمودرائد محمد علينينوى

عبله حسينوسام صباح سعودنينوى

فضيله صالحمحمود طالب حسننينوى

عديله جمعهجمعه علي حديدنينوى

غنيه فيصلعمر سمير محمدنينوى

فاطمه يوسفعبدالجبار محمود عزيزنينوى

صاره ابراهيمعلي محمد شويخنينوى

شيخه كرديمحمود محمد محمودنينوى

نعيمه محمدمشعان محمد سعيدنينوى

اضحيه عبوشعبدهللا محمود فتحينينوى

فتحيه الياسحمود خلف مشعاننينوى

رفعه محمودابراهيم اسويلم علينينوى

عنود شهابظاهر محمد صلبينينوى

وضحه احمداحمد محمد سويدنينوى

عاليه عيسىخشمان مطوري هاللنينوى

عيده محمدهزاع الهمس عسلنينوى

زهره الياسعبدالحي منير خضرنينوى

ملكه حمادينزار علي احمدنينوى

خوله احمدمالك جاسم محمدنينوى

فطيم محمدشاكر محمود علينينوى

ثلجه ذنونقيس صالح عبدنينوى

فاطمه عطاهللاعيسى احمد سليماننينوى

عائشه محمدفارس محمد سليماننينوى

شكريه احمدمالك صلبي احمدنينوى

امويطي يتيمحمد فارس شاهيننينوى

لكبيله دويحخميس حماد دلياننينوى

عمشه حسينرافع عنتر اسعودنينوى

شيرين حسينداود صالح دربونينوى



زهره خلفحجي يوسف جمعهنينوى

شاهه ابراهيمثامر محمد تايهنينوى

عوفه خضيرغانم مناور حمدوننينوى

هلو حسنقوال درويش خديدهنينوى

زيتون حبشوسليمان صبري اودينينوى

بتن عليداود عبدهللا شفاننينوى

ايمان صالححسين علي جاسمنينوى

الطيفه محمدمحمد احمد زكونينوى

جميله حنوشجهاد سالم فالحنينوى

مطيره مخلفعلي عياده هدروسنينوى

معيوفه محمودحمو احمد سليماننينوى

حمامه محمددخيل خميس سليماننينوى

محروسه حمدوناياد محمد علينينوى

صبريه حسينعمادالدين مال هللا فتاحنينوى

ضحيه بدويعايد صالح حسيننينوى

هنيه حميداحمد محمد احمدنينوى

ثريه احمداحمد محمد جاسمنينوى

هاله عبدالنافععالء شامل احمدنينوى

فاتن يونسعلي بالل طهنينوى

تاضي احمدصبري يحيى حسيننينوى

فهيه حميدطه اسماعيل حمزهنينوى

خضيره محمداحمد يونس احمدنينوى

فرحه خلفسعد تايه خضيرنينوى

زهره عليمحمود محمد محمودنينوى

سهام عبدواحمد عامر غائبنينوى

هنوف عزيزسالم عجل سالمنينوى

صبحه صالحجميل ياسين محمدنينوى

تاضي صالححسين عوفي حسيننينوى

ميو برهيمجمال عيدو الياسنينوى

صافيه محمدحميد علي خلفنينوى

مريم فتحيعبدالجبار عبدالرحمن كريمنينوى



هديله عليصالح مصطفى احمدنينوى

تاضي محمدسهيل سبهان خلفنينوى

فطومه حامدصالح حازم عزيزنينوى

غزاله الياسمحمود جاسم محمدنينوى

افراح موفقاحمد ميسر سلطاننينوى

ترفه حسنالحيد علي محمدنينوى

مريم عليمصلح محمد حسيننينوى

طليعه جنعانخالد عبد جبرنينوى

حوه ابراهيمرعد محمد ابراهيمنينوى

رباح حسنصالح منديل نجمنينوى

اضحيه صباحمحمد يوسف محمدنينوى

محروسه حسينجدعان فاضل حمدوننينوى

خوله عليعبدهللا محمد صالحنينوى

ليلى فتحيعبدهللا خلف عثماننينوى

غربيه يونسمحمد عطشان محمدنينوى

زهيه خلفعالء محمود محمدنينوى

صباح زيداناحمد نشوان رجبنينوى

اسيا محمدمحمود هالل محمودنينوى

وضحه جاسممهيدي صالح محمدنينوى

خالده مجيدبدران فتحي حسيننينوى

نوال حامدايهاب صالح عبدهللانينوى

ميسون مصطفىربيع مظفر حسام الديننينوى

عصريه عليحسين جمعه ذنوننينوى

شكريه محمودمذكر عواد صالحنينوى

سالمه حميدصفوان تيسير اسماعيلنينوى

خديجه سعيدبسام جميل علينينوى

لبنى عبدالهاديزيد مؤيد حميدنينوى

مهديه احمدعالء عبدهللا سلطاننينوى

صبيحه عليضياء الدين محمود جرجيسنينوى

ضحيه اسماعيلعبد احمد حمدنينوى

خوله ابراهيمعبداالله احمد عبدهللانينوى



حمده فتحيخالد فخري احمدنينوى

عواشه محمدصالحاثير الياس خضرنينوى

ترفه مولودعلي فاضل خليلنينوى

وضحه حسينحسين علي اسعيدنينوى

خديجه محمدزهير حسن سليماننينوى

هنوف عبدهللامحمد خلف رمضاننينوى

زينب سعيديوسف ماالهلل قنبرنينوى

جدعه عبدهللاراغب صالح احمدنينوى

خلفه فرجرعد كريم عبدهللانينوى

سليمه سليمانسمير سعيد محمودنينوى

هاشميه محمودمحمد فتحي حامدنينوى

حميده حسينفتحي عبدالرزاق احمدنينوى

سلمى محمودمحمد شكر محمودنينوى

الماز شاهينعبدهللا نجم عبدهللانينوى

درسن اسماعيلابراهيم يونس ابراهيمنينوى

اسمه محمودمقداد حسين علينينوى

حبشه حبشكنعان ياسين محمودنينوى

سوريه محمدرعد الياس خلفنينوى

احميده حاسمضاحي خضير عبدنينوى

وضحه حسينعلي حسين حمونينوى

فاطم لوندموسى يونس علينينوى

صبيحه حسينحسين عبدالقادر محمدعلينينوى

كافيه فتحيراغب حسن علينينوى

شتله عبارعماد طارق احمدنينوى

فطومه عيسىمحمد جاسم محمدنينوى

خلفه سلطانريان اسماعيل عبدهللانينوى

شمسه جاسمعلي جاسم رمضاننينوى

يازي عابدعبدالالم عواد رمضاننينوى

كوري خاستيخدر خلف علينينوى

سعديه حمدمحمد علي مخصفنينوى

شاهه محمددخيل محمدصالح احمدنينوى



حنان عزاويمشرف احمد باللنينوى

زهور عزيزربيع نبيل حازمنينوى

زكيه مصطفىحسين حسن حسيننينوى

زكيه حسينحسن عزيز حسننينوى

سهام احمدنذير جمال محمدنورنينوى

نركز زينالعابدينحميد الياس اميننينوى

نوفه هاديانس كاجي عبدنينوى

دالل محمدمحمد فارس محمودنينوى

زوره حسينقاسم محمد محمديونسنينوى

زينب يونسسالم يونس وهبنينوى

غنيه محمدثائر شحاذه محيالديننينوى

اميره يحيىسعد مشعل رمضاننينوى

عمشه يونسيحيى جاسم محمدعلينينوى

عدله محمداحمد ابراهيم حمزهنينوى

فطيم رشيدعمر ابراهيم راشدنينوى

انعام يونساحمد نوفل احمدنينوى

نداء سالمالياس محمدسعيد ناصرنينوى

ترفه عبدعبد صالح عزيزنينوى

سعيده وعدوعد بشير قاسمنينوى

خديجه عبدالكريبمخيري احمد علينينوى

سعاد ابراهيمستار محمد عزيزنينوى

صبيحه مجدلمحمد عباس محمديونسنينوى

فطومه جروصالح خميس علينينوى

يازي جمعهعالء محمد عبدالعزيزنينوى

مشراكه ملوشاحمد عبدالرحمن ابراهيمنينوى

صبحه محمودمحمود علي محمدنينوى

خوله محمدمصطفى صالح احمدنينوى

مريم عواداحمد علي محمدنينوى

جما جاسمغازي سعيد احمدنينوى

انتصار محمدعليياسر احمد ابراهيمنينوى

افطيم خلفاحمد حميد جعبازنينوى



فاطمه حسنهيثم فواز مرعبنينوى

ترفه محمدعبد حمدي عبدهللانينوى

عيده محمدعبدالرزاق نعمه مباركنينوى

حمده محمداحمد فتحي احجابنينوى

نجمه محمدعامر مسلم وهبنينوى

شكريه حسينقاسم جمعه محمودنينوى

بشرى احمداركان شعبان عطيهنينوى

زينب رجببشار خليل اسماعيلنينوى

حنيه فرجمحمد احمد شهابنينوى

اضحيه عبدسلطان عواد خضرنينوى

فطيم محمدفتحي حسن عسافنينوى

معينه عبدالحميدعلي احمد سليماننينوى

سناء صالحنشوان ابراهيم عزاوينينوى

فردوس هاشمحسين حسين سعيدنينوى

وزيره يحيىرياض ادريس ذنوننينوى

نمشه جاسمخوله عبود خضرنينوى

ماهيه سعيدنشوان محمديونس حسننينوى

امينه خضررياض محمد ابراهيمنينوى

حله سالمحسين خليف احمدنينوى

جهاده اسماعيلذاكر يونس احمدنينوى

عنود اشالشفالح حسن نهارنينوى

مرضيه سليماناحمد صدام جبرنينوى

فضه شيخانعلي محمد خضيرنينوى

رقيه ادهمرضا جميل قنبرنينوى

هناء حبيبرياض غالب الياسنينوى

فاطمه علييوسف علي يوسفنينوى

خيريه مصطفىيوسف حميد احمدنينوى

حسينه خضرعلي خضر ابراهيمنينوى

اهويه عليحسن فاضل حسننينوى

وزيره حسينلؤي حامد ايوبنينوى

شرقيه اسعدرعد صبيان محمودنينوى



يازي محمدعلي حسين محمودنينوى

بشرى عليصهيب احمد صالحنينوى

تاضي عبدهللاحسن علي لجينينوى

كتبيه حسنفراس سعيد حسننينوى

غزاله محمداياد فيصل علونينوى

نجمه محموديونس احمد باللنينوى

شكريه جاسممحمد جارهللا عزيزنينوى

حربيه محمودعدي حامد احمدنينوى

مريم سليمانمؤيد داود فندينينوى

امينه محمدعلي حسن محمدنينوى

هدى يحيىليث سامي داودنينوى

فطيم عبدهللااياد صالح حسيننينوى

امل مهديابراهيم خليل ابراهيمنينوى

فطيم احمداحمد ابراهيم حمودنينوى

صالحه حميديونس احمد محمدنينوى

مريم احمدابراهيم عبدهللا شيتنينوى

اعجميه محمودسعد صباح سالمنينوى

صالحه عوادمحمود عبد احمدنينوى

مامز محمدشريفصادق محمدامين احمدنينوى

فطيم احمدعلي محمد محميدنينوى

ابتهال صالحاوس عبدالخالق سالمنينوى

ريشه احمدياسر حازم شعباننينوى

نزهه حموفيصل عبدالباري مصطفىنينوى

اديبه احمدصبحي يونس محمدنينوى

غيداء طلبمحمود محمد شكرنينوى

ذيبه هيجلمحمد نهار ذمطلكنينوى

نجاه مجيدفائز هادي ابراهيمنينوى

ثريه اغديرصدام عفر غديرنينوى

فاطمه معيوفحردان بلو خليفنينوى

زوينه عليمحمد داود موسىنينوى

تاضي احمدانور شيخو ابراهيمنينوى



زهره عبيدمحمد حسين جرجيسنينوى

فاطمه حسنفتحي احمد عطاهللانينوى

شمسه سلطانمحمد خضر محمدنينوى

امينه احمدعبدالمحسن محمد احمدنينوى

خالصه حسينمحمود جبر محمدنينوى

عيده ناصررعد محمد جاسمنينوى

شعيله محيمدطالل ذنون عبداللطيفنينوى

ذباحه عواداحمد عواد شويشنينوى

طرحه مجولمنيس محمد نزالنينوى

منيفه راضيفزع خلف عبيدنينوى

فاطمه حمدياسر اسماعيل صالحنينوى

زهراء وعدهللامحمود صالح محمدنينوى

رواء عاليفيصل اياد عزيزنينوى

نذيره محمدعيدميسر فاضل محمدنينوى

اسمهان ماالهللمومن احمد عبدالجليلنينوى

شكريه محمداسعد محمد عزونينوى

صباح هاديصدام شاكر محمودنينوى

تاضي خليلنشوان احمد فتحينينوى

ساجده حسنلؤي عبدالرزاق حامدنينوى

خضيره عيسىبشار بللو امديدنينوى

اميره محمدفراس عمر خزعلنينوى

حربيه عباسنوفل خزعل حاجمنينوى

مها ابراهيمصطام فضيل خضرنينوى

انوير خشمانفرحان عفاص ضحوينينوى

فضه كعودمهدي صالح حسننينوى

عمشه يونساسماعيل احمد عبدنينوى

شيته ابراهيمزيدان خليف عطيهنينوى

ميس خالدامير محمد وسامنينوى

عليه ثامرمحمد ادريس خلفنينوى

ثالثه خايررمضان حسين حمادنينوى

فداء يوسفيحيى ناصر عبدالمنعمنينوى



خنسه خليلصدام مصطفى خليلنينوى

صبحه امينمحمد احمد خضرنينوى

عايده حسنعامر ذنون يونسنينوى

غزاله محمدمعاذ حسن محمدنينوى

شكريه علياحمد سليمان حسيننينوى

عمشه يونسعلي حسام طهنينوى

فرحه صالحبالل هذال باللنينوى

عزيزه عبوطه ابراهيم احمدنينوى

صالحه عبدزوبع محمد احمدنينوى

فتحيه عبدهللااحمد يوسف علياننينوى

كرجيه يحيىمهند محمد سليماننينوى

هناء محمدبشيرصفوان سالم قاسمنينوى

ثجيله عليهادي اسود عبدهللانينوى

فاطمه جاسمصفوان احمد سلطاننينوى

فضه خلفعواد طلب محمدنينوى

كرحه عليعماد فتحي حمودنينوى

فصله عزوذياب محمد جلودنينوى

حمده خازرمجيد عبدهللا مجيدنينوى

سالله عليمحمود محمد عنيزنينوى

شيماء عبدهللااحمد محمد يونسنينوى

حبشه عطيهافريح بالل عوادنينوى

خديجه محمدفالح احمد محمدنينوى

سمر عبدالعزيزفراس حسين ابراهيمنينوى

حلوه حيانفواز علي حمونينوى

فوزيه طلبرياض تحسين حسننينوى

مسيكه طارقعماد فارس عبدالرزاقنينوى

عائشه خالدصخر احمد رشيدنينوى

عمشه مطرودمحمد احمد محمدنينوى

بشه محمدمحمد رمضان شويشنينوى

خديجه يوسفمحمد حمو سليماننينوى

سلسبيل شاكرعبدهللا غسان عدناننينوى



افطيم حسنخالد فتحي خلفنينوى

عمشه دخيلحميد حمد فرحاننينوى

سعده عبيدعلي زايد عشيشنينوى

غاليه يوسفعبدهللا بشار خليلنينوى

منيره خضيرابراهيم عبد حورينينوى

اسيا عمرمنهل محمد احمدنينوى

عيده حميدغانم خلف صالحنينوى

حربيه احمدطاهر شاكر محمودنينوى

زكيه حموعبداالله فتحي فاضلنينوى

حربيه محمدزهير قاسم يحيىنينوى

باسمه هاشماحمد محمود عزيزنينوى

مهديه عزيزايمن عبدالكريم مجيدنينوى

حكيمه محمداحمد مجيد احمدنينوى

مريم صالحنواف خضر علينينوى

شمسه هاللاحمد علي عكلهنينوى

خديجه عباسياسين طه عبارنينوى

وفاء عبدالحميدميسم كمال احمدنينوى

حمده عمرثامر حميد جاسمنينوى

ترفه عودهعبد عايد حمداننينوى

سحر عبدهللاحسين محمد عزالديننينوى

حبسه نزالبرجس عمبوزي صالحنينوى

حسينه بهارخليل رشيد احمدنينوى

نورالهدى محمدكريم عبدالهادي صالحنينوى

خوله شحاذهمحمود عبدالخالق سعيدنينوى

وضحه خضرعامر حمدان عبدهللانينوى

سنيه حسينعبدالمنعم عبدهللا ثلجنينوى

نهله محمودراكان صالح يونسنينوى

محروسه حميدتركي عطشان محمدنينوى

صاره خضرفارس جندي ياسيننينوى

مريم الياساياد عبدهللا احمدنينوى

فطيم محمدصكبان عارف حسيننينوى



خالده خليلاحمد فواز صالحنينوى

مريم بلوعكله محمد جاسمنينوى

ليلى سلطانرياض طلعت رفعتنينوى

زهره حسنفيصل علي حسيننينوى

رجا ادريسعبدهللا رعد محمدنينوى

غزاله احمدمحمد وعد ذيابنينوى

حميده احمدحسن صالح احمدنينوى

صبحه سلطانمحمد صالح قادرنينوى

سكينه حمدونمحمد خضر محمودنينوى

صبحيه يوسفسعد محمد سعودينينوى

شيته ابراهيمعدنان احمد محمدنينوى

فتحيه عبدهللاعالء اكرم جمعهنينوى

خنسه حسوحسين جاسم علينينوى

شاهه يونسعلي حسين اسماعيلنينوى

خيريه عواداحمد فتحي علينينوى

عويشه يونسرافد صالح محمودنينوى

يازي محمودمحمد جاسم محمدنينوى

ياخه سلفيججالل منيف جيرهنينوى

مريم ىمصطفىاحمد حلو ظاهرنينوى

صباح محمودلؤي وتار قاسمنينوى

مرضيه عثمانسالم محمود ذنوننينوى

عائشه مرعيحسن احمد عيسىنينوى

سوريه عليزيد جبر صالحنينوى

فتحيه عبدهللامحمود احمد حميدنينوى

زهيه عليايوب جاسم عبدهللانينوى

فهيمه حاكمنشوان محمد علينينوى

رسميه اسودشالل فياض بطيخنينوى

فاطمه عليحسين محمود محمدنينوى

برشه حجيمحمد فاضل عباسنينوى

ربابه اسماعيلزينل يوسف حسننينوى

خديجه يعقوبشاكر محمد يوسفنينوى



خالده سليماناحمد عبدالواحد سليماننينوى

كلشان فتحيغانم عبدالرزاق حمزهنينوى

غزاله جاسمحسين جاسم صالحنينوى

غربيه ارمضانفارس محمد حروبينينوى

حصه محمداكرم احمد عبدالعزيزنينوى

وسميه احمدخضر محمد ابراهيمنينوى

مطره عبدهللافالح حسن عبدالعزيزنينوى

حليمه خضرهاني صالحالدين اسماعيلنينوى

بشرى محمدبيان محمد جاسمنينوى

رابعه احمدباسم ابراهيم احمدنينوى

فرحه رفاعيمحمد جدعان فاضلنينوى

زهره ياسينمحمود ذنون احمدنينوى

جدعه حسينشهاب احمد جاسمنينوى

عيده اسودصالح محمد حسيننينوى

غزال عمردخيل اسماعيل متونينوى

صبحه ابراهيمصالح طه صالحنينوى

اميره محمدجميلعالء حسين توفيقنينوى

بسى خليلعبدى بيناف حامدنينوى

كامله قولوفرحان بشار خضرنينوى

عدلي شموفالح حسن قاسمنينوى

لمعه احمداحمد راغب محمدنينوى

عويشه محمدعلياحمد صالح ثامرنينوى

محروسه محمدكاظم عبد عباسنينوى

ليلى سموفرحان رشو سرحاننينوى

بيزار حيدرالياس مرزا حسننينوى

خلفه سبهانعادل محمد خليفنينوى

رويده فتحياحمد سعيد حمادينينوى

خرنوفه عيدونواف رفو جبونينوى

كريمه حسيناحمد يونس محي الديننينوى

نوره عيدانمحمود عبدالمنعم احمدنينوى

عمشه صالحعلي احمد صالحنينوى



فاطمه حسينصالح علي رمضاننينوى

منى فتحيصهيب نبيل سعيدنينوى

بسي َ امينيوسف رجب ابراهيمنينوى

نوفه عبدالحميدفواز طه عبدهللانينوى

فطيم محمدبدران الياس مضحينينوى

نوفه محمداحمد محمد علينينوى

اينه حسنعمر علي محسننينوى

خميسه خلفعماد صبحي هاللنينوى

حسينه غانماحمد خالد سالمنينوى

فصله مجيدضياء صابر سعيدنينوى

فاطمه خضردخيل احمد يونسنينوى

عدله خلفخالد كامل علينينوى

مريم عليجمال اسماعيل محمودنينوى

حليمه احمدابراهيم مولود محمدنينوى

طاوي عمرمسعود رسول اسماعيلنينوى

فرمان يوسفاياد محمد مصطفىنينوى

خانم سليمانحميد رمضان جادرنينوى

هدله بشرسالم مسعود برجسنينوى

نوفه ابراهيمعمر ابراهيم رشيدنينوى

فضه جمعهحميد عزيز احمدنينوى

حره شتيويعبدالكريم صلبي معيوفنينوى

خيريه جاسمثامر فتحي محشولنينوى

نجود حسنمجيد علي محمدنينوى

سليمه يونسفائز حكمت سليماننينوى

سعده رمضاناحمد رمضان خلفنينوى

عيشه رحيلاحمد صالح محمودنينوى

اخالص عبدالكريمحسن فراس ناظمنينوى

زيري قاسمبركات شمو كاكلنينوى

فرحه طهجاسم احمد محمدنينوى

بيشه حمدوشفارس بازو ابراهيمنينوى

عيده حسناسماعيل جدوع محمدنينوى



خديجه ابراهيمباسم محمود طهنينوى

تركيه حسينابراهيم عمر حسيننينوى

الهام فوزريريان نبيل عبدالقادرنينوى

فطومه جدوعخضير غربي عويدنينوى

ايمان يونساشرف اياد ذنوننينوى

حمديه علياحمد حسين احمدنينوى

فصوله سعدوابراهيم رشيد حسيننينوى

بهار عمرخضر علي عتونينوى

هبريه شاهرفليح جزاع عبيدنينوى

احالم يونسعبدالحميد احمد محينينوى

اقبال اسماعيلنوفل تحسين طهنينوى

كلثوم داودشكر محمد حسننينوى

نزيمه محمدمهند ابراهيم علينينوى

سيفي سعيدياسر خديدا مرادنينوى

بسنه احمدديان عمر رشونينوى

اقبال حسيناحمد جالل طهنينوى

نازي حاجيرمضان حاجو محونينوى

صبحه يوسفكرم امجد صالحنينوى

هناء حازمحسين فارس محمدعلينينوى

منيفه محمودجرجيس خضير محمدنينوى

وضحه مرعيمحمد عبدالغفور عبيدنينوى

اعويشه صالحابراهيم حسن محمودنينوى

نجاه توفيقمهدي قابيل علينينوى

منى الياسفارس حمدهللا محمدنينوى

نهله حسيناسماعيل عبدالمالك اسماعيلنينوى

تعبه عزومثكال مطلك راكاننينوى

عليه عبدهللاعمر رعد اسماعيلنينوى

بثينه عبدالقادرعلي محمد خيرينينوى

وضحه احمدخلف حسين حمودنينوى

حكيمه محمدمحمد صالح عوضنينوى

خاني عبدالرحمنامين حاجي محمدنينوى



فهيمه محمدمرعي حسن سلونينوى

فخريه اسماعيلكنعان محمود علينينوى

عليا محمدفتحي صالح علينينوى

عمشه خلفصالح ياسين ثالجنينوى

غربت محمديونسموفق بهجت محمدعلينينوى

ناظره يوسفخالد ابراهيم احمدنينوى

يلدز سعيدمشعل خلف ظاهرنينوى

نذيره جميلعبدالسالم هاشم سعيدنينوى

سميره زيدانبشار عبدالجبار خضرنينوى

سعديه احمدعصام عبدهللا علينينوى

زليخه طهيوسف ادريس احمدنينوى

طرفه خلففتحي حسن محمدنينوى

طيبه ايوبعبدالمحسن محمد كاضمنينوى

ملكيه رشيدنكتل حسون صالحنينوى

مرضيه صلبيمحمود محمد محمودنينوى

امينه محمدطارق عبد مجيدنينوى

جميله شاكرمحمد صالح غضباننينوى

هنوف يونسخالد جاسم محمدنينوى

هنيه ابراهيممحسن سامي حسيننينوى

ازوينه بنيانهادي مرضي عيادهنينوى

مريم طهمحمد احمد محمدنينوى

هدى حمادضيف حمود ضحوينينوى

مريم سليمانسيف صدام حسننينوى

فضه ابراهيمصالح الياس زعاللنينوى

مريم يحيىامين موسى احمدنينوى

ثريه محمداحمد طه ياسيننينوى

نجمه مطربدر محمد احمدنينوى

جازيه طهصفاء موفق ادريسنينوى

سهام عبدالجبارنجالء عبدالواحد خضيرنينوى

هذيه عكيلمؤيد رشيد علينينوى

الهام ياسينبراء نزار ادريسنينوى



صبحيه مصطفىمقداد محمدامين يونسنينوى

غنيمه محمدسعيد جويد احمدنينوى

سهله احمدفدعم محمد علينينوى

فتحيه شعباناحمد عطيه خلفنينوى

سكنه عبدعلي عبدهللا علينينوى

حميده محمداحمد صالح جاسمنينوى

سالله سليمانفرحان حسين قادرنينوى

عنود سلطانعلي حسين علونينوى

بيروز احمدشيروان محمد بابكرنينوى

مياسه عليعبدالستار خضر عبدهللانينوى

مريم غديرخضر سليمان محمدنينوى

صبحه درويشداود سليمان علينينوى

وصال عبدالقادرعبدالرزاق صباح عبدالرزاقنينوى

سعديه احمدعلي ماالهلل سعيدنينوى

سكنه ناصرنيجرفان حلول بادرنينوى

فضيله عبدالرحمنمقداد حامد ذنوننينوى

ثلجه حسينعلي حسون علينينوى

ثريه ثالجصالح منديل عبدهللانينوى

صباح مصطفىمحمد اكرم قاسمنينوى

زوره عباسغسان عزيز عيدونينوى

ساجده عمرعلي محمدسعيد عبدالقادرنينوى

شمسه صالحاحمد يونس احمدنينوى

نوال عائدسبهان طالل احمدنينوى

حليمه رجباحمد محمد صالحنينوى

رويده محمدفارس شالل خريباننينوى

هديه عوادجاسم محمد هتاشنينوى

زينه حسنعصمان رمضان حاجينينوى

كلي نوريكاميران عبدالسالم سعيدنينوى

وضحه عبطانمحمد علي حسننينوى

وضحه جاسممحمود محمد سلماننينوى

نوره اسماعيلسعد نذير خضرنينوى



ترفه جدوعسالم ابراهيم محمدنينوى

شهربان يونسحسين محسن محمدنينوى

غنيه فرحانجالل محمد احمدنينوى

اميره محمديونسعبدالهادي عبدالحميد حسيننينوى

كوكب محمداوس عبدهللا محمدنينوى

عاليه عبدالهاديعامر احمد اسماعيلنينوى

احالم احمدمحمد سعيد محمدنينوى

هيله خضيرنشوان طه محمدغزالنينوى

ريمه خضرعماد عائد حسيننينوى

فاطمه احمدعبدالباسط حازم محمدعلينينوى

نميره ناهيحكيم حميد عباسنينوى

امينه رمضانخالد احمد صالحنينوى

مزري محمدامينخالد محمد رشكانينوى

منيره شكرىيونس محمد مصطفىنينوى

زكيه حامدعصام فتحي خليلنينوى

زهيه محمدمحمود جاسم حمادينينوى

عمشه مشهورمحمد حمزه عبدنينوى

فطومه عبدهللاعبدهللا مدلول اصلبينينوى

ثالثه احمدعلي نزال حسيننينوى

مريم محمدخالد برجس جدوعنينوى

كسره جدوعمحمود الياس محمدنينوى

شمسه خضرعبدالباسط ياسين الياسنينوى

امهيه عليمحمود صالح خليفنينوى

شاهه احمدعبدهللا علي احمدنينوى

مريم ابراهيمعطيه علي احمدنينوى

سعاد حسناحمد محمدصالح سليماننينوى

حمديه اسماعيلطاهر يعقوب حمزهنينوى

نوريه علييوسف محمدلطيف يوسفنينوى

غزاله قاسمخيرو خلف عبدونينوى

طفله ضبعانفتحي حسين خلفنينوى

فطيم جدوعفالح حمود علينينوى



منتهى حمودعلي زهير غالبنينوى

منتهى حمودعمر زهير غالبنينوى

حبسه حسينمحمود حسين صالحنينوى

مطره محمدجمعه احمد محمدنينوى

خديجه محمدشهاب احمد عبدنينوى

نجمه محمدعمر احمد سالمنينوى

شمسه بكروعد سالم صالحنينوى

شمسه محمودعبدالرحمن صالح موسىنينوى

عزه حسنحسن ابراهيم خضرنينوى

دباحه خضرياسين الياس محمدعلينينوى

خنسه محمداحمد تركي خليلنينوى

سوريه ياسينعبدهللا وليد احمدنينوى

ازي رميضمحمد نوري اعبيدنينوى

ميساء عبدالستارريان رافع عادلنينوى

صبيحه خليلعمر بالل عثماننينوى

خنسه الياسفالح حسن حمونينوى

روز محمدحارث حامد احمدنينوى

خوله ابراهيمبهاء محمود زيداننينوى

شكريه جلودحادي حسين خلفنينوى

حميده ردينيحماد دالي عبيدنينوى

محروسه صاللرسالن نايف شكرنينوى

رابحه ياسينماهر عطاهللا محمدنينوى

فاطمه عاشورسالم سلطان قمبرنينوى

فصوله شهابعلي عبدالغني صالحنينوى

محروزه فارسغازي عزيز مدهللانينوى

مريم ابراهيماحمد سالم محمدنينوى

نمشه محمدابراهيم خضر ذيابنينوى

رفعه ابراهيمايمن ابراهيم عبدهللانينوى

سكينه شمرشفيع رضا تقينينوى

سكره محمدعبدالكريم محمود سعيدنينوى

دباحه محمدمحمود محمد محمودنينوى



حبسه نمرعلي دحام عبدنينوى

عليه احمدعبد علي تيمنينوى

ملكه يوسففؤاد محمدمحسن محمدشريفنينوى

فاطمه فاضلمهدي حسن دوماننينوى

شاهه سليماندانيش عمر حاجينينوى

نوفه مجيدوليد ابراهيم خطابنينوى

مريم حمزهباسل محمد يونسنينوى

ساره جاسموهب محمدجميل سليماننينوى

سكينه ذنونحسين حمزه عبدهللانينوى

صبحه مصطفىعبدهللا احمد داودنينوى

حمديه صالحاحمد شيت حميدنينوى

شوشه خلفباسم محمد سلطاننينوى

فوزه فتحاهللمحمد غانم عبدنينوى

رفعه حمدميزر حازم محيميدنينوى

رفده عيسىجاسم محمد الياسنينوى

وضحه حسينفاضل احمد صالحنينوى

فضه جمعهسجاد محمدامين يوسفنينوى

سعده تركيعلي احمد محمودنينوى

خذيجه مسلمغسان عبدالقادر عبدهللانينوى

غنيه سعدهللانبيل نجم محمودنينوى

وجيهه سعدهللاشهاب احمد فتحينينوى

عليه حسينجاسم محمد عبدالعزيزنينوى

امينه حسيناحمد ابراهيم يحيىنينوى

رقو حسينفاضل عباس خاننينوى

سعديه صالحمحمد احمد محمدنينوى

مريم عبدهللاجودت احمد حسننينوى

رحيمه ملكوعصام نايف محمدطاهرنينوى

فتحيه عطيهسبهان محمود محمدنينوى

كافيه عليمهدي عبدالقادر ولينينوى

عائشه سليمانكمال محمد رشيدنينوى

ترفه جاسمطه صالح ركاضنينوى



وضحه يعقوباحسان محمد دخيلنينوى

هيام طهزينل جاسم محمدتقينينوى

رحيمه جاسمعلي محسن سعيدنينوى

عاليه حسنمحمد حميد حاجينينوى

بثينه يحيىصالح عبدالمجيد صالحنينوى

فتحيه سليمانرعد وعد عمرنينوى

مريم محمدجاسم محمود محمدنينوى

خوله عبدهللاعمر سمير محمدطاهرنينوى

فصله الياسمحمد علي حسيننينوى

فصوله حسينسالم محمد سليماننينوى

نهايه محمداحمد ناظم احمدنينوى

كواكه صالحياسين محمد شهابنينوى

فيروز حسنعلي رميض حميدنينوى

نجاه ايوبهيثم عبداالله يونسنينوى

سكينه فتحيصفوان محمد سعيدنينوى

نوال محمودمحمد اسماعيل خليلنينوى

رفعه حمودعباس حضيري مشرفنينوى

فاطمه زينالعابدينابراهيم عليهادي احمدنينوى

محروزه حبشعلي منديل احمدنينوى

افطيم عليمعيصر محمد مفتاحنينوى

زكيه منديلغازي حسين علينينوى

ملكيه محمدعلياحمد عباس علينينوى

مهيه مرعييونس نجم عبدهللانينوى

زهره طهذياب خالد احمدنينوى

منيفه محمديوسف صالحالدين عبدهللانينوى

شكريه بهزاداحمد عليخان حسننينوى

نجو يونسعلياصغر حسين يونسنينوى

ساهره اسماعيلمحمد جمعه حطابنينوى

عنود صالحاياد احمد كاطعنينوى

ضحيه عليمحمد علي غرتونينوى

عونه امشيرحميد حطاب بردينينوى



وضحه عبودعيد ابراهيم محمدنينوى

شكريه موسىجاسم محمد محمودنينوى

خديجه حسينعلي حسين خضرنينوى

جميله احمدعقيل محمدبشير حسننينوى

ملكه محمدتحسين محسن محمودنينوى

هنيه ابراهيماسامه حسن عبدهللانينوى

ندى يحيىمحمد عبدالمنعم اسماعيلنينوى

منى ذنونمثنى ثامر حسيننينوى

عبده خلفعلي عبد حسيننينوى

خديجه عليمردان اسماعيل حسننينوى

كطعه احمدمشعان حلند عبدهللانينوى

فتحيه محمودمحمد عبدهللا علينينوى

وضحه طهشهاب صالح حسيننينوى

مياسه عبدهللاغانم عواد سوعاننينوى

لمياء حكمتحسن محمد عبدلجبارنينوى

عيشو علياحمد اسماعيل علينينوى

حواء محمدجاسم محمد ابراهيمنينوى

فطيم احمدفتحي حسن داؤدنينوى

انتصار حسينمحمد حسن احمدنينوى

وداد محمدشيبفارس محمدشيت صفونينوى

عرب حاجياردوان ابراهيم محمدنينوى

كرحه حسنحسن مرعي حسننينوى

سكيته يوسفمحمد عبدالرحمن فرماننينوى

عذره فتحيعبدهللا خلف احمدنينوى

هديه قاسمانور عبدهللا حسيننينوى

زهره شريفعبدالعزيز حميدي محمدنينوى

فتحيه محموداحمد محمود رفاعينينوى

حصه الياسعبدالمنعم سلوم احمدنينوى

فصله احمدشهاب سليمان محمدنينوى

شيرين سليمانمحمد خليل عمرنينوى

فخريه صابرامير امين قادرنينوى



عمشه مشهورحسان حمزه عبدنينوى

حميده سلطاننواف فرحان فتحينينوى

عنيه مسلماحسان صادق مجيدنينوى

قادري احمدشريف محمدعلي حميدنينوى

ميران بيناففاضل ابراهيم شمونينوى

رحيله رضاادريس مصطفى علينينوى

دلير احمدناجي نجم خليلنينوى

لطيفه مصطفىياسر داود سليماننينوى

صافيه عبدهللامحمد ساري سليماننينوى

زهديه صالحدريد حمد شاكرنينوى

حسنيه سعيدايمن محمد سليماننينوى

سليمه محمدنزار علي حسيننينوى

شمسه خليفشيت عبد علينينوى

عمشه سليمانابراهيم فتحي هبدالنينوى

فيروز ميكائيلعامر حكمت كاكلنينوى

زهره جرجيسمحمد خلف يوسفنينوى

نهاري صالحاحمد سهمي محمدنينوى

حسنه حامديوسف ابراهيم محمودنينوى

سكنه محمدعليعلي عبدالقادر علينينوى

ساميه اوصماناحمد حسن سليماننينوى

باسمه محمدبشيرامير سالم جاسمنينوى

سحر شكرعالء عبد ساجينينوى

ساره احمدعبدهللا علي صالحنينوى

حمده محمودسيف صالح خليفهنينوى

هيله رفاعيحيدر فارس عيسىنينوى

فتحيه محمودصالح عاشور احميدنينوى

زهره حسينفؤاد عبدهللا اسماعيلنينوى

هاجر احمدعبدالهادي صالح طهنينوى

عيده حمودصالح حسين محمدنينوى

ليلى فتحيصالح خلف عثماننينوى

بتول محمودرشيد محمد عبدهللانينوى



ضحيه جديعفارس خلف جدوعنينوى

يسرى عليالياس علي خضرنينوى

ترفه حسنحسين ابراهيم حسيننينوى

نظيره احمدسفيان محسن ابراهيمنينوى

رده ابراهيمعبدالرزاق علي حسيننينوى

عيده عليعمار طه موسىنينوى

خديجه محمودهموف علي شهابنينوى

يازي فتحيجميل محمد عبيدنينوى

جدعه احمدحسين سلطان عسافنينوى

صبحه نجمعلي محمد حامدنينوى

حليمه عطيهماهر يوسف دحامنينوى

فطيم حارنعواد محمد حسننينوى

رفعه خلوفسالم حسو عوادنينوى

طليعه عليفالح حسن عزيزنينوى

منى سعيدمازن جياد طهنينوى

فلاير يحيىمحمود عدنان احمدنينوى

خوله حميدعبدالوهاب عبدهللا سعيدنينوى

ضحيه حمدوعد عبدهللا صالحنينوى

خضيره ابراهيمحسين احمد محمودنينوى

بشه عزبهسعدون حمود مطربنينوى

ساجده عبدالواحدمؤيد بهجت جميلنينوى

حمده جاسمعلي احمد محمدنينوى

فطيم طهذياب احمد حسيننينوى

هنديه مجيدناجر علي جاسمنينوى

فاطمه محمودربيع ازهر احمدنينوى

فهيمه محمدخضر محمد جاسمنينوى

شاهه وهبمحمد خضر بلونينوى

عيده صالحفيصل احمد ابراهيمنينوى

عذره محمدانور صبري محمدنينوى

نجاه احمدنشات نزار مصطفىنينوى

صافيه عبدهللامحمد حازم ابراهيمنينوى



شمسه حسنمحمود عبيد احمدنينوى

سلمى يحيىعمر محمد فتحينينوى

بحريه ظاهرسبهان نافع عكيلنينوى

صيته حمودحسن تركي شعيوطنينوى

وصيف مرسانمشل ممدوح مجحمنينوى

فطيم مطالعطاهللا علي حسيننينوى

مريم بلوعمر دحام وهبنينوى

عيشه صباحاحمد محمد عبدهللانينوى

عمشه يونسعلي سليمان محمدنينوى

خديجه خضرابراهيم محمد علينينوى

ترفه محمدحاتم محمد الياسنينوى

وضحه رضوانعمر صالح احمدنينوى

وضحه عبدهللاهاني ابراهيم فتحينينوى

يازي مدحيخميس عكيل سلطاننينوى

خضوره حسينمحمد خليف محمدنينوى

امينه عواديوسف حسين جاسمنينوى

صبحه خلفصالح الدين خلف محمدنينوى

فضه رمضاناحمد طايس محمودنينوى

رفعه محمدصالح علي عبدهللانينوى

خيريه يونسامجد عبدهللا باللنينوى

ترفه جاسماحمد عثمان مخلفنينوى

زينا جرجيسابراهيم محمد ابراهيمنينوى

حمامه عطاهللاحسين صالح عوادنينوى

سعديه فاضلمحمد خضر محمدعلينينوى

هديه عليسلطان حمد حسيننينوى

نوفه بلوحازم جميل محمدنينوى

حمده خليلمحسن عبيد احمدنينوى

وضحه عبدالرزاقزاهد احمد شرقينينوى

عاليه احمدحسن الياس حسننينوى

فتحيه سعيداحمد صالح سلماننينوى

يسرى احمدسعد ياسين طهنينوى



نوره احمداسامه محمود جاسمنينوى

رغده عصامعبدالرحمن نزار علينينوى

هنيه عليرشيد سعيد احمدنينوى

هيافه رشوانخزيم عيفان منصورنينوى

ترفه علينشوان علي اخضيرنينوى

هالله يونسفتحي ادريس حنشنينوى

ساره ابراهيمخالص حسين الياسنينوى

عيده عليفرج احمد نزالنينوى

العيوف باديمحمد عبيد عايدنينوى

امهيه ابراهيماحمد فتحي احمدنينوى

ريمه محمودسعد محمد جاسمنينوى

جميله حسينعماد داود الياسنينوى

احالم شاكرعالء غانم خضرنينوى

زينب محمدقاسم محمود صالحنينوى

سكينه عاشوردلير عبدالعزيز حسونينوى

ليلى نايفغزوان هاشم محمدنينوى

زبيده جمعههاني فتحي محمدعلينينوى

تركيه خضيرالزم سلطان خضيرنينوى

ناثره جبرلؤي غالب خليلنينوى

نوركي يونسيونس ابراهيم قاسمنينوى

رسميه محمداحمد عامر خلفنينوى

نمشه حسينعلي عبدالوهاب احمدنينوى

شمسه عبدمعد عبداالله يونسنينوى

خديجه اسماعيلحسن جاسم ابراهيمنينوى

عمشه حسينشهاب احمد خليلنينوى

تركيه جدوعمتعب ابراهيم حسيننينوى

شيماء خضرعلي احمد محمدنينوى

وضحه خلفمحمود عبدهللا حميدنينوى

جميله موسىصالح عبدالمولى محمودنينوى

صالحه حمداحمد صالح احمدنينوى

نجاه شاكرعبدالعزيز عاصي عبدنينوى



نوره محمودسعد يونس حسننينوى

شاهه موسىخالد ابراهيم خالدنينوى

ابتسام شهابتحسين خير الدين احمدنينوى

خناف خدرسعيد دهار عبدهللانينوى

حميده احمدعامر جاسم محمدنينوى

وضحه احمدازهر حسون حسيننينوى

تروفه محمودعلي صبري حواسنينوى

فتحيه عبدهللاغانم سالم احمدنينوى

عدويه فتحيبدران راكان خليلنينوى

رجيحه كوكزاحمد صالح داغرنينوى

عيده جاسمفتحي طه عبدهللانينوى

ترفه حسنخالد محمد ظاهرنينوى

نهريه عزيزخداوند عبدالوهاب حميدنينوى

شاهه عوادخلف محمد محيميدنينوى

سهله سليمانمحمود يوسف محمدنينوى

فاطمه عطاهللاحمود احمد سليماننينوى

دلفي يحيىابراهيم احمد محمد صالحنينوى

شمسه احمدرافع محمود حسننينوى

جوزه بلوغزوان عبدهللا فتحينينوى

ليلى خلفاحمد صالح ظاهرنينوى

طوطي امينمحرم طه محمد علينينوى

صبيحه فتحيسعد حميد صافينينوى

خشفه خضيراحمد صالح خضرنينوى

عنود ياسينعالوي احمد جدوعنينوى

وضحه ياسينويس سالم جاسمنينوى

جوزه دواسلفي سوير فوازنينوى

ترفه عوادعبدالستار احمد محمدنينوى

بريده كنوشعبدهللا ذيبان زعيلنينوى

منيفه حلوسرحان عيسى لهيلمنينوى

جواهر هليلعبار عثمان ذيابنينوى

نوره عيادهحماد احمد راهينينوى



كوجر اوسفكتي خضر حسننينوى

ترفه عبدهللاعماد سالم فاضلنينوى

امينه احمدفيصل سلطان حسيننينوى

كريمه ملحيسحل عبد ظاهرنينوى

عفره احمدمالك حمود عنترنينوى

حمره مطيعحماد زيون حايجنينوى

فضه عبدسالم ثويني مشلحنينوى

ليلى صالحعلي عويد احمودنينوى

ليلى صالحجاسم عويد احمودنينوى

نوفه نجماحمد يوسف فتحينينوى

فتحيه حموداحمد بوري نهيرنينوى

فضه احمدمحمد احمد محمدنينوى

وضحه حمدفتحي خلف حمودنينوى

وفاء حسنعمر اسماعيل صالحنينوى

ملكه جاسمعبدالرحمن ادريس احمدنينوى

صالحه عطيهمحمد عباس حسننينوى

رافده خليلاحمد محمود ياسيننينوى

رجاء مرعيامير خيري جاسمنينوى

امينه علوشاحمد محمد حمودنينوى

فطيم محمدمحمد الياس بلونينوى

فطيم احمدخضير علي عبدهللانينوى

انجيد احمدخلف ابراهيم احمدنينوى

شكحه عبدعواد ابراهيم خليفنينوى

صالحه احمدمحمد احمد مطلكنينوى

نوره محمدعبداالله ابراهيم احمدنينوى

حربيه محمدابراهيم خضير خلفنينوى

سعده محمدسند محمد احمدنينوى

خضيره محمدنايف محمد ياسيننينوى

فوزيه محمداحمد وعدهللا احمدنينوى

سعديه عبدالرحمنسمير فتحي حسننينوى

حربيه محمودمحمد ذنون احمدنينوى



نوال عبدالرحمناحمد شكيب عبدنينوى

خفشي احمدهادي خديده حامدنينوى

عدول قاسمعدنان هاني خليلنينوى

كوى قولوقولو خديده عيدونينوى

بشرى ابراهيمامجد عماد سالمنينوى

ليلو عيدوشمو كريت عمرنينوى

حمديه احميديفهد حسن محمدنينوى

فهيه احمدصخر ابراهيم فتحينينوى

كلي حميفندي سعيد خديدهنينوى

نظيفه سيدودخيل حسين حمدنينوى

نوفه عبدهللاطه محمود جاسمنينوى

عدالني حامدسلو مجو حامدنينوى

اليفه بكرسليمان خديدا موسىنينوى

عمشه حماديصدام طه ابراهيمنينوى

ربيه علوعيدان احمد محمدنينوى

وضحه الوعبد عبدالكريم خضرنينوى

صالحه محمدكاظم الموصلي محمدنينوى

ه احمد٤وفيمروان الياس خضرنينوى

رائده احمداحمد عدنان محمودنينوى

ترفه حماديفالح محمد خلفنينوى

فرحه ابراهيمعلي خضر خلفنينوى

راجمه تركيمحمد عران محمودنينوى

نجاه عبدهللاهيثم طالل سلونينوى

عاجله احمداحمد خضر خلفنينوى

عيده سالماحمد علي عنترنينوى

عمشه حسينكريم عبدهللا احمدنينوى

اعديله ابراهيماحمد ابراهيم حسيننينوى

شنينه زيدانمحل خليف حسيننينوى

فاطمه حسينابراهيم علي احمدنينوى

مطيعه خضيرمحمد معجون مصطفىنينوى

نوال يونسمنذر خليل محمودنينوى



اخالص محمودعبدهللا فتحي صالحنينوى

سوريه محمدمشعل موفق محمدنينوى

سهله عبدهللاعدنان فتحي سلطاننينوى

ايمان اسماعيلياسر عمار غانمنينوى

امينه اسماعيلمحمود حسن مجيدنينوى

زهره علييونس احمد حسننينوى

غربيه يونسعدنان وعد حامدنينوى

انتصار عليعدي عامر حمزهنينوى

رفعه حسنفتحي علي سعدوننينوى

شيرين كالوجمال شفان مرادنينوى

ترفه احمدميسر محمد احمدنينوى

عمشه عبدمحمد محمود حسيننينوى

كوري عبدهللاحسين بركات خلفنينوى

عايشه محمدفتحي محمد خليفنينوى

شياله صالحفتحي الياس خليلنينوى

ترفه عليحسن احمد عوادنينوى

فضه قطاطنواف عصمان حويشنينوى

ساجده وطبانعلي محروث حروشنينوى

سالله خلفلقمان اسماعيل علونينوى

فطومه محمدعبد احمد خليلنينوى

فوزيه دحامامجد راسم شاكرنينوى

صبحه سعيدخالد محمد عفيننينوى

فردوس ذنونعلي خالد ياسيننينوى

وضحه محمدوعد رمضان محمدنينوى

صافيه حسنفاضل حسن نفطنينوى

فتوح يونسزيد بهاءالدين محيالديننينوى

فتحيه عبدهللااسماعيل ابراهيم خضرنينوى

غزاله صالحيونس منصور ابراهيمنينوى

شمسه صالححمود صالح ابراهيمنينوى

سعده احمدخالد سعيد حديدنينوى

يازي محمداحمد حسين علينينوى



فاطمه يونسريان علي دحامنينوى

عزيزه جاسمسمير سعيد حسيننينوى

وضحه محمودخلف علي حسيننينوى

خوله برزواحمد جمال عبدالغفورنينوى

حسنه عايدعبدهللا سلطان خلفنينوى

نفيسه عثمانحسن عثمان حسننينوى

مريم محمدفارس محمد داؤودنينوى

رقيه قاسمحسين محمود سليماننينوى

وضحه عليصدام محسن نايفنينوى

سعديه حسنحميد ابراهيم علينينوى

اسراء ذنونكرم معتز حازمنينوى

اميره محمدنورظاهر علي ابراهيمنينوى

مهديه خضرجاسم محمد عسكرنينوى

حسينه محمدسعيدبسام طه عباسنينوى

كرجيه محمدزينل جعفر مصطفىنينوى

بشيره عليعلي محسن عالوينينوى

حمده صالحليث صالح احميدنينوى

مريم عبدالرحمنمحمد صالح خليلنينوى

فتحيه عباسفائق ابراهيم عبدهللانينوى

سوريه مجيدحسام عبدالرحمن سعيدنينوى

نفلى هاللعماد احمد متعبنينوى

غنيمه حسنعلي محمد محمدعلينينوى

فهيمه عزالدينمحمد مؤيد رضانينوى

نوفه مصطفىعبد محمدسعيد عبدهللانينوى

سالله ابراهيمفالح حسين حسننينوى

كرحه احمداكرم جاسم محمدنينوى

حمديه حسينشهاب صالح هاللنينوى

تركيه سلطانفالح حسن عبدنينوى

سناء محمدصهيب احمد ظاهرنينوى

عنود سليمانصبري خلف دعبولنينوى

عنود محمودراكان صالح علينينوى



لطيفه جبرمحمد فريح عودهنينوى

بدريه سلطاناحمد محمد ابراهيمنينوى

ثلجه خلفرعد عبد عوادنينوى

ديبه محمودمحمد جدوع اسماعيلنينوى

قيسيه عطيهخالد شاكر احمدنينوى

هدله حموعيد اعويد حسيننينوى

هديه رضاسردار حسن علياكبرنينوى

مسيره فتحياحمد عايد عمرنينوى

لمعه صابرتحسين محسن علينينوى

شاهه علويعقوب حسين علينينوى

هيله خلفعامر عبدهللا خضيرنينوى

فصوله شيخوشوكت خلف شيخونينوى

سجيره فاضلعلي محمد علينينوى

ترفه رجبخضر محمد علينينوى

عبطه عبيدعلي حسين خليفنينوى

عيطه عبيدخضر حسين خليفنينوى

امينه احمدخضير يوسف ابراهيمنينوى

هظيمه محمدمحمد عبد حمودنينوى

مريم فتحييحيى احمد علينينوى

اهويه جاسمعلي صالح علينينوى

دره راشدعبدهللا خليف برغشنينوى

هيله خلفاحمد عبدهللا خضيرنينوى

سيبه عبيدذيبان ابراهيم ذيبنينوى

خزنه حسوصفوان فهد احمدنينوى

شيماء طهعبدالحي مجول محمودنينوى

وضحه خضرعصمت فاضل خليلنينوى

اما حازممهند عبدالكريم جاسمنينوى

وهبيه محمدطاهركرم خليل ابراهيمنينوى

زهره محمدحسين خضر وكاعنينوى

عدله رمضانازاد عادل صديقنينوى

امينه عبدالوهابعبدهللا احمد عبدهللانينوى



صبريه عبدالمنعممحمد عبدالناصر عباسنينوى

خلفه احمدحسين شاهر خليفنينوى

بدريه خضرفاضل مناور مضحينينوى

مطيعه عبيدزياد يونس ابراهيمنينوى

صبحيه احمدعمر وعدهللا محمدنينوى

صبريه محمودامجد احمد اسعدنينوى

فتحيه محمودعدنان فيصل محمودنينوى

عسله احمدمهند محمد خلفنينوى

عبسه صباحمشعان حميد العبطينينوى

وضحه عبدرشيد علي سلطاننينوى

سيطه محمدمحمد احمد عنادنينوى

ساميه احمدطارق يونس احمدنينوى

جميله كنعوحسين علي فتحينينوى

مطره عوادمهدي صالح هاللنينوى

وطفه شغيروعد عطيه محمودنينوى

عدوله حمدحسين محمد حسيننينوى

عامريه حمدونثائر مظفر عبدالكريمنينوى

خوله عبدهللاهشام يحيى محمودنينوى

لطيفه عزيزياسر علي نجمنينوى

نداع عبدالقادرياسر محسن محمودنينوى

امينه حاجيرياض يعقوب يوسفنينوى

سوريه وهبعبدهللا ظاهر خلفنينوى

سكينه قليعماد مصطفى مجيدنينوى

فاطمه فرحاناحمد طه عجلنينوى

وسميه عليسليم عباس يونسنينوى

عائشه سليمانعبد نواف عاصينينوى

مريم صالحضياء رمضان ابراهيمنينوى

سهله جهادعلي محمد عبيدنينوى

رجاء محمدمحمد فتحي خضرنينوى

ثلوثه ابراهيمدحام بلو يونسنينوى

لمعه حمودصدام حسين علينينوى



خديجه صايلزمن حازم محمدنينوى

سوريه احمدحقي اسماعيل محمودنينوى

بتيهه عبدالرزاقمحمد فتحي مالونينوى

مسيره حبونوري حسن علينينوى

شمسه ذنونصفوان ابراهيم ذنوننينوى

جائزه جاسماحمد غائب خضرنينوى

خديجه خلففيصل سالم محمدنينوى

عواصف محمودعمران عبدالغفور فتحينينوى

نجالء حسنامجد عبدالجبار محمدسعيدنينوى

سها ذنوناوس عصام محمدعلينينوى

نوره درويشخليل حسن قاسمنينوى

صبحه عليحميد هديب مطلكنينوى

امونه احمدسعيد مطلك عبدنينوى

زهره ياسينسيفالدين فاضل عباسنينوى

هنوه احمديونس عزيز عثماننينوى

فتحيه جمعهابراهيم حامد محمدنينوى

وفاء محمدعليمحمد مروان سالمنينوى

ذكرى عليسفيان فؤاد محمودنينوى

مريم عليمصطفى احمد يحيىنينوى

صباح زيداناسالم نشوان رجبنينوى

مهيه حماديسالم حميد خلفنينوى

كبرى حسينعامر غالب علينينوى

كواكه ياسينراكان حسن صالحنينوى

خديجه فتحياشرف محمد حسننينوى

مريم محمدسعدهللا ابراهيم محمدنينوى

صبحه اخنسظاهر سودان خشمنينوى

مجده عليمحمد رمضان صالحنينوى

دهمه خضرنامس صالح ابراهيمنينوى

نوال نادرحارث احمد عزيزنينوى

حسنيه خضرابراهيم خضر ابراهيمنينوى

ساره ابراهيمنافع محمدسعيد عبدالقادرنينوى



ساميه يونسمشتاق بنيامين محمدنينوى

خوله حسينثامر ادريس قادرنينوى

امينه بكرحازم احمد ابراهيمنينوى

فاطمه عاشورحيدر سلطان قمبرنينوى

كيمو كرديجمال رشو حسيننينوى

انعام محمدسيف محمد شكرنينوى

سعاد ذنونسعد محمد عبدهللانينوى

ثريا عليهذال عبدالوهاب يونسنينوى

ليلى خضيرمحمد عطيه سلطاننينوى

مطيره عليسكور حمد القينينوى

هدله ضحويزيد خليف شباطنينوى

يازي شريدهحسن جطلي ماشينينوى

صالحه عيسىحميدي ثامر نامسنينوى

سفانه عزيزعدنان موفق فضلنينوى

حصه ثالجخباص سفاح حواسنينوى

رفعه محمدكفاح عبدالجبار مصطفىنينوى

عمشه احسينمحمد علي حسيننينوى

مريم محمدخلف محمد محمودنينوى

امونه ياسينابراهيم محمد عبدنينوى

هدوله ابراهيمعلي حسين مكيريضنينوى

تريكه ابراهيمموفق محمد حسيننينوى

حبشه درويشحسين محمد حسننينوى

نوره شطيهاشم عكله محمدنينوى

جميله عفاشخالد محمد طلبنينوى

عدله ابراهيماشرف علي حسيننينوى

امينه خطابعبدالحليم عبدالحافظ عزيزنينوى

حنيفه شحاذهعمار علي جبلنينوى

خوله جايدمحمد يوسف علينينوى

امينه الياسفيصل نواف حميدنينوى

نعيمه حسينابراهيم خليل جاسمنينوى

هنوف علواكرم عدنان نايفنينوى



ناصحه اسماعيلانور محسن علونينوى

جميله عبيداحمد عبد علينينوى

محاسن حامداحمد عبدالستار عبدالرحمننينوى

حلوه موسىعمر ابراهيم محمدنينوى

مرضيه محمدمهند يونس سفرنينوى

افطيم حسناحمد حسين خالدنينوى

حضيريه رسيالنساجت ادريس مناحينينوى

وضحه خضرفيصل علو يسونينوى

خديجه احمداحمد محمدجميل مصطفىنينوى

كافيه سليماناحمد خليل ابراهيمنينوى

ترفه فتحيعلي زيدان داودنينوى

مريم اخليفعبدالواحد محمود موسىنينوى

محروسه محمدصباح علي كفرينينوى

صبريه صمعهنهاد نعمت علينينوى

فاتن محمدريان حازم ابراهيمنينوى

غنيه كريممحمد كاظم جاسمنينوى

ثريا احمديوسف احمد ياسيننينوى

فاطمه علياسامه هاشم عبدهللانينوى

مريم محمدساطع سعيد مصطفىنينوى

فضه عمرفوزان بشار خلفنينوى

كوجر مرادعلي يوسف ابراهيمنينوى

كرحه محمدعالء احمد محمودنينوى

شفاء عزهرغيد ناظم مصطفىنينوى

هوري جردوسعيد خلف شمونينوى

عزيزه محمدطاهرمحمد محمود خضرنينوى

خناف خلفقوال حسن قاسمنينوى

وضحه احمدخليلاحمد مؤيد محمدنينوى

سعديه حمدسلطان حسين شاهرنينوى

مياني رشوهادي خليل سلونينوى

كرتي كشموعلي ابراهيم عصماننينوى

فائزه حسنعباس جاسم عباسنينوى



سعديه يونسعباس موسى حسيننينوى

منتهى يونسعمر ثامر احمدنينوى

زكيه عبوشضياء حسين اسماعيلنينوى

عزيزه اسمرعبدهللا حسن عبدهللانينوى

شكريه محمودمنهل محمود غزالنينوى

عمشه احمدحسن احمد جربوعنينوى

خالده نجمعدي يوسف محمدعلينينوى

فتحيه سعيدمحمد عيسى سليماننينوى

نوفه يونسخالد عبدالوحد صالحنينوى

فوزيه اميناياد عبدالعزيز محمدنينوى

اعويشه ابراهيممحمود احمود محمودنينوى

نهايه عبدالرحمنايهاب فتحي عبدنينوى

ترفه عشويحميدي خلف حسننينوى

سهله احمدعبدالهادي محمود شيتنينوى

نوفه رمضانقاسم محمد فتحينينوى

فاطمه مسيبخيرالدين خضر بكتاشنينوى

فوزيه محمدحامد شيخان جلودنينوى

اقبال اديباحمد يونس حمدنينوى

عنود احمدفرحان احمد عبدهللانينوى

ساهره حافظمحمد خضر احمدنينوى

منيفه محمدفاضل محمد حميدنينوى

حبشه عبدهللامحمد ابراهيم احمدنينوى

شيرين عليسعدون خليل درويشنينوى

ترفه محمودمحمد عبيد محمد علينينوى

فطيم محمدمحمد رمضان محمودنينوى

حلوه خليلفاضل عباس عبدهللانينوى

سهله سهيلرافع محمد نوافنينوى

تروفه محمودصالح صبري حواسنينوى

ترفه عزيزاسماعيل ابراهيم عوادنينوى

فطيم احمدذنون خضير احمدنينوى

شكريه عبدهللابالل محمد احمدنينوى



رجاء سعدونخالد احسان جبرنينوى

نحو عليانعطيه ارمضان حسيننينوى

رفعه عليظاهر عجاج جلعونينوى

دره عثمانعدنان احمد صالحنينوى

خضيره احمديونس محمد خضرنينوى

فطيم بلووليد ابراهيم علينينوى

شبحه ابراهيماحمد محمدعلي احمدنينوى

مريم محمدفالح صالح احمدنينوى

عجبه محمدخضر عفتان محمدنينوى

فائزه ابراهيمغسان غازي محمدطاهرنينوى

حفصه سلطانعبدالقادر علي مرعينينوى

هالله برديدبكان عيد جروعنينوى

منى جبريونس عبدالغني يونسنينوى

رفعه الياسخالد يونس يوسفنينوى

خديجه محمدصالحايدن غالب صالحنينوى

قنتاره شاهيناحمد شوان علينينوى

امينه حسينعبدالجبار خلف علينينوى

خنسه خليلخضر احمد عنازنينوى

رفعه ابراهيمشهاب احمد خليلنينوى

مريم يونسطه حسن شيبونينوى

نصيب ميشوحيدر حجي حسننينوى

غزال خلوهبي سليمان عمرنينوى

زهره ابراهيماكرم صبري عمونينوى

ترفه حسنعلي احمد اسماعيلنينوى

خنسه محمودجلود سليمان ملحمنينوى

غزال حجيمطو خلف سعيدنينوى

سوريه خلفعلي محمد حسننينوى

سهله سعيدطارق اسماعيل خليلنينوى

هناء هاديخالد عادل غانمنينوى

حليمه محمدفتحي حسين صالحنينوى

كوري يوسفراكان ذياب علونينوى



بان احمدعباس يوسف حامونينوى

فوزيه يونسظافر عبدالوهاب احمدنينوى

رابعه صالحاحمد قاسم محمدنينوى

حلوه حسينوسام اسماعيل حسننينوى

سهاد نجمفارس ابراهيم اصويفينينوى

هاشميه حسينوليد خالد محمدنينوى

زينب عبداللطيفعباس وعدهللا ماالهللنينوى

سهام احمدمحمد علي هاشمنينوى

منجي كمالخلف قاسم علينينوى

منجي كمالالياس قاسم علينينوى

زينب زينلسيف فاضل عباسنينوى

خابوره عوادعايد ناهي حسننينوى

رمزيه حسنطاهر فخري طاهرنينوى

هالله بكرعبد محمد ابراهيمنينوى

عيشى خليلرعد محمد اسعدنينوى

عائشه عليكنعان قاسم اسماعيلنينوى

حزني حسينصالح رمضان محمدنينوى

فوزيه حسنحسام محمد عبدهللانينوى

بسي سعدواسماعيل خدر اسماعيلنينوى

هالله عليحامد محمد محمودنينوى

صبحيه عزيزبلند صباح انورنينوى

فضه صالحزيدان عايد شعباننينوى

خوله خضرسمير عواد سرحاننينوى

نمشه حسينفيصل حسين عسكرنينوى

سكينه محمودمشتاق محمود عباسنينوى

اميره ابراهيمماجد حمد اسعيدنينوى

فائزه عبدهللاحسام جميل عجيلنينوى

جميله زعالعطاهلل الشاوي صياحنينوى

زريفه حجيخلف هبو جردونينوى

هديله نامسمحمد فرحان خليفنينوى

نوفه عبدهللاابراهيم خليل ابراهيمنينوى



منتهى الزمعمر زكر داودنينوى

ملكيه عكلهباسم محمد ابراهيمنينوى

زكيه حسينعماد جاسم محمدنينوى

حزني صالحعنو حاجي كلشنينوى

منيفه حسينزاهد ابراهيم علينينوى

رحيمه طهامير ماهر قادرنينوى

سهام غانماحمد ياسين هادينينوى

خوخه عثمانفتحي حسين حسننينوى

سلطانه حميدمازن سالم محمودنينوى

منال يونسفهد هندي خضرنينوى

شاهه احمدعادل عرب علينينوى

فطيم محمودصدام داود سليماننينوى

ليلى احمدنواف احمد ياسيننينوى

ياب طهجمال محمود ابراهيمنينوى

رشيديه نايفنشوان حازم ابراهيمنينوى

حافظه غزالعمار رياض محمدنينوى

نمشه جاسمطه حسن حسيننينوى

زينب جمعهكرم فوزي نزالنينوى

عيده حسنمحمد عباس كرحونينوى

هدله عليحبيب جعفر يونسنينوى

سهله يحيىعلي حازم عبدنينوى

حمديه امينقاسم شهاب احمدنينوى

ليلى حسيناحمد فوزى مرعلنينوى

فائزه عبدالجبارنشوان محمود علينينوى

حمديه حامدبديع مجيد سعيدنينوى

عيده جاسمصكر عبدالستار محمدنينوى

زهره احمدمحمد زينل ابراهيمنينوى

معصومه تقياحمد خضر عبدالقادرنينوى

كلي عمراحمد رمضان احمدنينوى

حليمه حسنمحمد سرحان وهبنينوى

منيقه عكوبياسر محمد علينينوى



كميه سليمانمحمد جاسم محمدنينوى

رفعه حموديباسم سوادي عبدهللانينوى

ثريه رجباحمد صالح عبدنينوى

مريم دالوياحمد محمد عوادنينوى

نني حسنقحطان محمدسعيد عبدالقادرنينوى

عواطف سعيدمشعان شريف محمداميننينوى

ذكرى عبدهللاعمر زياد طهنينوى

اميره يونساسماعيل احمد علينينوى

شمسه حسنشعالن محمد حسيننينوى

يازي عليمحمد خالد محمودنينوى

فتحيه سليماانمحمد حسن محمدنينوى

مريم عليروكان اسعد محمدنينوى

حوريه جميلمحسن الياس طهنينوى

رابعه رسولازاد سعدهللا خضرنينوى

تركيه احمدناصر علي حسيننينوى

فاطمه خضرذنون جاسم محمدنينوى

فتحيه يونسحبش سطام منصورنينوى

سعديه حبيباحمد عاد يوسفنينوى

عمشه محسنعلي حسن زغيرنينوى

زياده صالحصالح حسن شجاعنينوى

ملكيه محمودرضوان وعد حسننينوى

سهله نافعاحمد عبدهللا احمدنينوى

غنيه عبدالوهابعمر غربي حميدنينوى

نوره اسماعيلغالب خلف حسيننينوى

صبحه عماشعمر ثائر خليلنينوى

منيجه احمداسماعيل محمد رشيدنينوى

عمشه خلفمهدي صالح سلطاننينوى

رفعه حمودضياء محمد عويدنينوى

صبيحه عبدفالح طلب علينينوى

حصه محمودراكان علي احمدنينوى

مهديه اسماعيلسعد صالح سمونينوى



رابعه عبديونس حسين خضيرنينوى

هيته عايدمحمد احمد يوسفنينوى

عليه صالحطه رمضان محمدنينوى

نجاه عبدالجليلسراجالدين محمد جاسمنينوى

نسيمه اسماعيلحمودي سليمان عبدالقادرنينوى

حسينه عليزياد الياس علونينوى

حنيفه اسماعيلامين سليمان عباسنينوى

زعيره فنوشعايد شطي خلفنينوى

عيدي عبيبهجت عارف عبدالغفورنينوى

عيشه بابكرالفا رشكو اسماعيلنينوى

عيشي حاجييوسف حسين حاجينينوى

نوال عليعلي حسين محمدنينوى

نوره حسناحمد فاضل عزيزنينوى

صوره محمدشمر نومان علينينوى

خنسه عليايمن خلف حسيننينوى

شاهه محمدامينمهدي صالح محمدنينوى

كولكزار حسينمحسن مهدي محمدسعيدنينوى

سهله طابورسبهان عطوان هادينينوى

امونه فتحيفواز عباس حسننينوى

عليه محمدعلي محمد فتحينينوى

منى محمودحامد محسن حامدنينوى

عليا عبدالرحمنمحمد حسين خلفنينوى

هالله عليخلف صالح حسننينوى

اميره اسماعيلمحمد علي بكتاشنينوى

وسميه برجسحميد هندي ظاهرنينوى

صباحه حمدغني خليفه حسننينوى

الماس حسنعمر عثمان عمرنينوى

بدريه احمدحارث صالح محمدنينوى

بشيره عليصدام محسن عالوينينوى

حميده غربينهير عويد ميحاننينوى

صبيحه احمداحسان صالح خضرنينوى



امينه يونسثامر وعد عبدهللانينوى

اتيثه خابورفواز حمود سعراننينوى

عيشي حسنمحمد جاسم محمدنينوى

حياه داوديونس ذنون يوسفنينوى

ترفه حسنمازن محمد ابراهيمنينوى

نجديه ايوبنهرو ذنون يونسنينوى

رحمه يوسفاحمد يوسف عباسنينوى

نذيره حسنعبدالحي محمد ابراهيمنينوى

مريم مصطفىسيف سعيد محمدنينوى

ناز بابكرعزيز حسين عبدهللانينوى

هظيمه جميلربيع رفعت عبدالكريمنينوى

حبسه حسنحازم ابراهيم محمدنينوى

خديجه صالحسعد خالد حسننينوى

صبحه ابراهيمسلطان فارس احمدنينوى

بان حازممجمد طه يونسنينوى

مهى حسينغانم فتحي طهنينوى

حسنه حامدجمعه ابراهيم محمودنينوى

امينه ذنونازاد فخرالدين حسننينوى

هالله الكعيطعذاب محسن شريدهنينوى

عزيزه محمدجمال يونس سليماننينوى

مريم مطرودمنصور ابراهيم منصورنينوى

حسنه عليماهر جميل رجانينوى

ترفه موسىياسين طه خليفنينوى

حسينه نجمخليل محمود طلبنينوى

خديجه خليفمحمد علي حمودنينوى

خوله فتحيابراهيم خليل ابراهيمنينوى

هاجر اسماعيلقاسم محمدصالح حسننينوى

زاهده محمداياد نورالدين نذيرنينوى

ليلى احمداشرف ضياء كمالنينوى

منى قاسمعبد شاكر ابراهيمنينوى

وضحه اسماعيلعبدالعزيز صالح ابراهيمنينوى



صالحه احمدمحمد احمد محمدنينوى

عمشه حسينعامر احمد محمدعلينينوى

خديجه احمداحمد محمد شاكرنينوى

فتحيه احمدخالد قادر خلفنينوى

صبحه كحيطاحمادي رجا حسننينوى

صبحيه قاسمدريد ذنون عثماننينوى

شكححه اسماعيلعبد عسكر علينينوى

جواهر علييوسف فرحان رفاعينينوى

ساجده فتحيغسان عبدالباري محمدشيتنينوى

منجوله اوسفمحمد خضر الياسنينوى

لطيفه عليفارس حسن صالحنينوى

سعديه ابراهيمفارس احمد محمدنينوى

فطومه حسناحمد محمود خلفنينوى

لقاء فخريمحمد طالل فخرينينوى

امينه عليوليد خليل ابراهيمنينوى

شمسه ذيابسعد فاضل عكابنينوى

غربيه قاسمعبدهللا عايد محمودنينوى

فرحه عبداللطيففيصل ابراهيم حميدنينوى

ساهره محمدزكيجمال عارف سعيدنينوى

نبيه صالحمحمد عبدالرحيم عزيزنينوى

رجاء محمدنوريعدنان حاتم عزيزنينوى

حميده احمدعادل خضر خلفنينوى

مطره خلففاضل شهاب احمدنينوى

افراح سعدالدينمصطفى شامل سالمنينوى

رفعه حسناحمد علي خطابنينوى

فهيمه عبدالسالماحمد ابراهيم علينينوى

حليمه ياسينيحيى حسين وهبنينوى

عاليا صالحكمال حسين محمدنينوى

ليلى ابراهيماحمد علي صالحنينوى

فاطمه ابراهيمالزم محمد عزيهنينوى

صبريه عبدسردار محسن عباسنينوى



لعلي يحيىزيد اياد سالمنينوى

سكره محمدعبدالقادر محمود سعيدنينوى

سكينه جميلمحمد خليل مجيدنينوى

حلوه سليماناحمد حمود خايرنينوى

عاليه جدوعمحمد صباح نوافنينوى

نوفه مجيدعمر حميد علينينوى

شمسه عطيهفواز ادريس جرجيسنينوى

نجود محمدمعن علي حسيننينوى

مريم حسينعبدالناصر محمود فتحينينوى

امل غانممحمد موفق محمودنينوى

وهبيه محمودمحمد ذنون محمدنينوى

نجمه صالحسبهان هزاع اجويرنينوى

الحان خضيرفهد مصلح خضرنينوى

نمشه حسينصالح يونس احمدنينوى

فاطمه محمودعمار محمود خلفنينوى

سحر يونسطه خيري يحيىنينوى

نيله حسينسالم فياض محمدنينوى

اضحيه عبوشمحمد ابخيت محمدنينوى

حصه عوجانمحمد وادوي عبيدنينوى

خوله عباسرعد نشوان قاسمنينوى

نوريه محمدجمعه عزاوي رمضاننينوى

صبحه خضرميسر احمد علينينوى

مطيره حسينعبدهللا فاضل سلماننينوى

فضه نوحاحمد فتحي زيداننينوى

يازي ابراهيمحسين علي محمدنينوى

عجبه احمديوسف جاسم خضرنينوى

نزهه محمودمحمود خليل محمودنينوى

نبيهه خضرمردان عصام حيدرنينوى

شكره مصلحقيصر خلف محمدنينوى

جواهر محمديونس سعيد حمداميننينوى

سكينه عبدهللافاروق عبدالرحمن يوسفنينوى



صبحه خلففالح حسن محمدنينوى

منيفه حسنمثنى جمال عبدالوهابنينوى

مريم ناصررائد جميل محمدنينوى

باسمه فتحيحسان عبدالغني ناصرنينوى

امينه احمدمحسن علي بادرنينوى

شيرين محمدرشيد خالد غازينينوى

امينه محمدسمير ظاهر سليمنينوى

ساميه خضرعباس محمود ياسيننينوى

زهره قادربنيان احمد حسننينوى

عائشه حسينطالب محمود طالبنينوى

اسماء سلطانمحمد يونس حميدنينوى

نذيره حسينفاضل عباس رمونينوى

خديجه عليقاسم زكر قاسمنينوى

رواء احمداركان ساهر محمدنينوى

عمشه حمدابراهيم احمد محمودنينوى

منى حسينماهر رعد عبدالعزيزنينوى

طليعه خلفرديني خليف رحيلنينوى

شكحه هتاشمحمد عبد مجبلنينوى

ذبحه صالحفالح حسن علينينوى

نزهت صالحمحمد حمد خليفهنينوى

فاطمه محمداحمد ابراهيم حميدنينوى

فصوله احمدماهر عبد ابراهيمنينوى

مريم محمدنذير خزعل علينينوى

سعاد عمرسرمد سامي فتحينينوى

حسن سالممحمد عبدالحافظ جاسمنينوى

شسمه فتحيعبدهللا طلب سلطاننينوى

فلاير يوسفبشار عبدالجبار محمودنينوى

حديجه ابراهيمتجسين محسن علينينوى

طيبه جاسمحازم غانم يونسنينوى

زهره خضررضا حسين عبدالرحمننينوى

مانيه ياسينفالح حسن الياسنينوى



انعام خليلاحمد رياض يونسنينوى

فتحيه سليمانسالم محمد يونسنينوى

فطومه ياسينسالم جمعه طلبنينوى

سعاد احمدزمن احمد عبدهللانينوى

نادره يحيىحمد نافع عبدالرحمننينوى

نسيمه محرممختار نوري مزربنينوى

فاطمه ياسيناحمد ابراهيم علينينوى

عليه سليمانالياس محمود علينينوى

صبحه احمدخالد نايف يونسنينوى

غنيه فاضلعمر محمود علواننينوى

زهره سلطانسعد حمادي حسننينوى

مياسه عبدهللاموفق عواد سوعاننينوى

نفله عليابراهيم خضر عبدهللانينوى

سميره سلطانعبداالله مالك حمزهنينوى

رحيمه محمديونسصباح علياصغر صالحنينوى

شهرزاد حسنراكان عزيز احمدنينوى

اميره قاسمسامي ذنون جلودنينوى

امنيه قاسمفوزي محمد طهنينوى

فاطمه موسىابراهيم محمدسعيد محمدنينوى

هنوف يونسحسان علي فتحينينوى

روبيه محمدمحمد محمود عبدهللانينوى

شكريه عاشوراحمد قاسم حسننينوى

كرديه محمدشاهر شهاب احمدنينوى

شمه جبانفارس دحام عزيزنينوى

كاماه محمداحمد صالحمحمد اغصيبنينوى

مريم يوسفشهاب احمد محمدنينوى

شمي اوسفمسكين مراد قولونينوى

ليلى ويسسامر احمد محمودنينوى

حصه خلفاحمد سالم حمودينينوى

خديجه مهديمظاهر عليهادي حيدرنينوى

فطومه عبدهللااسماعيل احمد اسماعيلنينوى



خديجه عبدهللاعمر طه اسماعيلنينوى

نورا احمدعبدالكريم احمد حسيننينوى

شمسه الياساحمد شهاب خضرنينوى

صبيحه عبدالعزيزحسن محمد يونسنينوى

فاطمه محمدخالد سليمان داودنينوى

سميره محمديشار زينل محمدنينوى

هاجر حسناحمد عبدهللا هصاوينينوى

نور ابراهيمعبداالله دلو محمدنينوى

سكنه خليلعباس حسن جميلنينوى

حسنه حسينعطاهلل محمد صالحنينوى

وضحه عمرهندال احمد حلونينوى

نوال سعدهللااحمد خالد جيادنينوى

منيفه فتحيصالح عبدهللا فتحينينوى

وهبيه خليليوسف احمد حنشنينوى

شاهه علييونس عبد محمودنينوى

صالحه مصطفىمحمد علي احمدنينوى

عذره احمدمحمد يونس عبدهللانينوى

حبيبه عبدالرحمنجبار عيسى علينينوى

زهره قاسمعلياصغر عبدلجبار رضانينوى

اريمه حسينمقداد بدر ذنوننينوى

جميله حيدرعاصم وهب احمدنينوى

عنود خلفاياد سالم محمدنينوى

سميره جاسملؤي محسن فتحينينوى

امل صالحابراهيم طارق ذنوننينوى

خنسه حسنمحسن محمد علينينوى

نجمه سميرخضير امديد خضيرنينوى

صبحه فتحيعبدهللا عكله صهيلنينوى

نركز صالحثامر عبدهللا اسماعيلنينوى

عمشه عبدهللامقداد شيخموس خليلنينوى

فتحيه حامدسالم صالح عبدهللانينوى

عيافه عبدهللاحسن ادريس محمدنينوى



جازيه توفيقنورالدين مصطفى محمدنينوى

نوره الياسصالح محمد طهنينوى

طيبت محمودمحمد احمد عيسونينوى

بسي حسينشمو اسماعيل حسننينوى

نهله شاهرسعد رؤوف عبدهللانينوى

مريم عبدهللايونس عبدهللا جديعنينوى

مريم عويداحمد نواس حسيننينوى

نوره نهيرجاسم حميد فارسنينوى

امونه محمدحسن احمد قاسمنينوى

فاطمه منصوربحر طه مصطفىنينوى

رفعه خلفعماد عباس صالحنينوى

رفعه اجيادحسين علي السعودنينوى

معينه عبدالجبارحسين عمار حسيننينوى

فتحيه عبدهللاطه احمد حسانينينوى

صالحه اسماعيلعلي سليمان علينينوى

وضحه محمدمحمد موسى حسيننينوى

سهله صكراياد احمد محمدنينوى

عيده عطيهشاكر احمد طهنينوى

ملكه احمدخلف محمد جاسمنينوى

فائزه فاضلسعد مشعل علينينوى

فتحيه محمدمحمود خضير احمدنينوى

امينه احمدمحمد غانم محمودنينوى

يازي صالحدحام وهب ابراهيمنينوى

دره بلومهند نايف عباسنينوى

اوضاحه عزيزماجد علي ابراهيمنينوى

حمده حموديمحمود ادريس عبارنينوى

سوريه عليحسين سليمان جمعهنينوى

بيداء عبدالستارمحمد عبدالخالق فتحينينوى

شمسه حسينغزوان محمد عالوينينوى

عيده حميدسالم خلف صالحنينوى

فاطمه عبدالحميدحميد خلف صالحنينوى



مهديه صالحابراهيم خضير رجبنينوى

وضحه عبدالرحمنشاكر محمود فتحينينوى

خوله سعيداحمد رمضان صالحنينوى

خوله ياسينعبدالرحمن تركي احمدنينوى

هيفاء حسيناحمد نذير فتحينينوى

عمشه محمودذنون يونس فريحنينوى

صبحه شعبانفارس جاسم محمدنينوى

حياه حمومحمد محمود حسننينوى

منى ويسعباس عبدالستار عباسنينوى

فاطمه عليصميم حسين محمد علينينوى

زكيه سعيدعماد علي يونسنينوى

رفعه ابراهيماحمد طه عبدالقادرنينوى

نوره احمدعارف فتحي اضحوينينوى

رابعه جاسماحمد عبدهللا احمدنينوى

غزاله عبدهللافرحان محمد حمودنينوى

نجمه قنبرهيثم حبيب يونسنينوى

عيده محمدرائد صالح احمدنينوى

محمود عبدهللامحمود عبدهللا خالدنينوى

ساره سليمانخطاب حسين علينينوى

بشرى طاهرسليم جميل ابراهيمنينوى

رحمه شهابعلي محمود سلطاننينوى

ترفه دبوسفيان خضر طهنينوى

درسن محمدطالب مسلم علينينوى

سكنه عليعماد هاشم جويدنينوى

عائشه عبدفرحان احمد محمدنينوى

عسره موسىحسين عبدهللا حسيننينوى

سعده محمودابراهيم حسين فنوشنينوى

فتحيه محمودحسين حاتم يونسنينوى

فاطمه عبدالحميدخضر خلف صالحنينوى

حمده دعوكسوري حمد خلفنينوى

شيرين صالححسين سعيد علينينوى



هدله مدانسلطان محمد عبدالرزاقنينوى

ذباحه محمدادري خضير خلفنينوى

وضاحه عالويمهند فواز خضيرنينوى

ونسه عبدهللاعلي حسين محمدنينوى

مزنه حمودخالد حسن حمدنينوى

نجمه مطلكاكرم حسين محمدنينوى

عديله عليعبدالواحد شاهر حسيننينوى

ثريه حميدحساني حسن صالحنينوى

وضاحه خلفيونس ذنون حميدنينوى

نيره طهصالح عبد ذنوننينوى

زهره مرعياحمد محمد حسننينوى

عدله محمودريكان احمد عيسىنينوى

هديله احمداحمد محمد فاضلنينوى

حسنه عليخليل ابراهيم صالحنينوى

ساجده فتاحعامر محمد ياسيننينوى

ترفه حسينفتحي جاسم محمدنينوى

حنونه محمديونس حمد عبدهللانينوى

شاهه محمدكرام حسين علينينوى

رفعه حسينعبد محمد عبدنينوى

حربه ذيابعلي طه ياسيننينوى

نزهه جاسماحمد محمود عبدهللانينوى

هدله احمدعلي حسين محمدنينوى

عفته محمدعلي حسين حسننينوى

جوني عبدهللافيصل الياس خلفنينوى

خفشي سليمانعباس دربو خلفنينوى

سيفي عمرجندو سمو حسننينوى

سوريه فرشححواس نايف عاكولنينوى

هنوف انجادمدلول سالمه عبدهللانينوى

وضحه عبدالرحمنمعن عواد محمودنينوى

خلفه ادخيلعلي حسين شرابينينوى

صبحه احمدصالح محمود محمدنينوى



فوزيه عبدالقادرنشوان قاسم يحيىنينوى

فاطمه عبدالقادرمحمد ذياب محمودنينوى

نجالء فتحيناصر حسن عالوينينوى

فتحيه عبدمحمود سالم جاسمنينوى

صالحه رمضانخضر ساري ابراهيمنينوى

خديجه خليفابراهيم بالل احمدنينوى

فطومه محمدطارق حمد عكلهنينوى

نجمه نايفزياد عبدهللا اسماعيلنينوى

ساهره سلطانمحمود محمد جاسمنينوى

ناجيه عبدهللازغلول ادريس شاهيننينوى

ملكه جاسمصالح ادريس احمدنينوى

اميره محمدمشعان علي محمدنينوى

ترفه احمدمحمد الياس محمدنينوى

منيفه ابراهيماياد فاضل ابراهيمنينوى

زكيه خضريعقوب اسماعيل ابراهيمنينوى

دره احمدرافد كريم حسيننينوى

احالم محمد سعيدمعتز حازم اسماعيلنينوى

فطومه ابراهيمزكي محمود صالحنينوى

زكيه ناصرعبدالرزاق صلبي احمدنينوى

خوله احمدرعد جاسم محمدنينوى

شاهه محمدخلف احمد سليماننينوى

شيرين محمدوسام عصام قاسمنينوى

صبحه عبدنجم ابراهيم عبدهللانينوى

كرحه خضيراحمد محمود خطابنينوى

هوا محمدعبدالكريم عبيد علينينوى

هديجه حسنابراهيم طه جاسمنينوى

كتبه طاهرابراهيم سليمان حسيننينوى

خوله محمداحمد شهاب احمدنينوى

خديجه يوسفمحمد احمد عمرنينوى

يازي عزيزمصطفى يوسف مصطفىنينوى

عنوده طهاحمد فتحي محمدنينوى



زالل شريفمهند غازي فتحينينوى

اخالص صالحاحمد فرج احمدنينوى

شمسه مدلولمحمد فالح حسننينوى

هدى محمدميسر وعد حسننينوى

فاتن يوسفاحمد هيثم علينينوى

صباح محمدمحمد زهير ماالهللنينوى

ترفه عليعبدالجبار محمد عبدهللانينوى

سوده جاسممحمد احمد عالوينينوى

فاطمه جاسمسند حامد محمدنينوى

نوريه شيتعادل قاسم محمودنينوى

كولي بدرحسين خضر حسيننينوى

فرحه سعيدوعد محمد موسىنينوى

عديله خضرعلي حسين حسننينوى

فتحيه خليفحسين المبيد حنظلنينوى

سوريه طهاحمد اغنيم محمدنينوى

فاطمه مطلكبشار احمد جاسمنينوى

جميله خضرشاكر يونس محمدنينوى

خضيره محمداحمد خضر جاسمنينوى

مريم جاسمحسن محمد ابراهيمنينوى

مريم عيسىاحمد عيسى علينينوى

صالحه فتحيطه محمود احمدنينوى

ترفه عيسئفالح الياس محمدنينوى

ساميه سليمانمحمد محمود محمدنينوى

مريم مصطفىاحمد عبد جاسمنينوى

عيده حماداحمد حسن خضيرنينوى

كرحه احمداحمد جاسم بلونينوى

سعديه حمودرداد حسين احمدنينوى

عيشه عالويابراهيم محمود علينينوى

سنيه هاديمحمد سليمان داودنينوى

فضه ابراهيمنايف محمد جاسمنينوى

زهره عبدهللاصالح الدين حميد طهنينوى



خديجه احمدحمودي عبد حسننينوى

سعديه عثماناكرم ابراهيم اسماعيلنينوى

رمزيه جميلعامر محمد علي حسيننينوى

عايده حسنصالح محمد علينينوى

يسرى عبدهللامحمد غازي فيصلنينوى

نجديه رخيصحمودي خلف محمدنينوى

زهره مجيدصالح سليمان صاللنينوى

وفيه سلطانعلي عامر محمدنينوى

ذباحه احمداياد خلف عيسىنينوى

فائزه محمدعلي محمود احمدنينوى

عدول قطوسعود عفدو قاسمنينوى

نازو ابراهيممحمود محمد خضرنينوى

رفعه سعلوعلي عواد حميدنينوى

زهور علياثير ابراهيم احمدنينوى

ترفه مطرعبدهللا صالح حسننينوى

خديجه خضيرهاشم خليل ابراهيمنينوى

حمده فتحيمعاذ محمد صالحنينوى

ترفه صالحعنتر ابالل حمونينوى

حليمه عيدانشاكر جالل مصطفىنينوى

كدزيه نامنىمحمد احمد محمدنينوى

عبير محموداكرم اسماعيل محمدنينوى

نمشه حسينطالل فاضل حسيننينوى

ضحيه جاسمحسين محمود صالحنينوى

مطره خلفطه شهاب احمدنينوى

جميله عبدهللاطه محمود خلفنينوى

غزاله محمودرعد صالح محمودنينوى

خديجه حجابهادي علي خلفنينوى

غنيه حسينفتحي سعدون مرعينينوى

تركيه عيسىصالح محمد نامسنينوى

صبحه محمدطارق خليل محمودنينوى

ميانه عبدعبدالقادر محمد سلبماننينوى



خلفه سعيدخلف علي راكاننينوى

خديجه عابدمحمد حسن محمدنينوى

صبحه محموداحمد حمد عيدنينوى

حليمه مهديحسن محمد نجمنينوى

شريفه الياسبدل عرب علينينوى

امل محمودباسم علي محمدنينوى

جماله خضيرسامي احمد جاسمنينوى

كورتي قولوميرزا ابراهيم عيدونينوى

بسي نعمتسفيان درويش مرادنينوى

وهبيه حسينمروان سلطان احمدنينوى

ساهره احمدعلي محمد مرعينينوى

خديجه حمدعمر محمد صالحنينوى

موحه سعيدانسعود مطير جلوينينوى

عيده صالحقيس رمضان جاسمنينوى

سعده عوادصالح مطر سالمنينوى

عبله صلبيسفيان عواد حسننينوى

مريم حسينمحمد سالم حسيننينوى

نجمه مطلكانور حسين محمدنينوى

خزنه طهمالك خليل ابراهيمنينوى

ترفه محمودعبدهللا حامد عبدهللانينوى

رفعه محمداحمد علي جاسمنينوى

نفوذ فتحيمصلح احمد صالحنينوى

كتبيه عبدنزار بدرالدين ابراهيمنينوى

فطيم موسىمحمد عبدهللا جاسمنينوى

امينه باللمحمود محمد ابراهيمنينوى

خديجه زيدانزهير صالح علينينوى

هديه عبدهللاحسن محمود مدلولنينوى

نجالء عبدالعزيزعمر ناظم صالحنينوى

سميره حسينمحمد حسين رمضاننينوى

ساهره اسماعيلعبدهللا عادل محمودنينوى

عجميه محمودتحسين جاسم محمدنينوى



عنايت اسماعيلفارس امين محي الديننينوى

حبشه صالحمحمود طه حمداننينوى

اكرام يوسفيزن منهل عبدنينوى

نزهه محمدميسر عويد هايسنينوى

امل اسماعيلعلي داود هندينينوى

مروه حسينشاهين احمد خضرنينوى

مريم عزيزفتحي سليمان محمدنينوى

رمزيه شهابقحطان عبدالفتاح احمدنينوى

صبريه محمدشعالن احمد مصطفىنينوى

ذباحه طالبابراهيم احمد خلفنينوى

منيفه محمدمروان موسى سنجارنينوى

مناهل شكرعبدهللا سبهان احمدنينوى

حصه فتحيحازم محمدعلي احمدنينوى

خاتون جاسمخلف حبو حسننينوى

حسيبه ابراهيماحمد خضر احمدنينوى

خديجه الياسعباس عبدالحكيم عبدهللانينوى

وضحه حسينعباس حسين يونسنينوى

سنجلره احمدهزاع عكله محمدنينوى

وزيره نجمريان محمد عزيزنينوى

فوزيه مزهرمحمد غازي حمدنينوى

فريحه ضاحيسعيد حسين عبدهللانينوى

مريم اسماعيلسجاد شيت ذنوننينوى

هناء كاظمطالل علي حسيننينوى

جميله خلفاحمد حمد شبوطنينوى

عذره خضيرعلي محمود محمدنينوى

بلقيس احمدزياد سالم ياسيننينوى

هدله درويشذنون مرعي حسننينوى

يازي خليفمحمد احمد عفيننينوى

مريم سليمانيوسف احمد حسيننينوى

مريم محمدمحمد احمد خليفنينوى

حسينه نجممحمد محمود طلبنينوى



ثلوثه ابراهيمعبدهللا بلو يونسنينوى

عمشه حسينعامر بالل محمدنينوى

سهام احمدياسين محسن احمدنينوى

عليه حسينسعد يونس سالمنينوى

عيشه جارهللاتركي فاضل عباسنينوى

شاهه محمدعليشاهين عبدهللا الياسنينوى

مريم حوسابراهيم محسن ابراهيمنينوى

حسينه نجماحمد محمود طلبنينوى

ترفه بكرسالم خليل ابراهيمنينوى

عطره فرجاحمد حبش محمدنينوى

حنان بشيرعمار رياض عزيزنينوى

مريفه عليحمد دبو حمودنينوى

امينه موسىاحمد سلطان خليفنينوى

فتحيه عطاهللمحمد خلف فندينينوى

عنود عليساالر ابراهيم عطاهللنينوى

مهيا محمودعبدهللا فتحي علينينوى

وهبيه عبدالوهابمحمد امين خضرنينوى

كلتان اسماعيلسيف يوسف مصطفىنينوى

فضيله قنبرزينل عونيعلي يونسنينوى

ليلى علياكبرموسى حسين مصطفىنينوى

فتحيه شيتمحمد حمود علينينوى

خديجه يونسعبدهللا احمد محمدنينوى

حسنه عباسمحمد حسن سمونينوى

سميره وعدمحمد بشير قاسمنينوى

نعيمه محمدعباس علي عباسنينوى

نذيره ابراهيممحمد غائب مختارنينوى

ترفه حسنازهر اسعد سلماننينوى

مهديه طهالياس محمد الياسنينوى

شاهه علييونس حواس خلونينوى

شمسه محمدزكيقتيبه مروان احمدنينوى

سليمه عبدالرحمنمحمود يونس محمدنينوى



فطيم احمدمحمد خلف يونسنينوى

فاطمه ياسيناحمد شهاب احمدنينوى

خلفه نوماندبي عبيد شاللنينوى

شاهد صالحمحفوظ عبد قاسمنينوى

ربيه احمددحام احمد دبيسنينوى

جازيه سلطانعبدهللا هادي حسننينوى

هاجر محمدمحمد عزبه شندينينوى

فوزيه حسنامين بدر عمرنينوى

بديعه اسماعيلزيدان عبدالرحمن حسننينوى

حسنه حسينشرقي صندوق حميداننينوى

شكحه جفالسالم عائد علينينوى

عفته منيسسرحان فهد زعالنينوى

عنيده صالحجمال محمد فرجنينوى

اغربيه مطرريان محمد راضينينوى

فاطمه احمدجودت مهدي ايوبنينوى

سعديه هاشمعلي محمد سليماننينوى

هديه سلطانعمار عبد مديدنينوى

سليمه حسنغسان نجم ابراهيمنينوى

عمشه بلويونس بلو محمودنينوى

يازي حسيناحمد محمد حسيننينوى

نوريه محمدعليعبدهللا طه علينينوى

ترفه خالدابراهيم محمد سلطاننينوى

هند ريسحامد مرموص عجيلنينوى

زياده وهبمحمد عبدهللا ظاهرنينوى

سوريه حسيننومان خضر نوماننينوى

شمسه مصطفىحازم عبدهللا ابراهيمنينوى

سعده احمدابراهيم خلف محمودنينوى

امينه محمدامينعمر زكي سليماننينوى

رفغه خضرعلي خزعل محمودنينوى

عليه صالحميسر حسين علينينوى

فاطمه اسماعيلابراهيم الياس خضرنينوى



سعيده عبدهللاخلف ترني شبوطنينوى

حسنه صالحدخيل احمد حميدنينوى

منى شاهيننصر حاتم جاسمنينوى

سكينه سعيدعامر هاشم مجيدنينوى

عامره يونسمسعود خالد محمدنينوى

ترفه عفرصياد صالح عباسنينوى

عبيده رمضانحامد يونس ابراهيمنينوى

سميره صابرريان عزيز عبدنينوى

صبحيه عبدالعزيزمعتز عبداالله سعيدنينوى

رابعه محمدعبدهللا محمد عبدهللانينوى

نوريه حسناحسان يوسف خليلنينوى

شمسه عزيزباقر توفيق محمدسعيدنينوى

عامريه حمدونامير مظفر عبدالكريمنينوى

سالله سليمانعلي حمو حسننينوى

وسميه مرعيحميد خليف علينينوى

خوله ابراهيمرعد صالح فتحينينوى

رافعه ابراهيممحمد حقي اسماعيلنينوى

جميله شيخومحمد احمد محمدنينوى

واجده ابراهيممحمد جميل ذنوننينوى

خوله عبدهللاحميد عبدهللا فرجنينوى

حياه احمداحمد محمدياسين احمدنينوى

وداد اسماعيلحسن عبدالواحد صالحنينوى

جميله عليخلف عواد خلفنينوى

شكريه محمدحمد محمود جاسمنينوى

سوده نجمنشوان اسماعيل عبدهللانينوى

مريم عليمحمد شيخو حمدنينوى

فطيم احمدصباح محمد صالحنينوى

شاهه صطامشعالن اخضير حسوننينوى

معصومه محمدصالحشوكت فاضل حمزهنينوى

منى فتحياحمد نبيل سعيدنينوى

هناء طوفباسل علي حسيننينوى



سعديه عبدهللاصفوان فاضل شيتنينوى

زينب جاسمميسر عبدالغني مهدينينوى

حربيه سعيددريد حازم خلفنينوى

مريم حسينجاسم محمد عبدالرحمننينوى

سميره باقرمحمد زبير صادقنينوى

محفوضه عليعبدهللا محمد احمدنينوى

خديجه محمدعلي احمد حسيننينوى

حسينه يونسميثاق علي يوسفنينوى

غنيه كريمجواد كاظم جاسمنينوى

غاليه شاهيناسعد عبيد حمدنينوى

هاشميه حسينضياء يونس حمدنينوى

ناديه يونس قادرجمال عادل محمد سعيدنينوى

نجمه خضرذياب كريم موسىنينوى

نجود طلبمحمد صالح دهشنينوى

امل احمدرائد ابراهيم غربينينوى

عمشه عليعمار شحاذه فتحينينوى

صبحه عينانجاسم مطر سويدنينوى

خزنه عطيهعامر فتحي حسيننينوى

رسميه صحنزامل غثيث حسيننينوى

امينه خضيرزيد احمد عبدالوهابنينوى

مطره موسىاسماعيل صالح اسماعيلنينوى

يازي مليحانهزاع معيلي ذيبنينوى

شاهه اسعدفاضل عبدالواحد خلفنينوى

نوفه عسكروعدهللا خلف ملوشنينوى

حمديه اسودهادي مصطفى علينينوى

اخالص حامدعباس اسماعيل طهنينوى

فوزيه مرعيثائر محمد عبدهللانينوى

كوثر يونسياسر حازم غزالنينوى

مرضيه حامدمحمد يونس محمودنينوى

خميسه ذيابجودت محسن ثالجنينوى

احميده ملوحجاسم محمد محيسننينوى



هدله اعبيدمحسن محمد زعالننينوى

عائشه سليمانابراهيم ذنون حامدنينوى

مريم عيسىعلي محمد سليمنينوى

نشميه احمدعبد برهاوي صالحنينوى

يازي عبدهللابشار منذر محمودنينوى

صبيحه ذنوناسحاق ايوب مصطفىنينوى

امل عطيهانس حامد رجىنينوى

حبسه محمدعبدهللا محمد خضرنينوى

الهام محمديونسجواد عبدالجبار حسيننينوى

رحيمه يوسفمهند جاسم محمديونسنينوى

غاليه ذياببدر جفال سلطاننينوى

عزيزه هاللجاسم عبدالحافظ عايدنينوى

فتحيه يحيىعبداالله حسين صالحنينوى

سيسي ملكونواف سفوك حسيننينوى

وضحه خلفسعيد خضر خلفنينوى

مريم خضيرحسن محمد فتحينينوى

عائشه خلفخلف عيسى عبدنينوى

يازي عبيدنواف عبدالعزيز سطامنينوى

كرجيه خليفراكان خلف رجبنينوى

مطره عايدهاشم هيبت جاسمنينوى

فتحيه حسنابراهيم احمد لطيفنينوى

صالحه حماديبرزان يونس حميدنينوى

حميده خليفيونس عدنان محمدنينوى

خلفه عكيلعلي محمد علينينوى

رفاه عادلفراس ياسين طهنينوى

جليله جاسممحمد رجب عبدهللانينوى

هاجر عليمال هللا حسين اسماعيلنينوى

صبريه حيدرصادق جعفر عبدالنينوى

ملكه ذنونالزم صالح طهنينوى

امينه محمدعبدشعبان معيزيل علينينوى

قدريه شريفحسين خليل عزيزنينوى



خطر محمدمحمود فارس جمعهنينوى

وضحه حسينفالح حسين جاسمنينوى

خزنه سعيدعلي عسل شطينينوى

شمسه سحالناحمد فاضل احمدنينوى

زينب عبدالعزيزسلوان سالم فتحينينوى

حمديه حسينجهاد مصطفى رسولنينوى

مرضيه اسماعيلمحمد محمود بهجتنينوى

زريفه تيتونكتل مجول رجبنينوى

ونسه خضرمعتز ابراهيم عبدهللانينوى

منى عبدهللامحمود حسين علينينوى

ليلى حسينعبدالرزاق فاضل مصطفىنينوى

محروسه محمداحمد علي كفرينينوى

خلفه محمدزياد خلف حسيننينوى

كسره ابراهيمغزوان ظاهر ابراهيمنينوى

صيته عليياسين طه احمدنينوى

هاجر حسنعلي كامل علينينوى

نوال ابراهيمغزوان ادريس احمدنينوى

حصه محمداسماعيل محمود طهنينوى

هوزه امفضيعلي عافت كرطاننينوى

ياسه احمدطارق جردو محمدنينوى

حنان ذنونمهند سامر خضرنينوى

سكوت مجبلفارس نزال مصبحنينوى

نوره دليمحمد شاهين سليماننينوى

فاطمه جاسمفهد صالح عوادنينوى

عدله عبداحمد عواد محمدنينوى

موزه جاسمحسن رمضان عبدهللانينوى

غزاله محمدسلطان هزيم صالحنينوى

بهيه عزيزاحمد حسون علينينوى

خديجه يونسفرج محمدصالح صالحنينوى

خلفه محمدراضي عايد قدونينوى

تغريد مالوعبدهللا احمد سعيدنينوى



ازهار يحيىابراهيم بشار خليلنينوى

سحر عليسعد عبدهللا خلفنينوى

شمسه هاللشهاب علي عكلهنينوى

ليلى يونسعلي فخري غزالنينوى

نجالء ذنونعثمان نشوان غانمنينوى

عواشه سليمحسن محمد صالحنينوى

خديجه محمديونس صالح خليلنينوى

وفاء احمدمحمد اكرم محمدنينوى

حمديه يونسسعدهللا عبدهللا محمدنينوى

زكيه محمدعبدالعزيز حسين محمدنينوى

فتحيه خضرعمر محمدطاهر اسماعيلنينوى

عذره عبدهللاعبدالسالم حمد حسيننينوى

زهره فتحيعباس فرحان موسىنينوى

عيده صالحعبدهللا علي عيسىنينوى

رفعه خضيرخضير انور عزونينوى

مريم حضرالياس اوسف حمونينوى

عمشه احمدوطيان خليل علينينوى

جميله قاسميحيى قاسم مرداننينوى

صبحه محمدوعد محسن ابراهيمنينوى

سميره يونسمحمد عصام عبدهللانينوى

شكريه عويداحمد حامد كفرينينوى

خديجه عبدهللافواز محمد سرحاننينوى

نيكار حسنغالب علي حسننينوى

صفاء عبدهللاانور عمار محمدنينوى

زهديه محسنليث فارس احمدنينوى

حمده حسونمحمد يوسف جاسمنينوى

عفيفه محمدعلي غالم حسينعلينينوى

حصه خضرصباح عويد عبودنينوى

احالم شكرريان خيري فرجنينوى

عيشي بارممصطفى محمد فتاحنينوى

غزالي حجيجوكو داود حسننينوى



سوسن رشيدنبيل ابراهيم خليلنينوى

كني جردواسماعيل قاسم خلفنينوى

جاني باروخلف حجي سعدونينوى

حمده نزالعبدهللا حميد سعيدنينوى

مزنه اسماعيلياسر حماده احمدنينوى

مياسه خلفمحمد احمد ابراهيمنينوى

سلماسه جاسمطه مرعي حسيننينوى

مدينه مصطفىمحرم سلمان حسيننينوى

ملكيه محمداحمد بشير يونسنينوى

اديبه طهمروان محمدصالح حسيننينوى

امينه شاهينماهر خالد معروفنينوى

عمسه حميدعدنان يونس خلفنينوى

زهره عليحسن احمد حسننينوى

نعام قاسمزيد فرحان خلفنينوى

ترفه احمدخضر سلطان عبدهللانينوى

مطره عطاهللغانم ابراهيم خليفنينوى

كل محمدزبير ابراهيم نبينينوى

فاطمه حسنصباح محمود رمونينوى

خوله صالحضياء خزعل محمدنينوى

عنيده اكرممدهللا شباك شبوطنينوى

فطومه جدوعفتحي غربي عويدنينوى

زهره محمدعدنان حسن علينينوى

بشرى شمسالدينمحمود مشعان عبدنينوى

اقبال عليماهر عبدهللا يوسفنينوى

فوزيه حامديونس حسن نزالنينوى

غازيه ابراهيممعتصم جمعه محمدنينوى

حمديه حسيناسعد عبدالقادر حسيننينوى

فهيمه ابراهيمرياض رضا يونسنينوى

اسيا عبدالقادرعباس سلمان حسننينوى

ثالثه حسنسالم عمر صالحنينوى

نوره محمدجهاد حسن عبدهللانينوى



ليلى محمدمحمود صبار مرجبنينوى

اامينه عليفارس عبدهللا صالحنينوى

صفيه جاسمغانم عبدهللا علينينوى

حمديه سليمانمهند طه علينينوى

عمشه حسينخضر محمد عاينينوى

لطيفه خنوسسليمان نائف هادينينوى

رفعه محمودخالد محمود محمدنينوى

وهبيه ياسينهاشم غانم علونينوى

ناجيه احمدمحفوظ اسماعيل غزالنينوى

عيده عبدهللاعلي احمد محمدنينوى

ليله حمدغسان عبدهللا سعيدنينوى

فاطمه ياسينيونس عوني احمدنينوى

ليلى جدوعدلوفان اسماعيل محمدنينوى

خمي عبدالرحمانحبيب عصمان محمودنينوى

نعيمه عبادجاسم محمد ذيباننينوى

مريم حاجيسامي عبدالغفور اسماعيلنينوى

كليزار غائبصباح جمعه زينلنينوى

ساهره اسماعيلايمن جمعه خطابنينوى

ذكرى الياسجابر هاشم عبدالمحسننينوى

كوثري مرادعزير عبدي خدرنينوى

زهيه ابراهيمعبدالمنعم محمود خضرنينوى

روضه طهحسن احمد محمدنينوى

سيسه حاجيطارق جعفر لزكيننينوى

صبيحه عبدالغفارصالح ابراهيم محمدنينوى

بدريه عبدالقادركمال عليهادي ابراهيمنينوى

كيور سليمانبالل ادريس عبدهللانينوى

ناهده مصطفىمحمدباقر حسن غائبنينوى

فضيله حسنميسر محمديونس حسيننينوى

ساره عباسعلياالكبر حسين حسننينوى

ناهده احمدزياد محمد الزمنينوى

فاطمه محمدعبدالرحمن دخيل وهبنينوى



وضحه جاسميونس جرجيس حمدنينوى

عيده محمدعبدزينل محمد زينلنينوى

نهله حسنضياءالدين عمار حسيننينوى

رويده طلبعبدهللا فواز عبدهللانينوى

مريم احمدغانم حسن محمودنينوى

عليه حسنمنصور عبدالقادر الياسنينوى

ذره منيخرمطر ساير مخلفنينوى

غنيه فرحانفارس محمد احمدنينوى

امنه محموداسماعيل حسين طهنينوى

عائشه حاجيعبدهللا عمر محمدنينوى

عيشه محمودعزيز خديده مطونينوى

امينه سليمانجمعه قاسم محمدنينوى

مياده ياسينعبدهللا سعد خليلنينوى

زهير محمدعمار سالم بشيرنينوى

حلوه سليمانفواز محمود خايرنينوى

حليمه مشرفمحمد عالوي خضيرنينوى

خنسه حواساحمد خلف حسننينوى

عمشه محمدمحمد طلب ابراهيمنينوى

ذكرى حسينمحمد يحيى محمدنينوى

بثينه محمودياسين هاشم عبدهللانينوى

حنان يونسثروه حازم شيتنينوى

خضيره خضرمحمد عبدهللا عمرنينوى

وضحه عبدهللاعواد عبدالستار عوادنينوى

خديجه ابراهيمحمودي ياسين جاسمنينوى

شمسه محمودقاسم ابراهيم علينينوى

نهله خليفمحسن كمال احمدنينوى

وضحه خلفراغب ابراهيم جاسمنينوى

شمي ملكوزيدان خلف حمهنينوى

سينم مالصادقصباح جدعان حمدنينوى

عيشى عتوخطاب عمر محونينوى

ساره نوحانفالح رجا عايدنينوى



سلطانه محمودحربي الياس محمودنينوى

صبحه محمدعبد خلف عيسىنينوى

شمسه محمداحمد محمد سالمنينوى

عيده جاسمحسين سالم حسونينوى

عائشه عثمانعبدالعزيز محمد احمدنينوى

كرحه سليمصالح جدعان مناورنينوى

صبيحه يوسفمهدي عزالدين يحيىنينوى

رحمه عليسعود محمود عثماننينوى

خديجه عبدمنصور مطلك سليماننينوى

نوفه بروطالل خالد خلفنينوى

غاليه ذيابصكر جفال سلطاننينوى

زهره احمدمحمد خلو عزونينوى

درسن احمدسليم محمد جعفرنينوى

سرحه عائدمهدي كريدي عوضنينوى

خديجه يوسفعبدهللا صالح اسماعيلنينوى

مريم ابراهيمخضر ابراهيم خضرنينوى

وضحه صالحضياء حسين احمدنينوى

نوره سلطانحواس سمير ظاهرنينوى

بتله سلطانوعد محمد محمودنينوى

نواره مطيرانهليل صبح صكبنينوى

شيته شيتمحمود علي محمدنينوى

ترفه محمدالياس خلف عويدنينوى

فوزه محمدماجد خلف عبدهللانينوى

مريم جسوحميد عبدهللا دندينينوى

حويش شبوعبدهللا عبيد دبيسنينوى

فيروز رمضانعمر سالم ياسيننينوى

غزاله رشومحمد علي عمرنينوى

مريم تمرسليمان خلف عبدهللانينوى

شمسه نجمعادل زيدان عزيزنينوى

ليلي سعيدالوان يوسف رسولنينوى

سليمه حسينرمضان كري علينينوى



هوه عكيلخماس عبد نفلنينوى

خوله عزيزعمر محمود خضرنينوى

جميله الياسعادل محمدجميل عباسنينوى

فطيمه شندومحمد يونس ناصرنينوى

عائشه حمدباسم حازم خضرنينوى

ملكه مصطفىضياء عبدهللا احمدنينوى

خجو يونسيوسف حمزه محمديونسنينوى

خذيجه ابراهيملؤي جمعه اسماعيلنينوى

وحيده يونسشاهين محمود فتاحنينوى

غربيه احمدحازم حمادي اسودنينوى

رفعه عبدمحمد عيسى عسافنينوى

وضحه محمدجاسم فتحي سالمنينوى

سندس عليعماد زكي محمدنينوى

ملكه يوسفاشرف محمدمحسن محمدشريفنينوى

غزاله جاسمعلي جاسم صالحنينوى

هديه عكيلمزهر رشيد علينينوى

مريم خضرمحمد سالم احمدنينوى

شمسه طهمحمد سعود ابراهيمنينوى

مطره طهطارق حسين خضرنينوى

هلوله محمدمحمد ابراهيم حسيننينوى

مطره احمدثابت محمد احمدنينوى

فضيله عالويصهيب جاسم جدوعنينوى

خزنه جاسمعمر محمدعلي احمدنينوى

عائشه خضراحمد خلف احمدنينوى

فضه محمدصالح بلو خضيرنينوى

كسره صالحمؤيد صالح خضرنينوى

عويشه نايلخضر صالح حمادهنينوى

صبحه جاسمصائب حسين علينينوى

فطيم احمداحمد عواد علينينوى

خديجه عليحسين علي سلطاننينوى

ثريه عبدهللايونس احمد محمدنينوى



باسمه عليصدام فتحي محمدنينوى

مطره حسيناحمد طه احمدنينوى

شاهه مركوزنزار تركي جاسمنينوى

اميره نايفعامر مهدي صالحنينوى

سكره كندوشعلي محمد سليماننينوى

سالمه فتحياحمد تيسير محمدنينوى

اسيا فاضلفتحي احمد خضرنينوى

عيده سليمانمحمود مجبل غديرنينوى

عفره محسنمصلح سهيل مدبنينوى

حمديه يوسفحسين محمد علينينوى

خديجه احمدحمدي الياس عبدالرحمننينوى

منيفه صبحيحمدي حنش حمادنينوى

صبحه محمودذنون يونس محمودنينوى

مرضيه محمدرعد نايف علينينوى

دره علوانطالب فريح جبلنينوى

ملكيه محمدعبدالكريم اسماعيل عبدهللانينوى

افطيم احمدخالص خلف علينينوى

سحر فيصلاشرف رياض محمدنينوى

صبيحه يونسبشار عبدالوهاب احمدنينوى

مريم قاسمعيسى جميل خضرنينوى

منى عبدالحميدبشار ياسين نقينينوى

كلثوم ابراهيماوس سعيد مصطفىنينوى

حزنه احمدمحمد حسين صالحنينوى

زهره صالحماهر محمود محمدنينوى

امينه عبدالوهابوجدي احمد عبدهللانينوى

نفله رشيدابراهيم صبحي كيفينينوى

كواكه مطراحمد خليل ابراهيمنينوى

فتحيه محمودمحمد عائد عبدهللانينوى

صلحي عثمانفرمان ادريس اسماعيلنينوى

خوله احمدعلي وعد عبدهللانينوى

فيضه مرديحميد عواد حميدنينوى



زليخ علياحمد عبدهللا عربنينوى

نمشه فتاحمهدي صلوحي اسماعيلنينوى

فضيله يونسنوح فاضل حسننينوى

فضه صالحمحمد فاضل خالدنينوى

دره محمدحسين فتحي نزالنينوى

حبشه عكابعمر محسن اغرابنينوى

عمشه حسينابراهيم فتحي نويراننينوى

سبته صالحشاكر احمد حسننينوى

خديجه سالماسعد محمد عيوشنينوى

رحمه كاظممجيد شعيب عبدهللانينوى

كفاح نوريمصعب طالل محمدنينوى

خذيجه ابراهيمخالد مصطفى عبدالقادرنينوى

بهيه حمودتركي صليبي شويشنينوى

اقبال مجيدنواف سالم محمدنينوى

شيماء طليعايهاب وعد هاشمنينوى

عدله كاملادريعي جارو جاسمنينوى

حياه قدواحسان عبداللطيف عبدالقهارنينوى

باسمه يوسفصالح فاضل عباسنينوى

زيرى قولوداود سالم خلفنينوى

فاطمه احمدنوري احمد ميرزانينوى

انتصار علواحسان ابراهيم عبيدنينوى

وزيره نايفداود سالم نجمنينوى

نجمه عبدهللاياسر جاسم محمدنينوى

حصه محمداحمد فاضل علينينوى

وضحه زكيعلي احمد الياسنينوى

فطيم سماحخالد حسين محمدنينوى

مريم اسماعيلمحمود فتحي خضرنينوى

فطومه طهماجد علي احمدنينوى

زهره حسنمزاحم عويد حبونينوى

فرجه احمدعلي ذنون يونسنينوى

فخريه خليلحسن حبيب ابراهيمنينوى



كلندام يونسسهيل ابراهيم عمرنينوى

ونسه احمداحمد حسن علينينوى

حصه خليفخميس عايد مخلفنينوى

منتهى علياحمد عببدالرحمن محمدنينوى

خديجه احمدمهدي حسن يونسنينوى

شربان يونسحسن فاضل محمديونسنينوى

برنو سليمصالح يوسف خضرنينوى

كوكب عليخالد ابراهيم محمودنينوى

نوال جاسموليد خيرالدين فتحينينوى

اسيا محمدعليقاسم عزيز احمدنينوى

مريم رفاعيدحام عرميط عبدهللانينوى

فاطمه عبوشهاب حمود عكلهنينوى

صبحه حمادهاياد موفق فرحنينوى

عليه حسينصالح محمود فاضلنينوى

فاطمه محمدرياض محمود محمدنينوى

ترفه جاسمعبدهللا حسن عبيدنينوى

عيده محمدفتحي صدام فتحينينوى

زهيه الياسابراهيم محمد خضرنينوى

عجميه عبدهللايونس جاسم محمدنينوى

اسيه صالحعصمت مجيد حاجينينوى

سينم مالصادقمحمد جدعان حمدنينوى

عدوله جاسمريان عبدهللا احمدنينوى

بتول عبدالقادرحسن حازم محمدنينوى

بهيه حسنعبد محمد خليلنينوى

حميده ثرويصدام فرحان خضرنينوى

سكينه زكراكرم جواد محمدنينوى

كلدران ابراهيممحمد غانم خضرنينوى

نسيما محمودعمر محمدعلي عبدهللانينوى

حكيمه حسنسلمان عسكر ابراهيمنينوى

خلفه خضرعلي عوده علينينوى

لمياء عبدفهد صالح عبدونينوى



نعيمه حليلسعد عبدالجليل عبدالرحمننينوى

وضحه احمدليث حمد جاسمنينوى

حسنه محمودفيصل احمد خليفنينوى

نوره دليانمحمد فاضل ابراهيمنينوى

خاتون عيسىرافع احمد حسننينوى

صبحه حمدسالم احمد عبدهللانينوى

عايشه صالحخلف حسين ابراهيمنينوى

مريم محمديونس خضر ياسيننينوى

دله سلمانحمود غازي سكامنينوى

زهيه موسىمحمد خلف احمدنينوى

صبريه خليلانور عباس اسماعيلنينوى

سعديه فتحيعدنان فتحي محمدنينوى

ملكيه محمدجاسم يونس عبيدنينوى

غزاله ابراهيمحسين علي فرجنينوى

عيشي عبدهللاخليل محو حنونينوى

امونه عليعزو عاصي احمدنينوى

ميمونه مصطفىعون ابراهيم اسماعيلنينوى

فتحيه حنشمحمد فنوش سلطاننينوى

ونسه احمداحمد نايف محمودنينوى

فاطمه قاسمحسن محمد عارفنينوى

زينب عمرابراهيم طه حسننينوى

خديجه محمدعمر ثامر احمدنينوى

عمشه ابراهيمباسل طالل صالحنينوى

عمشه محمدعليياسين جدوع عبدهللانينوى

سلطانه خلفخليل محمد عبوشنينوى

سعاد جارواحمد سالم صفاوينينوى

صبحه عودهمهند عبد هجيجنينوى

صبريه يونساحسان علي عبدهللانينوى

كلثومه محمدموسى رضا عبونينوى

عليه اسعدسلوان رشاد حسننينوى

عسيله حسينخضر ملوش وهبنينوى



عدوله محمودهاني احمد محمدنينوى

هدله محمودحسين محمود خضرنينوى

زهيه طهاحمد طه احمدنينوى

ليلى صبرياحمد مهدي ظاهرنينوى

نوفه بالويعمر مصطفى محمدنينوى

سهام فاضلثائر محمد احمدنينوى

اسمر عبدهللااحمد عزيز عبدنينوى

فتخيه حنشمحمود فنوش سلطاننينوى

ليلى بهجتبشار شريف محمدبشيرنينوى

هيله جميلمحمود يونس خضرنينوى

مثيله محمدعليعلي عاصم علينينوى

خديجه محمدابراهيم عبدهللا بالجنينوى

نوال ساميبشار نجم عبدهللانينوى

نمشه عبدهللامحمد عواد نهيرنينوى

عمشه حسينشاكر محمود خضيرنينوى

فاطمه صالحفيصل صبحي حسيننينوى

رفعه صالحجالل صالح سليماننينوى

شذى صباحاحمد راكان فتحينينوى

خديجه عبدالعزيزخضر ابراهيم علونينوى

ترفه احمدسعد حسن خضرنينوى

حبسه محمدصالح خلف محمدنينوى

غنيه محمودعمر محمد علي حامدنينوى

وصف محمودخالد ابراهيم صالحنينوى

شلو خضرمحمود عبدهللا محمدنينوى

خميسه مجذابجمعه خلف تركينينوى

شيماء الياسعالء احسان علينينوى

خوله عبدهللاهيثم احمد خلفنينوى

ضحيه اسماعيلمحمود احمد حمدنينوى

زهور طهخالد حمد مطرنينوى

ليلى نوريابراهيم محمد ابراهيمنينوى

امينه محمدحسن فتحي احميدنينوى



نجاح معروفليث طاهر كاظمنينوى

جواهر محمدميثاق شويش صالحنينوى

ترفه رمضانسعد نجم عبدهللانينوى

فطومه صالحرعد فتحي خضيرنينوى

فوزه طهبارق حازم ابراهيمنينوى

مريم فريحجاسم الياس خضرنينوى

بيشه اسودشحاذه محمد احمدنينوى

صبحه جمعهخضر محمود عبدهللانينوى

نوره محمدباسم شهاب احمدنينوى

ميوز عزيزعبدالرزاق علي محمدنينوى

عواطف احمدسفيان سعدهللا محمودنينوى

سوريه عليداؤد سليمان جمعهنينوى

صالحه عبوشكر محمد احمدنينوى

اسيا حفظ هللاممتاز فوزي سعدوننينوى

سعديه محمدعبدالرحمن يونس عبدهللانينوى

صبحه صالحاكرم عطيه مالنينوى

هويه محموداسعد محمد حسننينوى

جماله حميدنايف نجم جاسمنينوى

منيفه داودعلي ذنون يونسنينوى

مزنه اسودعكيل نزال كنوشنينوى

عذره حسننجمان محمد احمدنينوى

عمشه خلففارس حسين محمدنينوى

شاهه مصطفىاحمد فياض يوسفنينوى

نوفه احمداحمد ابراهيم حسيننينوى

سفانه محمدعالء حمادي احمدنينوى

ندى خضررشيد احمد رشيدنينوى

عيده محمودعبدهللا محمود عيسىنينوى

رفعه وطبانطالل حميدي تركينينوى

وضاحه عالويمحمد فواز خضيرنينوى

ساره حمودمصطفى جاسم احمدنينوى

ترفه محمدعبدهللا محمود حسننينوى



غزاله رمضانمحمد احمد صلبينينوى

سهله محمدمرعي حسن علينينوى

انتصار طيبزيد محمد عبدالسالمنينوى

ميسون فاضلاحمد عبدهللا جاسمنينوى

عيده محمدسليم محمد احمدنينوى

نوره علييحيى احمد محمدنينوى

خضيره عبدالقادرنزار علي محمد علينينوى

جميله حسنمحمد حسن عالوينينوى

خالده عبدهللاوليد عبدهللا فتحينينوى

امينه حسنمهند محمد حامدنينوى

كرحه مصطفىدحام عبدهللا خضرنينوى

عيشه رحيلمحمود صالح محمودنينوى

بشرى دخيلسعد مؤيد عبدالرزاقنينوى

اسعيد حسنياسين محمود طهنينوى

فاطمه حسندهام سلطان منوهنينوى

طليعه يحيىاحمد سليمان داؤدنينوى

حسنه سخيمحمد عيسى مشعلنينوى

زهره محمودعايد ذكر صلفيرنينوى

عذره حميدغانم محمود صالحنينوى

خديجه ابراهيمجاسم محمد صالحنينوى

شيماء حسيندحام علي خضرنينوى

باسمه نوريسعد احمد عطاهللانينوى

نهيه حمدعلي علي داودنينوى

سعديه عبدالحميداحمد سالم حامدنينوى

كحله عبدهللامحمد جاسم محمدنينوى

فضيله عليعباس عبدالهادي يوسفنينوى

شيته سليموعد يونس محمودنينوى

ليلى محمدسيف عبدالسالم محمدنينوى

زهره سلطانجاسم حميد جاسمنينوى

هله محمدغانم اسماعيل راشدنينوى

فتحيه خالدرمضان خلف عبدهللانينوى



رفده مجولمحمد عبيد سايرنينوى

رفعه محمودمحمد اسويلم علينينوى

عيده حسنخلف نجم عبدهللانينوى

عيده خضيرموسى محمد عكلهنينوى

فاطمه مصطفىبشير ابراهيم احمدنينوى

مياسه محمدابراهيم عبدالستار مصطفىنينوى

مريم عبدهللاشعيب احمد مصطفىنينوى

شفيقه احمدحسن عباس خليلنينوى

سهيله ابراهيمرافت رافع خليلنينوى

نومه كارسمحب مراد احمدنينوى

عيده حسنحسين عباس كرحونينوى

غزاله محلوحميد نايف الياسنينوى

نعيمه فتحيمهند موفق اكرمنينوى

رويده خضيرعبدالعزيز طالب حمودنينوى

خوله بدرضياء حمو محمدنينوى

عيده محمودعيدان جاسم سبعنينوى

ساميه رمضانعبدهللا محمود مطيراننينوى

عيده سعودنهاد حبيب احمدنينوى

جميله احمدنبهان محمد صالحنينوى

مره اخضيرياسين خضر عسكرنينوى

نوال صبحينشوان جاسم محمدنينوى

فضيله عباسسليمان داود سليماننينوى

زوينه عبدالباريموفق موسى عطاهللنينوى

خوله جاسمياسين محمود ياسيننينوى

رفعه عليبنيان ابراهيم ذيابنينوى

فاطمه جعفرمحرم حازم ويسنينوى

بنيه محمدعبدالعزيز نعمان زينلنينوى

فهميه فتحيعبد اعويد فالحنينوى

وضحه حمودمحمد عويد فالحنينوى

بشرى ياسينحميد عيد عكلهنينوى

انوير عويداحمد حمود كحيطنينوى



عمشه حسنسهر خلف حسننينوى

وضحه ثامرطه صالح خلفنينوى

كسره احمدابراهيم ياسين ابراهيمنينوى

هدله محمدابراهيم محمد محمودنينوى

مريم طهياسين الياس علينينوى

ملكه حسينحسن محمد علينينوى

زمره ابراهيمجميل ابراهيم عبدهللانينوى

شمسه عليحمد جاسم حسيننينوى

فصوله ابرهيمرياض احمد الياسنينوى

مياده سالماحمد محمد يوسفنينوى

نجاه احمدانور عبدالسالم سعدهللانينوى

عائشه محمدعبدهللا محمود علينينوى

عيشان سليمانمراد بركات حسيننينوى

كوجر خلفسالم بركات سعدونينوى

ليلى صالحسالم احمد ابراهيمنينوى

اخالص عبدهللاصالح مظهر محمدنينوى

وضحه اسماعيلصالح محمد حسيننينوى

زينب عليعلي اصغر امين ابراهيمنينوى

باسمه يونس قادراحمد اسماعيل عباسنينوى

عائشه عبداحمد فيصل عبدالرحمننينوى

يازي يونسضياء خلف احمدنينوى

ناديه عبدهللاقيصر عبدالكريم احمدنينوى

الفت سعيدحسين طالل ذنوننينوى

خديجه احمدعامر سليمان هندينينوى

فطيم حسينسند عبدالحميد علينينوى

ميان صالححاجم ابراهيم حمدنينوى

حربيه بدرطاهر جاسم سرحاننينوى

فتحيه زبيبعلي احمد مخاطنينوى

عدله خلفمحمود ابراهيم عبدهللانينوى

تعبه محمدماهر مولود سلطاننينوى

حمده سونجاسم شالش عودهنينوى



خوله احمدمحمد موفق ضحياننينوى

اعتماد طلبعلي احمد شهابنينوى

ترفه عطاهللاعبداللطيف عبدالكريم محمودنينوى

عليه ضياءفارس نايف حواسنينوى

ضحيه يونسطه احمد عبيدنينوى

شمسه خضرسعد محمد فتحينينوى

غبشه خلفجواد اسعد سليماننينوى

عمشه كطبحسن صالح شرقينينوى

خلفه صالححسين احمد حسننينوى

سعده خالدحاتم معيلص حسيننينوى

فتوح احمدضياء امير محمدنينوى

مشراكه سعيدعلي حمادي شعيبنينوى

ثريه كساراحمد محمود مصطفىنينوى

برنو محمودثاير غدير احمدنينوى

عمشه حسينسعيد مهاوش يازعنينوى

ساميه جاسماحمد خالد احمدنينوى

باران خلفكمال برو الياسنينوى

ثريا عليعدنان عبد عبدهللانينوى

فاطمه عيسىعبدالمنعم علي ظاهرنينوى

كسره جلودذنون ابراهيم عزونينوى

عمشه حسينمحمد صالح احمدنينوى

لمعه رجبابراهيم عبدهللا خضيرنينوى

كطمه رحيمديلم مطر مغيبنينوى

منجي بدلميرزا حجي اوصماننينوى

كوري خديدهمحسن كيجو حجينينوى

مريم عليمحسن حسين حسننينوى

خالده خضركرم رائد فاضلنينوى

فرحه ابراهيممحمد خضر خلفنينوى

ملكه محمدنايف علي حمادينينوى

نوره محمداحمد شهاب احمدنينوى

صبحه ابراهيمعلي طه صالحنينوى



كرديه حمودخليل ابراهيم ذنوننينوى

فطومه محمداحمد دهوش سالمنينوى

كرجيه احمدحسن يونس محمدنينوى

منى مخلفعمر زهير محمدنينوى

فتحيه خضريونس حسين علينينوى

طليعه شهابرامي نجم عبدالرحمننينوى

امينه عبدهللايحيى خالد يونسنينوى

فاتي اسماعيلرائد حاجي حسننينوى

صباح عطيهسفر محمد مرعينينوى

جميله عليمحمد يونس حامدنينوى

انتصار عبدالقادرحذيفه محمد حسيننينوى

ونسه دحامغزوان خليل محمدنينوى

زينب عليليث احمد ولينينوى

وضحه محموديونس ياسين حمراننينوى

سوريه مال هللااحمد محمود مطرنينوى

مريم حامدمحمد عبدالوهاب طهنينوى

شكريه يونسذنون عبد جبرنينوى

حربيه شيتنشوان غازي قاسمنينوى

خوله حسيناكرم سالم يونسنينوى

رفاء نايفريان علي سعيدنينوى

باسمه قاسممحمد فوزي ابراهيمنينوى

هنيه محمدعلي عبدالباسط محمدصالحنينوى

اسماء يونسيوسف قيس محسننينوى

مسيخان عبدهللاصالح طيب سليماننينوى

وطفه ذيابرياض جمعه علينينوى

عمشه حسينمروان خميس عبدهللانينوى

زليخه ابراهيمعادل خورشيد محمدنينوى

عيده محمدنوريدحام سالم عبدالعزيزنينوى

ساميه محمدشيتمحمد جالل عبدالغفورنينوى

خديجه حسينصباح سالم يونسنينوى

تركيه خليلخضر عطيه خلفنينوى



وسناء حميدمحمد ضياء عبدالرزاقنينوى

شمسه فاضلغزوان امينه سالمنينوى

خوله برزوعبدالباسط جمال عبدالغفورنينوى

خوله محمدسعيدمثنى محمد عبدالكانينينوى

ساهره عليوليد منير حميدنينوى

غربيه جلوداحمد حمد سلطاننينوى

فضه محمدخالد جاسم خضيرنينوى

مهيه خضيرعبدهللا محمد تمرنينوى

غالبا عبدهللاوليد سلمان محمدنينوى

مريم خضراحمد محمود صالحنينوى

نركز خضرعبدالسالم عبدالرحمن علينينوى

سكنه حسيناحمد محمود مرعينينوى

كرمه محمدعلي سلطان خالدنينوى

رفعه مجولاركان محمد خطابنينوى

خوله محمدعلي عاصي اعويدنينوى

امير محمودرياض حبيب نزالنينوى

فاطمه خلفاسامه حجاب احمدنينوى

وفاء حسيناحمد شكر محمودنينوى

يازي طهحازم جمعه حسننينوى

ساهره محمدثامر محمد عائدنينوى

ملكه خلفحسين حسن اذيابنينوى

فطيمه فرجدحام حمود مدلولنينوى

وضحه صلبيسعدون خلف دخيلنينوى

سميره مصطفىفارس سليمان جمعهنينوى

زهره اسودهاشم صالح شعباننينوى

كرجه سليمفالح جدعان مناورنينوى

سعديه عبدالحميدحسين سالم حامدنينوى

ملكه خضرعبدهللا سالم عيسىنينوى

لهيده شميلشامي عبد محمدنينوى

هالله ابراهيمسلطان خليف خضرنينوى

هنيه عليسرحان الياس خضرنينوى



نجمه مليحانحامد حسن جعبونينوى

صافيه علياحمد محمد صالحنينوى

هوري بكراسماعيل الياس خضرنينوى

امونه عليرمضان عبدهللا عثماننينوى

صالحه سالمحسن خلف حسننينوى

صبحه احمدعلي حسين محمدنينوى

كسره سليماناحمد سلطان احمدنينوى

سميره عباسدريد حسامالدين فائقنينوى

امينه محمدحارس محمد محمودنينوى

بشرى احمدمحمود فؤاد مصطفىنينوى

مهى عبدالسالميونس دريد حسامالديننينوى

عائشه حسنايوب ملكي يونسنينوى

غزاله حلويزيدان خلف حسيننينوى

فاطمه داودمحمد ادريس مرداننينوى

فاطمه حسيندخيل يونس فارسنينوى

فضيله قنبركاظم عونيعلي يونسنينوى

حسينه بطالسعدون مصطفى يونسنينوى

حمديه حسينغالب محمدامين الياسنينوى

هدى عدناناحمد صدام صالحنينوى

اسومه خليلاحمد سالم محمدنينوى

رنا محمدسليمان عماد احمدنينوى

نجمه عزالدينصالح حسن يونسنينوى

عبيده محمدنورقيس محمدطاهر ابراهيمنينوى

غربيه حسينعماد حسين علينينوى

غنيمه حمانمصطفى يونس عبدالقادرنينوى

ماسي يعقوبمصطفى ياسر حازمنينوى

عيده خضراحمد سالم محمودنينوى

شعاع محمدتركي عكله مفرجنينوى

خاتون محمدمحمد عبدهللا عزيزنينوى

ونسه احمدمحمد عبدالستار جرجيسنينوى

خوله محمدخليل ابراهيم حسننينوى



خنسي حسينشعبان يوسف احمدنينوى

فطيم موسىعبدالستار عبدهللا جاسمنينوى

سميره يونسمحمدباقر حبيب محمدبياقرنينوى

انزيله ملوشمحسن عليوي حسننينوى

فطيم احمدعماد جاسم احمدنينوى

ضحيه خلفمحمود حميد خلفنينوى

فلاير عبدهللااحمد عايش صالحنينوى

عزيزه احمداحمد ابراهيم محمدنينوى

صبحه احميديرائد يونس احمدنينوى

ندى رمزيعمار عصام توفيقنينوى

ترفه شعبانبشير ايوب ابراهيمنينوى

خلفه ابراهيممحمد يحيى علينينوى

زينب ذنونحسن عبدالخالق مرعينينوى

ترفه عليطالب مهيدي صالحنينوى

شاهه عبدهللاتركيه محمود سلماننينوى

اغادير عبدالمنعمعبدهللا موفق يحيىنينوى

عنود خضيرمحمد خليل ابراهيمنينوى

هدله فاضلعلي مجبل خطابنينوى

وضحه حسنمحمد والي محمودنينوى

عزيزه شيخومصطفى اسماعيل مصطفىنينوى

زكيه ابراهيمابراهيم اسماعيل يونسنينوى

دره حسنخضر يونس احمدنينوى

سعاد ابراهيمنشوان يونس حسيننينوى

فطيم جيادطارق شخير ناصرنينوى

ملكيه فاضلعلي جمعه ابراهيمنينوى

رفعه محمودعلي اخضير حسننينوى

فتحيه ذنونصفاء وعد عبدهللانينوى

شذره نجمخضير رمضان خضيرنينوى

فاطمه احمدعطيه صالح عطيهنينوى

بتول جاسمرائد سعد صالحنينوى

غزاله نجمحسين محمود محمدنينوى



فتحيه بدويحازم محمد يحيىنينوى

سعديه حمدعزالدين محمد محمودنينوى

جميله محمدمحمد يونس عكلهنينوى

صبحه رمضاناحمد هاشم احمدنينوى

كامله كعودعيد ابراهيم هديبنينوى

رمزيه خضربشار يونس غانمنينوى

نشمه احمدشاكر محمود خلفنينوى

نواصي جاسمارشد حازم ابراهيمنينوى

كسره علوعامر نايف عاتينينوى

سعديه خليلاحمد خلف متعبنينوى

ماوه محمداحمد رمزي هجرنينوى

رحمه عبدهللاحسين خالد خليلنينوى

نهله ابراهيمابراهيم مجيد محسننينوى

كتبيه عبدهللاياسر ذنون يونسنينوى

خديجه حسينمحسن هاشم غائبنينوى

فطومه ابراهيماحمد محمدعلي محمدنينوى

صالحه سلطانمحمد جاسم حسننينوى

امينه محمدعبدالحميد خضر خلفنينوى

خالده حاجيطه ياسين طهنينوى

عائشه محمودهاشم عبدهللا عطيهنينوى

حسنه حامدبسمان ابراهيم محمودنينوى

نغيمه محموداحمد جاسم محمدنينوى

فاطمه محمدصالحشامل محمدتوفيق حمونينوى

بدويه حمديخميس ظاهر خلفنينوى

رابعه عبدهللاحسين علي عبدهللانينوى

خديجه حسناسماعيل مجيد محمدنينوى

نوفه جدوعطه احمد عيداننينوى

امونه عالويمظفر سليمان علينينوى

صعينه عودهعبدالهادي جاسم محمدنينوى

زينب يونسمحمد سليمان صالحنينوى

امل محمدسعيدحامد غائب حازمنينوى



فهيمه محمدسعيدعواد اسماعيل محمداميننينوى

اميره يونسعبدهللا محمد حسننينوى

جميله زكرمسعود حسين علينينوى

شاهه محمودحسين عيدان حسيننينوى

فطيم عليفرحات حامد زيداننينوى

حبسه حسنشالل ابراهيم محمدنينوى

مريم احمدناظم حسين محمودنينوى

ملكه احمدسالمه عليوي حسننينوى

كرحه جاسمحامد محمد ياسيننينوى

فاطمه محمدحسن فرج بابقينينوى

خزنه ذيابمطلك حاجم سحلنينوى

يسرى احمدعمار فوزي ابراهيمنينوى

ثالثه عبطانسراج احمد عبدهللانينوى

وحيده خلفجاسم محمد عزيزنينوى

غربيه محمدابراهيم احمد خليلنينوى

مهيه عويدمشعل عواد دوحاننينوى

باسمه محمودحسن فاضل عباسنينوى

فطيم روميمحمد حسين سلطاننينوى

اريمه الياسصادق حبيب محرمنينوى

فضيله عليتوفيق محمد حسيننينوى

امينه امينمحمد خضر احمدنينوى

خزنه خليفاحمد عواد محمودنينوى

خديجه حسينيعقوب هاشم غائبنينوى

مياسه علوفالح خضر عبدهللانينوى

فخريه سعيدمحمد هادي محمدنينوى

رفعه خلفمحسن علي عيداننينوى

خديجه عبدهللااسماعيل طه اسماعيلنينوى

شبيله حسنعبدالعزيز عمر خليلنينوى

فتحيه خضيراحمد عبيد اسودنينوى

خضيره خليفالفي عبدهللا دخيلنينوى

محمد عجيهرياض جاسم محمدنينوى



خميسه محمدعليعلي فالح احمدنينوى

صبحه محمدعليجمعه عبدالعزيز هلوشنينوى

ذباحه عيسىعيس علي حسيننينوى

فتحيه محمودمحمد جاسم محمدنينوى

تركيه عليحسن حسين علينينوى

عنيد نزالاحمد جاري زعالنينوى

مريم دليممحمد جمعه كاملنينوى

ضحيه ليليفرحان مجبل حمادهنينوى

شمسه محمدابراهيم خليل ابراهيمنينوى

دبله دعيسخلف عايد خليفنينوى

بسمه عطيهمحمد خلف محمدنينوى

راجحه محمودرافعع نافع حميدنينوى

ليلى خلفمحمد غازي محمدنينوى

تاضي طلبرياض محمد عبدهللانينوى

كولي موسىخربه خلف ناسونينوى

غزالي جلعوخدر ايوب عبدينينوى

عمشه احمديونس محمود محلينينوى

معيوفه فرجمحمد ابراهيم محمدعلينينوى

نركز حسنمصطفى سليمان مصطفىنينوى

عزيزه جيجيميسر عبدالرحمن مرادنينوى

رفعه يونسفهد سالم محمودنينوى

فضه حسناحمد سليمان عزاوينينوى

امينه حسنالياس عبدالقادر حسونينوى

حمديه سعيدمحمد خلف محمودنينوى

خميسه حسنمحمد محمود نزالنينوى

فطيم حسنصالح محمود صالحنينوى

بدويه خضراحمد مناور مضحينينوى

عزيزه صالحاحمد محمد خضيرنينوى

هالله محمدماهر احمد مناورنينوى

عدله عوادمحمود عبداللطيف محمدنينوى

صالحه محمدعلي طه عبدهللانينوى



ساهره اسماعيلفراس حميد يوسفنينوى

سته طهاحمد طلب محمودنينوى

شاهه محمودشاكر محمود سلطاننينوى

نوفه حمودعدنان حمود خليفنينوى

كرحه محمدمحمود محمد حمزهنينوى

ملوك محمدنوفل محمود رجبنينوى

سهام شحاذهمزاحم محمد دعدوشنينوى

فرحه خلفحميد عويد خلفنينوى

نفوذ فتحيمشعل احمد صالحنينوى

انزيله كاظمعراك غضوي جلودنينوى

نهايه حسنجمال سعود مهيدينينوى

كسره سلطانميسر محمد حسيننينوى

نورالهدى محمدعماد عبدالهادي محمدصالحنينوى

خوله احمدخالد راكان عوادنينوى

حمده خليلمشعل عبيد احمدنينوى

امينه محمودحسين عناد احمدنينوى

عيده محمديوسف ارمضان حمودنينوى

ساهره محمودعبدالقادر سمير عبدالقادرنينوى

اميره احمداحمد صالح جلعوطنينوى

عدله عباسكريم عزيز حمزهنينوى

صالحه ضاىعهشام خالد يونسنينوى

خديجه خلفاحمد محمد عبدالعزيزنينوى

كريمه صالحياسين طه عبدالرزاقنينوى

زكيه خليلصالح سليمان عطاهللانينوى

ناجيه صلبيمحمود فتحي محمودنينوى

شفاء جرجيسكرم هالل محمودنينوى

وضحه ابراهيمالياس محمد خضرنينوى

قطرالندى عبدهللامحمود غانم عبدهللانينوى

تاضي اخضيرحسين احمد مربدنينوى

شكمه عباسعويد رشاد شاهرنينوى

فرحه صالحفارس احمد سعيدنينوى



سناء طهخلف ابراهيم نواسنينوى

كلثوم يحيىجواد محمد عبدهللانينوى

فضيله دخيلفارس جليل محرمنينوى

كبرى جمعهعلياكبر حسين علياصغرنينوى

يازي خورشيدمحمد عليالصغير محمدنينوى

عمشه سالمطه محمود خضرنينوى

تجيله احمدتامر علي حسيننينوى

شاهه خضرعمر حسين علينينوى

هيله عجيلضامن حادي يونسنينوى

زهره محمدحميد علي يونسنينوى

رفعه علونشوان خلف شيرونينوى

ايمان علييحيى قاسم عباسنينوى

عمشه فتحيفارس فتحي جاسمنينوى

فتحيه محمودمنذر مروان جاسمنينوى

وضحه عليمحمد عزيز حمادينينوى

غزاله عاشورمحمود فتحي احمدنينوى

بسه عبدهللاعلي حسين عامرنينوى

فطيم احمدعبدهللا صالح احمدنينوى

صالحه حسنصالح شعبان عمرنينوى

سميره حسيناحمد طه عبدالمعيننينوى

زهيه عبدهللانشوان سالم محمدنينوى

وفاء خليلصفوان عبدالغني جاسمنينوى

نجاه توفيقعمار قابيل علينينوى

ونسه حامدمحمد عبدالرزاق محمدنينوى

مهيه ديابشهاب احمد محمدنينوى

اميره ذنونمازن ادريس سلماننينوى

عمشه يونساحمد محمد موسىنينوى

عائشه نبيطارق محمد علينينوى

ساريه طاهربهزاد محمد بالرنينوى

عمشه محمدهادي ادريس عباسنينوى

حسنه يونسحسين ادريس احمدنينوى



غريبه محمودايمن خليل احمدنينوى

فرحه مهيديوعد محمد حسيننينوى

فوزيه عبدهللافوزي شيت حامدنينوى

مريمم خلفناصر احمد ابراهيمنينوى

غزاله فتحييوسف ابراهيم احمدنينوى

عليه خضرعلي شاكر خضرنينوى

مدينه احمدفالح حسن محمدنينوى

ليلى سميرسليمان قاسم علينينوى

كلي خديدهناصر الياس موسىنينوى

فخريه سعيدمحمود حمدون مرعينينوى

مريم سليمانعلي بكر فندينينوى

هدله فياضفالح خلف حمادنينوى

كامله محمودصالح محمد علينينوى

غزاله كالوحسين سرحان ابراهيمنينوى

فتحيه شهابطالل محمد حمودنينوى

كلي مرادالياس صالح خلفنينوى

منجي خدرشرو كندو سمونينوى

اضحيه احمدريان عبد علينينوى

حلبمه عليحازم يونس حجينينوى

لطيفه نهيربدر غالي مسيرنينوى

خوله جاسمايمن عثمان احمدنينوى

بشرى يونسمحمد عبدالقادر محمدنينوى

صافيه ابراهيمخالد حسين عنترنينوى

واجده محمدامينشعبان مظفر شعباننينوى

غزله ناصريونس ذياب محمدنينوى

بارانه رشوشهاب دقو كلونينوى

كزو عتوشهاب احمد محمدنينوى

فوزه شكركفاح سالمه فياضنينوى

ابتسام يونسمقداد قدامه جارهللانينوى

مدينه احمدنوزاد عبدي علينينوى

امونه محمدسعيدحسين احمد قاسمنينوى



فيروز محومحمد قاسم حسننينوى

سهام مرعيشفاء ناظم سعدهللانينوى

فضليه محموديونس الياس جرجيسنينوى

رفعه خضرسليمان بدران ابراهيمنينوى

عيده سليمانعبدالسالم عبدهللا سليماننينوى

بشرى عليرياض نجم عبدهللانينوى

عمشه رمضانمحمد منصور خلفنينوى

حميده عاشوراحمد حسن جاموسنينوى

رمزيه صفاءالدينرعد محمد عمرنينوى

سباهيه قاسمسبهان احمد عبونينوى

جاهده عبدهللايوسف فتحي عبدالعزيزنينوى

حصه عبدعبدالمجيد احمد سلطاننينوى

عويشه عطيهعبدهللا خضير محمدنينوى

عمشه جعفرسعد قاسم محمدعلينينوى

كلثومه زينلعمار عبد ويسنينوى

فاطمه حمواسماعيل سليمان ابراهيمنينوى

غزاله احمدعبدهللا ساير جديعنينوى

امنه سليماناسماعيل سيتو محمدصالحنينوى

فاطمه عبدمروان امحيسن جاسمنينوى

اسماء عبدالمجيدرافد محمدصالح قاسمنينوى

غزال بيسوبرجس علي علينينوى

سها شاكراحمد وعد هاشمنينوى

خضيره ابراهيمطه احمد محمودنينوى

ترفه محلسعد دهام مشكورنينوى

منيفه محمدمحمد عبداللطيف موسىنينوى

فاطمه صالحخالد علي خلفنينوى

حربيه ابراهيممحمود سلمان وهبنينوى

زليخه ساعدحسين جمعه محمدعلينينوى

فاطمه شهابصفوان نجم عبدهللانينوى

صبحه محمودصالح غضبان حسيننينوى

رابعه خضرحاتم سعدي فتاحنينوى



ملكيه شعبانعبدالمنعم راكان مسعودنينوى

نوره غريباحمد ضيعان عويدنينوى

اكرام جاسممحمدالمهدي صالحالدين حسننينوى

وسميه برجسظاهر هندي ظاهرنينوى

اسمر خلفخالد حيدر قاسونينوى

نجاه جاسمهيثم علي جاسمنينوى

نزهه الياساسماعيل محمد سلطاننينوى

باسمه محمدغانم شيت عبدالقادرنينوى

شاهه محمدسعد احمد عمرنينوى

بكو احمدكريم علي احمدنينوى

فاطمه حجيطالب شكري ياسيننينوى

عائشه ابراهيمثامر احمد حسننينوى

مريم جاسممحمد حميد محمدنينوى

كتبيه احمدانوار محمد بشيرنينوى

ناديه اكرمذكوان حازم يحيىنينوى

شمسه حمداحمد سلمان مرجبنينوى

زلفي عثمانممدوح علي محمدنينوى

شمسه جنكيرعطاهللا محمود عبدهللانينوى

ذباحه خضيرمنديل نجم عبدهللانينوى

زهره جمعهابراهيم سراج عبطوشنينوى

اميره محمدانور اياد عبدالستارنينوى

قتحيه سلطانشاكر محمود يونسنينوى

خضره حسنعبدالحكيم صالح ابراهيمنينوى

نهايه شعبانابراهيم طه مسعودنينوى

اريمه محمدياسر سالم علينينوى

برنو محمودرعد غدير احمدنينوى

خوله الياسمحمد هالل علينينوى

صبحه الياسخضير عبدهللا محمدعلينينوى

كرحه خلفعبدالرزاق احمد محمودنينوى

فطيم حسنمحمود حسن احمدنينوى

عيافه خضرمهند سالم احمدنينوى



عدله عربشاكر محمود عبدينينوى

فاطمه عبدالرزاقجميل محمدصادق حاجينينوى

فهيمه محمدعليشاكر عنتر صالحنينوى

خالده مرعيسعد خالد شلونينوى

وجديه محمدمشعل عبود خليفنينوى

رفعه خلفقصي طلب عبوشنينوى

خميسه خلفعلي صبحي هاللنينوى

رحمه محمدمحمد ناظم ابراهيمنينوى

نوريه خضيرنجم عبد محمدنينوى

اديبه الياسعبدالستار علي حسننينوى

حسينه نجمرعد محمود طلبنينوى

هنوف ويسمحمد محمود جنجلنينوى

مرضيه محمودمحمد يونس باللنينوى

فضه ظاهربشار محمد خلفنينوى

غنيه رشيدرعد عبدهللا محمودنينوى

وهبيه عبدالعزيزمحمود صالح سلماننينوى

ملوك عبدهللانشوان غازي شيتنينوى

حنيفه عليبهزاد حيبن اسماعيلنينوى

تفاحه احمدحسام حمد خلفنينوى

مريم ابراهيمخالد حازم سعيدنينوى

خديجه اسماعيليوسف حسن حسيننينوى

سكينه محمدعليفارس محسن عزيزنينوى

زهره احمدعالء حسين حيدرنينوى

نجاح حسنحسين تحسين محسننينوى

خجو يونسمسلم حمزه محمديونسنينوى

رسيله احمداحسان عبدالمحسن قاسمنينوى

امينه عبدالرحيميونس محمود احمدنينوى

زيري خديداسالم قولو حسننينوى

نوفه محمدعلي عواد خضرنينوى

تاضي حسينمحمد احمد خليفنينوى

نزهه ياسينسالم محمود حسيننينوى



نايله محمدميثاق محمدصالح عبدالرحيمنينوى

زمو عالوياحمد سلطان خضيرنينوى

زمو عالويعبد سلطان خضيرنينوى

سرى محمداحمد راكان الياسنينوى

نهله رشيدمروان حكمت رمضاننينوى

فوزيه نجممحمود حمد صالحنينوى

ضحيه خلفجابر عباس زابنينوى

ضحيه محمدطارق ابراهيم قادرنينوى

كني ناصرخليل حمي ابراهيمنينوى

حسنه عليصكر جميل رجانينوى

صبحه ابراهيمخضير محمود محمدنينوى

عديله محمدغزوان فتحي طهنينوى

تركيه عنترسيف غربي رجانينوى

حصه يونسقاسم حسين قاسمنينوى

مريم الياسحسين محمد هاللنينوى

يازي عليحنش حسن محمودنينوى

عيده عبدعامر محمد حسننينوى

بشه حنيشوعد حواس اسودنينوى

سليمه مريرثامر احمد محمدنينوى

خالده محمدالحسن رائد عزيزنينوى

عروبه شيخووعد احمد عبدالرحمننينوى

خديجه احمدمحمدعلي عمر احمدنينوى

صبحه عمراسماعيل حسون محمودنينوى

فضيله عليشمسالدين خضر احريثنينوى

سلطانه ناجيخشمان الياس احمدنينوى

سالله عليسليمان محمد عنيزنينوى

هاشميه خليلدريد مظفر علينينوى

عزيزه عليصالح عبد حسيننينوى

شيته خليلعدي محمد ابراهيمنينوى

خشريه قادررائد ابراهيم محمدنينوى

غازيه صعبرحماد صالح مرودنينوى



نوال محمداحمد عدنان محمودنينوى

وطفه عطيهعلي حسن غرتونينوى

فاطمه محمدجميلمصطفى عباس علينينوى

رحمه احمدحازم خضر ادريسنينوى

صالحه فتحيعبدهللا حمد سلطاننينوى

عيده حموديوسف خلف عبدهللانينوى

اسباهيه محمدخزعل اعبيد عيسىنينوى

زهيه احمدنذير طالب حسيننينوى

خانم فرحانحسن محمدشريف ابراهيمنينوى

نجيبه باللعامر محسن حسيننينوى

حواء ويسفرحان يوسف محمدنينوى

فضه محمدفؤاد محمد خليلنينوى

فاطمه عليطه خالد احمدنينوى

نزيله شبيبمحمد عبدالرحمن عايدنينوى

حميده ابراهيمصالح محمود عبدنينوى

اسيا محمدعمار عايد كردوشنينوى

سرحه صالحجواد خضر احمدنينوى

افطيم احمدناجح احمد محمودنينوى

نركز صالحصاحب عبدهللا اسماعيلنينوى

فرحه خلفعبدالرزاق صالح خلفنينوى

وردالزهور محيميدعلي عمر فتحينينوى

عائشه حسينكامل علي عبدنينوى

ذباحه حسينعبدهللا وعدهللا محمداميننينوى

صافيه عبداحمد صالح خالدنينوى

صبحه حسيناسود فتحي عبدنينوى

عمشه سالمفتحي محمود خضرنينوى

سكينه حسناحمد حازم عباسنينوى

باسمع عبدهللاعلي محمد خالدنينوى

اهويه فتحيثائر يوسف احمدنينوى

ليلى محمداحمد فيصل حسننينوى

ساميه ادريسطارق يونس احمدنينوى



خناف كجوعلي قولو عربونينوى

روشن مصطفىعبدالسالم صالح خضرنينوى

شكريه غريبمحمد فتحي الياسنينوى

شيته احمدغسان عواد باللنينوى

فاطم قنبرموسى علياكبر احمدنينوى

حمديه ابراهيمغسان خليل خضرنينوى

عمشه حسينسالم محمد خلفنينوى

نهله حسنمسلم عقيل محمودنينوى

فهيمه الياسمحمد اسماعيل احمدنينوى

فريجه ياسينسلمان خلف صلبينينوى

حميده عباوييوسف محمود عبدهللانينوى

فضيله الياسعبداالمير مجيد محمديونسنينوى

سكنه فتحيفرج فتحي حسننينوى

وضحه صالحخالد حسين احمدنينوى

مند قاسمحجي حسن كدرنينوى

شاهه حمودحكمت محمود اسودنينوى

خالده خضراحمد قصي غانمنينوى

اسماء سلطانزياد يونس احميدنينوى

مريم طهسعد عقدو يونسنينوى

شيته عليسعد ياسين محمدنينوى

عنود حسينعبدهللا علي فندينينوى

خزون سريعخليل عابد بهيرنينوى

مريم فتحيعماد حمود هويدينينوى

ترفه محمدطه حسين علينينوى

حصه الياسعبدالقادر سلوم احمدنينوى

عربي خضرحسين الياس خضرنينوى

وضحه حاجيبشير صالح عبدينينوى

سوريه احمدعلي طه حدادنينوى

عيده مصطفىعلي سطم عباسنينوى

مريم محمدعمار عزيز الياسنينوى

زهره محمدبشار ياسين خلفنينوى



ساحده عليعمار علي عوادنينوى

مريم احمدفاهم عبدهللا علينينوى

نوفه ابراهيممحمد محمد خضرنينوى

ليلى محمدمحمد حمود مهاوشنينوى

عيده قاسمجعفر محمديونس احمدنينوى

منتها شاكرحسن حازم يونسنينوى

عائشه باللزياد خلف صالحنينوى

مريفه جاسميوسف مهداوي علينينوى

حياه محمدمحمود صالح محمودنينوى

فيضه بشيرعبد حمود دبوسنينوى

فطيم يونسمحمود خضر محمدنينوى

عائشه خضراشتي عبدالقادر عباسنينوى

سكينه يوسفاواز عبدالرحمن فرماننينوى

خديجه حسنغازي فارس محمودنينوى

فاطمه صالحازاد علي كلينينوى

سكوت دحاماسعد دحام فنيطلنينوى

وضحه عليامين احمد علينينوى

كوري حسينسليمان خضر قاسمنينوى

يازي مليحانحامد معيلي ذيبنينوى

فلاير صالحاحمد فاضل عباسنينوى

رفعه ليليعالم سراي رحيلنينوى

مريم احمديعقوب محمد عبدالقادرنينوى

نيني يونسعلياصغر دخيل اسماعيلنينوى

نجاح احمدعبدالرحمن ذنون ياسيننينوى

امينه عبدهللاجاسم هاشم محمديونسنينوى

نفله محمدمحمد احمد حسننينوى

رمزيه سلطانحسين نجم عبدهللانينوى

فنجي محمدمحمد غائب محموداحمدنينوى

ربوعه جاسمعالوي عماد عالوينينوى

عديله عليذنون يونس ابراهيمنينوى

عزيزه محمدسعيداسماعيل جاسم محمدنينوى



محصومه حمزهانمار احمد علينينوى

غزاله عبدهللاشاكر محمود محمدنينوى

سعاد عبداللطيففالح غفور فرجنينوى

غنيه سالمبكر خليل نعماننينوى

دره غربياحمد طالب حسيننينوى

شهله جميلمصطفى محمد ذخيرنينوى

رابحه ياسينمحمد عطاهللا محمدنينوى

دالل عبدالغنيباسم قاسم محمدنينوى

خزيجه عمرمروان ابراهيم محمدنينوى

خزنه سعلوجمعه احمد حسيننينوى

مريم محمودمحمود محمد وسمينينوى

حياه عمرهادي رشيد عثماننينوى

عواش حسينصالح سلطان محمدنينوى

زهره قادرزكريا احمد حسننينوى

فضيله احمدعصام نورالدين حسيننينوى

عديله محمدصالح فتحي حسننينوى

الماز عزيزاسامه سالم اسماعيلنينوى

شمسه عليباسم محمد علينينوى

وضحه اسماعيلبحري شهاب محمدعلينينوى

صفيه مسلطعبدهللا حسن عبدهللانينوى

ثريه ثالجصبحي منديل عبدهللانينوى

دره صالحتحسين عبدهللا خلفنينوى

فضه قاسمفاضل عباس الياسنينوى

شكريه محمودعيسى عبدهللا احمدنينوى

وضحه ملحمعصمت محمد عزونينوى

وحيده سليمانموفق جميل عباسنينوى

ليلى احمدعبدهللا نافع سعدوننينوى

عدله مصطفىعلي حبيب قاسمنينوى

خوله عبدهللازيد مروان عزيزنينوى

نذيره مصطفىعلي مصطفى حسيننينوى

فاطمه خلفعلي حسين كصمينينوى



منتهى ابراهيمابراهيم عبدالكريم فاضلنينوى

افطيم احمدعلي حسين حسننينوى

وضحه عكلهجاسم محمد حسننينوى

فاطمه حسينعباس علي احمدنينوى

ايمان عبداوس محمد عبدالقادرنينوى

خاتون ايسفجانكير محمد حسيننينوى

بندا عبدهللمحسن علي احمدنينوى

مريم مصطفىنبيل سعيد محمدنينوى

حمديه عبدهللاذنون يونس محمدنينوى

غفله متعبهشام مصطفى عزيزنينوى

شاهه عطاهللامحمد هذال جويرنينوى

سهله عكابجاسم محمد هزاعنينوى

ترفه عليصباح مهيدي صالحنينوى

ليلى احمدذنون يونس فتحينينوى

طليعه قاسمنجدت وليد جمعهنينوى

ملوك عبدهللاريان غازي شيتنينوى

سعاد هاشممحمد سعيد علينينوى

كلي احمدزياد محمود ابراهيمنينوى

ترفه مشرفمحمد فارس نجرسنينوى

عمشه رمضانثائر محمد جاسمنينوى

خديجه محمودعياض سالم محمد علينينوى

ساهره ابراهيمضياء كاظم اسماعيلنينوى

مريم حسنفتحي محمدعلي مرادنينوى

صالحه احمدعدنان محمود عبدهللانينوى

خوله احمدعمر رعد حمدوننينوى

فاطمه ابراهيمشاكر حسين جربوعنينوى

بدور مراديونس علي طاهرنينوى

عزيزه اسمرابراهيم حسن عبدهللانينوى

خوله عبدالقادرابراهيم احمد عبدالرحمننينوى

رمزيه ابراهيمنجم عبدهللا فتحينينوى

زهره عليمزاحم حسين جدوعنينوى



بشيره محمدصفوان ابراهيم محمدنينوى

رفعه احمدرائد ابراهيم علينينوى

شمسه سلطانسعد محمدعلي خضرنينوى

سعاد ادريسزياد زهير محمدياسيننينوى

فطيم عبدهللاعلي مطر احمدنينوى

نسرين عبدالرحمنياسر عبدهللا اسماعيلنينوى

اضحيه حسنخالد حسن عوادنينوى

فاطمه محمدشهاب عيسى سليماننينوى

فرحه ابراهيمفاضل جدوع محمدنينوى

رفوعه غضبانصالح عطيه عويدنينوى

وضحه محمداركان محمد ابراهيمنينوى

حميده عبداحمد نهير مخلفنينوى

رفعه محمدمحسن حمود مطلكنينوى

نعيمه سالممحمد حافظ حسيننينوى

مريم ابراهيممحمد سالم محمدنينوى

شاهه احمداحمد ادريس طالبنينوى

فطيم سلطانجمعه خلف غديرنينوى

خديجه ابراهيمصالح ذنون يونسنينوى

وزيره حسنعبدهللا ضياءالدين عبدهللانينوى

عزيزه ابراهيميونس جاسم محمديونسنينوى

افطيم بلوباسم ابراهيم علينينوى

مريم عبدريان جاسم كرينينوى

صافيه سعدهللاشيرزاد احمد يوسفنينوى

دره خلفرضوان فيصل علينينوى

سهله محمدخالد دحام ماشىنينوى

مشراقه احمدجاسم جرجيس محمدنينوى

عزيزه ابراهيمعلي ابراهيم علينينوى

نهى اسودعمر عطاهلل محمودنينوى

ندى محمودريان وليد ابراهيمنينوى

اسراء عبدالستارطه قصي احمدنينوى

سهام سليمانمحمد علي شاهيننينوى



فتحيه عبدهللابسمان احمد ابراهيمنينوى

عمشه حسينخالد كاطع عيسىنينوى

فرجه عليعامر كمال ابراهيمنينوى

خديجه مطيراناحمد عادل رمضاننينوى

فاطمه سلطانبشار محمد ابراهيمنينوى

طليعه محمدعبدالرحمن طه حسوننينوى

ايمان محمدبرزان فارس عبدهللانينوى

منيره مرعيدعمر فائز احمدنينوى

نهله سالمسبهان بدر غانمنينوى

هاجر احمدمحمد صالح طهنينوى

عفره خضرشاكر محمود خليفنينوى

سوده حسيناحمد صالح فرجنينوى

زهور احمدعبدالرزاق علي ظاهرنينوى

خزنه عبادعبود غربي رجبنينوى

وضحه صالحصدام محمود خضرنينوى

عليه عليعماد ذنون عبدهللانينوى

شاهه احمدريان هذال صالحنينوى

حمده جرادسعد ابراهيم محمدنينوى

اميره محمدصكبان احمد صالحنينوى

ريمه احمدخضير احمد خلفنينوى

حمديه احمدغسان بالوي احمدنينوى

فطيم احمداحمد عبدهللا حسننينوى

شمسه ادعمابراهيم سالم خلفنينوى

ناهده جميلبشار جرجيس علينينوى

حسينه عليخالد حسين عاكوبنينوى

هالله فتحياكرم محسن احمدنينوى

اميره محمدمحمد غازي يوسفنينوى

فائزه عبدنجم فتحي محمدنينوى

نهله ادريسمحمود عبدهللا عبدالكريمنينوى

امونه صالحخالد صالح محمودنينوى

شاهه احمدفراس اسعد عبدنينوى



رسليه مرادسعد حمد صالحنينوى

فائزه احمدسامر حسن خضرنينوى

حوسه خلفمحمد ابراهيم محمدنينوى

غاليه صالحجاسم خلف صالحنينوى

واحده مطرجاسم اضحوي هدماننينوى

مدينه عليمنتصر حسين ياسيننينوى

كرحه خضيرخالد محمود خطابنينوى

شمسه احمدمحمد نزال ويسنينوى

عدله محمودجالل احمد عيسىنينوى

صبحه حسنغازي عبدهللا ردينينينوى

عليه حسينوعد عيسى عبدهللانينوى

وداد رجباحمد عبدالجبار احمدنينوى

مريم حسيندحام فتحي حسننينوى

منيفه احمدسعود عزيز الياسنينوى

عيده صالحاحمد حميد خضرنينوى

مريم عبدهللاعبدهللا حسن عبدهللانينوى

فلاير سعيدحسين هاشم نعماننينوى

مريم ويسزيدان سالم زيداننينوى

حمده خلفحسين ثابت حمادنينوى

نور مطرجود عبدهللا مخيلفنينوى

غاليه مصطفىكريم عيسى يونسنينوى

مريم حسنعبدهللا عمر يوسفنينوى

سيطه حسنصالح عزيز يونسنينوى

فضه عليمحمد قاسم عبدهللانينوى

يازي احمدعدي حمادي احمدنينوى

نورالهدى محمدعلي عبدالهادي محمدصالحنينوى

فطيمه عليجاسم محمد عبدهللانينوى

هدله ابراهيمماجد محمد احمدنينوى

فوزه حسينطه عساف عبدنينوى

ذكرى احمدسيف الدين طالل فتحينينوى

صبحه اسماعيلخالد حسين غديرنينوى



فضه سالمحافظ رمضان سعودنينوى

جياس محمدسلطان عبدهللا حسيننينوى

كلي جنديبنيام سعيد شيخونينوى

ياسه حميديغازي نواف محمودنينوى

عواطف محمدغزوان عبدالرحمن حميدنينوى

فتحيه احمدصباح محمد خالدنينوى

خديجه خضيرعمار محمد علينينوى

امال عليابراهيم حسن خضرنينوى

سوريه حسينخالد علي حسيننينوى

ترفه ايوبسفيان شاكر محمودنينوى

اميره عبدالرزاقخضير محمد خلفنينوى

حليوه حسينهاني خضر خالدنينوى

عمشه ذيبانفائز مرسان عنترنينوى

جماله محمدطه سيد طهنينوى

نهايه عبدعلي صالح احمدنينوى

شاميه محمدرعد محمد ابراهيمنينوى

غزاله عبدهللاعمر محمد حمودنينوى

عيافه عبدهللاعوفي ادريس محمدنينوى

فاطمه محمدحكمت حبش احمدنينوى

سناء عبدالجبارخضر عزيز محمدصالحنينوى

سعديه سعيدنزار محمد ذنوننينوى

خديجه حمزهيوسف احمد شيحاننينوى

رحمه دخيلمصطفى محمود عبدنينوى

غنيمه محمد جميلميسر عباس حسننينوى

اسمر خضرحجي خدر خديدانينوى

سناء كاملغزوان عطيه محمدنينوى

حليمه احمدمحمود صالح خلفنينوى

وهبيه محمدخالد حسين محمدنينوى

فتحيه عبدمحمد سمساح ياسيننينوى

محروسه عليقيس عبد علينينوى

خديجه محمدخالد محمد عابدنينوى



راجحه يونسعمر مظفر حازمنينوى

مريم عبدزيدان محمود رجبنينوى

خديجه صالحفيصل حازم صالحنينوى

خديجه محمودعامر قاسم محمدنينوى

عمشه محمدحمود سعود عطيهنينوى

سهى نزاراحمد ياسر احمدنينوى

وضحه ناصرحبيب صالح جدوعنينوى

فصله احمدعلي يوسف حسننينوى

زكيه احمدوسام خلف سعيدنينوى

امينه حسنحسن فرحان محمدنينوى

خشفه احمدعلي ابراهيم علينينوى

صبيحه خشنعلي حامد فتحينينوى

فطومه اسماعيلمخيبر جاسم عبدهللانينوى

حمديه حسنسعد غانم سعدهللانينوى

هديه حسينمحمود فتحي جاسمنينوى

اخالص صالحمحمد فرج احمدنينوى

عيده صالحطارق جاسم خضيرنينوى

وضحه حسنويس خضر الياسنينوى

عيشانه عزيزامير الياس موسىنينوى

نوره احمدادريس محمود جاسمنينوى

خديجه عبدهللاخالد طه اسماعيلنينوى

ترفه محمودخالد زيدان خليفنينوى

منيره عز الدينسالم اسماعيل علينينوى

احالم محمد سعيداحمد حازم اسماعيلنينوى

سعده خلفخلف مرعي بلونينوى

عنود اشالشمحمد حسن نهارنينوى

امينه عالوياكرم علي حمودنينوى

عدول ماروراضي خضر مرادنينوى

ليليه عليعبدهللا حسين محمدنينوى

منتهى موسىمحمد يونس حامدنينوى

خديجه اعبيدريان احمد صالحنينوى



صالحه محمدوليد مخلف احمدنينوى

صيته مضحيعياده بدعي دخيلنينوى

فطومه حسنخالد عبدالقادر احمدنينوى

ياسا طهجمال محمود ابراهيمنينوى

نعيمه صالحياسر شاكر محمودنينوى

كفاح صالحعلي عيسى ظاهرنينوى

شيماء عبدالجبارعلي محمد محمودنينوى

شيماء عثمانعدوان حسين علينينوى

وضحه جمعهعباس حسن خلفنينوى

فتحيه خضيربرزان محمود محمدنينوى

عمشه حماديياسين محمد ابراهيمنينوى

غزال مرادسعيد خيرو مجونينوى

شريفه خدرشالل شمو رفونينوى

عويشه عبدحامد طه محمودنينوى

مريم خضرعجمي صالح رمضاننينوى

باسمه عبدهللامحمد محمود عبدهللانينوى

كوثر صالحخالد محمد فاضلنينوى

بشرى محمودعلي ابراهيم احمدنينوى

اسيا سليمانمحمد علي حسننينوى

منتهى مال هللاعمر طالب رضانينوى

حمديه محمدجالل عبدالغفور رستمنينوى

مريم حنشعلي جمعه حسننينوى

كلي ذلتومجدل عاشور عبدهللانينوى

شمسه صالحعالء فتحي عيسىنينوى

حليمه احمداحمد محمود محمدنينوى

جميله قاسممحمد قاسم مرداننينوى

تركيه حسنعادل نوري محمدنينوى

عليه حامدميسر نعمان شيتنينوى

معصومه حسيبعلي محمدجميل يونسنينوى

ورده حسينجمعه احمد عكلهنينوى

ليلى محمدمشعل نواف حواسنينوى



مهديه نزالمحمود اسماعيل صالحنينوى

سعده خالدعبدالرزاق عبدالغني عبداللطيفنينوى

برنو حمودبدران شلتاغ علينينوى

فرحه ابراهيمخالد خضر خلفنينوى

منفيه احمدوهب عليوي صالحنينوى

طليعه جنعانبشير عبد جبرنينوى

سيفي قاسمشامل بشار تمونينوى

غزيله اسودعماش دعيه زايمنينوى

مسري صالحناصر عمر مرادنينوى

فطيم يونسزبير فاضل احمدنينوى

ساميه شهاباحمد محمد احمدنينوى

منفه عبدهللامحمد محمود علينينوى

سعديه عليمعمر يونس فارسنينوى

عسره خلفحامد سلطان سعيدنينوى

نذيره داودابراهيم يونس قاسمنينوى

نجاه فضلاحمد هزاع اسماعيلنينوى

قلم عاكوبصالح غفور محمدنينوى

محروسه عبدهللااحمد حسين الياسنينوى

وطفه فاضلاحمد شهاب احمدنينوى

ندى احمدراكان شاكر مطرنينوى

حمديه شيخوصباح مطر ابراهيمنينوى

شاهه يونسحواس غانم عبيدنينوى

عسره موسىاحمد عبدهللا حسيننينوى

مريم محمودمحمود فرحان طهنينوى

حصه عبدهللامحمد رمضان هاللنينوى

رحيه حميدانمنور متعب حمادنينوى

رده هيجليونس رمضان علينينوى

بشرى محموديوسف صالح علينينوى

سعديه شيتطالل محمد عودهنينوى

ضحى فتحيعلي محمود عبدنينوى

بدريه حسنزيد غانم محمدنينوى



خديجه عبدزيد يونس محمدنينوى

غاليه مولودرضوان محمد احمدنينوى

عتاب نزارعمر محمد ذنوننينوى

امينه محمودصدام ابراهيم خلفنينوى

عسكريه موسىماهر هندي فرحاننينوى

حميده سلطانرحيل خضير جدوعنينوى

يازي عليحسين اسماعيل رمضاننينوى

سعدى احمدجمعه حسن علينينوى

حسنه طالباركان محمد خضرنينوى

عيده خليلجاسم حسين صالحنينوى

حميده طوكانحسين علي زبننينوى

مريم بدويبلموس شبوط مرعينينوى

وضحه حبلخالص شهاب احمدنينوى

فتحيه حماديطالل عزيز محمودنينوى

فطيم خلففرحان محسن محمدنينوى

فاطمه عطاهللاعلي احمد سليماننينوى

كامو احمدقحطان خليل قاسمنينوى

هزار غريببدل مراد هادينينوى

مهديه خلفعادل ابراهيم ياسيننينوى

اميه احمدوليد خالد محمودنينوى

هاجر احمدعثمان عبد صالحنينوى

اسماء محمدطالل فاضل ذنوننينوى

عبسه خلفعطاهلل حاضر محمدنينوى

فاتن يونسحكم عباس فاضلنينوى

هناء ابراهيمرافد احمد داؤدنينوى

صباح باللاحمد محمد حسيننينوى

هدله مرانصباح محمد عبدالرزاقنينوى

فرحه زيدانحسين حمود ظاهرنينوى

جوري بلواحمد صالح وهبنينوى

سوده سلطانعبدالستار محمدصالح ابراهيمنينوى

زياده حموليث هاشم محمدنينوى



عدله قاسمعدنان يحيى جاسمنينوى

نايله صالحمحمد علي حوالهنينوى

عيده مصطفىابراهيم طاهر احمدنينوى

نجاه عبدالمنانهيثم شاكر محمدعلينينوى

خوله احمدعمر احمد عسكرنينوى

صفيه خلفماهر احمد حسيننينوى

زهديه موسىتركي احمد عيسىنينوى

عسره خلفحسين سلطان سعيدنينوى

وضحه عليداؤد سليمان خليفهنينوى

يازي يوسفياسين طه داؤدنينوى

عدله صالحصالح محمد خضرنينوى

رشيده سالمفائز جمعه موسىنينوى

زهره جاسمطاهر عواد محمدنينوى

امينه زكريوسف حسن حيدرنينوى

عذره عبدالعزيزمهند عبدهللا صلبينينوى

نفيله حسونياسين طه جاسمنينوى

زينب محمودابراهيم محمد سعيدنينوى

يسرى عبدالرحمنمحمد رمزي عبدنينوى

مزنه سلطانفهد زعال طارشنينوى

خميسه محمدفارس ياسين محمدنينوى

زريفه عليويوعدهللا جرجيس باللنينوى

عمشه حسينثامر بالل محمدنينوى

سهام عزيزوليد سعيد يونسنينوى

اخالص غازيمحمد زهير عامرنينوى

كريمه محمدعليصابرين احمد حسيننينوى

سلمى محمدمحمد خليل علينينوى

فطيم محمدمدلول جاسم محمودنينوى

سباهيه محمدعمر سبهان محمودنينوى

وهبيه محمدطاهرمحمد خليل ابراهيمنينوى

عمشه ويسيونس محمدعلي رضانينوى

شيرين ابراهيماحمد جميل محمدنينوى



ناهده جمعهمحمد نافع جمعهنينوى

خديجه عمرزهدي صالح خليلنينوى

عيده حسينقصي احمد حسننينوى

سكينه احمدنصرت سعيد مجيدنينوى

كلي ديواليعلي حاجي علينينوى

رفعه محمدجميل حواس جميلنينوى

هاجر محمدمحمد ويس ابراهيمنينوى

هنديه حسننايف محمود محمدنينوى

حسينه سيدوعبدالرحمن محمد خضرنينوى

وضحه عليشاكر احمد حسننينوى

ردسه حسينعلي عامر حمدنينوى

ناجيه عبدحارث ابراهيم علينينوى

حفصه صالحاحمد رمضان حاجينينوى

بشرى نذيرسعد جمال صبرينينوى

ليلى محسنمروان فيصل علينينوى

اسماء نايفاحمد عبدالمنعم احمدنينوى

حسنيه ابراهيمزهير جاسم محمدنينوى

اسماء عوادطارق زياد خلفنينوى

حسنه محمدعبدهللا خلف عوادنينوى

ساميه طهازهر عبدالجبار اسميرنينوى

فتحيه عزيزسعد عزيز بكتشنينوى

كامله مجيدخالد مجو معجوننينوى

كسره احمدياسين محمد الياسنينوى

ثريا علينجم عبدهللا صالحنينوى

امينه عزيزجميل فريح خلفنينوى

صبحه لطينطه احمد عويدنينوى

وضحه محمدحمد رمضان محمدنينوى

عاصمه نجماحمد عبدهللا علينينوى

عيشه عليثامر ابراهيم احمدنينوى

مرضيه سليمانصكر صدام جبرنينوى

زهيه مريمعماش عجاج جربوعنينوى



تفاحه راضيطالل فرحان مطيراننينوى

خضيره محمدعبدالقادر خضر ابراهيمنينوى

باسمه زينلنور علي نذيرنينوى

نوفه ناصربدران محسن دبوسنينوى

رفعه متعبمحمد احمد هزاعنينوى

ريمه شماليعدنان محمود كماشنينوى

مريم بديوييونس محمد محمودنينوى

زهييده محمودعلي خالد محمودنينوى

جميله احميدحميد محمود محمدنينوى

شمسه حسينجمعه محمد علينينوى

اريمه رضاهيثم عزيز علينينوى

شمسه عليعبدهللا مرعي حسننينوى

جميله عباساياد محمد يونسنينوى

ليلى صالحعبدهللا فتحي محمدنينوى

زهره عبدالهاديعلي عابد الياسنينوى

شيحه تركياحمد محسن علينينوى

لمعان حازمعبدالقادر ماهر عبدنينوى

شتاه عبارزياد طارق احمدنينوى

فضيله محمودمهدي نوري عزيزنينوى

شمسه كاجيعلي محمد ابراهيمنينوى

صالحه شحاذهرضوان مهدي حنظلنينوى

حميده عليشحاذه محمد كرموشنينوى

سلوى سليمانفهد احمد حسيننينوى

خاتون عبدهللاحيدر عبدهللا حمونينوى

خنسه ابراهيمعلي حسين ابراهيمنينوى

دره احمدشاكر شيخو حسننينوى

نذيره محمديونسمحمد غائب علينينوى

ملوك احمدبشار محمد حسننينوى

ساهره جبرشريف سالم شريفنينوى

اسمى حسينعبدالكريم يونس حسننينوى

هناء خلفمحمد جمعه فتحينينوى



مريم عبدهللاعدنان احمد جاسمنينوى

خليل حبطهاحمد عبدهللا عبدهللانينوى

نسيمه ياسينعماد احمد محمدنينوى

وفيده خليلسيفالدين سعدون اميننينوى

قنطاره الياسالياس خضر اسماعيلنينوى

امينه حاوليونس ابراهيم عجاجنينوى

بشيشه عبدهللاطه علي خليفنينوى

عيشي محمدحامد احمد خلفنينوى

فاطمه جاسميزن محمد اعويدنينوى

غربيه كرواعلزام احمد مسلطنينوى

الهام حامدعمار عبدالباري احمدنينوى

حربه عويدحسين محمد صالحنينوى

مينه سليمانيحيى يوسف حسيننينوى

ماريا محمدعلي حامد صالحنينوى

عوفه علياحمد عبد عيسىنينوى

كتبه بكروعدهللا غانم احمدنينوى

نوفه محمودعامر حسين خلفنينوى

خنسه خليلعبدالرحمن احمد عنازنينوى

رفعه محمدنجم عبد احمدنينوى

شمسه محمداحمد علي شحاذهنينوى

عذره مصطفىنزار ماالهلل مجيدنينوى

غزاله عبدوسام صالح نامسنينوى

عائشه عبدهللافالح حسن حسيننينوى

صبحه عفانمحمد مطر سويدنينوى

زهره شيتمحمد رضا مجيدنينوى

رسيله محمدعامر صايل محمدعلينينوى

خلفه محمدزيدان خلف حسيننينوى

نعيمه مليحانكاظم سالمه عائدنينوى

هبه سعيداناحمد عجاج عبودنينوى

امل شيتحسين علي عباسنينوى

ندوه عبدهللامجول محمد محمودنينوى



خطر احمدحسين حسن حسيننينوى

توام حامدحسان سعدون عمرنينوى

فتحيه خضيرغانم حازم يوسفنينوى

ثريه جاسمعمر خلف صالحنينوى

نجاه ياسينحسين حامد محمدعلينينوى

يسرى نائفياسين طه ياسيننينوى

ايمان سالممهند عمادالدين رشادنينوى

صيته ابراهيمحميد ضحوي دحامنينوى

منتهى محمدمهند نوري قاسمنينوى

عيشه خضربرزان ياسين جاسمنينوى

فاطمه عليخلف يوسف علينينوى

خانه كردوشمحمود الياس خضرنينوى

حلوه محمودصالح خضير احمدنينوى

وزه محمدابراهيم عبدهللا احمدنينوى

خوله جاسمساطع عبد سلطاننينوى

فاطمه حسينفرحان خليف سالمنينوى

ونسه حمداحمد حامد صالحنينوى

زهديه عبدالقادرزكريا محمد خضرنينوى

يازي غثيثعايد خلف زعارنينوى

بكره حماديمحمد صالح علينينوى

ناظمه محمدعلي محمود جمعهنينوى

نادره رمضانعالء الدين محمد بشير نجمنينوى

معينه عيسىوليد فاضل عباسنينوى

بهار خضرمردان علي حجينينوى

ترفه عودهسعود عايد حمراننينوى

امينه عبدهللاابراهيم جبر محمدنينوى

سهام سعدونثامر حازم عزيزنينوى

عليا محمدسعيدلؤي حازم محمدنينوى

عيشه صالحوليد حسن علينينوى

فضه محمودمحمد احمد عبدهللانينوى

فاطمه ياسينهشام احمد سليماننينوى



حصه محمدحامد عطاهللا محمودنينوى

جنان عطيهغانم سالم عطاهللنينوى

سوريه عزالدينعمر نظير محمودنينوى

مريم خلفاحمد سلطان علينينوى

نزهه محمدمحمد بالل محمودنينوى

منسيه احمديوسف حامد سعيدنينوى

منيره عبدالجبارمعن احمد شيتنينوى

زاهده ايوبماجد عبدالغني حمادينينوى

ليلى عبدالستارسامر احمد عبدالجبارنينوى

ساره فراسابراهيم علي زهيرنينوى

هدى خضراشرف محمد عبدالرحمننينوى

ساره حسينرائد عباس فاضلنينوى

امالبنين جهورعباس حميد علينينوى

نرجس محمدامين ياسين احمدنينوى

امريكه حروشدعبول كروان شبلينينوى

مريم سلطانابراهيم سرحان صايلنينوى

غنيه نوحصكر هادي ذيابنينوى

ثلجه حميدعلي احمد رجبنينوى

هنديه خطابمحمد علي احمدنينوى

سكنه محمداشرف جلود حسيننينوى

نعيمه مصطفىنافع عليالهادي محمدنينوى

هديله عبدطه خلف ظاهرنينوى

وضحه حسنياسين علي يوسفنينوى

عربي خضركاظم الياس خضرنينوى

عمشه محمودعبدالحكيم احمد حسيننينوى

امينه محمدشعيب عبدالرحمن خضرنينوى

منها خضيرياسر محمد خطابنينوى

صباح عزترمضان ابراهيم الياسنينوى

شمسه عليمهدي صالح عبدالعزيزنينوى

حنان ايوبهشام هالل محمدسعيدنينوى

هنوف سليمانذياب سرحان عبدهللانينوى



نازدار خليلاياد خلف محمدنينوى

فضيله احمداحمد قاسم حمادينينوى

دوخه ابراهيمسليمان محمد جاسمنينوى

عمشه احمدابراهيم عزيز حميدينينوى

منيفه محمدامينفيصل عبداللطيف موسىنينوى

يازي احمدكمال حسين ولينينوى

هكشه حسنعلي سيدو عبدالعزيزنينوى

اسيا بهادرشكري خورشيد شكرينينوى

دره حواسباسم خضر علونينوى

عائشه غديرطلب صالح خليفنينوى

غزالي مرادامين قوال صبرنينوى

وضحه خليفاحمد سليم سبهاننينوى

حنين موفقكمال حسن كمالنينوى

رقيه ياسينعلي يونس عطيهنينوى

فطيم سليمانسالم احمد حسيننينوى

احالم عليعبدالرحمن محمد ناصرنينوى

فاطمه حدروستم عثمان صالحنينوى

شيرين قولوالياس كريت حسننينوى

حنيف صالحزيدان حامو جردونينوى

كوري دهارميرزا غانم علينينوى

وداد عبدعماد محمود علينينوى

مريم بكرجاسم محمد خلفنينوى

رضاء يونساحمد سنان زبورنينوى

حنيفه عباسامين عباس خلفنينوى

ميان رمضانجميل ابراهيم احمدنينوى

امينه احمداسکندر محمد ميرونينوى

مريم علثابت اسعد محمدنينوى

سعيده ياسينسعد محمد مجيدنينوى

عطوه محمدعباس حسن حسيننينوى

امل محمدشريفمحمد فالح حسننينوى

ترفه فاضلعمار شكر عباسنينوى



فتحيه شهابفيصل محمد حمودنينوى

صبريه حمدونحازم حمدون احمدنينوى

سميه فرجمحمد حازم محمدنينوى

افطيم احمدحمد محمد محمودنينوى

طليعه احمدسعدهللا عبدهللا جاسمنينوى

ترفه احمدزيدان محمود خضرنينوى

فتحيه حنظلعدنان وعد خلفنينوى

وضحه محمدعمر طه ياسيننينوى

صيطه محمدمحمود خلف محمدنينوى

فاطمه حسينفاضل عباس حسننينوى

احالم محمدعلياحمد عبدالمنعم احمدنينوى

صبيحه عبدهللاسرحان ياسين محمدنينوى

عرونه ابراهيماحمد خلف احمدنينوى

يسرى محسنمحمد خليل اسماعيلنينوى

عيشاني قتوالياس عباس قتونينوى

سوريه عكلهحسين عالوي عبدهللانينوى

رفعه محمودخالده محمود محمدنينوى

نافعه فاروقمحمد حسن عمورينينوى

احمد ابراهيمحافظ ابراهيم محمدنينوى

اسراء عبدهللااشرف ماهر حازمنينوى

وسميه محمدخالد قمبر صفرنينوى

منال محمدنذيرسيف سعد غازينينوى

منال محمدعمر محمد عبدالرحمننينوى

هزعه خلفعطيه خليف فياضنينوى

شكمه فرحانحمود سعيد حوراننينوى

شاهه احمدعالء كاظم محمدنينوى

فطومه خلفخلف علي طهنينوى

ثاضي صالحابراهيم محمد محمودنينوى

سوريه حاجيسمير خضر محمدنينوى

دنيا جرجيسطه شهاب اسماعيلنينوى

عزيزه عبدهللامحمد توفيق فتحينينوى



سعده غانمبشار جاسم فاضلنينوى

فوزه فهدعبدالعزيز فالح حواسنينوى

غزاله عليرياض احمد زبيدينينوى

ندى حميدعلي عبدالسالم محمودنينوى

هدله رمضانصبحي بلو رومينينوى

مريم رشيدحمزه عجاج محمودنينوى

شكريه عاشورمحمود قاسم حسننينوى

فاطمه محمداحمد عبدهللا ياسيننينوى

مريم احمدعادل خضر محمدنينوى

خديجه صالحاحمد علي سليمنينوى

زياده ياسينشاكر محمود هويشنينوى

فخريه عبدهللاصخر سليمان محمدنورنينوى

زهديه احمدمحمد هاشم مصطفىنينوى

مريم خليلحسن علي محمدنينوى

خالده حسنضياء هاشم علينينوى

امينه احمداحمد حامد محمودنينوى

امينه عوادعلي حسين جاسمنينوى

فصوله سعدوناجح رشيد حسيننينوى

خوله خضرحسين عبدالقادر مصطفىنينوى

شكريه جاسمرعد محمد محمودنينوى

رده خلفخالد صالح غدونينوى

عليا حسنامين يونس اميننينوى

بيشه فاضلعبدالحكيم ادريس محمدنينوى

خذيجه ابراهيمموفق جمعه اسماعيلنينوى

كلثومه محمداحمد ابراهيم عزيزنينوى

قمري عليجاسم محمد ميرزانينوى

عسله باصراضي علي حنوشنينوى

نركز عباسيونس عبدالهادي كاظمنينوى

عمشه خضرصبحي خضر عبدنينوى

فضيله عبدالقادرعبدالستار مسلم عبدالعزيزنينوى

تغربه مجيدصالح محمدطاهر محمودنينوى



انجيد صبحوضاح فتاح حسننينوى

صافيه رسولرافع محمود محمدنينوى

نائله سعيدعصمت محمد مصطفىنينوى

غنيه سعيدمؤيد عبدالسالم حميدنينوى

حليمه يونسعبدالرحمن مصطفى شمرنينوى

هدله خضراحمد غدير ياسيننينوى

بتول عوادعادل ثروت نهارنينوى

منجي ملحماسماعيل جردو حمدنينوى

رحيمه محمدعباس رمو علىنينوى

ياسه خضرخالص احمد علينينوى

سعده احمديونس محمد فارسنينوى

عامر حسين رمضاننينوى حميده عمرْ 

سينم طهمهدي محمود سليمنينوى

رحمه عباسشوكت عسكر غريبنينوى

نعيمه ابراهيمنوري محمد عباسنينوى

اريمه عليرافت ابراهيم شيتنينوى

شرمين محمدعليسالم صالح سعدونينوى

حياه عبدهللاعبدالستار محمدطاهر عبدالرحمننينوى

عائشه رمومحمد كارس نعمتنينوى

هوفان محمدصالحسكبان ابراهيم رشيدنينوى

مريم احمدعادل محمد غريرنينوى

صويلحه عبدخضير غانم علينينوى

صبريه فهدابراهيم خليل حمزهنينوى

فائزه حميدريان اكرم غانمنينوى

مرضيه عبدهللاسفيان صالح عبدالعزيزنينوى

حرفه احمديونس خضير محمودنينوى

سعديه صالحعمر حسن عبوشنينوى

وضحه محمدرافع مشعان فرحاننينوى

كوده ميسنشعالن شفيق نويراننينوى

جازيه نايفاحمد جاسم محمدنينوى

فضه خلفاحمد صالح عزيزنينوى



خيريه فاضلعلي جرجيس عبداالميرنينوى

منجي خلفخديدا الياس افدالنينوى

عواطف نامقعمر صالح فتحينينوى

بهيه عليخليل ابراهيم محمدنينوى

خديجه سليماناحمد محمد ويسنينوى

عليه صالحاحمد حسين علينينوى

مثيله عبدناظم عبدهللا مالعلينينوى

ملكيه عكلهقاسم محمد ابراهيمنينوى

كوري محيالدينابراهيم عبدهللا خضرنينوى

فاطمه عبدحسين علي جرجيسنينوى

دره مطروداحمد محمد صالحنينوى

صالحه احمدعبدهللا فتحي عبدهللانينوى

نوفه شريفعبدالكريم حمودي حسننينوى

نوره حسينخضر الياس خضرنينوى

امل محمودخلدون ذنون شريفنينوى

عمشه محمدعلي احمد ابراهيمنينوى

رحمه يونسزينل غايب حسيننينوى

حسينه محمدحمو محمدنور حمونينوى

سينم حموخالد صالح محمدنينوى

كهنه خلفبنيان حبيش عودهنينوى

حكيمه قنبرمهدي زيرام محسننينوى

فاطمه احمدعجيل حاجم احمدنينوى

عواسه عبدهللاطارق زياد رشيدنينوى

صبريه يوسفحسن علي عبدهللانينوى

شكره منصورعلي احمد عباسنينوى

عنود ابراهيمعلي الياس احمدنينوى

غزاله عكيلسعد حماد عيدنينوى

كلستان محمدحسن نجمالدين محمدياسيننينوى

خديجه احمدرباح عبدالكريم حمزهنينوى

نهاد فتحيمحمد يوسف علينينوى

مياسه محمدجاسم محمد سليماننينوى



وضحه مصلحمحمد عبيد حمودنينوى

خديجه نوريحازم بكر احمدنينوى

عيده جاسمفتحي عبدالستار محمدنينوى

نشميه برهوسعد سالم شاللنينوى

كرحه محمودمزهر يوسف حسننينوى

امينه محمدصادقعباس اركان خضرنينوى

انصاف احمدقحطان توفيق عباسنينوى

جميله ذنوناحمد محمد يونسنينوى

وضحه محمدمهند خضر الياسنينوى

سكينه علينقيمصطفى ابراهيم مصطفىنينوى

تغريد عبدهللاسليمان ميسر سليماننينوى

مريم طهمزهر ابراهيم محمدنينوى

معيوف نومانذياب محمد عبدهللانينوى

مريم حسينغانم فاضل هاللنينوى

معصومه يونسجواد كاظم محمدنجمنينوى

فضيله ابراهيمميالد عبدهللا ابراهيمنينوى

فطمه سليمانيونس حسين حسننينوى

فضيله قاسمحسن يوسف محمدنينوى

وحيده حسينثامر يوسف حسننينوى

عمشه جاسمخضر حسين حسيننينوى

غيداء صالحايمن وليد عبدالكريمنينوى

عمشه عليخليف بدوي سويدنينوى

فضيله عالويخالد جاسم جدوعنينوى

مطيره عطيهاحمد حميد عليوينينوى

امل عبدالرزاقرغيد محمد جاسمنينوى

تغريد احمدضرغام نزار شيتنينوى

رفعه فتحيخلف احمود عطيهنينوى

خديجه حمواحمد مصطفى احمدنينوى

عبيده فنوشعدنان سحل عويسنينوى

ترفه عبدعبدالخالق ذنون يونسنينوى

صبحه صالحنايف احمد خضرنينوى



صبحه ابراهيمامجد عبدالمجيد يونسنينوى

فتحيه عبدهللاهيثم صالح احمدنينوى

شاهه حسنيحيى خليل اسماعيلنينوى

ليله نهيرسالم علي محمدنينوى

نوفه عالويراضي حسن علينينوى

سليمه ويسسليمان مصطفى عبدالقادرنينوى

اسيا محموداحمد مصلح احمدنينوى

كبرى يونسعمار محمدباقر محسننينوى

امل احمدطارق ابراهيم غربينينوى

موزه ضياءشاكر عبد يونسنينوى

زهره حسنعلي محمد صالحنينوى

سهله حسينعلي احمد محمودنينوى

نعيمه عوادفارس مدلول محمدنينوى

كرمه علياحمد غازي عبدنينوى

بسمه شيتعلي وعدهللا شيتنينوى

ماهيه عبدهللاخالد صباح احمدنينوى

فاطمه حاجيفالح عمر ابراهيمنينوى

عمشه امينيونس عبدالغفور عزيزنينوى

اموش حسنفالح حسن يوسفنينوى

مرهج محمدصالح عبدهللا سليماننينوى

فاطمه احمدموفق خلف علينينوى

خميسه حسيناحمد بسام احمدنينوى

نافعه محمدعليفضل زينالعابدين حمزهنينوى

يازي الياسفرحان خضر طهنينوى

مهيه محمدمحمود خضر صالحنينوى

شمسه احمدعامر علي خضرنينوى

ساهره سهيلرعد رياض احمدنينوى

فاطمه مشهورياسر محمود خلفنينوى

حليمه رشيدعرفات ولي محمدنينوى

منيفه خليلعمر محمود ثرثارنينوى

رويده طلبياسر فواز عبدهللانينوى



بشه فاضلسعد ادريس محمدنينوى

فضيله شهابوعدهللا خليل ياسيننينوى

سكينه قميرسالم عباس سليماننينوى

صالحه احمدرياض احمد عبدنينوى

شازي خالداحمد سالم شلشنينوى

شاهه جاسمعقيل غانم محمدنينوى

حنان ياسينرعد نافع محمودنينوى

عيده ثريانفالح خلف فالحنينوى

وهبيه صالحعبدالستار محسن رشيدنينوى

زهره صالحقحطان محمد جاسمنينوى

وكيله حسنمؤيد محمود احمدنينوى

غنيه صالحعمار خضر حميدنينوى

سكنه سعيدرافع ذنون محمدنينوى

كطيه محمدسعدهللا خلف جاسمنينوى

فطومه ابراهيمجاسم ثالج ارميضنينوى

رسميه ارحيلجاسم عفاص جريدنينوى

هنوف ابراهيمعبدالباسط علي محمدنينوى

سهله يونسعبدالسالم عبدهللا ياسيننينوى

غزاله خليلهاشم حامد الياسنينوى

غنيمه حيدروليد علي حسيننينوى

رابعه عبدعلي حسن محمدنينوى

تمام حموديفاضل عباس حسيننينوى

سعديه اسماعيلحسين محمد حسيننينوى

عذره هناديحامد حسن علينينوى

هدله عليابراهيم احمد محمدنينوى

خالده عبدالعزيزعمر ثامر سالمنينوى

شمسه عليليث معيوف فتحينينوى

كرحه عبدهللااحمد محمد حرداننينوى

جميله فتحيجازيه هاشم محمدنينوى

وهبيه حسينميزر سالم عيدبدنينوى

ليلى يونسمحمد شهاب احمدنينوى



حسنه صالحعمر احمد فرجنينوى

بشرى فاضلابراهيم احمد ابراهيمنينوى

كوثر حاجيخليل عبدهللا اسماعيلنينوى

فتحيه حسنمحمود علي خلفنينوى

حمده حسينسالم ذنون يونسنينوى

خالده محمودفالح حسن يوسفنينوى

سالله خلفمحمد كردي خضرنينوى

مناهل حسنواثق ناطق ادريسنينوى

عامره ذنونعمر صديق نافعنينوى

رحمن حسيناحمد ابراهيم هادينينوى

فاطمه مرادرعد محمد ثوينينينوى

كلي جاسمفرهنك محمدطاهر صالحنينوى

فاطمه خليلرمضان حاجي خلفنينوى

خوله ابراهيمركاد علي سليمنينوى

فوزه سليمانابراهيم عبد عزيزنينوى

حياه احمدعصمت يعقوب مسيبنينوى

ابتسام بشيرمحمد وعد سعيدنينوى

نوفه الياسبهجت حسين خضرنينوى

ليلى عليفاروق عبدالرحمن عمرنينوى

عيده مصطفىمحمد حسين حسننينوى

نجيبه احمدضياء ابراهبم حمدنينوى

ساميه مربدعبود مزهر حمودنينوى

زهره ياسينمحمد ذنون احمدنينوى

فرحه حسنحامد احمد خلفنينوى

مريم صالحعبدالوهاب شبيب حميداننينوى

خوله محمدعلي يوسف محمدنينوى

عليه محمدشيتمحمد ياسين شويشنينوى

عمشه حسنمحمد احمد محمدنينوى

فضه جاسمحسين عواد علينينوى

منيفه حسينعايد ذياب احمدنينوى

صبحه خلفايسر ابراهيم حسننينوى



فرحه ياسينصالح احمد خلفنينوى

مطره احمداحمد محمد احمدنينوى

فطومه يونسعيسى رجب احمدنينوى

عائشه عبدالعزيزوعد سعيد عليوينينوى

زهره محمداكرم ابراهيم علينينوى

فضيله عالويفارس جاسم جدوعنينوى

رفعه فتحيخالد فتحي صلبينينوى

نعيمه يونسياسين عباس ياسيننينوى

ثجيله احمدصالح علي حسيننينوى

هنوف غثيثرافع فارس موسىنينوى

سكنه حميدمحمد حسام محمودنينوى

شمسه محمداحمد خضير صالحنينوى

فرحه عبدعبدالرحمن خضر خلفنينوى

خديجه حسنعبدهللا محمد علينينوى

نجمه سعيدسالم حمود عبدهللانينوى

نرجس فتحيمحمد عبدهللا خلفنينوى

نجاح زينلغائب غانم محمدصادقنينوى

شمسه حسنتوفيق محمد حمدنينوى

عنود عبدنشوان جمعه عيسىنينوى

سميه داودزكريا علي احمدنينوى

سعاد سعدهللاعمر محمدعلي عبدالقادرنينوى

عليه سلطانسعد جاسم خلفنينوى

زهديه عبدهللابسام قاسم احمدنينوى

عيده صالحبارق جاسم خضيرنينوى

شاهه عبديفهمي احمد صالحنينوى

رفعه خلفعالء عباس صالحنينوى

فرحه حسينخضير احمد عبدهللانينوى

سميره مصطفىمهند سليمان جمعهنينوى

سناء محمداحمد نواف صابرنينوى

سميره محمودمثنى عبدالغني حامدنينوى

فاطمه جاللمزاحم محمد مطرنينوى



جميله احمدذياب حسين خليلنينوى

صالحه حمديعبدهللا خضر طعمهنينوى

ساره عبدهللاجاسم محمد محمدصابرنينوى

عزيزه حسنحسين عوني حسيننينوى

رزقيه جمعهسعد بدر صالحنينوى

هنوف عبدهللاسالم خلف رمضاننينوى

رفعه سراجعبد مجول دركاننينوى

حليمه حميدخلف جاسم احمدنينوى

ساره محمودايمن احمد علينينوى

امينه محمدجهاد احمد محمدنينوى

امينه خضرطه محمود ياسيننينوى

حربه صالحمحمد احمد خضرنينوى

زهره محمديوسف رمضان محمودنينوى

كسره ويسعلي محمد عسافنينوى

هديه حسينمحمد فتحي جاسمنينوى

مريم عبدالرحمنعمار عبد هلوشنينوى

وضحه اسماعيلحسين محمد حسيننينوى

غنيه عبدالرحمنفارس عبد محمودنينوى

يازي اسماعيلحسان شالل عمرنينوى

عيده ابراهيممحمد حمدان عايدنينوى

صبحه حسنسعود ياسين سهونينوى

عائشه محمدعبدهللا حمد محمودنينوى

افراح محمدصالح عبيد عيسىنينوى

شمسه حسينعمر عزيز ابراهيمنينوى

وضحه داودجميل حسن اسماعيلنينوى

هدى عادلمحمد احمد حسيننينوى

خضيره جاسمويس محمد هاللنينوى

ريمه محمدعدس اعويد عيسىنينوى

شمسه خالدمصطفى سليمان محمدنينوى

منيفه جدوعفالح عدنان عبدنينوى

فوزه محمدرياض احمد الياسنينوى



كلين خضرفواز ساقي حسيننينوى

عمشه حمودصالح احمد ضيفاننينوى

نوفه محمدحسام زكي محمدشريفنينوى

نوره حسينالياس محمد علينينوى

هنوف عبدهللانوفل ابراهيم سلطاننينوى

سلوى احمدوليد محمد عيسىنينوى

غربيه جلودطه حمد سلطاننينوى

رفعه اعويدعبدالقادر محمد خميسنينوى

موزه عبدعبدالقادر عامر حامدنينوى

نورالهدى عزيزعبدهللا محمود احمدنينوى

سعاد احمدسالم محمود محمدنينوى

سوريه عليجمعه سليمان جمعهنينوى

دوخه حسينفالح حسن علينينوى

عيده محمدمزهر احمد ظاهرنينوى

عيده خليلعلي محمود شهابنينوى

عمشه بيوشعالن علي حبشنينوى

عنود اسماعيلعبدهللا صالح عبدهللانينوى

خديجه سالمصالح عبدهللا محلنينوى

عليه حمزهخيرهللا ابراهيم احمدنينوى

زهره خلفحسان محمد جاسمنينوى

ازهيه خضراحمد حسين صالحنينوى

حميده عمرماهر حسين رمضاننينوى

فاطمه قاسمزينل عباس مصطفىنينوى

رحمه دخيلعبد محمود عبدنينوى

امنه الياسدارا نور الدين رشيدنينوى

ابليدي عايدخلف طرفه وادينينوى

حليمه وهبرضا عبدالسالم حسننينوى

كراحه زمبورحسين مرعي محمدنينوى

نوره خليلراكان جاسم ابراهيمنينوى

صفاء اسماعيلفاضل رضوان فاضلنينوى

افطيم احمدمحمد ابراهيم محمدنينوى



شاهه صالحعباس حسن جاسمنينوى

نوره احمدسعد محمود جاسمنينوى

وضحه عبدهللامحمود خضر علينينوى

صبحه محمدمحمد صالح خضيرنينوى

فاطمه حسنطه جاسم محمدنينوى

حميده حسينمحمود عبدالرزاق احمدنينوى

امونه عبدهللامروان محمد خلفنينوى

غنيه سعدهللاعدي عائد قاسمنينوى

نوره حسناحمد حسين سالمنينوى

كسره احمدخالد محمود عالوينينوى

وهبيه يونسسعد عبدالرزاق محمدنينوى

وضحه محمدعبدهللا محمود حميدنينوى

فهيمه صالحيونس احمد دوماننينوى

عثره خلفاحمد ابراهيم حسيننينوى

كولي بدرالياس خضر حسيننينوى

نشميه عيسىطالل محمد خضرنينوى

غزالي اوسوخلف مسطو جولونينوى

غزال حسينخديدا عنتر رفونينوى

خنسي مرادحسين خضر جردونينوى

كبرى رضازينل حسين جعفرنينوى

فاطمه مخلفرياض احمد يونسنينوى

فاطمه عيسىناصر حسن خلفنينوى

صبيحه سعيدمحمد جاسم محمدنينوى

عرنه محمدصالح خضير صالحنينوى

جنان عبدالرحمنسفيان صعب ادريسنينوى

منى احمدمحمد سمير محمدنينوى

مديحه محمدميزر بهاالدين ابراهيمنينوى

ميان صالحفواد ابراهيم حمدنينوى

برفي كوجودرويش حسن غانمنينوى

بهار عيدوسعيد مراد خلفنينوى

كوري ملكوحسين علي حسيننينوى



شيرين كالوجالل شفان مرادنينوى

عيده مصطفىاحمد عبدهللا شهابنينوى

انجيد احمدظاهر ابراهيم احمدنينوى

عديله محموداحمد صالح علينينوى

ايمان احمدعلي محمد علينينوى

حوه احمدزياد عبدهللا حمودينينوى

شمسه محمدعلي جاسم عطيهنينوى

فرحه علينوفل خضر محمدنينوى

رندا احمداحمد ابراهيم علينينوى

ترفه محموداحمد خضير عبدنينوى

غازيه جميلفارس غازي علينينوى

شاهه محمدبشار احمد سليماننينوى

فاطمه رمضانعبدهللا احمد داؤدنينوى

جمهوريه محمداحمد خلف مجذابنينوى

وسميه خزعلسلطان محمد صالحنينوى

زكيه ناصراحمد صلبي احمدنينوى

ليلى خضرمحمد محمود حسننينوى

عيده عبيدغانم شاهر عوضنينوى

عمشه ابراهيمصالح فتحي حسننينوى

عليه يحيىباسم سعدون محمدنينوى

رفعه غديرصالح ذياب حمادينينوى

خديجه عليجمعه محمد محمودنينوى

فهيمه محمدعليذنون مرعي حسننينوى

خوله احمداحمد يحيى سالمنينوى

عامريه مصطفىاحمد مشعان احمدنينوى

موزر سالمبشار صالح رشيدنينوى

صالحه خليلسالم علي عوادنينوى

فرحه عبدهللاالياس خضر حسيننينوى

رده عليرافع علي حسيننينوى

نشميه سراياحمد شاكر محمودنينوى

خنسه حسينعلي محمود فريحنينوى



فتحيه عبدهللاحسن سعيد مرعينينوى

فتحيه حماديعايد سعيد مرعينينوى

نشميه عبدهللاذياب حسن محمودنينوى

نعام شكرعبدهللا جردو اوصماننينوى

طيبه احمدمحمد سالم محمدنينوى

فتحيه جلودطه صالح ياسيننينوى

وضحه عبدمحمد صالح محمدنينوى

ترفه محمداحمد عواد ثامرنينوى

نوفه احمدحميد محمد عويدنينوى

رابعه حسينعمر حسن عايدنينوى

عنود خضرفالح حسن صالحنينوى

غازي جميلفيصل غازي علينينوى

عويشه حنشاحمد خضير عبدهللانينوى

عزيزه ادريسعمر اسماعيل عاكوبنينوى

ثريا حميدعدنان شاحوذ حسننينوى

وزيره سعيدخالد محمد ججاننينوى

طليعه عليميسر مقداد حسيننينوى

فاطمه محمديوسف حبش احمدنينوى

افطيم احمدمروان سلطان ابراهيمنينوى

يازي فتحيعمار يونس ذنوننينوى

سكينه احمدزينل ابراهيم حسننينوى

صبريه عليحازم يونس مصطفىنينوى

عائشه عزيزصديق محمد صالح محمدنينوى

سناء عبدالعزيزسعد سعود محمديونسنينوى

نجاه محسنحسين عبدالستار عبدالرحمننينوى

امونه داودمحمود رمضان مناعنينوى

حده عكيلمحمد خلف ديرسنينوى

نمشه اعليويغانم جاسم حشاشنينوى

غنيه امديدصباح محمود خضيرنينوى

حمده جاسمابراهيم احمد محمدنينوى

نعيمه مجدلجمال صالح محمدعلينينوى



بدريه خليلجبار جاسم راشدنينوى

رفعه نزالسالم عماش علينينوى

ترفه ياسينمحمد حواس احمدنينوى

صبحه احمدابراهيم صالح ابراهيمنينوى

هديل احمدصكر معن رسلينينوى

غربيه يونسحاتم غانم يحيىنينوى

كافيا ابراهيمماهر رشيد اسماعيلنينوى

نهله ناصريونس حسن علينينوى

هناء شكرراوي محمد غانمنينوى

هيفاء شهابمحمود حسن علينينوى

خديجه محمودهشام عبدهللا علينينوى

كوجر اوسفشمو خضر حسننينوى

خديجه محمدايمن عبدهللا علينينوى

سناء يونسعلي عبدالسالم عبدالهادينينوى

عيده محمدنوريثامر سالم عبدالعزيزنينوى

رفعه صالحوعد خلف زيداننينوى

سعاد محمدعليفواز هاشم محمدنينوى

زهديه طهممهند سعيد جاسمنينوى

فائزه عبدهللاسيف غانم سليماننينوى

زهره عجيلاوس يونس عبدهللانينوى

اميره نجمساهر يونس حسننينوى

افراح غانمصكر محمد جرجيسنينوى

منتهى عبدالستاراحمد جاسم محمدنينوى

ثريا محمداحمد محمود محمدنينوى

ايمان ذنونهشام ناهض نزارنينوى

فتحيه احمدعمر محمود عطيهنينوى

رفعه يونساحمد غانم هاشمنينوى

قاهره ذنونمحمد جرجيس سعدهللانينوى

امونه نامسعدي علي سعيدنينوى

حسنه خليلجمعه خضر عبدهللانينوى

دالل حجيامين كتي عجولنينوى



هدله بشرحميد مسعود برجسنينوى

عدله محمدشاكر محمود فتحينينوى

تركيه ناظموضاح خالد عبدهللانينوى

ماريا محمدادريس حامد صالحنينوى

حلوه حمادااسماعيل ابراهيم احمدنينوى

شمسه محمودمحمد عواد ذنوننينوى

حمده صالحعبدهللا محمد عبدالرزاقنينوى

امهيه عويدحماد ثويني دهيمنينوى

شوفه حجالنمشعل زكم محمدنينوى

غريبه فنيجزهروس محمد ظاهرنينوى

فاطمه محمدمحسن علي هبولهنينوى

حوسه عيسىعمر ياسين صالحنينوى

طكيره مطرمحمد رخيص مخلفنينوى

فاطمه صالحمروان عبدالمحسن جمعهنينوى

خذيجه عبدالقادرعادل يونس علينينوى

خلفه حميداحمد محمد خليفنينوى

امينه علياكبرعلي سليمان بشيرنينوى

سلمى محمديونسرعد محمدعلي بكرنينوى

غازيه عونالدينهمام محمد احمدنينوى

فطمه محمدسالم نقي قاسمنينوى

نعيمه حموديحامد جاسم حمدينينوى

فطيم عليعبدالقادر ذنون حامدنينوى

اجماله خلفسعدون سلمان عزونينوى

واجده حسينماهر عبد حسيننينوى

سوده عبدهللاخلدون قاسم جاسمنينوى

عليه محمدجاسم محمد ابراهيمنينوى

فاطمه صالحصدام حسين احمدنينوى

يازي يحيىوليد محمد علينينوى

نهايه حسيننافع علي طهنينوى

غنيمه محمدمهدي عبدالحسين ياسيننينوى

حمده ويسصالح احمد عبدنينوى



رساله حسينعبدالكريم ذنون يونسنينوى

عنود فتحياحمد سبهان احمدنينوى

هيبت ايوبمحمد احمد حسيننينوى

زوينه محمودمشعان محمود عنترنينوى

كسره حسينعبدالباري الياس علونينوى

خنسه عمرسليمان علي سليماننينوى

عذيبه مدلولعايد حسو دابغنينوى

نوفه خضرحامد علي خضرنينوى

فطيم صالحسويحي داود ذيبنينوى

ابريده ضحويخليف زيد خليفنينوى

عزوه طلفاحسالم علي مطرنينوى

يازي مصطفىحسين عادل محمدنينوى

هنيس رمضانصالح خلف علينينوى

زهره احمدعلي يوسف محمودنينوى

ليره عبدالرحمنعالء جبر جليلنينوى

هنوف سلطانخلف عكله عبدهللانينوى

شيرين سلوسيدو خضر جردونينوى

ساري رشوجميل اوصمان جتونينوى

ذيبه ابراهيمنواف علي ظاهرنينوى

وضحه خلفزكي محمود محمدنينوى

امينه سلطانجاسم محمد خضيرنينوى

سهله عليرعد علي ابراهيمنينوى

وفاء عبدالوهابطارق عبدالكريم مرعينينوى

انعام عبدالستاربكر عادل حسيننينوى

صالله محمدصالح جميل علينينوى

امونه عليمحمد عواد علينينوى

عليه حميدعبدهللا صالح مرعينينوى

زهراء حساناحمد فارس صباحنينوى

هالله حسينترفه قدوري محمدنينوى

هناء شهابعبدالرحمن فاضالهلل حسننينوى

نجود محمدمهند علي حسيننينوى



لطيفه كموهاشم خلف حمودنينوى

فرحه زيدانخميس شهاب احمدنينوى

سكينه عبدهللاانمار موفق حسيننينوى

نوال عبدالغنيعدنان عبدهللا محمدنينوى

حنان عبدهللاوليد حسام طهنينوى

سعديه منيرمحمد وعدهللا محمدنينوى

ليلى حسنعلي محمود علينينوى

هنيه عليمهند علي محمودنينوى

شمسه احمدخليف فتحي محمدنينوى

وضحه صالحمحمد خلف جاسمنينوى

معيوفه شبيبمحسن مشعان عوادنينوى

شكريه محمودحسين علي عبيدنينوى

بان عصاممصطفى لؤي ابراهيمنينوى

عاجله حسينسعد طه احمدنينوى

حربيه يونسصفوان سالم محمودنينوى

سميره محمديونسعلي نذير ابراهيمنينوى

مطره حسينسالم جلعوط دحامنينوى

خوله سالمصالحالدين رشاد حميدنينوى

خالده محموداسالم ثامر محمودنينوى

سلوى احمدنديم جمال عويدنينوى

سعديه فتحيناظم جاسم محمدنينوى

حميده احمدعباس عامر الياسنينوى

يازي محمودقصيد محمد اسماعيلنينوى

زهيه عبدالكريمحسن حسين علينينوى

ضحيه خابوراحمد خضير صالحنينوى

مريم عبدالعزيزعلي محمود علينينوى

كرمه عطيهعلي احمد علينينوى

سميره ياسينحسين محمد حسيننينوى

عيده رمضانسالم حسين حمدنينوى

عمشه حسينيونس راكان يونسنينوى

كمره عفاصدحام غربي صلفيجنينوى



رفعه ابراهيمنصار صالح حسننينوى

لطيفه كموقحطان خلف حمودنينوى

صبحه سالمحسن محمد سعيدنينوى

قثوه عطيهدحام سالم عبدنينوى

فاطمه احمدحسن حسين احمدنينوى

صبحه محمدمحمد يونس خليلنينوى

انتصار وعدصبا محمد جمالنينوى

سعاد ابراهيمنامس يونس حسيننينوى

فضيله ابراهيمرابح محمد محمودنينوى

ثريا صالحياسين احمد خضرنينوى

فاطمه احمدخضير سالم فريحنينوى

حمده حسنحسين محمود حسيننينوى

ابتهال جاسماحمد محمد رمضاننينوى

خوله ابراهيموليد صالح فتحينينوى

نبيهه فاضلمضر عبدهللا احمدنينوى

شاهه خليلمحمد احمد ابراهيمنينوى

شمسه عليخالص الياس حسننينوى

امينه اعويدنجاح حسن احمدنينوى

رفعه محمدعبدالكريم جاسم احمدنينوى

زوينه خلفعبدالكريم ابراهيم يوسفنينوى

امل محمداحمد جاسم عبدهللانينوى

شمسه حسينحمود علي خليفنينوى

دباحه خضرصالح الياس محمدعلينينوى

امينه محمدمحمد ابراهيم عوادنينوى

شمسه حسانمحمود سعد محمدنينوى

نوال حسيناحمد قيس توفيقنينوى

شمسه حسنمحمد علي احمدنينوى

صبحه ضبيبعواد غازي مطيراننينوى

حميده عوادثامر سعفان عويدنينوى

فوزه عويدنواف محمد دوحاننينوى

امانه محمدادريس محمود علينينوى



حدود هويانمالك جاسم حسيننينوى

حليمه محمدارشد حميد حسوننينوى

حميده وسميمنصور احمد عيسىنينوى

مسيره عماشمحل فرحان عطيهنينوى

سعاد هاديعمار نجم عبدهللانينوى

ليلى احمدصالح عائد صالحنينوى

شاهه عثمانطالب مراد حسونينوى

زهره ابراهيموعد حسين علينينوى

محروسه محمدعباس علي كفرينينوى

حمده عسكراحمد عبدهللا سلطاننينوى

مزلوهه رحيلسويد حبل هديرسنينوى

سعاد محمودمروان حسام رشيدنينوى

قطرالندى حسينطالل موفق خطابنينوى

منيفه اخليفحميد ظاهر سهونينوى

صباح عبدالعزيزحسن ذيبان منصورنينوى

خديجه محمدشاكر محمود محمدنينوى

عيده حسنمحمد عصام عباسنينوى

مريم محمداياد اديب ياسيننينوى

امينه عليحسن يونس احمدنينوى

محروسه خضيرعبد محمود احمدنينوى

جنان ذنونسعيد سالم سعيدنينوى

رمزيه يحيىاحمد مجيد بشيرنينوى

حكيمه عبدسعد وقاص احمدنينوى

زهره مرعيكوثر يونس خلفنينوى

باكزه محمدسعيدمعن اسماعيل رشيدنينوى

عزيزه احمداحمد عبدالباري ابراهيمنينوى

عائشه علياحمد الياس خضيرنينوى

ترفه محمودنواف عايد زايمنينوى

شهربان عبدهللاخليل خالد خليلنينوى

ابتسام محمد نورايمن لؤي عبدالمحسننينوى

عذره محمدوجدان علي حسننينوى



مريم محمدشعالن احمد محمدنينوى

امونه حمودجمعه خلف محمدنينوى

صبحه اخضيرعبد احمد محمدنينوى

رفيعه احمدحسيسن عماش حسيننينوى

صديقه احمدطالب علياكبر يونسنينوى

سكينه محمدصالح قاسم خليلنينوى

نوال احمدمحمود رياض احمدنينوى

عسله محمودسليمان حسحوس محمودنينوى

غنيمه محمدمحمد عبدالمحسن ياسيننينوى

فاطمه ادريسسبهان ميسر حازمنينوى

ناهره محمدصالحاسامه احمد محمدنينوى

عفيفه رشيدثامر عوده عبوشنينوى

ونسه خليلحمد احمد عماشنينوى

فهيمه سعيدعليااصغر عبدالكريم محمودنينوى

فاطمه مطلكحمزه احمد جاسمنينوى

خيريه يونسسعد حازم سليماننينوى

عويشه مطلكعبدهللا خضر خلفنينوى

سلمه سعيدنازح ابراهيم ذنوننينوى

ساهره محمودماهر وعدهللا يونسنينوى

وضحه احمدمحمد يونس خضيرنينوى

مطره طلبسعد خليف حسننينوى

خلفه عليواحمد مجيد داودنينوى

سوريه حماديسيفالدين احمد عبدهللانينوى

كسنار هاشمعبدالقادر عبدالخالق قاسمنينوى

حسينه خلفوليد احمد شيخونينوى

ريمه احمدخالد احمد فنحينينوى

عدوله محمدحسن حاكم ابراهيمنينوى

غنيه حسينخالد غازي سلماننينوى

ترفه اسماعيلفتحي محمد باللنينوى

وداد مهديياسر محمد عباسنينوى

فاطمه احمدمخلص ابراهيم سلونينوى



يازي حميدعطاهللا حسين حسننينوى

وزه محمداحمد عبدهللا علينينوى

انتصار سليماناحمد عطاهللا خميسنينوى

مريم عبدهللااحمد رمضان عباسنينوى

طفله عفرلوفان حميدي خلفنينوى

دره محمدخضر احمد سليماننينوى

حلوه حسنكاميران اسماعيل نعونينوى

ديبه صاروخانمحمود حامد محمدنينوى

مريم قاسمعبدهللا محمد طهنينوى

نسيمه خضرمحمد ابراهيم مسطونينوى

امينه حسينمحسن احمد خلفنينوى

دعاء صالحعمر عبدالرحمن ابراهيمنينوى

شاهه عيسىسعدون الياس بكرنينوى

مهديه مصطفىمحمد نجم عبدهللانينوى

فتحيه نجموليد محمود حسيننينوى

سعديه حماديرمزيه محمود علينينوى

دره حسنعبدالرزاق محمد اسماعيلنينوى

مريم صالحخضر محمد علينينوى

وضحه عاكوبمحمد حسين علينينوى

اخالص خطابحسام ماهر سعدوننينوى

حسبه حسينركيه فضلي طلبنينوى

زياده حامدعدنان مطلك علينينوى

حميده احمداسماعيل صالح احمدنينوى

نوفه خلفحازم جاسم محمدنينوى

اسيا عبيدحسون طالب جلعوطنينوى

نائله عيديونس فرحان عايدنينوى

عمشه حمدحميد احمد محمودنينوى

جميله محمدكريم اسماعيل علوشنينوى

خنسه حسينيونس حسين سليماننينوى

خميسه يونسراكان علي عطيهنينوى

خديجه علياحمد محمدعلي رمضاننينوى



ساميه حامدحمزه محمد حمزهنينوى

سكينه حسيناحمد محمد شهابنينوى

خديجه حسنعلي عبدالرحمن محمدنينوى

اقليمه عبدهللاصادق عثمان صادقنينوى

اقليمه عبدهللانهاد عثمان صادقنينوى

احالم محمداحمد سمير سعيدنينوى

خديجه طهنائف حميدي خليفنينوى

خناف قاسمصباح رشو قاسمنينوى

بسي كالودخيل درويش خضرنينوى

خلفه حميدرعد ابراهيم خضرنينوى

منجي مشكونواف ميرزا حمدنينوى

فاطمه صالحسبهان بلو محمدنينوى

امينه سطامحسين خضر مؤيدنينوى

زكيه يونسفارس ذنون نوحنينوى

اعديله محمدابراهيم محمد ابراهيمنينوى

فراحه عليعبدالغني محمد عبيدنينوى

عامره عبدالعزيزعمر يونس صالحنينوى

خرجه احمدفيصل نايف محمدنينوى

خميسه محمدباسم محمد رمضاننينوى

شياله عزيزاحمد محمد يوسفنينوى

شمسه عمربشار شكر محمودنينوى

سعديه فتحيعباس نجم عبدهللانينوى

اسيه حسنمحمدامين محمد اعبيدنينوى

سميعه اسماعيلمحمد توفيق سرحاننينوى

فضيله حسينيونس ادريس احمدنينوى

شياله صالحشاهر الياس خليلنينوى

نزيه حسناحمد ابراهيم حسونينوى

مياسه فرمانسعيد علي محونينوى

حصه نزالحسن محمد احمدنينوى

كلي خلفرفو محمود عمرنينوى

منفيه رحيماحمد صالح احمدنينوى



ناجيه حجيمازن حازم طهنينوى

كوري اسماعيلخلف خليل حلونينوى

بتول احمدليث خيرالدين عبدهللانينوى

ليلى محمدعليراضي مروان عبدالسالمنينوى

سالمه يونسبشير صالح حسوننينوى

نوره شعبانطه زهير عزيزنينوى

شكه وضحيفرحان مطر غضباننينوى

فهيمه حسينطاهر حازم محمدنينوى

فطومه حواسنواف احمد حبيبنينوى

شكريه محمودسهيل محمد حسيننينوى

عينه محيسنعلي صباح كريشنينوى

هناء قاسمسيف مهند نذيرنينوى

ساحي شهوالدينقادر عبدهللا حجينينوى

عزيزه سروخانعبدالكريم محمد احمدنينوى

كرجيه حميدحسن محمد عفتاننينوى

بهاري لحمدسمير عبدهللا اسماعيلنينوى

فضيله عبدالقادرشكري مسلم عبدالعزيزنينوى

مريم خضيرابراهيم حسن عبدنينوى

نعيمه حواسخلف بلحوس محمدنينوى

كتبيه شيباننشوان عويد عبدهللانينوى

منيره عطيهزيد احمد عبدالقادرنينوى

نجاه عبدالقادرقتيبه محمدامين مصطفىنينوى

عزيزه طهاحسان يونس مصطفىنينوى

صافيه حسننزار شكري سلونينوى

امينه حسونعبدالرحمن احسان مريمينينوى

جميله شامديدمحمود اسماعيل محمدنينوى

ترفه يونسوليد احمد جاسمنينوى

شهربان عليابراهيم محمود حمزهنينوى

زينب عليعبدهللا علي يوسفنينوى

بياز ارشدارسالن عارف اميرنينوى

زهره طهادهم حسين علينينوى



سكينه حسينمحمد هاشم عبدهللانينوى

لطيفه عليحسين فاضل رضانينوى

حلوه محمدخضر عليوي خضيرنينوى

حليمه خضرحنظله عبدالرحمن علينينوى

هديه يونسدحام ساطع غانمنينوى

نجمه مصطفىعبدالخالق اسماعيل مصطفىنينوى

طليعه فرجحسن علي فتاحنينوى

هلوله محمدمحمود ابراهيم حسيننينوى

شمسه عليويفواز محمد صالحنينوى

سميره خليلاحمد خضر مولودنينوى

زهره عزيزمحمد محمود جمعهنينوى

ثالثه غضبانجميل محمد جدوعنينوى

مدينه ابراهيمفارس ابراهيم عثماننينوى

عذره خضيراحسان عليوي اسماعيلنينوى

ورقاء احمدمعد منذر محمدنينوى

ضحيه جاسمقحطان احمد اسعدنينوى

شمه عبدالرحمنحسين جاسم محمدنينوى

فاطمه مصطفىمسلم وعد عبدهللانينوى

وضحه حمودطه هالل محمدنينوى

عدله صالحياسين محمد خضرنينوى

حسينه محمداحمد منديل صالحنينوى

سعديه قاسمصالح اسماعيل ابراهيمنينوى

بشرى رافعاحمد ربيع خيرينينوى

هالله عوينانصالح حميد صالحنينوى

كوجر حطىبركات جوكو حسيننينوى

مدينه محمدسعيدريان سبهان عبدنينوى

زهديه احمداحمد حسين علينينوى

منتهى يونسعلي جمعه صالحنينوى

فاطمه مجيدطه احمد فتحينينوى

شكريه مجيدمراد عبد محمودنينوى

عيشه سعيدلزكين جاسم طهنينوى



غزال محمدعلي عثمان قاسمنينوى

وزه صالحعلي حسن محمدنينوى

مريم حسينابراهيم احمد حسيننينوى

ميسون قاسممحمد نديم توفيقنينوى

عيده فتحيحازم حسن علينينوى

رفعه حمودجاسم عبدهللا محمدنينوى

كرمه حواسسليمان عبدهللا فريجنينوى

كسرى محمدراكان احمد محمودنينوى

غربيه احمدمحمود ابراهيم زيداننينوى

فاطمه عليحسين اسماعيل علينينوى

زينب نقيعلي هاشم تقينينوى

ناجيه زكييوسف انس شيتنينوى

جميله رشيدخطاب مجيد احمدنينوى

حميده زكبخالد عياش رحيلنينوى

زهره حسينعمر مظفر محمدنينوى

نسيفه اسماعيلزيدان حسن عزالديننينوى

عيشه احمدعلي محمود جاسمنينوى

خديجه ابراهيممحمد ياسين الياسنينوى

هيفاء عبدهللاسفيان ادريعي جارونينوى

رجاء محمدمحمد حمزه خليلنينوى

ترفه خضيرطارق عبد خواسنينوى

خديجه عليصالح حسن حسيننينوى

ترفه محمدمحمد حميد صديقنينوى

عويشه نامساحمد محمد عيسىنينوى

فاطمه سعيديوسف محمد يحيىنينوى

حلوه عبدالعزيزاسماعيل جاموس شاهرنينوى

سهله يحيىالزم حازم عبدنينوى

رسميه محمداحمد عطاهللا فاضلنينوى

سوده حسينمحمود عبد خلفنينوى

ليلى غزالذنون محمد راكاننينوى

عائشه يوسففرمان محمد قاسمنينوى



كطفه خلفخليل فتحي بدرينينوى

حياه احمدخالد محمد ياسيننينوى

نجاه احمدفراس محمد حازمنينوى

وزيره رشيدفتحي علي صالحنينوى

فريحه جايدعشم كزار كوادنينوى

عمشه محمدماهر عبدهللا حبيبنينوى

عليه محمدايمن خيرالدين حسننينوى

سوريه سعودمثنى عايد صيادنينوى

شاهه احمدعلي كاظم محمدنينوى

نزهه عليفارس جاسم احمدنينوى

صبيحه حماديرعد خلف دويحنينوى

عمشه جعفرسامي قاسم محمدعلينينوى

شاهه محمدبارق خالد محمدنينوى

كلسن كارستاالن رمضان يوسفنينوى

بشرى خليلوليد زيدان الياسنينوى

ساجده ذنونطارق وليد شيتنينوى

عيشي خالدعمر عثمان عمرنينوى

امينه يونسنشوان اسماعيل محينينوى

هناء محمدفريد شعبان حجينينوى

حفصه محمدازاد جندي صبرينينوى

نوري محمودحاجي سليمان حاجينينوى

امينه محمداكرم علي عنترنينوى

فاطمه محمدشيرزاد ابراهيم عمرنينوى

سناء سلطاناحمد عبدهللا سليماننينوى

نزله محمدعواد حمداوي ابراهيمنينوى

امونه خضرمحمد حسن محمدنينوى

حمديه محمدابراهيم حسن خليلنينوى

وحيده محمدوليد سلطان مصطفىنينوى

وضحه عبدهللاخضير طه حمدنينوى

عزه حسنعزيز ابراهيم خضرنينوى

نجاه شاكرثامر عاصي عبدنينوى



زريفه احمدحازم عايد حمزهنينوى

مريم خلفحسين عبيد ابراهيمنينوى

مقبوله حميديونس محمد صالحالديننينوى

خوله زريفؤاد رضوان حسيننينوى

كوري محيالدينحسن عبدهللا خضرنينوى

شمسه خضرالياس خضر علينينوى

فصوله احمدعايد فيصل محمدنينوى

سكره احمدايمن محمود جارونينوى

ياسه ابراهيماحمد جاسم ياسيننينوى

كسرى صالحخضر محمد ابراهيمنينوى

طاري ميشوخيرو خديدا ابراهيمنينوى

وحيده رشيداحمد عبدهللا احمدنينوى

جليله احمدمحمد علي خلفنينوى

نمشه محمدسالم اسماعيل عبدهللانينوى

نهايه محمدمحمد اياد محمدنينوى

زهور محمدوليد خالد محمدنينوى

نوفه عبدالرحماننادر خالد عمرنينوى

صبيحه محمودعبدالجبار مصطفى محمدنينوى

امينه محمدصالحمحمود اسماعيل محمدنينوى

جميله مصطفىنقي شيت حسيننينوى

وزه خللفعبدهللا محمود ابراهيمنينوى

جنار محمداسامه حبيب خميسنينوى

اديبه خضرزيدان امين محمدعلينينوى

لعلى ابراهيمماجد خورشيد محمدرشيدنينوى

بتول نايفسامي حازم جاسمنينوى

امينه خضروهب يونس حموشنينوى

نفله اسميرمحمود محمد زكينينوى

خالده اسماعيلمحفوظ نايف عبدالقادرنينوى

رفعه طهطالل محمود صلبينينوى

خاتون علينوري سليمان عربنينوى

فلاير ذنونمحمد دنو احمدنينوى



فاطمه عبدهللااحمد عائد محمودنينوى

خزنه عباسانمار خضير احمدنينوى

اجوير اسماعيلاحمد محمد هزاعنينوى

ليلى بلوهذال عبدالكريم هذالنينوى

نوه صالحمحمود شهاب احمدنينوى

يازي سليمعلي عويد خلفنينوى

عمشه حسيناحمد نواف صاللنينوى

منتهى محمدوليد نوري قاسمنينوى

غزاله اسعدصالح حسين فقهنينوى

يازي احمديونس محمد خليلنينوى

حبسه محمدفتحي علي احمودنينوى

مريم عليحسين صادق محمدعلينينوى

منيفه عزيزعدنان عامر صالحنينوى

خنوسه ياسينمحمود موشي سليماننينوى

امينه صالحجاسم محمد عبدالقادرنينوى

فخريه حسينحازم قاسم حسيننينوى

حمده احمدعبدالرزاق فتحي حسيننينوى

ناهي عليطه جاسم محمدنينوى

فاطمه سلومحسن شيخو حسننينوى

عمره صالحمحمد احمد سلطاننينوى

خيريه محمدنورالدين فارس مناورنينوى

غربيه عليماهر خلف مرهاشنينوى

خديجه ويسمحمود خليف عكيلنينوى

سكنه محمدسليمان خليف فريحنينوى

وضحه صالحمحمد احمد حامدنينوى

نوال احمدعمر محمود نايفنينوى

خضره سلمانشباط لطيف كوكبنينوى

دره بلوشحاذه نايف عباسنينوى

سهله شحاذهسعيد عبدهللا سعيدنينوى

جنان نجماحمد عبدالكريم مصطفىنينوى

دره احمدخالد محمد ابراهيمنينوى



عمشه حسينحسين جاسم محمدنينوى

حمديه جادرعبدهللا محمد حسننينوى

فضه رمضانحربي عبدهللا ابراهيمنينوى

زاهد متعبسيف كمال ابراهيمنينوى

قتاله حمدسلطان احمد علينينوى

جميله عبدحاتم عبدالعزيز حسننينوى

حياه حسينسهيل يوسف محمدنينوى

حسنه محمدعبدهللا اسماعيل احمدنينوى

مياسه حسينزيور محمدعلي ميرخاننينوى

مهى يونسمنهل اسامه عبدالغنينينوى

مطره عليمهند رعد محمدنينوى

جميله رجباحمد حبيب شعباننينوى

سعديه محمدطارق احمد موسىنينوى

سميره جاسماحمد عبد رشيدنينوى

نهاري حمدمحمد صالح محمدنينوى

خديجه عليغانم يونس محمدنينوى

صباح عزالدينناصر صالح يونسنينوى

طليعه محمودبشار فخري يونسنينوى

ثريه جاسممحمد عبد محمدنينوى

نهايه محمودمروان هاني ابراهيمنينوى

حزنه اوسومحمد يعقوب علينينوى

حربيه صالححسن احمحد سليماننينوى

فاطمه محمدعليعباس سليمان خضرنينوى

حياه احمدمحمد حمان احمدنينوى

امل عليمحمد طارق شعباننينوى

عاتكه رشيدسيف سالم احمدنينوى

فاطمه سعيدبشار ابراهيم عبدهللانينوى

عيده حسيناحمد مصطفى احمدنينوى

عاصمه حسينريان غانم حميدنينوى

شكريه خالدرعد بهزاد علينينوى

فاطمه داودطارق خضير عكلهنينوى



خلفه نزالمدلول خشم مطراننينوى

امنه يونسحافظ ابراهيم رشيدنينوى

جميله عليرضامحمد هاشم عباسنينوى

صوري موسىحسين محمد علينينوى

موزه خليفعمر علي عبدهللانينوى

وضحه هجيجحسين حمد مشرفنينوى

سلمه نجفاسماعيل علي اسماعيلنينوى

صبحه مرفوعحارث مسعود عكيلنينوى

حسناء عليصباح ابراهيم صهيلنينوى

خزنه خليفسالم حميد ادريسنينوى

حسنه محموددحام احمد محمدنينوى

فتحيه عبدهللاحسين ابراهيم علينينوى

شمسه الياسحازم علي حسيننينوى

شمسه احمدجالل سعيد محمدنينوى

شمسه صالححسن يونس احمدنينوى

مره حسينرمضان محمد علينينوى

احالم عبدالقادرنشوان ابراهيم نايفنينوى

مريم فتحيمحمود علي بلونينوى

مريم خضيرمحمود حسن عبدنينوى

سيطه جاسماحمد محمد خلفنينوى

مريم احمدمحمود محمد جنجلنينوى

نوره سلطانمحمد سلطان حسيننينوى

سوسى خدرخلف احمد خلفنينوى

راكنه محمددحام احمد غزالنينوى

فاطمه احمدفرحان حاجم احمدنينوى

فاطمه مسيبياسر مسلم حسننينوى

خجو درويشكريم فرمان عزيزنينوى

جوزه جردوخدر كن خلفنينوى

صبحه صالححبيب يوسف محمدنينوى

فرحه خلفجاسم سليمان ثالجنينوى

نشيمه جبرفارس طه ذنوننينوى



مها بدرعبدالرزاق وعد هاشمنينوى

ولسن مهباشسفيان حاجي محمدنينوى

فطومه عبدالرحمنسالم حسن عيسىنينوى

صبيحه عبدالجباررياض احمد نوافنينوى

هناء عبدهللاشهاب احمد حسننينوى

ليلى عطاهللعبدهللا سلطان عوادنينوى

حربيه محمدعبدالقادر وعدهللا عبدالرحمننينوى

خديجه شيخوصديق احمد عزونينوى

كسره احمدخضر طه محمدنينوى

غمي قاسمابراهيم يوسف اسماعيلنينوى

حنان بشيرمحمد داود سالمنينوى

عزيزه محمدرائد ياسين محمدنينوى

عيده يونساحمد سلطان هليلنينوى

جنان عادلفهد هاشم رشيدنينوى

مرضيه خليفاحمد خليف علينينوى

شمسه خلفمحمد جاسم محمدنينوى

فطومه ابرهيمعامر ثالج ارميضنينوى

حسنه عليراغب جميل رجانينوى

عجميه حمدرياض محمود حسيننينوى

خديجه خلفصالح ابراهيم رمضاننينوى

عائشه احمدمحمد ابراهيم ياسيننينوى

يازي ذنونعباس وهب زينالعابديننينوى

فضيله فاضلبشار محمدعلي قاسمنينوى

زينب عبدهللاعبدالخالق سيفالدين ابراهيمنينوى

هناء عبدهللاعلي معتصم محمدطاهرنينوى

حياه خليلمحمود اسماعيل مرادنينوى

غربت الياسزينل جعفر زينلنينوى

سريه صالحجاسم محمدنور نقينينوى

نشميه احمدعلي حسين خضرنينوى

عيده قاسمعباس محمديونس احمدنينوى

شاكره محمودبشار يوسف حامدنينوى



ضحيه فتحيصالح محمد ابراهيمنينوى

خميسه خضرطه عزيز علينينوى

هنوف خلويمحمد ذيبان حمادنينوى

نوره صالححسين جربوع خليفهنينوى

وضحه مسلطعبدهللا محمد احمدنينوى

صبحه عيسىمحمود سالم موسىنينوى

عمشه حسنعباس شحاذه عبدالقادرنينوى

زكيه حيدرفيصل عزيز يوسفنينوى

فخريه مصطفىرسول عزيز موسىنينوى

مهيه خضيراحمد محمد تمرنينوى

رجيحه كوكزمحمد صالح داغرنينوى

ترفه مجيدطه حميد ياسيننينوى

عبله صلبيسعد عواد حسننينوى

سندس سليمانمحمد محمود يونسنينوى

نهله عبدمصطفى صالح علينينوى

تسواهن خليلاحمد عمار خضرنينوى

هنوف عبدهللااحمد خلف رمضاننينوى

سكينه دحاممحمد قحطان محمدنينوى

سالمه محمدنشوان محمدبشير عبدالرزاقنينوى

سهيله محمودغازي فيصل فتحينينوى

مريم رمضانحمد هادي احمدنينوى

عمشه محمودمصطفى صالح مصطفىنينوى

غنيه فتحيعلي صباح عالوينينوى

صبحه خضرياسر حامد حسننينوى

مريم محمدبرزان خلف ظاهرنينوى

شاهه محمدشاكر محمود عبدنينوى

سحر محمدراضي احمد مرادنينوى

اشعيع دوحانعوده زعان ازيابنينوى

امينه محمداحمد جاسم محمدنينوى

فتحيه حمودخضر محمد حمدنينوى

عليا حمزهحسين محمدصالح مصطفىنينوى



شاهه راويمهنا عباش كوشرنينوى

مستوره انهيرغازي حمد دبونينوى

امنه احمدعلي عبدهللا حسننينوى

هنديه فياضحامد رشيد ظاهرنينوى

مريم عبيدعبد حمد سالمنينوى

غزاله محمدظاهر عبدهللا ظاهرنينوى

هناء سالممحمد كامل قدورينينوى

يازي عليفالح حسن احمدنينوى

غربيه يونسبدران وعد حامدنينوى

وضحه اخضيرحواس ذياب حسيننينوى

سكوت ابراهيمعلي دهش عبدهللانينوى

نمشه محمدماهر بالل حميدنينوى

فاطمه عثمانهشام حيدر يونسنينوى

حكيمه اسماعيلمثنى عبدالرحمن جاسمنينوى

شاهه صالحفالح حسن جاسمنينوى

افطيم جديعحسن عبد باللنينوى

حربه صالحتحسين علي احمدنينوى

عائشه احمدمعاذ حامد ايوبنينوى

يازي جاسمتركي نوري حسيننينوى

غزاله حميدخالد طه عبدنينوى

خديجه حميدخضر سلطان حميدنينوى

شمسه جاسمماهر محمد محمودنينوى

خيريه احمدفتحي محمد خليفنينوى

سعيده حمدخليل رحيل محمودنينوى

مريم عباسالزم الياس سلومينينوى

نشميه عبدجاسم محمد عبدهللانينوى

فاطمه سعيدوليد ابراهيم عبدهللانينوى

سالمه غانمعمر صبحي عبدالواحدنينوى

ساهره جمعهسمير محمد عبدهللانينوى

دله جبركريم محمود محمدنينوى

بشرى ادريسشامل مؤيد عبدهللانينوى



عمشه رمضانمهند سالم احمدنينوى

حربيه محموداحمد سالم صالحنينوى

هنوف محمودحميد طه حميدنينوى

رفعه بشيرمحسن سعدون علينينوى

شكريه عزيزمحمد عباس محمدنينوى

مريم صالحعفيف خضر سلطاننينوى

حسنه سلطانعلي نجم اخليفنينوى

وضحه ياسينعويد شاهر جارهللانينوى

جميله ذنونحازم محمد ياسيننينوى

فطيم محمدعبدالغفور محمد علينينوى

فضه احمدعادل محمود خلفنينوى

وضحه حسيناحمد عبدالرحمن اسماعيلنينوى

غيده سليمانمحمد عصام جهادنينوى

خديجه عيسىميسر غانم عبدهللانينوى

سكينه عليعلي عباس حسننينوى

سعاد مصطفىعلمدار شهاب طاهرنينوى

حاكمه حسينياسر علي حسننينوى

يسرى غانمحسان سعد حازمنينوى

حلوه عثمانمحمد صالح حسننينوى

لطيفه احمدفتحي احمد سلطاننينوى

حربه بلوهاشم حسن وهبنينوى

هضيمه محمودنواف مليحان زبيبنينوى

رفعه محمدعالء صالح محمودنينوى

هناء فاضلخالد رجب حازمنينوى

كتبيه نايفعبدهللا طارق مجيدنينوى

عويشه عليحسين صالح محمدنينوى

فضه احمدمحمد خضير حسننينوى

شمسه صالحمحمود ابراهيم علينينوى

منيفه الياسحسين دخيل احمدنينوى

صبحه شعبانرياض جاسم محمدنينوى

صالحه حسينمحمد محمود عبدهللانينوى



رحمه عبدهللاثابت علي حمزهنينوى

فاطمه فتحيصكر احمد سليماننينوى

مديحه عيدانعلي خضر اسماعيلنينوى

ذباحه عبدهللاعبدهللا محمد علونينوى

زهيه محمدمحمد صالح خضرنينوى

فاطمه عليجاسم احمد ابراهيمنينوى

مريم شهابعبدهللا امين محمودنينوى

خالده عليسعيد قاسم سعيدنينوى

باسمه رمضانمحمد يونس قادر حسننينوى

الهام محمودباسل محمد توفيقنينوى

مريم رمضانعايد خلف محمدنينوى

خالده عبدهللامحمد احمد جاسمنينوى

خوله بالسمزيد احمد علينينوى

الطيفه محمدشبيب احمد زكونينوى

ساميه عليعدنان محمدعلي خضرنينوى

حبسه اسماعيلمحمد عبد محمودنينوى

فاطمه محمدعبدالسالم محمد احمدنينوى

امينه حمدصالح عبدالرزاق احمدنينوى

حسينه ابراهيماحمد ماجد خلفنينوى

شمسه الياسعمر نهاب خضرنينوى

مهديه طهمحمود محمد الياسنينوى

خوله برجسخالد ياسين جاسمنينوى

هيبه محمدمحمود معيوف رومينينوى

تركيه بلورياض محمد عيسىنينوى

عائشه محمدعطيه محمد سليماننينوى

يسرى احمداحمد محمد جاسمنينوى

وطفه ذيابضياء جمعه علينينوى

دره حسينمحمود خلف جاسمنينوى

حمديه جمعهليث محمد عبدهللانينوى

جدعه حمدمحمد علي حسيننينوى

نوره سليمانمحمد علي سليماننينوى



بتول ساميازهر سعدهللا حازمنينوى

شمسه عبدهللاميسر عبد ياسيننينوى

نيسان خلفسينو خلف عيدونينوى

نوال احمدسالم رجب جاسمنينوى

وضحه عبدالمحسنمزهر شيت احمدنينوى

عنوده خلفياسين محمد ذنوننينوى

اشواق محمد زكيسعد غانم محمودنينوى

امال ياسينعبدهللا فرحان حميدنينوى

وفيه ابراهيمعلي غباش عفاصنينوى

زهره عوادعويد عيفان طحمورنينوى

شاهه ابراهيمفارس محمد تايهنينوى

قطرالندى عبدالقادرسيف سعد حمدوننينوى

سعاد فاضلعبدالناصر محمد ابراهيمنينوى

ضحيه احمدعلي فياض ريفاننينوى

صبوحه سلطانصالح حسن احمدنينوى

مريم احمدابراهيم حسن جاسمنينوى

فتحيه احمدرائد خالد شيتنينوى

فردوس ذنونعمر خالد ياسيننينوى

سويده تركيابراهيم نزال سطامنينوى

ايمان محمودقصي حسن محمودنينوى

ليلى سلطانشعالن عبد حمدنينوى

رفعه محموداحمد اسويلم علينينوى

يسرى عبدالغنيسرمد عبدالمطلب هاشمنينوى

فيوكيت جورجرغيد اكرم حسيننينوى

خوله محمدخالد كركز عطيهنينوى

عوفخ عبدهللامحمد محمود خليفهنينوى

شكحه عبدانور ابراهيم خليفنينوى

ذكرى محمودمهند نجيب محمدنينوى

ترفه محمدفرحان احمد حسننينوى

زهره محمدزياد خلف صالحنينوى

نمشه حسنعبدهللا احمد خلفنينوى



اضحيه احمدمحمد عبد علينينوى

فطومه عبدهللارياض محمد رجبنينوى

ترفه كعودفتحي جاسم محمدنينوى

مفاخر محي الدينمحمد محمود خليلنينوى

مسيره محمدحمود محمد سهيلنينوى

نوره ظاهراحمد خضر جاسمنينوى

ترفه محمودناظم حميدان خلفنينوى

صرفه ابراهيمعلي محمود اعويدنينوى

صبحه كعيدمهند صبري ابراهيمنينوى

امل يونسموفق صالح احمدنينوى

هديره اضحويعوده سالم مهوسنينوى

اسيا صالحعادل حبش عبدنينوى

شكره عليسعد نايف صالحنينوى

فاطمه جرجيسمحمد عبدهللا فتحينينوى

نوفه خلفصدام احمد برونينوى

عيشان قاسمحكمت شرو خديدهنينوى

امينه ناسومحمود عنتر رفونينوى

خوخي خدرسليمان جندو حسننينوى

خناف قاسمفرحان رشو قاسمنينوى

خاتون احمدقيس محمد حسننينوى

ساري قاسمخيري رشو حجينينوى

تركيه خلفعبدهللا مصطفى جاسمنينوى

حمده خضراحمد سالم عسافنينوى

مجيده محمد شهابصالح محمد عطيهنينوى

نشميه عبدهللاطه حسن محمودنينوى

خلفه حسنابراهيم كراش سليماننينوى

ملكيه عبدهللاانمار حسين علينينوى

وضحه خلفحمد حسن خلفنينوى

لبنى مالوعمر علي صالحنينوى

حليمه حسينفتحي اوهيمس محمودنينوى

فاطمه عطيهمحمد سطام حسيننينوى



افطيم حسينخلف محمود احمدنينوى

فتحيه سليمانريكان محمود احمدنينوى

ديمه عطاهللمحمد احمد عالليشنينوى

وضعه عليعبد مرعي حسننينوى

عذره حسينسليمان عبيد عيسىنينوى

لمعه خليفكرم حمد محمدنينوى

نوال عبدالرحمنزكريا شكيب عبدنينوى

فاطمه حسنامجد خضوري محمدنينوى

هزار مرادشمو حجي خلفنينوى

فضه محمدمحمد جاسم خضيرنينوى

اسيا حمدمحمد جاسم محمدنينوى

هناء ذنونفوزي قاسم عباسنينوى

زريفه حسينسعد عواد عبودنينوى

امل محمودكرم يونس محمودنينوى

مهديه حسينياسر جالل خيرونينوى

ماجده حسناحمد حسين حمونينوى

بدريه حسينمقداد احمد درويشنينوى

خديجه عبدحكيم عبدالجبار عبدهللانينوى

صافيه عيسىراغب عبدهللا خضرنينوى

صبحه حسينمظهر صالح خضرنينوى

نشميه عيسىكمال محمود خضرنينوى

فاطمه فرحانمحمد طه عجلنينوى

صالحه عبدهللاحسن كردي شحاذهنينوى

هنا عليجواد عادل محمدنينوى

خلفه سليمانماجد عواد حسننينوى

راجحه حسينعبدالستار حازم سليماننينوى

صبريه حامدعمار جاسم محمدنينوى

بتول شيتعلي محمد فتحينينوى

ريحه محمداحمد اعويد عيسىنينوى

هدله ابراهيمعبدهللا عاجل حامدنينوى

وطفه جدعانفاضل عزيز سويدنينوى



كسره سليمانستار شريف شيحاننينوى

فطيم ابراهيمفارس محمد خلفنينوى

انوار صديقعمر لطيف صفونينوى

وضحه حمودعدنان حمد عطاهللانينوى

بتله صلبياحمد عبد فالحنينوى

طمشه محمودجمال عطاهللا احمدنينوى

فوزيه حميدعمر عادل محمدنينوى

ايمان سلطانسيف عمادالدين برهاننينوى

مياسه جاسمتيسير عبدالرزاق احمدنينوى

رزفيه يونسجنيد طه عبونينوى

نجمه حموداحمد حامد محجوبنينوى

مريم محمدخضير جاسم خلفنينوى

خوله محمدراغد ابراهيم حسننينوى

خوله راشدباسم ابراهيم حسننينوى

هدى عدنانسعد صدام صالحنينوى

شريفه حسنخالد خضر عبدالقادرنينوى

غزاله محمدباسم محمد حسننينوى

مريم عبدعبدالواحد حسن يونسنينوى

حياه الياسقاسم محمدعلي يوسفنينوى

زهره خضراحمد عبدالستار عبدالغفورنينوى

بسي محمدعليمقتاد حسين خضرنينوى

سميره بشيرياسر تحسين عبدالجبارنينوى

غزاله محمدصدام عبدهللا خضرنينوى

خديجه خضرمحمد احمد محمدنينوى

حمده جاسمسلمان محمد احمدنينوى

نوره حمزهماهر محمدمحسن علينينوى

سهام اسماعيلراضي خليل ابراهيمنينوى

حياه يونسعبدالكريم صديق بكرنينوى

امينه محمدمحمد يونس ياسيننينوى

ترفه فضلاحمد مناع فياضنينوى

ربيعه عبدالكريمميسر سلطان محمدنينوى



امينه خضرعلي احمد صالحنينوى

طليعه عبدالحميدسالم صالح ذنوننينوى

فاطمه احمدمزهر سالم فريحنينوى

امينه عزيزعبدالهادي فريح خلفنينوى

جميله فريحمهدي صالح احمدنينوى

عنود هناويمشعل علي عبدهللانينوى

ليلى الياسذياب محمود محمدنينوى

كسره محمودقصي احمد عزيزنينوى

شاهه احمداحمد عبدهللا فتحينينوى

عزيزه عزيزنشوان حسين احمدنينوى

صبريه اسماعيلساري عبدهللا ذموسىنينوى

سميره اسودالياس خضر عليوينينوى

تاضي احمدعذاب يحيى حسيننينوى

شمسه علياحمد خلف ابراهيمنينوى

منيفه بشانرائد حميد غربينينوى

موحي عيفانراكان بشان عويداننينوى

هناء حازميونس حسين طهنينوى

هديله عليجميل خضر حسيننينوى

نوفه ذنونفتحي محمود عبدهللانينوى

ماهه ابراهيمايمن خليل حسننينوى

ايمان عبدحارث اكرم عثماننينوى

زهره محمدسالم اسماعيل نايفنينوى

سعديه عبدعمر حازم صالحنينوى

فطيم صالحاحمد رشيد ابراهيمنينوى

عمشه حاجيرشيد ابراهيم حسيننينوى

سعديه عبدالعزيزاحمد مطر عبدنينوى

كافي عليعلي سعد غازينينوى

فائزه ايوبنشوان سالم داودنينوى

خيريه فهميعزالدين عزيز احمدنينوى

نعيمه صديقثائر جاسم محمدنينوى

صبيحه صالحياسين اسماعيل محمديونسنينوى



سهام محمداحمد فوزي محمودنينوى

فضه جاسمفيصل عواد علينينوى

رابعه شويعلحسن عبدهللا حسيننينوى

ليلى محسنهيثم فيصل علينينوى

دباحه يوسفعلي محمدشيت علينينوى

ربيعه كريمعادل حسن قدونينوى

ترفه حسنسعد عكله سلطاننينوى

حميده عبدعبدهللا حمد نفرنينوى

نزهه عبدالرزاقسامي صالح محمودنينوى

عيده مطرعباس عبدالحميد عبدهللانينوى

عيده حسنخضر بلو محمدنينوى

فرحه سلموجاسم عبدهللا بلونينوى

رفعه ابراهيمبشار فتحي حسيننينوى

ثريا علوالحميد علي حسننينوى

شمسه ابراهيمرفاعي شعبان عبودنينوى

مجيده غربيسالم خضر صالحنينوى

ضحيه صالحمهند خالد حسننينوى

نهايه زيدانمحمود سالم قدورينينوى

سنيه حمديمظفر اسماعيل عبودنينوى

سناء حسنياسر مويد اميننينوى

غنيه احمدسهيل نجم عبدهللانينوى

كريمان ابراهيماياد طه محمدنينوى

فرحه سليمفاضل علي نفطنينوى

ساره عباسطه ابراهيم يونسنينوى

وليده حازميونس طالل احمدنينوى

ونسه عبدهللاهادي سعيد ذنوننينوى

محروسه محمدازهر عزالدين محمدعلينينوى

هضيمه محسنعبدالرحمن خالد خضيرنينوى

فطيم جاسمياسين احمد اسماعيلنينوى

مهيه حماديجاسم حميد خلفنينوى

منيبه حسينعدنان حسن نايفنينوى



نجاه محمدعلي محمد نجمنينوى

حمده نزالسفيان محمد فتحينينوى

اوهام دحامشهد عاصم حازمنينوى

جمهوريه فتحيمجيد حميد كريمنينوى

عدلو حاجيسعيد ايالس خضرنينوى

غاده محمدعبيده مروان ذنوننينوى

رشيده سالمخالد جمعه موسىنينوى

امينه خضريونس احمد حمونينوى

زريفه يونسبشار عبدالرحمن احمدنينوى

رحاب سليمانبشار احمد شهابنينوى

اضحيه حميدحمود يونس مشعاننينوى

جنان عليمحمود هادي سوادينينوى

ساره عليويحسين خلف حسيننينوى

سعيده احمدهيثم يونس حسيننينوى

خوله محمدصالح عبدهللا محمدعلينينوى

ناهده احمدراكان عباس احمدنينوى

بسمه صالحماهر عبد شحاذهنينوى

رفعه محموداسعد محمد جاسمنينوى

ملوك احمدبسام محمد حسننينوى

زمو خلفطه فتحي حسوننينوى

ريمه خضرشهاب احمد محمودنينوى

عويشه ابراهيمبالسم حميد ابراهيمنينوى

فرحه محمدحسن عباوي الياسنينوى

خديجه حسنمحمد ناظم احمدنينوى

سهله يونساحمد عبدهللا ياسيننينوى

نايله حسنخالد جميل عبدالرزاقنينوى

سلطانه شرقيسعد علي خضرنينوى

صالحه ااحمدعلي بالل نزالنينوى

وسميه حسينحبيب صالح محمدنينوى

سينم عبديحسن علي يوسفنينوى

سوريه احمداحمد طاهر محمدنينوى



زكيه زكيحسين احمد حجينينوى

فاطمه يونسصدام صديق عباوينينوى

مهديه عبدهللاابراهيما حمد محمدنينوى

مدينه عبدالكريممحمد احمد محمدنينوى

سهيله سلطانزكريا احمد ابراهيمنينوى

عنود عليشهاب احمد رمضاننينوى

فلاير جميلياسر ابراهيم محمدنينوى

حسنا احمدعماد عادل محمودنينوى

نادره محمداحمد عبدالوهاب رفاعينينوى

شاهه محمدوطبان عبدهللا حواسنينوى

فاطمه عاشوريوسف سلطان قنبرنينوى

سعده عبيدحماد زايد عشيشنينوى

امونه خضرابراهيم حسن محمدنينوى

احكام عزيزسعد وقاص دبونينوى

اخالص ايوبصالح رستم صالحنينوى

ليلى جهادخالد عبدهللا احميدنينوى

اميره عبدزيدان خلف حسننينوى

خلفه فضلمحمد محمود عوادنينوى

سعديه حسنزياد حسن علينينوى

فتحيه هايسعدي علي منسينينوى

ناديه خليلعلي عبدالجبار احمدنينوى

فطيم جبريوسف جواد كاظمنينوى

عمشه محمدمحمد عباس نعونينوى

نزهه يونساحمد جاسم محمدنينوى

حمديه سلطانصخر بالل فتحينينوى

حمده شحاذهطه نوري عبوشنينوى

بدريه محمودنشوان عبدهللا سلطاننينوى

بسي عليسليان محمود محمدنينوى

وضحه خلفحسين عبدهللا حميدنينوى

فتحيه صالحاحمد شهاب احمدنينوى

نوره عبدحسن محمد ابراهيمنينوى



خاتون حمودجمال عايش جاسمنينوى

ترفه خلفابراهيم محمد محمودنينوى

نهله عادلعبدالستار محمود ابراهيمنينوى

اسماء محمدزيد فارس صالحنينوى

ساهره عبوشاسامه احمد عبدهللانينوى

يازي حسونوفل شعبان احمدنينوى

محروسه عبدالرحمنمرعي حسن محمدنينوى

نديره ياسينعامر سعيد يونسنينوى

خالده عبدليث محمدنوري حمادينينوى

افطيم خضرمحمد خليف حمدونينوى

فتحيه صالحسين علي احمدنينوى

حليمه حميدحواس حسين خلفنينوى

حسنه مخلفميسر جلعوط نزالنينوى

رفعه سعلوعادل عواد حميدنينوى

خديجه خليلاحمد يوسف يوسفنينوى

نجيبه عبداالميرهاشم عزيز ولينينوى

عيده محمودعلي حمد محمدنينوى

عبره رحيلعواد طعمه مطرودنينوى

خديجه احمدسيفالدين حسين يونسنينوى

طرفه طهحامد حسين علينينوى

عسله مديدسالم مجيد صالحنينوى

نهاد حازمعمر موفق حاجمنينوى

شكريه مصطفىروعه بشير عبدهللانينوى

كتبيه فرحانداؤد محمدصالح شريفنينوى

وفاء عباسمحمد محمود الياسنينوى

نوال دحامجاسم محمد فرحاننينوى

احميده عويداحمد عبار حميدنينوى

مطره فالححسن ابراهيم حامدنينوى

باسمه مطراسماعيل ابرهيم عمرنينوى

شمسه هاللمحمد علي عكلهنينوى

غاليه محمدبرزان خلف حمراننينوى



خلفه مشرفمحمد طيش حمودنينوى

ترفه رمضانخضر عزبه عوادنينوى

ابتسام قاسمفراس نامق جمالنينوى

تريا نواسوليد جاسم محمدنينوى

خديجه حياويمحمد عاكوب ابراهيمنينوى

هيله حسينعبدالستار عبدهللا محمداميننينوى

عامريه محمدمحمد احمد حسننينوى

مريم يونسصباح حميد محمدنينوى

منى يونسيوسف احمد عبدالرحمننينوى

شكريه اسماعيلعلي الياس خضرنينوى

عجو ملحمسعدو علي ناسونينوى

فضه فتحيطارق احمد عبوشنينوى

ترفه عيسىيونس احميد عبدهللانينوى

رفعه محمودعزالدين حسن محمودنينوى

صالحه رجبمحمد عويد حمدنينوى

تاضي عبدهللااحمد حسين الياسنينوى

كرحه ابراهيمعلي احمد عبدهللانينوى

فتحيه عبدالقادرثامر علي عبدالرحمننينوى

ضحيه ناصرفايز جلو مرعيدنينوى

مطيره مفضيفواز احمد عنبزاننينوى

بيز تركينايف مراد علينينوى

نادي سيدوشعالن سعيد خلفنينوى

ترفه احمدوليد محمد عبدالحميدنينوى

كطمه عوادفرحان مشعل مياحنينوى

خديجه محمدغزوان حسين عبدالعزيزنينوى

معزز قاسممحمد طيب احمدنينوى

خديجه عباسمصطفى حسين يونسنينوى

جهيده خليلصالح ابراهيم علينينوى

صالحه مجيديوسف حامد علينينوى

عليه حسناويوعد ابراهيم عدهللانينوى

بياز ارشداردوان عارف اميرنينوى



زهره محمدشيرزاد جاسم رشيدنينوى

صباح ادريعيموسى محمد خيرينينوى

امينه حسوصالح عزت لوندنينوى

جازيه ايوبمحمود احمد رمضاننينوى

ذياقه محمدعبدهللا احمد صالحنينوى

غزال حاجينوري خليل عبدالعزيزنينوى

بيزار خليلحسين حسن قاسمنينوى

صالحه سلطاناحمد صالح حمدنينوى

سته عطاهللعبدالرحمن محمد نجمنينوى

صبيحه مصطفىصادق حسين محمودنينوى

فاطمه خضربارق ابراهيم محمدنينوى

اميره سعدهللامحمد نوفل محمدنينوى

مريده محمدصادقمحمد عبدالمحسن هاشمنينوى

صالحه محمدخالد خليل علينينوى

عيده محمداحمد صالح فتحينينوى

عليه عبدهللااحسان علي ذنوننينوى

خذيجه حايلعمار حازم محمدنينوى

رحيمه محمدسعيدمحمد عبدالواحد محمدنينوى

تاضي محيميدخالد صبيح حميدنينوى

عواشه احمدطه طعمه حسيننينوى

حفصه سيدسليمان فتاح ياسيننينوى

زهره ابراهيمموفق صديق ابراهيمنينوى

سوده محمدجابر عوده محمدنينوى

نوال احمدعمر عبدهللا محمودنينوى

فطيم ضاريعاشور عواد علينينوى

خيريه فتحيليث زوبع محمدنينوى

نايله محمدوهب احمد علينينوى

بور عبوانس عبدالرحمن طهنينوى

زميران خورشيدعدنان احمد ميكائيلنينوى

اسما عبدهللاادريس محمد بابكرنينوى

سلطانه فرحاناحمد محمد نائفنينوى



وكافه موسىعبدالحميد عبدهللا بلونينوى

دله حمديعزيز ابراهيم علينينوى

نوفه خضرعبدالرحمن علي خضرنينوى

فاطمه حسينحازم محمدامين محمودنينوى

شهرزاد جرجيسمحمد فاضل احمدنينوى

عيده خلفعكيل محمد نايفنينوى

معصومه جمعهحمزه سلمان محسننينوى

شمسه عليسالم حسن محمدنينوى

البيضه مكرونمطلك نايض مطلكنينوى

مريم ذنوناكرم حمزه احمدنينوى

نوفه محسنمحمد مسلم حيدرنينوى

صباح احمدفاضل تركي رمضاننينوى

عيده محمودفاروق حمدان حسننينوى

غنيه ابراهيمسلوان شاكر محمودنينوى

فريده سعدجهاد سليم شيخونينوى

خلده جاسمطارق علي احمدنينوى

عدله حسنفتحي علي حاجينينوى

ندى وعدهللامهند وابل عدناننينوى

خديجه عليادريس حاجي حمونينوى

فاطمه ابراهيمحسين علي سليماننينوى

فاطمه زنيلفالح حسن عزتنينوى

جميله محمدعليحسن فاضل اسماعيلنينوى

صبيحه عبدهللاصالح حسين احمدنينوى

افطيم عبدهللاسليمان غدير عفرنينوى

خديجه حسينحسن حسين خضرنينوى

عمشه سليمانوليد حميد هندينينوى

فضه جمعهعلي عزيز احمدنينوى

سميره حسنمحمد صبحي ابراهيمنينوى

بتله محمدعلي عبدهللا احمدنينوى

يسرى هاشماحمد هاشم جاسمنينوى

عليه علياحسان عبد ياسيننينوى



وطحه نايفرائد عباس حسيننينوى

ثريا محمدخالد رشيد سالمنينوى

حمديه محموداحمد عبدالعزيز محمدنينوى

عمشه عليادريس محمد هاللنينوى

سلوه عبدالقادربشار احمد اسماعيلنينوى

فاطمه حسينعمر علي رمضاننينوى

فوزيه احمدصدام محمود محمدنينوى

وضمه تمرحمزه رمضان علينينوى

مريم ابراهيمحسن محمود جاسمنينوى

ليلى مشكوغسان مردان سلونينوى

نبعه محمودمحمد عارف صالحنينوى

خديجه اسماعيلسعد خضر احمدنينوى

ذباحه جاسمخضر محمود عائدنينوى

فطيم احمدعلي صالح سلمونينوى

هديه نجماحمد وليد سالمنينوى

عيده خضرعمر خضوري خضيرنينوى

صافيه يونسمحمد علي احمدنينوى

امينه عزيزنذير بشير كريمنينوى

سلمى محمودسعيد طالل عبدهللانينوى

فضيله مطلكغانم زيدان خلفنينوى

عدله خلفخالد ابراهيم عبدهللانينوى

ساجده فتحيسنان عبدالباري محمدشيتنينوى

شكريه حسينعبدالقادر قاسم عبدهللانينوى

شمسه خلفاحمد خلف محمودنينوى

كامله عزيزعزيز ابراهيم سعيدنينوى

صبيحه محموداحمد حسن ابراهيمنينوى

لميعه عبدهللاعارف عبدالرحمن ابراهيمنينوى

رغد ثامريوسف مروان لقماننينوى

شريفه صالحعواد فرحان اسودنينوى

ساهره عزيزمثنى يونس خضرنينوى

انوير ادهامعيود محمد انهارنينوى



طليعه محمحسين حسن خلفنينوى

سحر اسماعيلفارس عامر محمدنينوى

نوفه حسنمحمد عباس سليماننينوى

هواسه مولودمعتز فارس فتحينينوى

مفيده حامدصفوان محمد جاسمنينوى

دهيمه عزيززبير محمدعلي ابراهيمنينوى

مريم قادرمحمود ياسين اسماعيلنينوى

اديبه ادريسعلي محمدسعدي سرحاننينوى

سناء محمدداود سالم حسننينوى

فطومه عبودحجاب محمود خضرنينوى

اميره عبدعدنان خلف حسننينوى

صبحيه حامدعبدالكريم خليل ابراهيمنينوى

فصوله ابراهيممحمد خضر علينينوى

فاطمه ابراهيمفالح عبو عيداننينوى

كلثوم محمدعبدالهادي احمد حياوينينوى

زهره فاضلعبدالحميد هذال جويرنينوى

وصال محمدمحمد اياد طارقنينوى

مريم رميضمحمود طالب عثماننينوى

ليلى عليعمار عبدالرحمن عمرنينوى

وضحه عليبرجس احمد علينينوى

ناجيه خضريشار محمديونس حامدنينوى

طيبت محمودعيسى احمد عيسونينوى

فطومه احمدخضير احمد خلفنينوى

ورده عباسغالب صالح سنجارنينوى

نعيمه مصطفىعادل ابراهيم محمدنينوى

صبحه محمداحمد عباس فاضلنينوى

حياه محمدعلي صالح محمودنينوى

زهره محمدعبدالحافظ جاسم محمدنينوى

زهره مجيدعبدهللا نافع رشيدنينوى

سهله نجممحمد علي عبدهللانينوى

ليلى خضرنواس محمد اميننينوى



خديجه محمدعلي محمد قادرنينوى

قمري احمدحسين علي ابراهيمنينوى

عذره محمودذنون يونس محمودنينوى

زينب عبدهللااياد حسين جعفرنينوى

هناء حيدرعالء حسين زكرنينوى

رابحه قاسمبنيان وعد جاسمنينوى

رفعه عليوليد محمود حسننينوى

اسماء محمدعامر محمود عبدهللانينوى

هنيه ابراهيماكرم سامي حسننينوى

ربيعه محمدصالح محمد سلونينوى

شيخه صلبيعبدهللا شوكان مجبلنينوى

سيسي فتاحسعيد حديد حسيننينوى

فرحه فارسمحمد صالح محمدنينوى

دنيا عليحيدر عبدالمحسن سرحاننينوى

فاطمه خضرمحمد فالح صالحنينوى

مريم حسينعبدهللا احمد حسانينينوى

مدينه مصطفىعلي خضر علينينوى

حصه مريممحمد عبيد عيسىنينوى

اسمرخان عمرحربي محمد حيدرنينوى

هنوف فتحيخلف عبد خلفنينوى

حسنه يونسمعتز وحيد علينينوى

ليلى يونسموفق شهاب احمدنينوى

هنيه احمدارشد فتحي عبدهللانينوى

وزه محمدابراهيم احمد ابراهيمنينوى

نشميه محمددلدار حميد حسيننينوى

رافده فرحانوسام انور محمدشيتنينوى

سميره محمودوليد هاشم صالحنينوى

عرنه نويراننوح جاسم محمدنينوى

عايده سليممهند عبدالجبار كردينينوى

عيده حاجيخليل ابراهيم احمدنينوى

فاطمه احمدطه صالح سلطاننينوى



حصه يوسفباسم جانمحمد محمدنينوى

عواشه عبدهللاسليمان خميس حسننينوى

حسينه عباسصفاء حمو حسيننينوى

خاتون خضرحسين فتحي جربوعنينوى

ردينه خلويحمود مشعان نايفنينوى

افطيم سليمانصالح عزيز عبدهللانينوى

سعديه محمدشامل جبار علينينوى

اميره صالحعمر باسم ادريسنينوى

عناد عليعمر حميد مجيدنينوى

وضحه عليفارس سليمان محسننينوى

وطفه سليمانوعد خضر علينينوى

لمعه حسونمحمد احمد حسننينوى

لطيفه محمودبشار سالم علينينوى

التزام شكرعمر نوفل محمودنينوى

حلوه محمدسعد نايف حسننينوى

نهيه يونسمحمود اكرم احمدنينوى

عذره خضرفاضل ياسين ابراهيمنينوى

امينه عليسامر اسماعيل عباسنينوى

جبله ظاهرخضير جاسم حواننينوى

ترفه محمدقصي حسين علينينوى

صبحه محمداحمد جاسم حسننينوى

نزهه سلطانسعد عبدالقادر ابراهيمنينوى

شيماء خضرخطاب طارق صالحنينوى

صبيحه مجيدغازي حسين ابوزيدنينوى

فوزه حجاباثير مدهاس حسننينوى

مشعه حنيانسرحان ساكت خزيمنينوى

فضه فضلاحمد خليف امفضينينوى

حصه ابراهيمصالح حسن محمدنينوى

عديله ذيابهاشم ابراهيم حسيننينوى

فرحه درويشمحمد ابراهيم محمدنينوى

شاهه محمودمحمد خلف ذنوننينوى



وضحه محمدعليصالح محمد علينينوى

عذيبه سليمانحسن محمود ابراهيمنينوى

شكريه خالدوعد بهزاد علينينوى

زهره حسينخالد محمد صالحنينوى

ترفه معيوفانور خلف عزيزنينوى

خديجه صالحاياد عويد احمدنينوى

ابتسام ناصرعالء طالل ذنوننينوى

نجالء عبدالعزيزاحمد عبدهللا كاملنينوى

عيده ابراهيمراكان فيصل جاسمنينوى

فطيم صالحعبد سلطان خليفنينوى

نوفه محمودظاهر محمد مطلكنينوى

عايده ظاهرابراهيم ياسين طلبنينوى

فاطمه الياسنجم عبدهللا احمدنينوى

فاطمه رشوعلي رشيد علينينوى

وضحه عبديعكيد نواف عمرنينوى

زينب عبدالهاديسامي شكر ابراهيمنينوى

صبريه سعيدرضوان محمود عبدهللانينوى

شرقيه زبيرمحمد يونس محمدنينوى

فاطمه خضرعبدالرحمن خضر عوادنينوى

خدعه احمدمحمدعلي سلطان عسافنينوى

خديجه حواساحمد حسين احمدنينوى

هديه محمدعلي شريف اميننينوى

مريم محمدعبدالهادي محمدسعيد احمدنينوى

فرجه جمعهسعد يحيى قاسمنينوى

هاجر احمدهشام مصطفى جاسمنينوى

وضحه خضرعلي محمد حسيننينوى

منيفه احمدثامر عثمان خضرنينوى

شكريه حسينمحمديونس حسن علينينوى

ستور حسينمحمود غازي حسيننينوى

مهره ابراهيمفيصل محمود عليوينينوى

فاطمه حسينيشار مصطفى ذنوننينوى



امينه عبدالرشيدعبدالجبار جمال عبدالرزاقنينوى

خاني صوفيبشير حسن احمدنينوى

بهيه محمدهيوا عبدالعزيز طاهرنينوى

جدعه محمدخلف ذياب عباسنينوى

حمره عبدهللاسلطان محمد حسننينوى

شاهه حسينمحمد فتحي داؤدنينوى

مريم حماشعبدالكريم حسن احمدنينوى

مريم محمودمحمد علي نجمنينوى

فلاير عبدالجبارعبدهللا عبداالمير سليمنينوى

نصره حسناحمد حسين ثالجنينوى

نديمه عزيزنافع عبدالرحمن محمدنينوى

دوله قبرمحمد نجاد فتحينينوى

سميره سلطانقيس مالك حمزهنينوى

فطيم حسينعمر محمد جاسمنينوى

اكريميه سلمانمدهللا اصغير جدوعنينوى

خجي محمدحازم احمد عمرنينوى

خشري حامدحميد احمد شريفنينوى

ناجيه خضرنشات محمديونس حامدنينوى

شيرين شكوصالح محمود حسيننينوى

عمشه ابراهيمحسين خلف حسيننينوى

حسنه زيدانمحمود مرعي حسننينوى

فطومه عبدهللامحسن حامد علينينوى

شمسه محمداحمد عدنان مطرنينوى

عيده عليمحمد ابراهيم صالحنينوى

نهايه حسنمهند خالد حسيننينوى

نعيمه عزيزاسعد محمد سعيدنينوى

وضحه خضررياض احمد محمدنينوى

ندوى صالحرشيد حسن محمودنينوى

فاطمه عليرضا حسين ابراهيمنينوى

ذباحه جدوعالياس ابراهيم طهنينوى

منيفه محمدصالح حسن نوفلنينوى



عمشه عبيدمحمد عبدهللا باللنينوى

سالمه يونسامين صالح حسوننينوى

محروسه سعدهللادريد محمود مصطفىنينوى

تاضي قاسموليد ابراهيم خلفنينوى

مريم حسينعلي عبدالجبار علينينوى

شمسه محمدشهاب حمد طهنينوى

لطيفه مسلمعلي عبداالمير محمدعلينينوى

ساهره علياصغرعباس غازي حسننينوى

بنين حيدرحسين محسن مسلمنينوى

مريم محمدمحمدصالح هلوش حميدهنينوى

ساره ابراهيمخلف ابراهيم سليماننينوى

صبحه حسينعلي صالح محمدنينوى

صبحه حمدمحمد احمد عبدهللانينوى

هنيه جاسممحمد بالل امديدنينوى

ثكيله احمدمحمد سالم ابراهيمنينوى

عمشه جاسمابراهيم شهاب خلفنينوى

جميله قمبرعليسليمان علي قاسمنينوى

حربه عايدرحال عطيه خلفنينوى

خديجه هجيجمعمر ابراهيم عوضنينوى

خوله فتحياحمد محمد حسيننينوى

حسينه غزالعبدالكريم مصطفى عبدالواحدنينوى

هديه حموصديق مطر مرزانينوى

نمشه عليليث شهاب احمدنينوى

نزهه فتحيرافع جرجيس محمودنينوى

فاطمه نوريعبدهللا نسيم ياسيننينوى

نركز الياسمحمد عبدالعزيز حيدرنينوى

نذيره زكرزهير عبدالرحيم الياسنينوى

خديجه احمدفيصل حسن يونسنينوى

شكريه عليعمار محمد ناصرنينوى

امينه احمدصالح علي باردنينوى

نهاد فروخضر صبري كرمزنينوى



دلبر احمدخليل نجم خليلنينوى

حكيمه حسينمحمد سيدعلي حسيننينوى

عيده حسنفائق جدوع محمدنينوى

ديريه احمدعبدهللا عيد محمدنينوى

رفعه حلومحمد فتحي حسيننينوى

وضحه اسماعيلمحمد عبدالسالم محمدنينوى

زينه حسينفارس ذياب محمدنينوى

نوفه محمدصالح محمد عبدونينوى

فريحه عليخلف عيد عيسىنينوى

مريم احمدنبيل ابراهيم موسىنينوى

ندى محمودبسمان وليد ابراهيمنينوى

كميله عطيهاحمد يونس محمودنينوى

نجالء عليحيدر مروان محمدنينوى

صبحيه حامدخالد وعد حسيننينوى

هناء سليمانرضوان خالد محمدنينوى

اهويه مظهورنواف عدنان مجحمنينوى

فاطمه حسينمحمد حسن محمدنينوى

جماعه احمديونس جرجيس محمدنينوى

عزيزه داثانمحمد عبدهللا علينينوى

وضخه عليابراهيم خليل ابراهيمنينوى

هنوف خضرعيسى صالح عيسىنينوى

خوله خضرمعد عبدهللا عطيهنينوى

شيماء خلففواز ياسين سميرنينوى

سعديه احمدبشار عبدالهادي عزيزنينوى

تركيه عبدالعزيزعباس فاضل حمادينينوى

هنديه فياضمخلف رشيد ظاهرنينوى

امنه احمدمحمود جاسم ياسيننينوى

حسيبه حسنحسام عبدالكريم عباسنينوى

نهايه عبودعماد جاسم الياسنينوى

عنود عليفتحي عويد حسننينوى

ضحيه خلفبشار حسين جدوعنينوى



حربيه سلطانفوزي سالم يونسنينوى

مثيله محموداحمد طه مطرنينوى

غنيه فتحيهشام صباح عالوينينوى

دله عبدهللاصباح عالوي احمدنينوى

بشرى حسنعدنان عبد حمودينينوى

ثلوثه صالحعدنان خلف حسيننينوى

هنديه حسنحسن محمود محمدنينوى

زهره محمداحمد محمود حسننينوى

خلفه مطلكعلي احمد محمدنينوى

شكريه عليعالء الدين علي محمدنينوى

فطيم محمدصالح علي شهابنينوى

ايمان حسنمحمد عماد مصطفىنينوى

اميره محمدكرم غازي يوسفنينوى

عريشه سعرانعبدهللا محمد خلفنينوى

ناجيه سلوفوزي علي احمدنينوى

فطيم محمدمحمود صالح عبدهللانينوى

خضوره خضرمحمد احمد محمدنينوى

ترفه حسينحسين جاسم محمدنينوى

ملكه احمدنشوان جمعه محمدنينوى

سكينه حميدحسين جاسم سلطاننينوى

اكالام محمداحمد منهل يونسنينوى

منيفه حسينويس احمد ابراهيمنينوى

عزيزه عبدهللافؤاد سالم مخلفنينوى

نوفه دبوصالح خالد محمدنينوى

ساره عوادمحمد عطاهللا موسىنينوى

امينه حسينحسين علي عبدالسالمنينوى

عمشه حسينانس لطيف عطيهنينوى

خلفه زرزوراياد حميد صالحنينوى

هدله حمدعلي عطيه خلفنينوى

عواطف محمدسبهان عبدالرحمن حميدنينوى

شاهه حمودمحمد محمود اسودنينوى



زينب عليهاشم عزيز حسيننينوى

سعديه مصطفىمحمد علي اصغر صالحنينوى

فاطمه عباسمحمدتقي فاضل موسىنينوى

زكيه احمدحيدر عبدالجبار علينينوى

ساجده مرعيمؤيد حازم قاسمنينوى

ابتسام احمدعمار جبوري محمدنينوى

مريم فتحياياد محمد عبدالرحمننينوى

فضه جرورمضان جمعه حسيننينوى

امينه سموحيدر محمود محمدنينوى

حبسه حنظلنومان فارس محمدنينوى

خديجه عليبالل حسن محمدنينوى

رفعه علينزهان ابراهيم ذيابنينوى

كوجري ابراهيمفتاح حاكم عزيزنينوى

عمشه محمودموفق ص الح مصطفىنينوى

عيده سعيدحسين رمضان عبدهللانينوى

عاصمه طهقيس منير يونسنينوى

مريم دليخلف حمو سليماننينوى

دره حسناحمد يونس حسننينوى

فطيم ابراهيمعلي محمود محمدنينوى

شكريه خلفعزت ابراهيم خضرنينوى

سهيله جاسمياسر احمد فتحينينوى

صبحه حسينعلي جاسم محمدنينوى

خديجه محمدصكر علي جاسمنينوى

عمشه رمضانجاسم محمد جاسمنينوى

اعويشه صالحعبدهللا حسن محمودنينوى

مريم خليفيونس عبدهللا خلفنينوى

زهره عليعامر صالح جاسمنينوى

عيده عبدهللامزبان حنش علينينوى

زهره سرحانلؤي عواد احمدنينوى

فضه احمدطه خضر حسننينوى

عمشه حسينحسين عبدالجليل حسننينوى



ملكه عليصباح حسين علينينوى

كوكب حاتمنوفل هاشم هادينينوى

عائشه محمدباسل محمود خضرنينوى

فطيم محمدحامد صالح عبدهللانينوى

تاضي صالحصباح عوفي حسيننينوى

تركيه عليجمعه علي حسننينوى

بيشه حسينفارس محمد احمدنينوى

زهره محمدسالم محمد احمدنينوى

صبوحه ابراهيمكريم تركي محمدنينوى

يازي عويدعبدالعزيز محمد عبدنينوى

صبحه مطرشعالن فهد ثابتنينوى

صبحه يونسذاكر محمدنوري حسيننينوى

سناء محمدنذيرمصطفى محمدصالح احمدنينوى

امينه عبدهللاعطيه خلف ياسيننينوى

ثلوثه عليفتحي حسين محمودنينوى

صبحه مطرثابت فهد ثابتنينوى

نيره عطيهعمر ابراهيم حسننينوى

يازي ذنونورشان خليل محمدنينوى

اميره احمدشجاع منعم محمدنينوى

رويه سليمانعالء متعب حسياننينوى

ذبله حمدفتحي محمد علي جاسمنينوى

نشعه وسميفهد غانم عيدنينوى

ليلى ياسينعزيز حسن ياسيننينوى

فاطمه ابراهيمعلي ابراهيم عبدنينوى

فطيم احمدمحمد خلف حسيننينوى

غثوه حميديعبد سلوم محمدنينوى

ميسون عبدالجبارسعد غانم جارهللانينوى

ازهيه صالحمحمد حسين احمدنينوى

حنيف حسينمسطو كتي فرونينوى

شكحه عبدهللامخلف صوفي صياحنينوى

عيده سالمقائد احمد نزالنينوى



خديجه حسينخضر جمعه ابراهيمنينوى

وحيده علياياد محمد عبودنينوى

هزار غريبابرايهم مراد هادينينوى

عديله ارحيلمحمد احمد منصورنينوى

امينه برغشاياد رفاعي عبدهللانينوى

انزيله عبدمحمد عبدهللا علينينوى

عيده عزاويفالح علي حسننينوى

نوره حسينابراهيم علي خلفنينوى

فتحيه صالحوعد محمد عيادهنينوى

فصل حامدفيصل محمود سلطاننينوى

مهديه مجيدمشعان سالم محمدنينوى

فريحه عليطه عبد عيسىنينوى

حربيه الياسخيرهللا اسماعيل محمودنينوى

صالحه اسماعيلمحمد سليمان علينينوى

خالده خليلماهر عبدالحميد محيميدنينوى

لمعه عبدهللاياسين محيالدين حسيننينوى

كامو مرادخالد خلف حامدنينوى

زينب حيدرشبيب حسن مصطفىنينوى

عيشاني سليمانمروان خديده حجينينوى

منيفه حسنعبدهللا محمد يونسنينوى

افطيم حسنعواد منصور سوادنينوى

ليلى عبدالخالقحسام الدين هاني حامدنينوى

حسنه خليلحميد خضر عبدهللانينوى

نوره جاسمفهد عزيز احمدنينوى

زريف خلفغانم مشكو حسونينوى

طرفه فضيدهش هذال محيطرنينوى

مريم عليعبد شيخو حمدنينوى

روجه محمددخيل علي احمدنينوى

هضيمه حمزهاحمد عبدهللا خالدنينوى

كوجر خلفسرحان مراد ميرزانينوى

فتحيه مرعيوليد خالد حسننينوى



حمديه عليخضر محي الدين عبدالقادرنينوى

فتحيه صالحاسعد صالح محمدنينوى

هنوف ابراهيمانور صالح احمدنينوى

فرحه زيداناحمد حمود طاهرنينوى

عمشه حسينابراهيم يوسف حسننينوى

فضيله احمددحام فيصل خليلنينوى

شامه محمديونس احمد يونسنينوى

عويشه هاللمحمود سليمان عزاوينينوى

معيوفه محمدثائر حسن حسيننينوى

خلفه سعيدمحمد علي راكاننينوى

محبت حجيجالل جردو قاسمنينوى

بهاري كجوحسين الياس خلفنينوى

اسيا حسنابراهيم مصطفى حسيننينوى

ترفه احمدصباح ذنون طهنينوى

فتحيه حسنمحمود محمد جاسمنينوى

نوره عيسىرياض احمد ياسيننينوى

حصه عبادمحمود جاسم محمدنينوى

ضحيه اسماعيلسامي احمد حمدنينوى

فتحيه سليمانوعدهللا سالم سعدهللانينوى

خاتون عطيهعلي حسين مرعينينوى

عامريه محمد سعيدداؤد سالم سرحاننينوى

غنيه سعيدنشوان محسن جاسمنينوى

عاليه طهتحسين محمود ذنوننينوى

وصال ذنونصالح محمد فتحينينوى

زهره تركيطه احمد ذنوننينوى

سعيده عبدهللاطاهر احمد سالمهنينوى

منيفه حمدهادي احمد عيسىنينوى

بسمه طاللطه رياض علينينوى

فائزه حسينفهد نواف علينينوى

عمشه حسنظاهر حسين ظاهرنينوى

نسرين احمدنبهان عامر محمدنينوى



شاهه حمدعلي خليل حسننينوى

رفعه سلطانعلي خلف صالحنينوى

هلكو اوسفهسن شرف خديدهنينوى

صباح باللصالح فرحان حسيننينوى

فضيله الياسعباس عطيه محمودنينوى

فاطمه ابراهيمعبدهللا ابراهيم عبدهللانينوى

عيده هبادمحمد عكاب عزاوينينوى

نوفه خلفبرزان علي شبيبنينوى

احالم ادريسعاطف عامر مزيدنينوى

رحيمه حمزهسعدون مصطفى ابراهيمنينوى

نايله عطيهمهند احمد محمدنينوى

مهديه محمدارغد صديق محمدنينوى

حسنه مخافاحمد جلعوط نزالنينوى

مرضيه محمدطاهراسماعيل غانم يونسنينوى

فطيم موسىبشار عبدهللا جاسمنينوى

كرحه محمودنواف دهوش شبلينينوى

غمي حسنعيدو دربو قاسمنينوى

شيرين حسينخليل صالح دربونينوى

سكينه ابراهيمعيسى حميد احمدنينوى

امونه محمودوسام خلف احمدنينوى

فاطمه دسوقيعلي محمود فريحنينوى

نضال ابراهيممحمد زكريا محمدنينوى

دره احمدعويد حسن محمدنينوى

فهيمه فتحيرياض غانم محمدنينوى

وضحه عبدهللاوطبان ابراهيم فتحينينوى

موزه عبدعبدالهادي عامر حامدنينوى

منال شعبانمحمد خالد سلطاننينوى

منال شعبانعزيز خالد سلطاننينوى

فاطمه بلوشعبان جاسم محمدنينوى

راجحه محمدمحمود ياسين محمدنينوى

رفعه اعويدعبدالرزاق محمد خميسنينوى



شمسه سواديعبدالرحمن حسن علينينوى

عنود محمدعمار جندي صلبينينوى

امينه محمدحسين عبدالرحيم محمدنينوى

كسرى محمودعلي عبدهللا عنترنينوى

دره الياسبشير ابراهيم احمدنينوى

ترفه محمدانمار خليل فتحينينوى

امل علياصغرمنتظر حسين علياكبرنينوى

هضيمه عليمحمد ابراهيم خليفنينوى

هاجر ياسينمعتز احمد خضيرنينوى

نداء خضرحاتم محمد مروحنينوى

ليلى اسماعيلخليل ابراهيم احمدنينوى

ليلى حسناثير محمود علينينوى

صبحه احمدابراهيم احمد محمدنينوى

فتحيه خضرحسين خليل ابراهيمنينوى

حوريه حامدفؤاد سالم يونسنينوى

سبته عليخالد صالح غربينينوى

اميره توفيقاحمد عبدالغفور جاسمنينوى

فتحيه محمدمهدي صالح فتحينينوى

منتهى حامدريان احمد علونينوى

خزنه ابراهيمصالح عواد احمدنينوى

هناء حسينعبدهللا عمار علينينوى

كسره حسينكرم محمود جعفرنينوى

شهه رضافاضل حسين عباسنينوى

الهام عثمانعمر توفيق سعيدنينوى

عناد ابراهيميونس منيب احمدنينوى

عمشه ابراهيمفالح حسن عمرنينوى

نوره طهكاظم خضر الياسنينوى

زبيده محمدنورماهر محمدشريف ابراهيمنينوى

سعديه يونسحسين موسى حسيننينوى

نادره عبدالهاديعمار طارق علينينوى

فاطمه حمديمحمد يونس سميرنينوى



زهره ابراهيممحمود ياسين احمدنينوى

وضحه محمدعلي رمضان محمدنينوى

حسنه عليكرار احمد مهدينينوى

عليا الطيفصالح احمد حسننينوى

اضحيه يونسعبدالرحمن محمود عطيهنينوى

فطومه رمضانشامل علي كنوفنينوى

طرفه احمدمنتصر احمد علينينوى

امينه لوالنعمر رمضان سبعنينوى

دره خلفمروان عزيز عبدالقادرنينوى

ناجيه داودمصطفى ياسين محمودنينوى

عزيزه حسناسماعيل ابراهيم محمدنينوى

سعده خضيرصالح محمد علينينوى

عنود عبدهللاغانم محمد احمدنينوى

صافيه ذنونطالل احمد علينينوى

خالده محمدطارق فتحي احمدنينوى

مريم مخلفاحمد خليل محمدنينوى

شاهه محمدصالح محمود عبدنينوى

هيفاء مشعلياسر محمود محمدنينوى

امينه جاسمعلي خضر صالحنينوى

اخالص ابراهيممنير موسى علينينوى

فضيله ابراهيممحمود محمد محمودنينوى

فهيمه حسنغايب ايوب محمدنينوى

شيته احمداسعد كامل عبدنينوى

راويه محمدعمار جاسم محمدنينوى

امل حسيناحمد صالح مسلطنينوى

فريده عمرطه احمد محمدنينوى

عائشه خلفوليد محمد حسيننينوى

حصه حامداحمد محمد علينينوى

بسو صالحعمر مصطفى رشيدنينوى

تركيه عبوشعماد خضير محمدنينوى

عمشه حسينعبدالحميد صالح محمدنينوى



رابعه عبدهللاشحاذه علي احمدنينوى

سكنه عبوشمصطفى صالح عبدنينوى

امينه عبدهللااحمد حامد سلطاننينوى

ساهره اسماعيلرعد محمد يونسنينوى

صبحه محمدحسن محسن ابراهيمنينوى

مريم محمودعلي احمد حمادينينوى

نوره احمدرائد فالح خضرنينوى

نجاه عباساحمد خليل اسماعيلنينوى

زكيه محمودطالل خطاب عمرنينوى

اميره وهبيبشار وليد ابراهيمنينوى

هناء وعدهللاعمر سعد خضرنينوى

فطومه محمدمحمود جاسم سلطاننينوى

نمشه سعيدسيف طه يوسفنينوى

فاطمه حسنعبدهللا فواز مرعينينوى

نوفه عبدصباح طلب مهنىنينوى

سعده حميدصالح صفور خليفنينوى

الهام حامدياسر عبدالباري احمدنينوى

يازي شهابعبدالكريم فتحي قدورينينوى

عطر تركيعبدالقادر بالل حسيننينوى

مهيه عبوسعدون مشعل احمدنينوى

منجي عليفالح خضر محمدنينوى

باسمه فاضلعماد هاشم عبداالميرنينوى

فرحه رمضانخالد علي بلونينوى

منيفه حسينجاسم احمد ابراهيمنينوى

مهيه سعيداحمد عواد احمدنينوى

ربيه احمدصالح احمد دبيسنينوى

عامريه مرعيجمال عبد صالحنينوى

صباح محمداسامه عمار عبدالكريمنينوى

فاطمه احمدخلف صالح احمدنينوى

خنسه احمدقصي محمد رشيدنينوى

دله احمدمحمد ابراهيم محمودنينوى



زوينه الياسعبدالمحسن احمد خليفنينوى

بهيه صالحنزار مهدي صالحنينوى

فاطمه احمدحسن كاظم خضرنينوى

عمشه احمدجاسم محمد احمدنينوى

حبشه احمدعلي عويد عباسنينوى

امينه صالحعادل حسين علينينوى

جوزه غزينعواد دوش حسننينوى

مريم دليمعلي جمعه كاملنينوى

هناء ذنونعامر سعدهللا محمدنينوى

ميثه احمدنايف هملو كنيطينينوى

شكريه محمدينار محمد قاسمنينوى

صبحه جابرطالل احمد بطاحنينوى

امونه ياسينعلي محمد عبدنينوى

باحره سليماناحمد سالم عبدالكريمنينوى

جميله الياسعدنان حسين زكرنينوى

سعده احمدعبدهللا خليف محمدنينوى

حله سالمسند خليف احمدنينوى

منتهى حمودازهر زهبر غالبنينوى

بتله محمدمحمود عبدهللا احمدنينوى

نوفه نوريعمر بشير محمودنينوى

مريم ياسينسامر ابراهيم احمدنينوى

وضحه صطوفراغب عبد مرهجنينوى

فضه مطرعراك ظاهر حمدنينوى

رفعه ذنوناحمد ذنون يونسنينوى

خزنه سعلومحمد احمد حسيننينوى

خشفه محمودعبد جمعه محمدنينوى

شمسه عبدعواد خلف حجينينوى

حبشه محمودبشير محمد حوراننينوى

لطيفه شطيصفوك عبدالمحسن فهدنينوى

خديجه محمدحسن خضر الياسنينوى

فضه محمدياسر احمد صالحنينوى



كرحه حسناحمد مرعي حسننينوى

زمو خلفاكرم فتحي حسوننينوى

رسميه احمدرياض احمد عبدهللانينوى

بشرى ياسينزين العابدين علي محمد يونسنينوى

سكينه عبدالقادرفالح سعيد حسننينوى

صبيحه احمدمحسن حسين محمدنينوى

امينه خلفعلي ابراهيم حسننينوى

دره محمدحمو خضر حسننينوى

زبيده سالممصعب ادريس احمدنينوى

سعديه بكرصديق نافع قاسمنينوى

وتفه ابراهيمنزار حسين خضرنينوى

سالله احمدمحمود عزو خلفنينوى

امونه عليخليف سالم حسننينوى

غنيه طهعبد حمدون عبدهللانينوى

فائزه احمدعدي حاجم سلطاننينوى

نوفه ياسينراكان احمد خلفنينوى

شكريه شيخومحمدصالح محمود ياسيننينوى

نعيمه محمداشرف علي عباسنينوى

سميره وعدعبيده بشير قاسمنينوى

امونه حسنبالل يوسف محمدنينوى

نزهه زيدانعالء محمود مصطفىنينوى

خذيجه رمضانمحمود احمد محمدنينوى

نوفه نزالعبدهللا عواد اسودنينوى

نازك سعيدسفيان احمد سليمنينوى

شاهه صالحوسام احمد خضرنينوى

فضه محمودعبدالرزاق احمد عبدهللانينوى

سهام محمدمهند بشير احمدنينوى

فتحيه درباسطه شاكر عباسنينوى

فلاير عباسسالم زيدان خلفنينوى

صباح عليانور عبدالرزاق عزيزنينوى

فائزه احساندريد كمال محيالديننينوى



عاصمه فتح هللامحمد فؤاد احمدنينوى

روزه موسىغالب حسين ابراهيمنينوى

عنود احمدراكان احمد عبدهللانينوى

نهله خليلاحمد حماد محمودنينوى

منيره حسيبعلي مهند محمدنينوى

اخالص رسولزيد احمد محمدنجيبنينوى

ايناس عبدالملكمصطفى محمد عبدالرحمننينوى

عواشه عبوفاضل عبدهللا نزالنينوى

عمشه محمدحواس حسون خضرنينوى

كسرى عبدوجاسم محمد حاجينينوى

زينب فتحيقيدار سالم فتحينينوى

زوره اسماعيلقحطان فاضل محمدنينوى

وضحه بزيعسعد نجم عبدهللانينوى

عدويه جاسمغسان احمد لطفاهللنينوى

عليه خضيرحكم سعد يوسفنينوى

سميره يونسليث نجمالدين فادرنينوى

مها عبدالكريمطالب عماد عبدالقادرنينوى

نفله نايفعماد احمد جاسمنينوى

حسنه جاسمجاسم حمود صالحنينوى

شكريه محمودعبدالحكيم احمد صالحنينوى

ثامره هاشمفراس مصطفلى عبدالهادينينوى

نوره ابراهيمباسل ماجد عليوينينوى

امونه بدرنايف عيسى مخلفنينوى

امينه حميدغالب محمد بلونينوى

مريم حمادهريان حمود محمدنينوى

عليه نايفاحمد محمدعلي خضرنينوى

محروزه حسينفيصل مجبل علينينوى

كطنه حمزهعبدالغفور علي صالحنينوى

روبيه محمدعبداللطيف محمود عبدهللانينوى

شاميه اسماعيلصالح عبدهللا حمودينينوى

فاطمه كاظممحمد عبدالعزيز عباسنينوى



نفوس عثمانرفاعي محمدصالح محمدنينوى

وصف علياحمد سالم محمدنينوى

خلفه مشرفحمود طميش حمودنينوى

فاطمه عباسعلي صالح عثماننينوى

سعديه يحيىمحمد وعدهللا احمدنينوى

نشميه عبادشهاب احمد فتحينينوى

ساهره طهعدي فيصل محمدنينوى

هالله برديعنيزان عيد جدوعنينوى

شاهه صالحخليل يونس عبدنينوى

عديله عبدمحمد رفاعي صالحنينوى

نركس حاجيخليل خضر عمرنينوى

حصه عوادصالح احمد حسننينوى

امينه احمدمسعود علي بادرنينوى

هوري قاسمجردو سعدو علينينوى

كلي فنديجاسم جردو حسونينوى

صبيحه مياحمحمود مهاوش نفطنينوى

لمعه حمودمحمد حسين علينينوى

خميسه ادهمشاكر محمود شحاذنينوى

ربيعه غديرنشوان احمد ابراهيمنينوى

فوزيه محمودكمال عبدالكريم احمدنينوى

ليلى ابراهيمعماد جالل محمودنينوى

عائشه خضرازاد عبدالقادر عباسنينوى

هضيمه خلفيونس احمد جاسمنينوى

سهام محمدطاهرامير علي عبداالميرنينوى

سناء قاسمعلي صدام سعيدنينوى

عوفه حسناحمد محمود حسننينوى

هناء احمدبدران عبدهللا علينينوى

نهايه فرمانعبدالواحد عبدهللا حمادهنينوى

شهله محمداحمد عباس فاضلنينوى

مريم عليباسم محمد الياسنينوى

فضيله يحيىفالح حسن بشارنينوى



وضحه عليحسن مرعي حسننينوى

سوريه محمدمحمديونس محمود عزونينوى

هناء يونساحمد عبدالطيف حسننينوى

عيشه محمدشامل حازم محمدنينوى

بركه ابراهيممحمد مضحي جاسمنينوى

سهام فتحيغسان حازم احمدنينوى

مياسه يونسصالح رسول محمدنينوى

عائشه غديرعبدهللا صالح خليفنينوى

بهارى صالحاسماعيل ياسين اسماعيلنينوى

نجيبه اسعدمحمود شيخعمر شينونينوى

زبيده عبدالوهابفاخر مجيد رشيدنينوى

مكيميه عبدالغفوريحيى عبد سلطاننينوى

نركز علييوسف حبيب قنبرنينوى

عيده زنبورمحمد جاسم علينينوى

حسينه محمدعامر جمعه ياسيننينوى

كوري قاسمحسين خلف سليماننينوى

غزاله حازماحمد جاسم محمدنينوى

عرنه احمدمحمد خزعل دحامنينوى

حميده حسنحازم عواد سليماننينوى

اقبال جرجيسنوار حسين ذنوننينوى

عدالن عمربركان قاسم سليماننينوى

كرحه عليفالح محمد حسننينوى

نوره خليلحمد خلف علينينوى

سلوى احمداكرم صالحالدين عبدنايفنينوى

سميره سالمقتيبه عامر عثماننينوى

مره حسينهيثم حسن احمدنينوى

هناء فتحيابراهيم عبدهللا ابراهيمنينوى

فاطمه مدهللاعلي حسن عطاهللانينوى

حمديه غفيرقاسم مهيدي فياضنينوى

امينه خلفهارون داود محمدنينوى

سينم طهفاروق محمود سليمنينوى



ليلى نويرانابراهيم حلو منيزلنينوى

سعاد خليلجمال ولي احمدنينوى

جليله احمدعمار علي خلفنينوى

احالم غانمليث غانم حامدنينوى

انتظار سالممحمد عبد عزيزنينوى

شمسه محمدابراهيم صالح حورينينوى

خزنه محمدمحمد يونس طهنينوى

خديجه محمدوليد حميد عمرنينوى

كلي عليرشيد مصطفى صالحنينوى

شطه سنويكريم رجا منوخنينوى

فاطم صوفيصباح ابراهيم علينينوى

خزنه دخيلفهد حماد غثيثنينوى

فرجه جمعهاحمد جاسم محمدنينوى

وضحه محمدابراهيم ساعد محمدنينوى

حليمه محمدمحمود حسن محمودنينوى

حسينه جميلمصطفى عزيز مصطفىنينوى

شكريه محمودداود سالم اسماعيلنينوى

تاضي صالحفتحي محمد محمودنينوى

مريم خابوراحمد عبدالسالم محمدنينوى

حمده حميدياسين طه نايفنينوى

عواشه حسونعمر حسين عالوينينوى

عائشه حسنيونس خضر احمدنينوى

محبوبه محمدبشار يونس علينينوى

خاني حاجيصالح حسن رمونينوى

كوزي بدلدخيل ايزدين يوسفنينوى

شكريه محمداميننوفل عبدالغني محمداميننينوى

شكريه عبدالكريمصالح شمر مصطفىنينوى

فطيم محموديونس صالح سلطاننينوى

نوره خلفاحمد سالم علينينوى

ترفه منصورمحمود قاسم حامدنينوى

دره سليمانطالل الياس خضرنينوى



سعديه مجيداكرم محمدصالح يوسفنينوى

قمري حسوقاسم فقا عمرنينوى

سياده محمدسعد حازم حسيننينوى

ناجيه جمعهعباس حسن محمدنينوى

امينه محمداحمد حسن محمدنينوى

عيشاني قاسمحجي خديدو مرادنينوى

غريب خلفحيدر ابراهيم مهندسنينوى

شيحه ياسينفواز صبار حواسنينوى

امنه حسوفريد عصمان مصطفىنينوى

فاطمه عليمسعود شفيق جبرائيلنينوى

عيده صالحفارس محمود احمدنينوى

حبسه محمدجاسم محمد ابراهيمنينوى

شورت حسنجوهر رمضان علينينوى

حليمه احمدقدري اسماعيل عبدهللانينوى

ساهره ابراهيمياسر سالم محمدذنوننينوى

غنيه يونساحمد عبدالكريم حسننينوى

رمزيه محسنمحمد عبدالخالق مصطفىنينوى

عليه خلفخالد حمد محمدنينوى

معجبه عطاهللحافظ ابراهيم حافظنينوى

سكينه سليمانفالح ماللله رسولنينوى

خضره حسنحسن صالح ابراهيمنينوى

شيرين احمدفارس ابراهيم عبدهللانينوى

سعديه نوافعلي يونس حسيننينوى

زكيه خليلنجم سليمان عطاهللانينوى

فهيمه اسماعيلغسان نايف ابراهيمنينوى

هبوش صالححامد احمد حسننينوى

نذيره عباسمحمد حبيب ابراهيمنينوى

هزعه خلفالفي خليف فياضنينوى

ليلى حسينسيروان ياسين فتاحنينوى

فاطمه حمومجيد سليم سليماننينوى

صاريه خضرسردار جمعه محمدنينوى



سكينه يونسخالد على حسيننينوى

جمد درباسرمضان لزكين عربنينوى

صباح صلبيبدر جاسم خابورنينوى

فتحيه خضرريان محمد خضيرنينوى

ملكه محمدوليد صالح حسيننينوى

نجاح محسناحمد غانم احمدنينوى

ابتسام محمدزكيحسام توفيق محمدنينوى

منيفه حموعبدهللا احمد ظاهرنينوى

عائشه صالحعباس علي حسيننينوى

خديجه سلطانخالد حميد حسيننينوى

دره محمدسرحان خضر محمدنينوى

خيريه حماديمحمد يونس خضرنينوى

نجاح فتاححسين علي محمدنينوى

بهيه نبيلقمان نبي مصطفىنينوى

قدريه كريمئوميد عثمان شاللنينوى

مريم عمرزيدان محمد احمدنينوى

حميده عبادينجم محمود عبدهللانينوى

كنبه جاسميحيى فتحي عبدهللانينوى

رحيمه محمدصالحبدر محمديونس مصطفىنينوى

باسمه محمدامينعمر خضر حازمنينوى

يسرى محمدهيثم هادي عبدالقادرنينوى

عليه صالحعالء جاسم محمدنينوى

عائشه حمدخليل عداي عبدنينوى

رحمه ابراهيمحسن سعيد حمونينوى

قرجه خليفهمحمد اسود محمدنينوى

سناء حسينعمار فاضل عبدهللانينوى

وصف جاسمعبدهللا يونس محمدنينوى

منيره اسماعيلوعد طه داودنينوى

ندوه محمدغزالعلي محمود عمرنينوى

كسره عكابعامر موسى ذيابنينوى

كسره عكابكاظم موسى ذيابنينوى



مريم محمودثامر محمد راكاننينوى

ناجيه محمدعلي بالل محمدنينوى

فاطمه محمدصالحاكرم مصطفى محمدعلينينوى

سعاد محمدعليعلي يونس ساعدنينوى

فوزيه كريمسعدهللا محمد ياسيننينوى

رفعه محمديوسف مطر عبدهللانينوى

فاطمه حمودحمدهللا صالح هليلنينوى

خلفه عليصالح ابراهيم علينينوى

تسواهن ياسيندريد محمد حسيننينوى

امينه احمدحسين مصطفى جانكيرنينوى

عليه هويرخميس احمد دعبولنينوى

ملكيه حمدونشوكت حسيب احمدنينوى

رمزيه شيتعمار سعدون محمودنينوى

شهله محموديونس محمد خلفنينوى

خديجه عباسطالب حسن حسيننينوى

فاطمه عليعمر محمد عبونينوى

منيره محمدادهم محمد احمدنينوى

اسماء عادلفهد محمد حازمنينوى

بشرى عبدالرحمننشوان ناظم مصطفىنينوى

زهور طيبعلي نوفل عزيزنينوى

سميره انوررافت عالءالدين سلطاننينوى

صوري موسىمحسن محمد علينينوى

صالحه نامساحمد حسن علينينوى

خشفه هاللاحمد محمد خلفنينوى

مهديه صالحاكرم خالد حسننينوى

االء ياسينذنون يونس ذنوننينوى

شكريه عبدهللااكرم محمد احمدنينوى

ثلوثه خليففتحي محمد خلفنينوى

خاتون محمدجمال اسماعيل خضرنينوى

ناديه يونسمراد عادل محمدسعيدنينوى

ليلى محمودمحمد جمعه دخيلنينوى



حربيه حامداحمد هالل مخلفنينوى

منى محمداياد صبحي شيتنينوى

حبشه حبشعبدالسالم علي محمدنينوى

خالده عويدمحمد حسين حمادينينوى

شرو حسينعيدو علي درويشنينوى

رخوثه خلفحميد مرفوع زبوننينوى

عيده سعيدكمال محمد سعدوننينوى

عنكه ابراهيممحسن خضر يوسفنينوى

الهود ضحويحامد صرد عيادهنينوى

سناء حمدونمحمد مالك محمودنينوى

مريم جارهللاسامي يونس حمودنينوى

نبات حسناحمد توفيق نجمنينوى

فاطمه توفيقحيدر خليل عبدالباقينينوى

عليه محمداركان محمدطارهر عبونينوى

فاطمه يونسعبدالقادر احمد عوادنينوى

حصه حمدبدر عياده مجباسنينوى

نائله خلفكريم عطاهللا عزيزنينوى

ليلى عويداحمد مهدي حمدنينوى

افطيم نزالمحمد خليل ابراهيمنينوى

امينه حميدوعد حسن علينينوى

جميله ابراهيموليد جاسم محمدعلينينوى

نجاه قاسمعمر سامي حسيننينوى

بشرى هادياحمد حكمت مهيدينينوى

فطيم عزيزثامر خضر جاسمنينوى

امونه احمدالياس خضير جاسمنينوى

اسيا الياسجاسم محمد عباسنينوى

حوسه عدايمحمد علي ناصيفنينوى

زياده احميدحمادي احمد محمودنينوى

سلطانه سرحانمحمد جبوري عطشاننينوى

موزه حسينعمر احمد عبيدنينوى

بدريه هاللثائر سعدهللا صالحنينوى



هنوف خليفخالص عبد محمدنينوى

زهره خورشيدلؤي هاشم عباسنينوى

عجبه محمودفالح حسن جاسمنينوى

شمسه طالبوادي خميس غانمنينوى

صوفي ابراهيمعلي بابير يوسفنينوى

خديجه يونسشاكر محمود مصطفىنينوى

ليلى خضيرصالح عطيه سلطاننينوى

خاتون جاسممجيد عبد حسننينوى

سكنه محمدعلي خليف فريحنينوى

وضحه طهجاسم محمد خلفنينوى

غربيه احمدفتحي ثالج حسيننينوى

ثريه احمدصالح احمد سلطاننينوى

هنوف خليفهايس عبد محمدنينوى

نفله محمدمحمد محسن فتحينينوى

فوزيه غائبمحمد وعدهللا ذنوننينوى

خلفه صياحعواد جلوي عطيهنينوى

ذياقه محمدشهاب احمد صالحنينوى

زهيه سالمصالح خميس سليماننينوى

رابعه خضرخضر حسين جارهللانينوى

خديجه يسوامين احمد سليماننينوى

حربيه عميرمحمد حسن علينينوى

ناجيه يوسفعادل عبدالقادر فارسنينوى

خضيره حسنهلوش عالوي عبارنينوى

بدريه ياسينخضر احمد خلفنينوى

حصه عليعلي عادل خليفنينوى

حنسه خلوجمهور ابراهيم علونينوى

حليمه احمدجابر محمد عيسىنينوى

زينه محمدريان محمود قادرنينوى

وضحه مثقالنواف عجيل مشعاننينوى

ضحيه سليماننايف خميس خلفنينوى

مطيره محسينخالد عراك عويدنينوى



صالحه فتحيعبد حمد سلطاننينوى

نجاه عبدناظم هاشم محمودنينوى

زينب حسينعبداالمير يوسف مصطفىنينوى

فوزيه محمدعبداالله حسن محمدنينوى

زكيه حسونمحمد ابراهيم محمدنينوى

فطيم فتحيفضل جاسم محمدنينوى

خالده احمدعبدهللا شوكت عبوشنينوى

ترفه حسينوليد خالد حسيننينوى

ثريه خالدحمود ابراهيم صهيلنينوى

نجاه جرجيسمحمد غانم محمدنينوى

امينه احمدحسن ابراهيم عمرنينوى

فوزيه شيتاحسان محسن حسننينوى

صبيحه جرجيسمنير وعدهللا حسيننينوى

عنود ابراهيمخالد عبدهللا محمودنينوى

اضحيه احمدمحمد علي محمدنينوى

مريم احمدراكان عبدهللا شيتنينوى

نهله احمدفتحي صالح فتحينينوى

عجبه احمدرعد جاسم خضرنينوى

صبحه حمودفتحي جاسم محمدنينوى

معينه معجنمحمد حازم محمدنينوى

حلوه حسنمصطفى يونس علينينوى

عفيه اسماعيلمهند احمد مصطفىنينوى

رابعه شهاباحمد ذنون يونسنينوى

شذى ذنوناحمد غانم ماالهللنينوى

منسيه علوصدام حسين نزالنينوى

نفله فاضلفتحي عبدهللا حسننينوى

ليلى جهادعدنان عبدهللا احميدنينوى

سعديه يردانضياء نشمي عبدنينوى

بسي مصطفىعبدالستار خورشيد عزيزنينوى

كدله مالخضراحمد حسن صالحنينوى

مريم عمرستار محمد احمدنينوى



فخريه خليلخالد حبيب ابراهيمنينوى

راجحه اسماعيلشوفان هاشم عيداننينوى

عمشه حسينيوسف خلف احمدنينوى

امونه خضيرعبدهللا اسماعيل محمودنينوى

نزيله ياسينجاسم محمد طهنينوى

عمشه حسنعمر حسين علينينوى

زهره شيتعبدالبمطلب رضا مجيدنينوى

فاطمه عيسىعصام خضير احمدنينوى

فتحيه عليثائر حازم يوسفنينوى

فضه عبدهللاجاسم محمد جاسمنينوى

عنود ابراهيمخضر الياس احمدنينوى

يسرى يونسعبدالملك احمد ذنوننينوى

كلشان محمدنورعاصف حسن نقيعلينينوى

فاطمه احمدوطبان حاجم احمدنينوى

صبحه مصطفىمحمود جاسم محمدنينوى

امينه عليعواد علي احمدنينوى

افطيم حسينمحمود عيسى محمودنينوى

ليلى محمدبسام محمود حمودنينوى

حده نجمابراهيم جاسم محمدنينوى

هزار جوليوليد محمد احمدنينوى

حمديه طهمحمد حبري مجيدنينوى

نادره سهيلعلي يوسف احمدنينوى

خوله ذنونقتيبه غانم محمدنينوى

ساميه اسماعيلاحمد ابراهيم عزيزنينوى

فتحيه صالحمحمد علي احمدنينوى

خديجه ذنونعبداالله جرجيس يونسنينوى

حسينه محمودمحمد حسين حامدنينوى

ساميه محمدعبدالقادر حسن علينينوى

نوره طانسلمالك سلطان حسيننينوى

فتحيه سلينانصالح ادريس حمادينينوى

خديجه خضراحمد سعدون عبدهللانينوى



سعديه عبدفيصل عبدالباسط عبدهللانينوى

فهيمه طهبشار طه احمدنينوى

فهده جمالحمود سلطان صايلنينوى

ناجيه اسماعيلثامر محسن رشيدنينوى

شيماء محمدااحمد محمدحميد علينينوى

افطيم احمدصدام سلطان ابراهيمنينوى

محروزه ذيابعمار عيد محمودنينوى

شمسه محمدوعد طه علينينوى

ازهيه ابراهيمسفيان كريم محمدنينوى

صالحه عليعمار فتحي صالحنينوى

عيده عايداحمد محمد حسننينوى

غربيه ذنوننزار محمود شكرنينوى

عليه محمدصالحراسم نجم يونسنينوى

سعديه احمدطه عبدهللا عبدالرحمننينوى

سعديه خليلمولود محمد مولودنينوى

اميره عبدالرحمنسعد رعد عبدالحميدنينوى

عمشه حسينطالل انيس احمدنينوى

فوزيه احمدسامح احمد محمدنينوى

خديجه يونسعماد الدين فتحي شنونينوى

ساره عائشعبدالرحمن اسماعيل ابراهيمنينوى

شمامه حمدعبدالكريم محمود جاسمنينوى

شمامه حمدعبدهللا محمود جاسمنينوى

زهره صالحصادق خضر محمدنينوى

ساميه خلفايسر سليم حسيننينوى

ادريسه جمعهوعدهللا نافع حسننينوى

سهله عيدانخليل عدنان احمدنينوى

فطيم عبدهللاثائر محمد سلطاننينوى

خلفه هلوراكان حمد رحيلنينوى

سوريه سالمعبدالكريم اسماعيل عماشنينوى

خميسه عبيدعبدالرحمن فتحي غضباننينوى

نموشه ياسينماهر ابراهيم خليلنينوى



فاطمه سواديعبود حميد حسننينوى

هنوف عليعامر عبدالفتاح محمودنينوى

مسكنه حسينعبداللطيف محمود مرعينينوى

ماجده خليلسيف محمد بعث فهمينينوى

حديثه محمدعلي حسين خضرنينوى

فطومه خليفبارق نايف برونينوى

خديجه محمداحمد عبدالسالم محمد شيتنينوى

صالحه برجزابراهيم اسماعيل احمدنينوى

وضحه حسينزعال علي حسننينوى

فصوله علياحمد حسن مسلمنينوى

يازي احمدصخر حمادي احمدنينوى

يازي احمدسعدون حمادي احمدنينوى

مريم ابراهيمعبدهللا فتحي احمدنينوى

بشرى خلفايمن عبدالقادر محمدنينوى

هالله ذيابمهند عبدهللا فتحينينوى

شاهه عوادمحمود بشير عزونينوى

زهره جدوعاحمد ابراهيم احمدنينوى

وضحه عالويخلف احمد عالوينينوى

ناجيه خضرياسر بهاءالدين عبدهللانينوى

خوله محمدعماد يونس محمدنينوى

ايمان حسنياسين اسماعيل ياسيننينوى

فائزه سلطانعمر عبدالمالك خليلنينوى

ثالثه محمدنجم محمد عبدهللانينوى

ثريه محمديونس ياسين محمدنينوى

فاطمه احمدحسين عبدالرحمن ناصرنينوى

فاطمه صالحلؤي صبحي حسيننينوى

ضحيه خلفمحمود محارب عبدنينوى

خالده ابراهيمعبدالهادي يحيى زين العابديننينوى

صديقه احمدمحسن عبد محمدنينوى

هله عودهحمود فزع بنياننينوى

ذبوله حماديحسين داود يونسنينوى



جميله سطامفارس دحام الياسنينوى

كمره خضراياد احمد علينينوى

طليعه عبدالمجيدمحمد صالح ذنوننينوى

واحده بلومحمدعلي خضر خلفنينوى

خديجه خلفرائد حسن احمدنينوى

زهره سلطانمحمد حميد جاسمنينوى

فتحيه محمدسعد حسين عيسىنينوى

ثلوثه صالحزيدان خلف حسيننينوى

مريم احمدمحمد ابراهيم حسيننينوى

ساجده ابرايممهند وليد احمدنينوى

صبيحه حموديسعد احمد علينينوى

كلي قاسمخضر مراد يوسفنينوى

خديجه حماديزكي صالح خالوينينوى

ابتسام احمدسعد صبحي اسماعيلنينوى

عليه داوودعدنان سالم داوودنينوى

ايمان يونسمحمد رياض جاسمنينوى

غاليه محمدباسل محمد اميننينوى

فتحيه حسنمحمد احمد داودنينوى

يازي نويرانفايز جدوع علواننينوى

دله الياسصالح حسن عباسنينوى

ليله نوريضياء احمد محمودنينوى

سوريه عوادعزيز صخيره صباحنينوى

بهيه محمدفرحان حجي رشيد حسيننينوى

ساهره زيدانحسن وعد عبدالكريمنينوى

وضحه موسىعدنان سليمان صالحنينوى

ملكه حسناحمد موسى محمدنينوى

مريم ياسينحارث صالح حسننينوى

اسيا حسينسعد رمضان ابراهيمنينوى

مريم شيخويونس علي حسيننينوى

امل شيتسيف سمير فاضلنينوى

عايده حسنعبدالكريم محمد علينينوى



وضحه احمدزيد طه محمدنينوى

افطيم خضيرطارق عبدالعزيز حسننينوى

فاطمه محمدعثمان محمود ياسيننينوى

ذبحه محمدعمر علي محمدنينوى

فاطمه ذنوناحمد محمد فتحينينوى

سعده عليعلي احمد حسيننينوى

عرونه حمدوخليل ابراهيم خليلنينوى

فضه احمدعصام محمد خلفنينوى

كسره عبدالعزيزرايد حازم حسيننينوى

نجمه حميدحمد سالم حمدنينوى

رفعه محمودرافد ابراهيم صالحنينوى

نشميه خضرمشعان احمد عبدهللانينوى

عيده محمدريان صالح احمدنينوى

نشميه طهابراهيم احمد علينينوى

نعيمه عليرعد بديوي احمدنينوى

طمشه محمودحمد عطاهللا احمدنينوى

حمامه محمدفرحان خميس سليماننينوى

حزني حجيفتحي محمود محمدنينوى

ملكه صالحعمر محمد محمودنينوى

حنان سليمانايمن سعدون داودنينوى

خديجه حردانطه علي طهنينوى

ساره حسنعبدالكريم مصطفى حسيننينوى

عمشه ابراهيمبهجت عبدهللا حسننينوى

رده حديدعبدهللا محمود احمدنينوى

شفاء يونسيونس عبيد محمدنينوى

فاطمه احمدمحمد عطيه عزيزنينوى

جازيه عليويعلي ابراهيم محمودنينوى

سوريه محمدمحمود احمد محمودنينوى

سكينه فتحيثامر احمد شاهيننينوى

سعاد احمدمازن اديب محمودنينوى

هنيه ذنوناحمد محمود سلطاننينوى



شيرين احمدشكر محمود رشيدنينوى

اعسيله محمدمحمد خضر مدلولنينوى

رابعه ساميهاشم عبدالخالق هاشمنينوى

ترفه تويسمجيد هليل فرحاننينوى

ترفه خالدخضر مؤيد حسيننينوى

انهيه حماديعامر حميد خضيرنينوى

رائده محمداشرف محمد صالحنينوى

فاطمه احمدعدنان حسين احمدنينوى

شمسه خضرخضر لطيف محمدنينوى

مياسه نايفمحمد جاسم محمدنينوى

مياسه علياياد غائب محمدنينوى

غزاله محمداحمد غازي ويسنينوى

شكريه محمودحميد الفي غضوينينوى

عفاده مسعانمحمد ثروي غربينينوى

احميده حلبحسن علي ازغاتنينوى

نديه شرابيسعود شريده افنيشنينوى

عيده حمواحمد عبو احمدنينوى

هيفاء محمدفراس سعد ذنوننينوى

فهده سكرانحميد فدعير جدوعنينوى

شهربان حسنمحمدامين يونس احمدنينوى

مارين ميسوبدل ملكو سيدونينوى

قتي صالححجي الياس حيدرنينوى

جماله خضرسهر سالم محمدنينوى

خديجه سعيدغازي حميد حسننينوى

مريم بلوراني دحام وهبنينوى

عديله حسنمشعل ابراهيم احمدنينوى

هيبه محمدخليل معيوف رومينينوى

مرضيه محمدنوري محمود صالحنينوى

طويه عطيهعلي عبدهللا اسعدنينوى

شيته حميديخالد حمد حسيننينوى

هضيمه جدوعقيس محمد مجيدنينوى



خديجه محمودخضير عباس حمدنينوى

سعده احمداحمد خضر طهنينوى

هناء حميدمروان شكر محمودنينوى

نعام قروزورو علي خلفنينوى

ناهده جاسمقيدار نزار يحيىنينوى

نهايه عوادياسين اخضير حسننينوى

نجود صالحاحمد حسن محمدنينوى

فتحيه محمدعامر محمود جمعهنينوى

فضيله صالحسعد طالب حسننينوى

امينه حسينصدام خضر بدرنينوى

شاهه احمدمحمد احمد عناصنينوى

ضحيه عبدهللاوليد عبدالرحمن عبدهللانينوى

امينه محموداحمد ابراهيم حامدنينوى

قمره عذابقيدار سليمان عبدهللانينوى

ساره حمودصالح سالم محمدنينوى

عيده عطيهثائر احمد طهنينوى

جنان رشادفواز موفق طهنينوى

شاهه خلفعبدالملك محمود حمدنينوى

منى عيدانوسمي احمد علينينوى

صبريه محمدبشار سالم محمدنينوى

حبسه عنترصفوك محمد عطيهنينوى

زكيه طهمولود حمد خضرنينوى

عواشه احمدنشوان محمد خضرنينوى

وضحه محمدبسام احمد بسيسنينوى

نوره عايدعلي خلف حشاشنينوى

فتحيه خلفعلي خلف راكاننينوى

صيته صالحاكرم فتحي اسماعيلنينوى

سلمى محمودفارس شكر محمودنينوى

وزه عليمازن محمد صالحنينوى

شمسه محمدسعد صالح عبدنينوى

فتحيه يونسعلي ابراهيم خليلنينوى



صبحه فتحيغانم احليل عمرنينوى

ميران كولوصعمر اسماعيل خدرنينوى

جوني عليعيدو الياس خديدهنينوى

شكريه محمدعبد حازم خضيرنينوى

يسرى عبدهللاصالح محمد صبحي خضرنينوى

نجود صالحياسين طه يونسنينوى

وهبيه عليهيثم محمد عبدالقادرنينوى

خيريه الياسسعد صالح احمدنينوى

هدله بلوعبدالحميد محمد عبدنينوى

حمده نزالسبهان محمد فتحينينوى

مريم عبدالعزيزجاسم محمدشيت عبدالكريمنينوى

ثالثه عليحسن محمد موسىنينوى

جليله محمدشيتثامر رجب ذنوننينوى

نوفه علياحمد عب خلفنينوى

فتحيه محمودمهند فيصل محمودنينوى

بشرى مؤيدايمن علي عبدهللانينوى

نزهه احمدمحمد عبداللله علينينوى

صبحه هيجلسلمان حنش عبدالرزاقنينوى

احالم ابراهيمعبدالجبار يونس اسماعيلنينوى

هديله احمدشهاب احمد محمودنينوى

نفيله حسونمحمد طه جاسمنينوى

عايشه صالحغانم حسين ابراهيمنينوى

فهيمه عزيزخلف حسن محمدنينوى

ليلى رمضانمحمد جمعه صفونينوى

يسرى جاسمياسر اسماعيل ابراهيمنينوى

امل عبدهللاهيثم احمد فتحينينوى

نسيمه الياسناجي عبدهللا حمداننينوى

فاطمه جدوعصالح جابر هالبنينوى

بشرى محموداحمد محمود حميدنينوى

فصوله ابراهيماحمد خضر علينينوى

سعاد فتحيمحمد طالل ابراهيمنينوى



سميره يونسعمار عصام عبدهللانينوى

هدى حسيناحمد ماهر هانينينوى

رسليه نورياحمد عبدالقادر جارهللانينوى

جميله حمزهاسحاق اسماعيل سعدونينوى

مريم فتحيعبدالسالم عبدالرحمن كريمنينوى

حسنه خضرغسان عمر محمدنينوى

صبحه خلفعلي سعيد حبشنينوى

امينه جديداحمد حسين مصطونينوى

اميره محمداسماعيل خليل ابراهيمنينوى

سنبل عليمهدي جاسم محمدنينوى

اميره خضرمحمد حسيب محمودنينوى

حمديه عليريان محمدسعيد عمرنينوى

شمسه محمدعدنان خلف موسىنينوى

منال محمدشريفايدن محمد ياسيننينوى

ثكله احمدحازم محمد خلفنينوى

زبيده عمربسام عبدالجبار عبدهللانينوى

رفعه محمدياسر خلف عبدالقادرنينوى

عيده ادريسريكان عفاص كصبنينوى

زهره رمضانسبهان حسن بردينينوى

خوله يونسمحمد صباح جاسمنينوى

فطيم صفصافحسين علي حسيننينوى

عائشه محمدعبد احمد محسننينوى

رفعه احمدمروان عزيز ابراهيمنينوى

يسرى ابراهيمسبهان يوسف محمودنينوى

زهره محمدفرحان حسن علينينوى

زهيه خضيردحام حمدوك حمورنينوى

غزال حسينحجي علي حسيننينوى

نجمه رشيدسهر صالح علينينوى

خاتون جاسمجاسم حبو حسننينوى

فتحيه خلففالح حسن مصطفىنينوى

عفراء عليمحمد جاسم صالحنينوى



ازويه جاسمشامل ابراهيم خليلنينوى

خنسه محمدعبدهللا احمد علينينوى

رابعه مديدمحمد صالح خليلنينوى

شمسه ابراهيمحسن سليمان خلونينوى

حلوه حسينمهيمن احمد محمدنينوى

نعميه محمديونس طه خضرنينوى

زهور خلفعلي ماجد سالمنينوى

ثريه كسارهاشم محمود مصطفىنينوى

اسيل صباحعبدهللا فرقد موفقنينوى

ايمان عليغسان سليمان بدراننينوى

رفعه عبدهللاوليد عبادي احمدنينوى

خذيجه فتحيابراهيم محمود رحيمنينوى

نوفه عايدعبدالغفور جاسم حمدنينوى

سوده عليثامر صالح عبدنينوى

اعنيده شحاذهناظم شاكر محمودنينوى

ريمه حمدوشهاب احمد عنيزنينوى

معصومه محمد صالححسن فاضل حمزهنينوى

خالده عبدهللاسعد عبدهللا فتحينينوى

وزه عبدهللامحمود صالح محمدنينوى

عذره حسنيونس محمد احمدنينوى

كسره حسينالياس ابراهيم الياسنينوى

شمسه محمدمحمد خلف حسننينوى

نهله ابراهيمعمار احمد حسيننينوى

وداد عبدالرحمنسيفالدين يونس عبدهللانينوى

حمديه عليياسر علي حسيننينوى

جوزه هايسخيرهللا محمد ابراهيمنينوى

نوره خضرصالح محيالجدين علينينوى

فضيله عزيزعزيز حسن شهابنينوى

خديجه احمدذنون يونس حميدنينوى

سليمه سلطاناحمد محمود حسننينوى

اسماء عارفمحمد عبدالعزيز عبدالجبارنينوى



عاليه قاسمخضر الياس عيدونينوى

فضيله احمدمحمد مشرق محمدنينوى

شكره منصورمحسن احمد عباسنينوى

هناء محيالدينمحمد سالم محمدنينوى

سالله ابراهيمبسام حسين حسننينوى

خوله ادريسمحمود عبدالمنعم يحيىنينوى

هدله خضرنواف خضر طهنينوى

نزهه منديلفرحان صالح محمدنينوى

عذره احمداحمد عبد صالحنينوى

تركيه عبيدمحمود احمد محمدنينوى

حمديه اسودانور مصطفى علينينوى

هدله حسناحمد حسين خضرنينوى

هدله مدانرمضان محمد عبدالرزاقنينوى

زهره غزالعلي خطاب جاسمنينوى

فائزه محمدصالحنشات عباس يونسنينوى

شيته حامدعبدالوهاب قاسم رشيدنينوى

ثلوثه غربفرحان عبد خلفنينوى

شاهه عطاهللرائد هذال جويرنينوى

صبحه هبولهسعد محسن هديفنينوى

رفعه تايهطالع مالك رشيدنينوى

فضه جاسمعبدهللا عطيه عبدهللانينوى

حياه احمدمحمد عيسى عمرنينوى

جوزه خليفمحمد افريح اضحوينينوى

منيفه عيادهعباس احمد عبدنينوى

فاطمه عبدهللاعبد حبش خليلنينوى

هالله لطسعمر احمد خلفنينوى

حياه خضرزياد محمدجهاد حسننينوى

عنود حيشمحمد علي بيونينوى

نزهه عبدسالم يوسف حامدنينوى

خديجه حسينادريس عبدهللا اسماعيلنينوى

عريفه محمدوسام طه محمودنينوى



حمده صالحيوسف صالح خلفنينوى

فطيم ثامرياسين خلف حبيبنينوى

نبهه الياساحمد عماد يونسنينوى

مطره حميدابراهيم صالح محمدنينوى

شمسه جاسمعماد محمد حسننينوى

خميسه اسعداحمد محمود حميدنينوى

خزنه القيعايد مطر مخلفنينوى

مديحه رمضانفتحي صالح خلفنينوى

خميسه احمدعبدالقادر مصطفى ياسيننينوى

ترفه عبدهللانعمت جاسم محمدنينوى

كتبه حسينشامل محمود رشادنينوى

فطيم محمدحسين علي خلفنينوى

فتحيه دولهحسن اسماعيل حسيننينوى

عجبه احمدراهي جاسم محمدنينوى

سوريه عوادعبدالباسط حاجي عثماننينوى

امينه حجياحمد خلف معجوننينوى

سكوت دخيلصالح مبارك حمدنينوى

صبحه حسينطه علي موسىنينوى

مريم عبدالرحمناحمد صالح خليلنينوى

عمشه محمودسامي احمد حسيننينوى

سعده عبيدمحمد زايد عشيشنينوى

هنوف شرابيجهاد راوي صبارنينوى

تاضي عبدهللامصطفى حسين الياسنينوى

خديجه خضيريونس خليل ابراهيمنينوى

ثجيله علياحمد اسود عبدهللانينوى

نوره مطيراناحمد مطر حسيننينوى

سميره عبدالجبارعامر عبدالهادي محمدنينوى

اكرامه حموديبرهان عالوي محمودنينوى

سعديه عباسحسين اسود ابراهيمنينوى

فطومه عبدهللانايف احمد اسماعيلنينوى

زهره حمادهمحمد وعد حسننينوى



مريم حنشاحمد جمعه حسننينوى

فاطمه احمداحمد ابراهيم حجينينوى

حمده فتحياحمد محمد صالحنينوى

صبحه ذيابمحمد هندي محمدنينوى

عجيه جدوعمصطفى عوني قنبرنينوى

محاسن عليياسر وعد محمودنينوى

مريم فرحانراكان محمود صالحنينوى

نافعه فاضلفراس مهدي صالحنينوى

رفعه سلوعدنان خضر احمدنينوى

زهره خلفحسام عبدهللا موسىنينوى

فراحه خلفعلي شريف كعيدنينوى

خالده صالحعمار منير بشيرنينوى

عذره يونسحسين علي عبدهللانينوى

صبحه حسوناحمد حسين علينينوى

وزه ثامرعيسى محمد عزاوينينوى

يسرى حسنهاني مهنا يحيىنينوى

مريم نادراكرم شهاب احمدنينوى

خلفه محمدخليل عبدهللا مناورنينوى

عائشه عبدالعزيزبشير بدري علينينوى

كرحه احمدجاسم محمد خلفنينوى

افطيم عليطارق جاسم شهابنينوى

فتحيه هاشمهاشم حامد عوضنينوى

زهره جبلقيس سالم عطيهنينوى

اسمهان ابراهيمخالد ابراهيم علينينوى

عجبه احمدعبدالعزيز صالح علينينوى

كلثومه يونسرعد احمد محمدنينوى

لطيفه عبدهللاعلي محسن فرجنينوى

صديقه ابراهيمراكان جعفر يونسنينوى

ملكيه احمدخميس محمود مرعينينوى

حربيه محمداحمد وعاللخ عبدالرحمننينوى

غزاله ابراهيمحمود عبدهللا عزاوينينوى



سكنه عليعدنان حازم حسيننينوى

غزاله ابراهيمحماد عبدهللا عزاوينينوى

سعديه طهمحمد جاسم محمدنينوى

تسوى محمداحمد حسين صليبينينوى

عزيزه احمدهيثم شهاب محمدنينوى

طميره خلفحمود جاسم اسعدنينوى

مهيه احمدجاسم محمد فتحينينوى

هديه رضامحمد حسين علياكبرنينوى

فاطمه حيدرهادي جمعه علينينوى

نبهه طلكخميس مطلك عفرنينوى

صالحه حميدسعد احمد محمدنينوى

ترفه عودهنواف عايد حمداننينوى

جنان غانمعلي عبدالرحمن جميلنينوى

فوزيه فرحانربيع محمود عبدهللانينوى

منتهي اميناياد محمد يحيىنينوى

شمسه هاللدخيل علي عكلهنينوى

اعتماد صالح الدينطالل اياد شيتنينوى

خديجه محمدصالحعماد غالب صالحنينوى

اثريه صالحمعمر موسى عبدهللانينوى

حره مجبلركاد سعد دهامنينوى

صبحه مجبلطالب سالم ابراهيمنينوى

انوير خشمانعماد عفاص ضحوينينوى

نفله احمدعلي عبدهللا نزالنينوى

خالده نجاحمحمد ياسين علينينوى

حنيفه داؤودياسين طه عيسىنينوى

غربيه خضرعلي سعدون يونسنينوى

سباهيه محمدمزاحم عبدهللا حمدنينوى

مريم ابراهيمعلي احمد رشيدنينوى

اديبه محمدسعيدحسن طالب سليماننينوى

شمسه محمدناصر ابراهيم حسيننينوى

خديجه جمعهحيدر علياكبر حيدرنينوى



امونه محمدنوري حمدان احمدنينوى

خوله جاسمزياد سعد احمدنينوى

حصه عثمانبدر يوسف حامدنينوى

حمره نشميسليمان ماشي اسودنينوى

فاطم حسنزياد مصطفي سعيدنينوى

كوزى قاسوسعيد مراد ركاننينوى

خميسه عليعصام عبدالرحمن احساننينوى

نوفه حمديالزم حسن منديلنينوى

نزيمه حسيناحمد محمد يوسفنينوى

فاديه محمدسعديمحمد منهل فاضلنينوى

جنار محمدمحمد ازاد شوكتنينوى

مياسه خطابرامي يونس احمدنينوى

لطيفه عليفالح حسن صالحنينوى

هيفاء ابراهيمسعد حسين علينينوى

حبسه حموديوسف صالح غديرنينوى

مطره حسينحواس ياسين خلفنينوى

صبحه سميرجمعه احمد عبيدنينوى

هديل محمدالياس خضر الياسنينوى

زبيده نجمادريس محمدعلي عبدالعزيزنينوى

زهيه حسنفتحي حسن احمدنينوى

فاطمه حسنابراهيم حمادي طهنينوى

فاطمه محمدعبدالكريم محمد احمدنينوى

هنوف محمدميسر عبدهللا صالحنينوى

امينه خلففتحي احمد خضيرنينوى

حفصه ابراهيمميسر محمد عبيدنينوى

يسرى ادريسعبدهللا حازم محمودنينوى

سحر حامدزيد لقمان عبدنينوى

لمعه اسماعيلمحمد خالد محمدنينوى

عناد محمدزياد طارق رشيدنينوى

ريمه عليمحمد حسن ابراهيمنينوى

سعديه نجممازن محمد احمدنينوى



موته مصطفىمحمود خضر ذيابنينوى

عائشه ابراهيمياسين جدوع ابراهيمنينوى

عيشه ارحيلفتحي صالح محمودنينوى

مريم احمدمحمد يونس حسيننينوى

عرانه عويداحمد دويح معيوفنينوى

فاطم عبدالكريماسعد ناصر احمدنينوى

عدله حبيبعلي حميدان مطيزننينوى

امينه طاهريوسف محمد رشيدنينوى

خلفه حسنحسين فيصل حسيننينوى

خوله ابراهيممقداد دحام جاسمنينوى

زينه مطيرانفهد ظاهر ليلينينوى

افطيم سرحانسريع حمد علينينوى

صبحه جاسمفؤاد محفوظ محيميدنينوى

فاطمه عبدهللامحمد عبدالرحمن محونينوى

فاطمه عليعلي رضا فاضلنينوى

شمسه محمدسيف هاشم كريمنينوى

يسرى قاسمارقم صالحالدين يحينينوى

زمرير عبدالرحمنصهيب يونس يعقوبنينوى

رابحه جارواحمد نظير جاسمنينوى

وزه حمدحسين ابراهيم حميدنينوى

ليلى خضراحمد خضر محمدنينوى

خانى يوسفجميل ابراهيم دولمازنينوى

مريم ابراهيماحمد مجمود جاسمنينوى

رشا وعدهللااحمد سفيان هاشمنينوى

فرمان عيسىجمعه اسماعيل شيرونينوى

سعاد طاهرعماد محمد ابراهيمنينوى

فاتن احمدمصعب فارس اسماعيلنينوى

مهديه يونساياد محمد خضرنينوى

ميان بازيدوليد عباس اميننينوى

عنود محمدخليل احمد جنجلنينوى

وزه محمدمحمد احمد ابراهيمنينوى



مريفه عليحماد ديو حمودنينوى

عيده جمعهاحمد محمد عبيدنينوى

وضحه محمدمحمد يونس خليلنينوى

لطيفه عليحسام فاضل رضانينوى

يسرى ثابتحمزه سالم ابراهيمنينوى

حماسه حسنفواز عطيه عليوينينوى

رحمه حسنقحطان بالل حسننينوى

فوزه محمداركان احمد الياسنينوى

هديه صالحاحمد صباح احمدنينوى

نزهه محمدهايس عويد هايسنينوى

احميده جاسمالياس خضير عبدنينوى

ترفه احمدعبدالعزيز ابراهيم شاهرنينوى

ترفه جميلخالد محمد سلطاننينوى

زهره جايمحسن محمد احمدنينوى

رحيمه يونسحازم قاسم الياسنينوى

عيده خضرمحمد خضوري خضيرنينوى

صبحه حموديسهم عبدالواحد محمدنينوى

مريم احمدصالح عبدهللا ذنوننينوى

ليلى عبدهللاغزوان محمد محشولنينوى

خديجه مخلفعلي حسين حمداننينوى

كرجيه محمدفيصل سلطان محمدنينوى

حمده مجولدحام عبدالمحسن سلطاننينوى

غزاله سليمانعلي حسن حمادينينوى

كرتي خلفدرويش اومر حسننينوى

حلوه جرجيساحمد نجم صديقنينوى

سجر ثوينيحمود عظيمان عكلهنينوى

نوره نزالحامد عبد سلطاننينوى

بدريه قادرابراهيم رمضان خورشيدنينوى

رمزيه درويشمحمد كركو عدونينوى

صبحه جربوععيسى محسن همشنينوى

نايله محمدعبدالملك محمد رمضاننينوى



افطيم عبدهللاعبدالعفور ادريس ظاهرنينوى

خوله خامدعلي فاروق احمدنينوى

خديجه اسماعيلعلي حسين علينينوى

حمه عطاهللاعود احميد خليلنينوى

وفاء حسينزينالعابدين عباس فاضلنينوى

ملكه محمدخالد يونس عبيدنينوى

برنو طالعجدعان اسويد جلوينينوى

شكريه محمدمحمد موفق يوسفنينوى

ساميه رمضانمحمد عبدالحميد مرعينينوى

اسباهيه عبدعالءالدين طه محمدعلينينوى

اريمه الياسخيرالدين حبيب محرمنينوى

غربيه يونساشرف عبدهللا محمدعلينينوى

لمياء حازمصدام فوزي عباسنينوى

سميره يونسقتيبه حاضر مرحولنينوى

اعماديه احمدتركي نايف الياسنينوى

صباح احمدمحمد عبدالحميد يونسنينوى

سجى محمودمصطفى قيس صاحبنينوى

ربيعه عاشنايف حامد حودنينوى

عائشه احمدحسين مصطفى محمدنينوى

كرحه احمدنواف عامج ارحيلنينوى

فتحه توفيقعلي خضر عبدالكريمنينوى

هدى مويدزكي محمود زكينينوى

خوله ياسينعلي تركي احمدنينوى

فضه محمدغازي الياس علينينوى

خديجه عكلهاحمد فتحي علينينوى

عجميه ابراهيمهمقداد عويد ابراهيمنينوى

كتان باوهكراحمد ميرايز حسننينوى

صبيحه صالحرعد محمد عبدهللانينوى

فطومه محموددحام عيسى محمدنينوى

مريم عليعمر احمد غزالينينوى

عطيشه طحجهعلي عوده حميدنينوى



رانكو حجيشكري سليمان عمرنينوى

رحاب عليعبدهللا الزم حازمنينوى

شمامه ابراهيمابراهيم عطو خضرنينوى

عاصمه احمدمحمد غازي محمدنينوى

حياه حموسعود محمود حسننينوى

نذيره اسماعيلفاضل عباس يونسنينوى

وحيده يونساياد غازي اميننينوى

ثلجه خلفايمن عبدهللا عوادنينوى

يازي محمدمحمد خلف عليوينينوى

حمده يحيىحسن عبدالقادر حامدنينوى

فطيم ابراهيمصبحي عبدهللا حمدنينوى

عذره مصطفىسعد ماالهلل سعيدنينوى

عيده احمدنواف محمد محسننينوى

نهله محمدنوار غانم وهبنينوى

صبحه جاسماحمد قاسم هاشمنينوى

خوله اسماعيلارشد راشد حمدوننينوى

زهراء عبدهللامحمد علي محمدنينوى

شكريه عبدالعزيزاحمد محمديونس حسننينوى

فرحه حمودازهر عكيل حمودنينوى

رحمه عليعبدالقادر محمدعلي عبدالقادرنينوى

مهديه مرواناحمد موسى ذيابنينوى

ثالثه عبطانمحمود احمد عبدهللانينوى

فطيم عزاويفيصل محمد رشيدنينوى

يسرى نجممحمد وعد صالحنينوى

شمسه يونسبسام محمد كاطعنينوى

يازي عودهجمال فضل حسيننينوى

مريم جعفرعبدالقادر عزيز احمدنينوى

خنساء حسنجاسم حسين حسننينوى

فوزه يونسمحسن محمدشريف سعيدنينوى

حميده حرعانعلي عواد خلفنينوى

ليلى عيسىعلي فندي صالحنينوى



شمسه حمدسلطان محمد خلوفنينوى

فتحيه علوانفرحان فتحي صلبينينوى

شمسه محمودصباح ثالج حسيننينوى

خزنه ابراهيممجيد ابراهيم محمدنينوى

خديجه محمدابراهيم احمد حسيننينوى

خديجه عليجاسم علي سلطاننينوى

فرحه رموصالح علي ابراهيمنينوى

خميسه جاسمخالد خليف الياسنينوى

عمشه جاسممحمد شهاب احمدنينوى

نوفه عليخضر محمد احمدنينوى

كطيه محمدمحمد لطيف محيمدنينوى

وهبيه شحاذهماهر امين فتحينينوى

خديجه جاسمعلي خضر صالحنينوى

وضحه الياسصبحي عويد جاسمنينوى

غزاله حسينمهدي خضر صالحنينوى

عمشه ابراهيمباسم طالل صالحنينوى

نمشه عبدصباح علي احمدنينوى

بهيه صوفيعبدالكريم عبدهللا اسماعيلنينوى

ضحيه سالمعبداللطيف خلف سالمهنينوى

خزنه منورصالحالدين علي حمودنينوى

عائشه محمدهاشم محمد محمودنينوى

خديجه ذنونعلي حسين سليماننينوى

بتول طهعلي غائب محمداميننينوى

نومه حسيبسعد حميد كعودنينوى

نعيمه مصطفىصدام ابراهيم محمدنينوى

فضيله اسماعيلحسين علي ابراهيمنينوى

مريم خضيرماالهلل فاضل اسماعيلنينوى

عزيزه جاسممؤيد سعيد حسيننينوى

مريا فتحيمحمد عبو عبيدنينوى

خديجه خضربالل حسين ابراهيمنينوى

وضحه حسينابراهيم احمد صالحنينوى



انزيله صالحناظم فيصل محمدنينوى

مريم خضرعمار محمد محمودنينوى

عنود محمدرضوان صالح الياسنينوى

بتول عامرسلطان رافع حامدنينوى

نركز عباسفهمي عبدالهادي كاظمنينوى

صبحه صالحعبدالسالم جاسم محمدنينوى

نوره ابراهيمرضوان عليمردان مصطفىنينوى

وضحه احمدبالل سبهان امديدنينوى

ترفه محمودمحمد رمضان احمدنينوى

خديجه حمودفواز عبوش عبدهللانينوى

حمديه محسنعباس مصطفى علينينوى

عمشي مرادحجي ناصو ملكونينوى

مفيده عبدبسام عبدالرزاق مصطفىنينوى

هاجر جميلمحمد عباس حسيننينوى

نوير عوادذياب عويد نهابهنينوى

شهله سلطانمحمد سالم عبدنينوى

فضله خضرفلاير فيصل علينينوى

شكريه محمودرعد عبدهللا احمدنينوى

شريفه احمدغازي محمد صالحنينوى

وضحه حسنمحمدصالح احمد خضرنينوى

مليه محمداحمد طارق قاسمنينوى

وضحه عيفانمجبل ساير عاشورنينوى

بديعه عزيزطارق موسى زيغونينوى

زهره ابراهيمسعد زوبع حسيننينوى

كرحه حازمسيف حسين احمدنينوى

ندى عبيدخالد محمد حسيننينوى

عيده نزالراتب صمان ضحوينينوى

ايمان عبدالرازقعلي محمد نجمنينوى

ثريا محمدخضير حسن علينينوى

فوزيه عبدالكريمطه يحيى محمدعلينينوى

عزيزه محمدسعيد يونس سليماننينوى



سعديه صالحهاشم حسن عبوشنينوى

بيروز حجيحسين احمد شعباننينوى

وطفه عليراكان تحسين مرعينينوى

فضيله محمدكاظم هاشم عارفنينوى

ساميه صالحهاني طه علينينوى

افطيم احمدجاسم محمد يونسنينوى

خديجه فندانامير حازم خضيرنينوى

سعده خضرمحمد ذياب محمدنينوى

اميره نادراحمد رعد ابراهيمنينوى

شاهه محمدخضر ملحم محمدنينوى

كرمه خالدحيدر حسن مصطفىنينوى

بسمه جاسممحمد فارس سالمنينوى

رجاء عليمنتصر احمد محمدنينوى

نوفه صالحمحمود يوسف محمدنينوى

بنيه سموعلي محمدصادق يونسنينوى

امل محمدمحمد جرجيس يونسنينوى

حربيه محمدجاسم محمد خالدنينوى

زهره ياسينحامد ذنون احمدنينوى

نعيمه رمضانوليد خالد مصطفىنينوى

ليلى محمدسمير حسن ابراهيمنينوى

در مصطفىصباح اسماعيل احمدنينوى

بدريه محمدمحمد محمود عليمحمدنينوى

صبريه عليوعد علي احمدنينوى

ردحه محمدعدنان علي كعودنينوى

عليا عايدمجبل سليمان عوادنينوى

صالحه ناصرخالد يحيى علينينوى

ونسه جميلرائد صالح محيميدنينوى

ترفه خلفحسن طه محمدنينوى

نافعه محمدعصام فاضل عباسنينوى

مريم كرديجميل علي حمودنينوى

سكينه يونسعدنان محمدنور مصطفىنينوى



سميره سلطانجواد مالك حمزهنينوى

نجاه علياحمد حازم مصطفىنينوى

منسيه ابراهيمجاسم محسن محمودنينوى

وضحه عبودفتحي ابراهيم محمدنينوى

حصه عليفيصل جاسم حبونينوى

تاضي محمدياسر موسى محمدنينوى

كرحه محمودصالح احمد صالحنينوى

سعده رشوعلي حسن علينينوى

باسمه ابراهيممحمد سهيل عزيزنينوى

اسيا امينعبدهللا سلطان داودنينوى

عمشه مشهوراحمد حمزه عبدنينوى

نذيره يونسسيزار محمدعبد محمدنينوى

منيره حمزهعلي عباس موسىنينوى

نوفه احمدنجم عبدهللا نجمنينوى

ليلئ حسينمحمد حميد تركينينوى

نعيمه عوادخضر مدلول محمدنينوى

امينه داودصعب عزيز سليماننينوى

ربيعه الياسمسلم محمددخيل حسننينوى

زعيمه عبدهللاميسر علي خلفنينوى

خنسه حسنخضر محمد ابراهيمنينوى

فضيله حسنحسين شهاب احمدنينوى

بريشان ابراهيماحمد فارس سعيدنينوى

مطوره صالحجالل احمد خلفنينوى

حميده جاسمنوفه بالوي محمودنينوى

ماجده اسماعيلاشرف عباس فاضلنينوى

شاهه صالحعمر صالح الياسنينوى

خديجه عليعلمدار خليل محمدنينوى

افطيم محمدذياب محمد حسننينوى

زري ياسينفارس ذنون يونسنينوى

غنيه محمدمحمد وعدهللا داؤدنينوى

فوزيه رشيدنجم عبدهللا محمدنينوى



خجو درويشخالص فرمان عزيزنينوى

قنتاره عبدالعزيزمرعي عبدهللا مالموسىنينوى

خنسه حموعدنان ابراهيم سليماننينوى

عمشه محمدعبدهللا حسن محمودنينوى

حياه يوسفعباس محمود حمزهنينوى

فتحيه تمراحمد محمود خضيرنينوى

شاهه سليمانمحمد صالح عبدهللانينوى

عذره ابراهيمخضر صالح خليفنينوى

عمشه حسينفائز رضا خالدنينوى

اخالص احمدعدنان حسن علينينوى

حنيفه يحيىفارس عباس قاسمنينوى

عائشه نجممحمد فرحان عبدهللانينوى

مريم ياسينثامر حبيب صالحنينوى

امنه رمضانجرجيس نعمان بابكرنينوى

شربان يونسنجيب فاضل محمديونسنينوى

بهار رموصالح علي عتونينوى

مريم طهابراهيم خليل محمدنينوى

جميله قمبرعليعسكر علي قاسمنينوى

اميره شريفعلي ادريس علينينوى

وضحه خلفيونس علي احمدنينوى

لمعه محمدفهد عوني جعفرنينوى

ليلى ويسمحمد احمد محمودنينوى

ضحيه محمدظاهر ظاهرمحمد حميدنينوى

ندى محمدحسين محمد مجيدنينوى

منيفه الياسمهدي والي محمدنينوى

اميره عبدالرزاقحمد محمدصادق قاسمنينوى

فائزه احمدسعد يونس صالحنينوى

حليمه يونسبيوار عبدهللا هيرونينوى

نوره حسينخضر محمود عبدالقادرنينوى

نوره حسينمحمد محمود عبدالقادرنينوى

وداد قاسماحمد محمد ازهرنينوى



حليمه جمعهحسين علي الياسنينوى

محسومه قنبرفالح حسن محمدطاهرنينوى

خوله فتحيفتحي محمد حسيننينوى

ناديه حسنمحمد قاسم مختارنينوى

خالده غانماحمد مظهر فتحينينوى

خوله زيدانحارث محمد جمعهنينوى

سعديه عبدالعمارعلي عبدالجبار سليماننينوى

عمشه حسينشهاب احمد حمزهنينوى

ردسه محمدوسام محمد وسمينينوى

عاليه محمدمزهر ابراهيم حامدنينوى

مريم محمودبهاء احمد حسيننينوى

عمشه محمدحسين ثالج ارميضنينوى

خشفه جاسمخالد حمدون ياسيننينوى

عمشه ناصرعويد ابراهيم محمدنينوى

شمامه ابراهيمخالد عطو خضرنينوى

مريم احمداحمد محمود ابراهيمنينوى

خنسه ابراهيمخالد الياس الياس خضرنينوى

ريمه سلوميعبد حبش عبدهللانينوى

مريم احمدقاسم محمد علي عبدالرزاقنينوى

ملكه عليسيف محمدسعيد نابفنينوى

سحر عبدالعزيزكرم رياض عبودينينوى

منتهى جارهللاريان غانم محمدعلينينوى

صالحه سعيديونس محمد صالحنينوى

منى غانماحمد ابراهيم محمدنينوى

مريم ظاهرعطاهلل سليمان علينينوى

ملحه عليعلي بيو حسيننينوى

عويشه صالحخلف محمود عبدالحميدنينوى

زكيه رسولعامر عبد صالحنينوى

صبيحه عبدالقادردخيل محمود عزيزنينوى

خالده رشيدغسان خالد خلفنينوى

زهور فتحيمحمود فالح حسننينوى



وضحه برجساياد محمد خلفنينوى

انتصار فتحيادريس ازهر اسماعيلنينوى

ثلوجه خليفغازي احمد محمدنينوى

غزاله حسينصالح خضر صالحنينوى

اضحيه محمدنجم عبدهللا احمدنينوى

غزاله احمدنشوان عبدهللا احمدنينوى

عديله جلودمصعب محمد حسيننينوى

فتحيه حسنمحمود علي محمدنينوى

عائشه طاللفتحي حسن علينينوى

اوراد حازماحمد عبدهللا احمدنينوى

ترفه حسينحميد احمد حمدنينوى

نوفه محمدثامر صالح جمعهنينوى

نفيسه يوسفصالح شهاب محمدصالحنينوى

كلثومه محمدنجم عبدهللا فارسنينوى

رضيه محمدمحمد حسين حمدنينوى

مها عبدالقادرخالد كنعان عبدنينوى

ملكه عزيزموسى احمد سلطاننينوى

زهره حمدمحمد محمود عبيدنينوى

خضوره بلوعبدهللا احمد خزعلنينوى

ترفه ابراهيممحمد يوسف عبونينوى

شمسه فتحيعادل عبدالرحمن علينينوى

تركيه صالحعلي عبدهللا علينينوى

صبحه محمداحمد عويد علينينوى

خنسه خلفخيرو الياس خلفنينوى

حصه فتحيخالد رمضان احمدنينوى

صالحه عطاهللاصالح هادي اسودنينوى

معينه عبدالجبارريان عمار حسيننينوى

افراح صالحطه ياسين شبيبنينوى

جليله نوريناظم صالح خلفنينوى

خطر فريحعبدالسالم صالح طهنينوى

نوره محمداشرف وعدهللا محمدنينوى



ثلجه باديسلمان فالح سالمنينوى

عيده محمد سعيداسحاق بشير اسماعيلنينوى

حسنه سخيمهند عيسى مشعلنينوى

حسينه مسلمصباح سعيد احمدنينوى

خديجه خلفحسين حمادي حمدنينوى

صالحه حسيناحمد وسمي مخلفنينوى

فراحه جرواحمد علي محمدنينوى

عليه حازمقبس سلطان جرجيسنينوى

نعيمه عونينبيل عزالدين عبدالقادرنينوى

حميده محمدبسام فتحي حمدنينوى

سكينه احمدابراهيم سيفالدين جاسمنينوى

عذره عليطه ياسين خلفنينوى

يازي ابرايماحمد فتحي عبدالحميدنينوى

حسنه ادهيمنايف ناهي عاكولنينوى

عيافه عبدهللاحسين ادريس محمدنينوى

دره محمديونس رشيد علينينوى

جميله سطامطلب دحام الياسنينوى

فاطمه خلفصالح محمود بدرنينوى

عدله صالحجاسم محمد خضرنينوى

خديجه حسينصالح خالد احميدنينوى

نجمه محموداحمد جاسم حامدنينوى

عمشه خلفجمعه حسين محمدنينوى

شمسه صالحاياد صالح ابراهيمنينوى

يازي حسينخلف حسين محمدنينوى

خوله ابراهيمقاسم يحيى قاسمنينوى

حمده ياسينمحمد احمد خضرنينوى

فاطمه مصطفىميسر محمد يونس حاج موسىنينوى

ضحيه طاهرغانم ابراهيم احمدنينوى

فطيم عبدهللاعبد محمد احمدنينوى

فتحيه الياسمحمد صالح احمدنينوى

زهره جاسممهند ياسين محمودنينوى



حبسه درويشجمعه خليل محمدنينوى

سعده مصطفىاسماعيل محمد عمرنينوى

رفعه محمودثائر عبدالكريم فتحينينوى

منيفه رمضانمحمد حسن عالوينينوى

سعديه محمدصالح كيالن خلفنينوى

جليله ناصريونس طه احمدنينوى

تاضي اسماعيلاحمد غازي احمدنينوى

ربيه صباحشوكت جاسم محمدنينوى

ترفه خضرابراهيم جاسم حسننينوى

رحمه عبدهللاعبدهللا عباس ياسيننينوى

افطيم عليذياب علي جاسمنينوى

كفاح ابراهيمياسين وليد يونسنينوى

بتره هليلطركي فرحان عائدنينوى

هيكه عليعبدالجبار محمد صالحنينوى

هوشه حسنمحمد غانم بكرنينوى

وسميه محمدمحمد خلف عويدنينوى

غنيه سعيدعمر يحيى محمدعلينينوى

مريم امينمحمد يونس خلفنينوى

مريم ابراهيمحامد احمد ابراهيمنينوى

اقبال ثابتمحمد احمد حسيننينوى

ليلى عمرعبدالجبار اعبيد سلطاننينوى

نهايه سالمرسالن جاسم فتحينينوى

عيده نجممازن جاسم محمدنينوى

وضحه ثامرياسين صالح ثامرنينوى

عدله محمودوطبان احمد عيسىنينوى

ملكه احمدمحمد صالح احمدنينوى

ترفه رمضانمحمد عواد محمدنينوى

وضحه علياحمد محمود احمدنينوى

فرحه فارسعمر مهيدي محمدنينوى

زوينه عكيلاحمد بليوص جازعنينوى

دله سليماناحمد عبدالعزيز عكلهنينوى



شاهه شعبانتركي اسماعيل رغياننينوى

كتوبه علياحمد شكر محمودنينوى

غزاله خلفسعيد حمد كالينينوى

هيفي قاسمسمو كالو محمودنينوى

حلوه اخنسحماد غربي عكابنينوى

فاطمه سايرمحمد احمد محمودنينوى

عيشان حموماهر حجي ختونينوى

خوله جاسمفرحان محمود ياسيننينوى

اميره محمدالحارث محسن خلفنينوى

يازي خليفاحمد علي محمدنينوى

مريم عيسىبسام يونس خليلنينوى

هناء عبدالرزاقمنهل مال هللا غزالنينوى

مريم صالحاحسان منديل علينينوى

فتنه عيوشعلي فكاك ظاهرنينوى

سناء عبدهللاعلي طالل محمودنينوى

زهره خلفخلف يازي بكرنينوى

سعده حسينصدام ابراهيم محمدنينوى

كوري عمرحمو حسن نمرنينوى

عسله علوانمروان علي محمودنينوى

نايله مطلكايمن محمد خضرنينوى

نفيعه ناقعقيدار حازم عبدهللانينوى

فاطمه محمودعمار خضر شهابنينوى

امينه سليمانعبدالرحمن هاشم احمدنينوى

واجده احمدمحمود سالم اسماعيلنينوى

هيفاء حسينعمر احمد خليلنينوى

فاطمه عبداحمد مشعان محمدنينوى

هالله خالدرياض خالد عبدهللانينوى

وزه علينايف صالح عبدنينوى

شاهه يحيىمحمديونس عبدالرحمن مصطفىنينوى

خوله محمدصالح مرعي حسننينوى

فطيم حسينمحمود حسين عباسنينوى



سعده احمدذياب حنش بلونينوى

نوير شويشرجا خليف فهدنينوى

بسمه فتحياحمد محمود عراننينوى

صبحه حسوصالح تركي محمودنينوى

نمشه محمودغثيث عبيد عماشنينوى

اقبال سعديمصطفى طارق فتحينينوى

زكيه خضرسفيان احمد خضرنينوى

ليلى طهاحمد محمد جاسمنينوى

حليمه حميدمحمد جاسم احمدنينوى

جوزه حسناحمد جاسم صالحنينوى

ونسه احمدنشوان احمد صالحنينوى

بهيه احمدمصطفى ابراهيم عويدنينوى

ملكه حامدمحمود حسن رشيدنينوى

امونه حسيناحمد محمود ابراهيمنينوى

نيسان مرزهبركات حسين درويشنينوى

شمسه خالدرياض جمعه دحامنينوى

سعده عبدهللافتحي ترني شبوطنينوى

فهيمه محمداحمد حسن ابراهيمنينوى

ساره محمدحازم علي خليلنينوى

زينب عليجعفر زكر مصطفىنينوى

نوفه دليعدنان حسن خلونينوى

زليفه شكرفاخر نايف خلفنينوى

سيفي بوكوخيري مراد حسيننينوى

فتحيه صالححميد محمد حميدنينوى

خديجه خلفخلف علي محمدنينوى

عدله حجيعلي حسو اوسونينوى

فطومه رميضاحمد فتحي خليفنينوى

نوره محمدفالح علي صالحنينوى

فطومه فرجفتحي عبدهللا حسيننينوى

حياه حمويونس خلف ناضرنينوى

فاطمه عليجاسم شحاذه ابراهيمنينوى



امينه عبدهللاعثمان خالد يونسنينوى

خاتون عطيهثامر حسين مرعينينوى

عائشه صالحعلي وعد احمدنينوى

امينه عبدهللاعمر خالد يونسنينوى

يازي محمدجمال عبدالرزاق عبدهللانينوى

هاشميه صداممالك محمد عبدنينوى

عذره عليرائد خلف حمدنينوى

اسيا ذنونخالد محمديونس محمودنينوى

سناء عبدالرحمنعالء حسن عوادنينوى

صالحه خليفمحمود علي حسيننينوى

اعفريه ابراهيمعيسى محمد خليفنينوى

ذهبيه الياسفرج بابقي خليفنينوى

مريم صالحاحمد خضر شخيرنينوى

غنيه احمدبسمان خالد فاضلنينوى

بشيشه عبدهللافائز علي خليفنينوى

حسنه طالبحارس محمد خضيرنينوى

زينب محمدرشيدعبدالستار عبدالجبار محمدسعيدنينوى

ندوه تركيطه محمود علينينوى

حميده طهمحسن محمود صالحنينوى

هنيه عليمحمد حسين يوسفنينوى

مريم حامدانمار عبدالوهاب طهنينوى

ترفه عبدهللاعلي عمار علينينوى

نوره بلومحمد احمد عبدنينوى

بتر مصطفىاحمد محمد خلفنينوى

صبيحه محمودسهيل يونس جاسمنينوى

غنيه حسينزين العابدين جاسم محمدنينوى

هنوف ابراهيممحمد سلطان معيوفنينوى

صيته خلفخضير خلف حمودنينوى

منى ذيابعبدالقادر رمزي احمدنينوى

عدوله احمدسليم سيدو جوكونينوى

ساره عبدحماد مرسال مرفوعنينوى



مرهج عبارغازي سعدون غزاينينوى

فاطمه عليمحمود خضر الياسنينوى

عمشه جاسمحسن رمضان ظاهرنينوى

نجالء حازممحمد نوفل قاسمنينوى

امالزين سعرانمحمد حسن محمدنينوى

بلقيس محمدمقداد سالم ياسيننينوى

هناء عزيزاحمد جمال محمودنينوى

منيره محمدبشيرسمير زكي مصطفىنينوى

شهربان خضرمحمد محسن عبدالقادرنينوى

امينه محمودحسن محمدصالح صالحنينوى

فاطمه عليذياب خضر خلفنينوى

زياده معيوفمفضي احمد نزالنينوى

زهيه عبدالكريماحمد حسين علينينوى

رفعه سلطانمحمد فتحي خضرنينوى

مريم عبوشتركي يونس صالحنينوى

مريم صالحمحمد ياسين جاسمنينوى

فطيم عبدهللااحمد محمد احمدنينوى

امينه يونسمقداد نجم احمدنينوى

شذى مشعلمصطفى صفوان سالمنينوى

رفعه محمدطارق خلف محمدنينوى

سوريه وهباسماعبل ظاهر خلفنينوى

خالده خضرهيثم رمضان احمدنينوى

اهويه عليكاظم فاضل حسننينوى

عيشه محمودمهند عدنان يونسنينوى

فاطمه ابراهيممقداد الياس سليماننينوى

نصره عنفاشعلي عزو رحالنينوى

فضيله حسنيونس فاضل علينينوى

فطيم محمودمحمد جاسم محمودنينوى

فاطمه حازمصفوان زيدان حازمنينوى

ثريا محمدسالم محمد عبودنينوى

سلمى عليحسن فالح حسننينوى



ارزان جردوبركات قاسم عبدينينوى

غريبه عبدالقادرعبدهللا نزال ابراهيمنينوى

تيلي خدرحسن الياس خدرنينوى

خاني جردوكمال حجي خلفنينوى

فاطمه محمدمحمد عبدالرزاق محمدنينوى

منى محمودعامر عطيه حميدنينوى

سباهيه ياسينفارس جمعه احمدنينوى

فطيم خضيرمحمود ياسين ثامرنينوى

رمزيه عبدالرزاقعالء حسين علينينوى

وضحه عواداحمد عبد خلفنينوى

ليلى فاروقعبدهللا عمر عبدهللانينوى

اديبه ابراهيمراكان سالم حسيننينوى

شاهه عليظاهر حسين احمدنينوى

هيفاء يحيىزيد محمدعلي عبدهللانينوى

عنود محمداحمد جندي صلبينينوى

فطومه صالحعبدهللا عبيد يونسنينوى

سالمه موسىسبهان عبدالغفور محسننينوى

نجيبه سعيداحمد بشير حمودنينوى

حروبه خليفنوري حسون صالحنينوى

ثريه شاهردحام احمد عبيدنينوى

يازي محمديونس فاضل عباسنينوى

صبيحه محمديونسمظفر عليزينل عبدهللانينوى

عليه امينفاضل محسن عباسنينوى

امينه غربيعبدالسالم عواد خضرنينوى

كنعوصه عبدهللابربوش شحاذه داودنينوى

فضه سويدانور عراك عرموشنينوى

بدريه عالويمحمود صالح كمرنينوى

عليه عبدهللاصابر عيسى عطيهنينوى

زهيه منيشيرنايف ذياب حشرنينوى

شاهه محمدفالح حسن حسيننينوى

عليا حسيناشرف سعدي حسيننينوى



نونه عبدصالح طلب مهنىنينوى

سوريه حسينفرحان محمد حمونينوى

سوريه احمداحمد صالح رجبنينوى

ميسلون حكمتعلي خالص علينينوى

صالحه اسماعيلحسين حازم حميدنينوى

عايده حسناحمد محمد علينينوى

حسنه جاسممحمود فهد عالوينينوى

نمشه احمدمنصور عبيد صبارنينوى

خزنه حسينجاسم محمد عوادنينوى

حسيبه هاديحسام ناظم محمودنينوى

مولوده كاليعدنان بشير رمضاننينوى

بطه حميدمحمدعلي بستان عبدهللانينوى

صبحه حسينصالح علي موسىنينوى

زكيه حسينصالح عزيز حسننينوى

حواء داودجمعه مصطفى عيسىنينوى

نذيره يونسلؤي محمود عبدنينوى

سكينه احمدكاظم سليمان ابراهيمنينوى

رحمه غانممنتظر عباس مصطفىنينوى

زهره محسنجعفر صادق برجسنينوى

بنيه احمدباسل سعيد حسيننينوى

صبيحه مصطفىمحمد بكر حسننينوى

مريم ابراهيمفارس احمد صالحنينوى

سعاد حسينجاسم زينل عباسنينوى

صالحه ابراهيمعبدالمنعم عبدالقاهر محمدنينوى

زهره طهاحمد حسين علينينوى

حمديه حامدصالح علي يوسفنينوى

رحيمه سعيديونس عبداالمير يونسنينوى

ناجيه عليحسين داود سلماننينوى

فاطمه داودعبدالعظيم ادريس مرواننينوى

تركيه شهابابراهيم فتحي ابراهيمنينوى

نجوم عبدهللاطارق محمود ابراهيمنينوى



هديه هاديعمر حازم ابراهيمنينوى

ازهيه محمودعلي محسن محيطرنينوى

سليمه ضاميحسن محمد علينينوى

نوره احمدبرزان فالح خضرنينوى

رفعه علونوفل حسين علونينوى

ايمان غانماحمد لؤي عبدالرزاقنينوى

حليمه حسنعلي حسين علينينوى

احالم ظاهربهاءالدين زيدان حبشنينوى

دره محمدعزالدين خضر محمدنينوى

منيره محمدابراهيم خليل نعماننينوى

ثريا عليعلي عبدهللا صالحنينوى

امينه محمودوسام يوسف عبدالقادرنينوى

فضه احمدمحمد جاسم فريحنينوى

زبيده محمدياسر امجد محمدنينوى

شذى ذنونليث سعد عبدهللانينوى

عيشه رجبهذال بالل علينينوى

ناديه محمودفهد خالد محمودنينوى

ترفه ابراهيماحمد يونس احمدنينوى

مريم عليمحمد ابراهيم محمدنينوى

سكينه عبدهللااحمد موفق حسيننينوى

نجود احمدفتحي امين يوسفنينوى

نوره غريببردي ضبعان عويدنينوى

هديه صالحسالم صباح احمدنينوى

شاهه عليمحمود حواس خلونينوى

هدى محمداسماعيل هاشم اسماعيلنينوى

ايمان يحيىايمن بسام حميدنينوى

منيبه جارهللاياسر منيب يونسنينوى

امل حيدرعمر فارس محمدنينوى

ناهيه حسينرافع احمد جبرنينوى

مرضيه حامدفيصل عزيز جاسمنينوى

ملكيه هنديمحمود صالح ياسيننينوى



عائشه حسنشهاب احمد خليلنينوى

وزيره محمدمصطىفى عبدالهادي مصطفىنينوى

رفعه محمدمانع خميس حمودنينوى

هدله حميداحمد خليف تمرنينوى

نفيسه يونسوليد محمد الياسنينوى

مطيره مسيرخضير علي خلفنينوى

خزنه خليفعلي عواد محمودنينوى

خنسه عليعاصم محمود موسىنينوى

رجاء سعدونامين احسان جبرنينوى

قادريه صالحيونس نجم عبدهللانينوى

عمشه عليعلي حسون ابراهيمنينوى

ترفه ذنوناياد سالم عبدهللانينوى

عمشه جاسمحسين علي اسماعيلنينوى

فهيمه ياسينجاسم محمدنوري حسيننينوى

فاطمه محمدسيفالدين مصطفى يونسنينوى

يسرى ياسينعبدالحق طه احمدنينوى

زهره فاضلمحمد ابراهيم اسماعيلنينوى

امونه عبدهللاعدنان وعد ابراهيمنينوى

فطيم ياسينفترس صالح شيخنينوى

منيفه محمودعدنان سلطان حميدىنينوى

غزاله عبداحمد صالح نامسنينوى

مريم محمدمحمد علي محمدنينوى

شمامه قمبرانور حيدر جمعهنينوى

فاطمه حسينازهر عبدالكريم سلطاننينوى

يسرى ابراهيمراكان عبد شكرنينوى

حلوه احمدعبدهللا احمد حسيننينوى

محاسن غانممحمد طه علينينوى

فتحيه عليحازم يوسف حامدنينوى

سكره طهنايف فيصل عبدالعزيزنينوى

خميسه ذيابسعد محسن ثالجنينوى

صبحه احمدمحمود بليخ جطلينينوى



خديجه اسماعيلخالد عبدالرحمن محمدنينوى

كريمه احمدعمر محمود احمدنينوى

سكينه محمدهادي حسن المثنى علينينوى

طليعه سليمانسليم محمد احمدنينوى

عيده عشويعياده خلف عوادنينوى

بشنه نجمحازم مالك طايسنينوى

عيده خضراحمد محمد حسيننينوى

حياه محمدمحمد سليمان داودنينوى

عديله خلفاحمد محمد ذيابنينوى

عدوله احمدابراهيم شريف جاسمنينوى

خالده حسينمحمد حسين علينينوى

عدوله عليفليح خضر عبدهللانينوى

فاطمه يوسفيوسف احمد علينينوى

نوره خضرشهاب عوني قنبرنينوى

منى محمدعبدهللا صالح مصطفىنينوى

نوره حمدمحمد دهيمان حمادنينوى

فهده زحيمميسر صبار درباسنينوى

ريمه خليفابراهيم محمد حسيننينوى

فاطمه خضرمحسن هوجي جرواننينوى

سنيه احمدرائد عبدالكريم مرجاننينوى

عاليه احمدشيت احمد فتحينينوى

فاطمه سمعوفتحي هزاع اسماعيلنينوى

ملكيه جاسمصهيب غربي شطينينوى

سنيه حسينمؤيد عبدهللا ثلجنينوى

فاطمه صالحاسامه احمد محمودنينوى

شمسه وهاباحمد محمد مالكنينوى

صفاء جمالاسال خضر علينينوى

محاسن محمدعاصم حازم محمدنينوى

ناديه عبدالكريماحمد عبدالمعين سعيدنينوى

خوله محموداسماعيل خزعل خليلنينوى

عيده جاسماحمد عبدالستار محمدنينوى



حسينه شمراكرم احمد خضرنينوى

ناهده ابراهيمسيف جمال رمضاننينوى

عمشه محمدخضر علي حسننينوى

حربيه جاسمسعد فتحي عبدهللانينوى

اميره غانمدحام علي سالمنينوى

هدى سالمنوار ناظم علينينوى

سميره محمدمحمد عباس فاضلنينوى

فوزيه ابراهيمحاتم محمد احمدنينوى

فاطمه بيرممحمد محمود قدوشنينوى

حكيمه فاضلبشار جاسم محمدنينوى

فاطمه محمودمظفر خليل محمدنينوى

حمديه محسنعلي مصطفى علينينوى

سحر خليلعاصي اياد عاصنينوى

خديجه احمدجاسم الياس عبدالرحمننينوى

فطومه محمدزبن علي حسيننينوى

سعاد علييونس عبدالقهار احمدنينوى

سته فرحانسبهان محمدسعيد احمدنينوى

عيده عبدعلي حسن موسىنينوى

نزهه صالحسعد احمد شهابنينوى

كبرى حسنعالء عادل فاضلنينوى

امل عبدهللاليث زاهد محمدنينوى

ترفه مجيدوضاح حميد ياسيننينوى

حمده محمودشعالن محمود شنونينوى

سعديه سالمعدي محمدامين فاضلنينوى

هناء طوفصكر علي حسيننينوى

ناعسه عبدهللارياض محمد احمدنينوى

خديجه محمدعباس عبدالهادي علينينوى

حياه حسينوعد حسين الياسنينوى

خانه سفرعبداللطيف ذياب عطاهللانينوى

ناجحه محمدمحمد غانم رشيدنينوى

نجاه اسماعيلخيري خليل اسماعيلنينوى



سكره ارميضعيسى حسن علينينوى

ناهده يونسغدير سمير جميلنينوى

شكريه عبدهللاعثمان محمد احمدنينوى

حصه سلطانمحمد الياس فهدنينوى

خاني رفوحجي هسن مهمدنينوى

عدالن جردوحازم سعيد احمدنينوى

كوري خلفحيدر حسن اوصماننينوى

سوريه عبيدمحمود هاشم محمودنينوى

نارين خلفهيمن سعود ابراهيمنينوى

عيده خليففارس فضيل حسيننينوى

صالحه عليسعدون عائد عبدنينوى

ليلى سموداود شمو سرحاننينوى

اضحيه خليفابراهيم ياسين احمدنينوى

هدو حسنحميدي فكاك خليفنينوى

عويشه محمدعواد احمد خليفنينوى

فاطمه احمدحسن طليع مجيدنينوى

ترفه ابراهيممالك حسن صالحنينوى

شاهه عليصالح رفاعي اسماعيلنينوى

حوريه ذنونصالح طعمه صالحنينوى

رفعه خلفمحمد عبدهللا عادينينوى

حسينه صفرجاسم محمد مرعينينوى

غزاله عبدهللايوسف ابراهيم فتحينينوى

لطيفه عليمحمد حسن صالحنينوى

عزيزه محمودشيبان عبد محمدنينوى

صبريه مصطفىمروان غانم محمدنينوى

فاطمه مصطفىتحسين عزيز حجينينوى

عمشه رحيلمهاوش نفط عالوينينوى

نفيله محمدحسين محمود محمدنينوى

فطيم حسينمحمد صالح علينينوى

ساره محمدحسن علي خليلنينوى

زهيه عبدهللاطالل سالم محمدنينوى



محروسه حسنعدنان عبدالغني محمدنينوى

مريم عليوعدهللا صالح حسننينوى

ثلوثه خليفعدنان حمد خلفنينوى

فتحيه جاسمسعد كاظم حنودنينوى

محروزه شريفعمار علي تايهنينوى

بسي عليحمو جردو علينينوى

عويشه محمدساهر محسن علينينوى

اينور احمدلؤي عبدالباري محمدنينوى

بسي عليمحمود جردو علينينوى

فاطمه عبدرياض حسين علينينوى

ساهره ناصررضوان حازم عبدهللانينوى

نعامي محمودشمو اسماعيل حجينينوى

عيشه خلفيوسف احمد هاشمنينوى

شكريه فاضلشعيب يحيى هاشمنينوى

حمده حميدفارس نايف سلطاننينوى

حنيفه عليبهزاد حسين اسماعيلنينوى

رحانه عبدالرحمناياد صباح جميلنينوى

ذياقه محمدعلي احمد صالحنينوى

نوفه احمدابراهيم محمود حورينينوى

غزاله احمدخالد ساير جديعنينوى

امينه مرادطوري محمد حسونينوى

ناجيه حامدحازم محمود نزالنينوى

دره عبدهللاامجد ابراهيم محمدرشيدنينوى

ابتسام حسينصالح صالح حسننينوى

هرجه حمادطارق زياد محمدنينوى

يازي حمشجاسم يونس جاسمنينوى

ناهده محمدخورشيد حاجي اسماعيلنينوى

طليعه اسماعيلمحمد محمود محمدنينوى

سعديه سليمانقحطان مصلح محمدنينوى

منتهى محمدعليهيال سالم عبدهللانينوى

مياسه محمدصدام حسن محمدنينوى



وزه حمدمحمود ابراهيم حميدنينوى

انتصار بشيرمحمد خليل ابراهيمنينوى

فاطمه حاجيوليد اسماعيل احمدنينوى

ثلونه حسنالياس بدر وهبنينوى

مها محسنزكريا عبداالله موسىنينوى

شهرزاد احمديونس علي يونسنينوى

بلقيس سرحاناحمد عبدالكريم قاسمنينوى

سعديه حسينقتيبه محمد يوسفنينوى

يازي سليماننايف ابراهيم علينينوى

وفاء حسينيونس ابراهيم ياسيننينوى

نجاه محمدطاهرمصعب يحيى زكرنينوى

سعديه حسينكرم محمد يوسفنينوى

هنوف حسينخالد خضير علينينوى

نصاف قاسمداود حسن غانمنينوى

رنكين بابكرعبدالواحد عبدهللا عزيزنينوى

اميره عبدالرحمنخلف عبدهللا محمدنينوى

حلوه خلفجاسم محمد علينينوى

يازي خلفرمضان عبار خضيرنينوى

هالله سلطانمحمد فتحي عطيهنينوى

فضه وهبحسين حسيب محمدنينوى

حليمه وهبابراهيم طه خلفنينوى

حمده عليسامي حسين احمدنينوى

وضحه جاسمراكان جاسم محمودنينوى

عذره دهيمسفتحي محمد احمدنينوى

صبحه غديريحيى غالب مرجبنينوى

ريمه فارسعزام ادهام ابراهيمنينوى

صبيحه محمودنافع يونس جاسمنينوى

شاطره محمدعبدهللا عبد احمدنينوى

سعديه فتحيمحمد حميد محمدنينوى

فاطمه عيدومحمد حسين احمدنينوى

حياه عبدالقادرغزوان فاضل عباسنينوى



نجود فارسحازم خضير مدهللانينوى

سحر عطاهللعبدالغني منعم االزمنينوى

هدله احمدفارس علي صالحنينوى

ربيعه الياسسهيل محمددخيل حسننينوى

معصومه محمدشريفمحمد وهب حسيننينوى

خديجه محمودفيصل ابراهيم موسىنينوى

رسميه محمدمحمد عطاهلل فاضلنينوى

سهامه حسينمحمد قاسم عبدنينوى

حسينه محمدعليغازي غائب عابدنينوى

رابعه رمضانعلي محمدامين هاللنينوى

سوريه عليماجد صباح رجبنينوى

سكينه عباسمحمد اسماعيل ابراهيمنينوى

فطيم حسناحمد محمود صالحنينوى

كلطان يونسذنون سالم حازمنينوى

شاهه احمداحمد محمود محمدنينوى

عيده حسنعلي عباس كرحونينوى

صبحه خضرموفق غانم شيتنينوى

مصيوفه محمدفالح حسن حسيننينوى

اسمرخان عمرمحسن محمد حيدرنينوى

زبيده احمددلشاد فاخر رمضاننينوى

هنيه جرادعدي باشوك احمدنينوى

مريم عبيدفالح رمضان شكرينينوى

شعبه احمدخالد مضحي شرموخنينوى

امل قاسمشهالن ماهر جارهللانينوى

فاطمه ابراهيممحمد ابراهيم عبدنينوى

عيده صلبيمحمود جاسم محمدعلينينوى

خميسه جاسميوسف عبدالرحمن يونسنينوى

فخريه احمدغانم سعدون عزيزنينوى

هنيه فتحيخالد شكر محمودنينوى

هالله محمودفواز علي خلفنينوى

جبريه عبدالجبارضياء جاسم محمدنينوى



رفعه محمدعمر ابراهيم حسيننينوى

خاتون محمدعبدالسالم خضر مامشيخنينوى

شمسه حامدمحمد عبدالكريم سليماننينوى

زهره عليفراس عبد محمدنينوى

امينه رمضانمحمد احمد صالحنينوى

بكيخان شفانحسن كريم حدىنينوى

عطيه عمرمولود رمضان محمدنينوى

فضه شبيباحمد حسين علينينوى

فاطمه حسنياسر صالح حسيننينوى

هدى عبدالكريمابراهيم محمد صالحنينوى

منيفه عبداحمد حمود حسيننينوى

ذباحه ابراهيمباسل خالد حمادينينوى

زليخه طهمحمدامين ادريس احمدنينوى

امينه عليمروان رمضان عمرنينوى

هالله عليطه صالح حسننينوى

شرقيه ذنونزياد عبدالماجد مرادنينوى

جدعه خضرمحمود عبد خضرنينوى

شاهه محمودشهاب احمد مرعينينوى

تركيه مطلكنصار محمد جاسمنينوى

سعديه يكرجاسم محمد سليماننينوى

شاهه قاسمباسارييال داود سليماننينوى

رفعه سليمانياسين حسين خضرنينوى

هوى جمعهمحمد عبدهللا احمدنينوى

صالحه احمدعراك محمد طهنينوى

مطيره احمدحسن علي عافرنينوى

مطيره سويدبروي نزال معيوفنينوى

فضيله محمودضياء علي بلونينوى

سهله شهابحسين صالح نهارنينوى

غزاله عبديفاضل عجاج عبدينينوى

خانم حسينمحمدسليم على سليماننينوى

حميده عزيزعبدهللا محمد عبدنينوى



ندى محمدحسام خالد حسيننينوى

نركز يونسحسن محمدباقر ويسنينوى

خزنه دحامصباح ثروي عجوبنينوى

صالحه علياحمد محيسن حسننينوى

خشفه احمدطه ياسين علينينوى

هناء حسينحيدر يونس علياكبرنينوى

حمديه حسنعلي محسن عبدالكريمنينوى

نوما حمدنجم عبدهللا محمودنينوى

روعه عبدالرحمنعمر وعدهللا حسننينوى

نمشه قاسمعبدالهادي ابراهيم عبدهللانينوى

نوره محمودطه خضير حسيننينوى

مريم عبدالرحيماياد سالم محمدنينوى

ترفه موسىسعود طه خليفنينوى

فضيله جميلمحمد رشيد شيتنينوى

خديجه احمدباسم الياس عبدالرحمننينوى

كوكب حبشايمن خالد سعيدنينوى

سعاد قادرفارس مجيد جاسمنينوى

سهله جاسمزياد احمد محمدزينلنينوى

رمزيه حسندلشاد فخري طاهرنينوى

شكريه عبدهللاخالد حسن علينينوى

خلفه عبدفيصل احمد رمضاننينوى

غنيه عليسعد محمود عبدهللانينوى

ناجحه فاضلعمار محمد دخيلنينوى

فيروز مجيدخالد محمد احمدنينوى

غزاله عليصالح عيسو جندونينوى

سعديه صالحعبدالستار عبدهللا ابراهبمنينوى

نجاه عبدهللامحمدعلي محمود عثماننينوى

خنوس احمدمحمد طاهر علينينوى

نجمه احمدفواز محمد احريثنينوى

غازيه محمودانور غانم حامدنينوى

مريم عبدهللاغسان احمد جاسمنينوى



دره خلفخضر رومي احمدنينوى

حسيمه خلفشاكر احمد محمدنينوى

فاطمه مرادنزار محمد ثوينينينوى

خديجه ردينيجاسم فتحي هايسنينوى

مريم حسنارشد عطيه عوادنينوى

حمده جرجيسفتحي علي عبدهللانينوى

فاطمه خلفابراهيم محمود بدرنينوى

حميده سايرنايف كفاش عيادهنينوى

عليه محمدعادل علي هويدينينوى

نائبه جميلمحسن عمر عبدالكريمنينوى

ناجيه محمدرضوان محمد ياسيننينوى

فضيله محمدعليجمعه ابراهيم اسماعيلنينوى

منيفه خلفجاسم خضر محمدنينوى

وضحه احمدصباح محمود محمودنينوى

حبسه حسينمحمود علي صالحنينوى

عيده احمدانمار فليح نوافنينوى

صبحه خضربشير احمد علينينوى

خوله صليبيرافع حسن عبدنينوى

عواشه احمديونس احمد يونسنينوى

فاطمه سليمانعزت احمد خلفنينوى

مها محمداحمد اياد نذيرنينوى

صبحه عبدهللااحمد حسين احمدنينوى

عيشه ابراهيمعلي حسين علينينوى

صبحه محمدمثنى ظاهر احمدنينوى

نورالهدى علوانراغب دلف حسيننينوى

دره محمدعلي حسن حسيننينوى

فدوه ابراهيمابراهيم محمد محمودنينوى

ماريه عليعدنان امجد محمدنينوى

بهيه محمدوليد كلي سليماننينوى

عيشه محمدابراهيم خليل خانونينوى

وضحه ثالجسعدو حسن برواننينوى



ترفه عبدهللامسعود ابراهيم صالحنينوى

صبحه ابراهيمعلي محمدعلي عبدنينوى

عمشه صالحابراهيم علي احمدنينوى

سعده خلفقيصر خالد عيداننينوى

مطيعه شطيحميد شويل شطينينوى

جوريه محمدخضير محمد علينينوى

نوره خضرحسن سليمان حسننينوى

ترفه حسنصالح محمود محمدنينوى

نجمه عزيزاحمد موسى محمدنينوى

منيفه هوادعايد محمود ركادنينوى

عدول حسينالياس حيدر رشونينوى

كوهري محمدطارق اسماعيل محمدنينوى

شكريه حمدابراهيم حامد سرحاننينوى

زهره بازوايمن حسين علينينوى

سعدى جاسمسعد عويد مطرنينوى

خديجه عبدميسر منصور عباسنينوى

تاضي حسينطه ياسين جميلنينوى

سحر فيصلاحمد رياض محمدنينوى

فاطمه طهاياد علي حمدوننينوى

عليه حسينعماد فتاح ياسيننينوى

عائشه محمدعلياحمد مصطفى احمدنينوى

سجى فخريزكريا معن اسماعيلنينوى

سعديه سعيدذنون محمد ذنوننينوى

حمده يونسصباح حسين خليلنينوى

كتبيه زكيرطاحمد محمدعلي يونسنينوى

يازي عكابعلي سالم ذيابنينوى

سميه زهيربشار جاسم محمدنينوى

وضحه حمدعبدالباسط خلف خليلنينوى

عائشه محمودعلي عبدهللا سلطاننينوى

مطره خضيرراغب حمد مجذابنينوى

ساره فتحيصدام صالح فاضلنينوى



نوفه محمدمحمد جمعه محمدنينوى

نهله عبداحمد غانم يحيىنينوى

نوره ابراهيمعلي جمعه يونسنينوى

خديجه احمدفارس خليل كرموشنينوى

حنيفه حسنقولو سعدون رقونينوى

خالده احمدحيدر محمد يحيىنينوى

ليلى حسنساهر صالح الياسنينوى

كتبيه حسينخالد غزال اسماعيلنينوى

صالحه خلفعبدهللا علي حسيننينوى

سعديه مصطفىعماد غانم الياسنينوى

حسنيه محمودجمعه محمديونس سليماننينوى

ترفه محمدسطام حواس عوفينينوى

بهيجه محمدسعيدزياد طليع عزيزنينوى

شاهه خلفغزوان محمود محمدنينوى

خديجه محمدعباس عبدهللا علينقينينوى

حصه عبدهللافرحان محمد فتحينينوى

زينب احمدفرهاد خليل مجيدنينوى

ليله عبدهللاسعد احمد حيولنينوى

وضحه خليليحيى ابراهيم عزيزنينوى

عيده شموموسى محمد مالحسننينوى

عزيزه محمدزيد احمد علينينوى

منى ياسمينحسن طالل تقينينوى

عواشه مرعيسوادي حسين عبدهللانينوى

اميره احمدعمار علياصغر اقنبرنينوى

صبحه محموداحمد سلطان محمودنينوى

منيفه طاهرميسر صالح محمودنينوى

خميسه محمدايمن يونس محمدنينوى

سكينه باللمحمد وعدهللا فخرالديننينوى

حمده موازيصالح مجمي صكارنينوى

ادريسه احمدمحمد علي حسيننينوى

خالده ابراهيممحمد ادريس موسىنينوى



عديله احمدمدهللا عبدهللا حسننينوى

يسرى محمدعليعادل حسن يونسنينوى

ربوعه جاسمفيصل عماد عالوينينوى

عزيزه محمدسعيدخالد جاسم محمدنينوى

سميعه اسماعيلياسر توفيق سرحاننينوى

زينب مولودرمضان عبدالرحمن محمدشريفنينوى

فيروز وليدلدار رمضان طاهرنينوى

ساره حجيميوان جيجو خانونينوى

خزنه افرويجاسم محمد سميرنينوى

ابتسام طهعبدالرزاق فالح علينينوى

رفعه عيسىيونس جاسم موسىنينوى

مريم هاشمعمار غازي جوادنينوى

ياسه ابراهيماحمد محمد نوحنينوى

هديه احمدجاسم محمد حسننينوى

خوله جهادابراهيم احمد احميدنينوى

رفعه محمدحسن محمد حسننينوى

ايمان عليهاديعلي سعد محمدصادقنينوى

مقبوله حامداحمد عدنان سعيدنينوى

ترفه حسوناحمد محمود جاسمنينوى

رفعه خضراحمد حسين علينينوى

اميرا محمديونسجلفان محمود علينينوى

جميله حسنرياض حسن ابراهيمنينوى

سعيده احمدعلي حسن محمودنينوى

حكيمه محمدباقرحسن اسماعيل محمدنينوى

فهيمه محمودازهر محمد احمدنينوى

فضيله مطروديونس محمد خضيرنينوى

خديجه محمودمحمود احمد علينينوى

عاكره جاسممحمد يونس حميدنينوى

منيفه خليلحواس محمود ثرثارنينوى

فيصل منصورمحمود محمد حميشنينوى

شمسه عبدالعبدالرحيم فاضل عبدالرحيمنينوى



حمده صالحمحمد محمود داودنينوى

صبحه محمدعلي خليل محمودنينوى

عليه حسينخضير جاسم حمادنينوى

امينه خضرسهيل نجم عبدهللانينوى

صبحه مشعانصالح امناور مطرنينوى

امينه احمدحازم محمد ابراهيمنينوى

فضيله سعيدطالل حسون عبدالقادرنينوى

بسمه خليلناجح عبدالعزيز نحونينوى

حسنه عليجاسم محمدعبد محمدنينوى

كمره متعبدحام طلب دحامنينوى

عائشه يوسففهيم عبدهللا قاسمنينوى

خالده خالدزياد طارق رسولنينوى

عامره حسينعالء عبدالقادر رؤوفنينوى

محاسن احمدضياء مشعل خضرنينوى

فاطمه الياسمقداد طه خضرنينوى

حمده ميسرميسر سلطان رمضاننينوى

سلمى يحيىمحمد صالح باهرنينوى

خديجه مصطفىعبدالستار محمد جمعهنينوى

حسنه حامدراكان ابراهيم محمودنينوى

بتله محمدصلبي محمد احمدنينوى

جوري شهابشعالن عجيل خضيرنينوى

زكيه فتحيجودت مصطفى حسننينوى

وضحه عائداحمد صالح عبدهللانينوى

منال مجدلمهدي سالم ابراهيمنينوى

كلستان فاضلعمار نورالدين محمديونسنينوى

عدله محسنلؤي عليغالب ابراهيمنينوى

عدله محسنهيثم عليغالب ابراهيمنينوى

اسماعيل درهجاسم محمد سعيدنينوى

حسن نجمعلي خليف حسيننينوى

فاطمه رضااحمد فاضل ساعدنينوى

عائشه طهمحمود زيدان خلفنينوى



دينا خلفمهند صالح مولودنينوى

هنيه حسناسماعيل ياسين نوماننينوى

غازيه معيوفنبهان احمد خضرنينوى

صبحه خطابانمار امين حامدنينوى

ساريه امينيونس محمدسعيد خضرنينوى

نهاد عبدهللاناصر موفق احمدنينوى

فطومه احمدفؤاد سالم صالحنينوى

عفرةا خضيرمزاحم حمود حسننينوى

مريم حمزهمحمود محمد خلفنينوى

خديجه ابراهيمخضر محمد صالحنينوى

امنه هلوشعدنان خلف حمدونينوى

شاهه سلطانطال امهيدي محمودنينوى

حرفه عبدهللاسالم الياس عكلهنينوى

امينه صالحمحمد جاسم حامدنينوى

جماله ضاريسبهان عبود خليفنينوى

فرحه لطيفمتعب ابراهيم مشعلنينوى

فضيله الياسعلي عطيه محمودنينوى

مرهج طهاياد صالح مصطفىنينوى

نفله نايفرياض احمد جاسمنينوى

خالده محمدسعيدجسام قحطان محمودنينوى

تركيه ياسيناحمد فرحان حسيننينوى

رفعه خلفعمار عباس صالحنينوى

فطيم احمدعزالدين شعبان ياسيننينوى

عائشه حسنخليل خضر احمدنينوى

حنونه عبودسفيان ابراهيم حسننينوى

ونسه ابراهيمعيسى خلف محمدنينوى

شميمه محمداحمد هالل حسننينوى

عنود خلفاحمد حسن حميدنينوى

عفيفه كموحميد جاسم محمدنينوى

باسمه دحاممحمد فيصل محمودنينوى

شمسه ابراهيمقحطان عدنان سلطاننينوى



انتصار عبدالكريممحمد احمد خليفنينوى

عليه عبدعلي حسن خطابنينوى

وضحه صالحادهام محمود خضرنينوى

ترفه خضراحمد عبد خلفنينوى

رفيعه عباس علياشرف نجيب محمد يونسنينوى

ندى فوزياسامه علي حسيننينوى

خنسه مجولاساهه جاسم محمدنينوى

دره بلومحمد نايف عباسنينوى

كل محمدهالل جهور عبدهللانينوى

عاليه سلطانهاحمد محمود محمدنينوى

نوفه خضيرحسن عبد حسننينوى

ناجيه محمودطالل فاضل عبدهللانينوى

اميره محمدمروان احمد صالحنينوى

فرحه خضررائد حسين عبدالرحمننينوى

شمامه فتحيابراهيم محمد سلطاننينوى

امنه احمدهاني جاسم ياسيننينوى

فاطمه عبدالقادرعدنان اسماعيل محمدنينوى

نعيمه طهفؤاد فرج حسيننينوى

حمده جرادحمد ابراهيم محمدنينوى

رفعه نزالاحمد عماش علينينوى

ايمان احمديونس احمد عيداننينوى

شبيه عزيزمروان الياس خضرنينوى

نوره احمدحسين حيتو خضرنينوى

امينه خلفعاصم نائف احريثنينوى

عمشه عليخليف عبدالرحمن خلفنينوى

هذيه عكيلمامون رشيد علينينوى

مهديه محمدحسين علي خلفنينوى

بزونه محمودفارس محمد زيداننينوى

نشميه حسينوعد عطيه فتحينينوى

خالصه محمدسعدي صالح ياسيننينوى

سعيده محمدايمن عوني دلياننينوى



كسره ابراهيممحمد عبد برونينوى

ربيعه محمدجميلجاسم سالم يحيىنينوى

فتحيه رمضانمحمد علي محمدنينوى

ناهده حسينداود احمد عبدالستارنينوى

رفعه محمداحمد يونس عليوينينوى

سكنه سلطانوليد رمضان عوادنينوى

وضحه عبدهللامحمد ابراهيم فتحينينوى

ليلى جاسممحمد ابراهيم خليلنينوى

زهور حسينفزع ذيبان ابراهيمنينوى

بيشه عبدهللااحمد علي احمدنينوى

عصمايه فرجسعد زيد خلفنينوى

حسنه عليعمر حسين علينينوى

عائشه رضوانعطيه زيدان علينينوى

وضحه عبدهللاناظم ابراهيم خضرنينوى

ترفه محمدعبدالكريم زكي محمدشريفنينوى

صالحه محمدسليمان الموصلي محمدنينوى

ملحه عليمحمد بيو حسيننينوى

خاني علينشوان وعدهللا محمدسعيدنينوى

شكريه ادريسمحمد باقر زينلنينوى

شكريه ادريسحسين باقر زينلنينوى

مريم نوريمجتبى حسن علي هادينينوى

تركيه احمدمحمد ارغيفان شوكاننينوى

شذى موفقعثمان منهل ذنوننينوى

حمده قدوريرمضان محجوب احمدنينوى

رحمه اسماعيلاحمد محمد وهبنينوى

مهيه حمودكمال فالح حلونينوى

قديفه سليمانخلف محمد خليلنينوى

مريم محمودفهد مزاحم ابراهيمنينوى

زهره احمدايمن محمود ابراهيمنينوى

هنديه فياضاحمد رشيد ظاهرنينوى

فرحه غزايخيري عذول ظاهرنينوى



مريم ويسعوني عواد حميدنينوى

غزاله صالحعطاهللا منصور ابراهيمنينوى

ناز فرمانمحمود شعبان محمودنينوى

فاديه عمرايوب اسماعيل شبيبنينوى

فضه طهحسن علي محمدنينوى

باكزه مصطفىنهاد عادل قاسمنينوى

مها مريفمشعل ممدوح زيداننينوى

عائشه محمدصباح جاسم عيسىنينوى

عويشه ذنونحبيب طه ذنوننينوى

امينه ابراهيممحمد حمزه علينينوى

هنيه عليمحمد نايف جاسمنينوى

رويده خضيريوسف طالب محمودنينوى

شمسه احمدمالك ناظم حمدينينوى

سعده سعودخضير محمد مطيراننينوى

افطيم علينبيل احمد حسونينوى

فاطمه حسنسالم صالح عطيهنينوى

عزيزه طهيونس فتحي جاسمنينوى

شنوف هيجلعلي عبدالرحمن خضيرنينوى

ليلى سالمعالوي محمد عالوينينوى

طليعه اسماعيلمحمد رمضان خضرنينوى

ديبه احمدعبدالرحمن عبد مجذابنينوى

يازي محمدخالد احمد عبدهللانينوى

وضحه خزعلعدنان عويد حسيننينوى

ذيبه محمودصالح احمد صالحنينوى

شمسه صالحنوفل حسن الياسنينوى

وضحه عليراكان حميد احمدنينوى

امطيره مكريرجا مريجب صالحنينوى

خضره سلطاناحمد صالح جاسمنينوى

رفعه عياشليث خضر محمودنينوى

دله ساعدمحمد احمد صالحنينوى

يازي محمداحمد خلف عبيدنينوى



شمسه ابراهيماحمد حسن خلفنينوى

عمشه احمدجمعه محمد عبدهللانينوى

تاضي عبدهللالؤي علي طهنينوى

فاطمه عطاهللادحام احمد سليماننينوى

يازي يونسفهد خلف احمدنينوى

خديجه احمدحسين محمد احمدنينوى

حبسه ظاهرجمعه عيسى خضيرنينوى

حضره عزوعوض رشيد ضياءنينوى

صبحه عوادجاسم محمد جاسمنينوى

شمسه محموداياد ذياب محمودنينوى

كوري خليلجمال غانم جومرنينوى

خشفه احمدعلي ياسين علينينوى

فطيم محمدصباح وليد شاكرنينوى

محروسه حسينوليد فاضل حمدوننينوى

مريم محمدسليمان عبدهللا ظاهرنينوى

كوري عمرحسن ملكو حسيننينوى

شفاء عبدالرحمنخليل سعد ابراهيمنينوى

امينه خضراحمد صالح محمدنينوى

فاطمه عبدهللاهادي خضر علينينوى

نجمه عبدالسالمصالح احمد زين العابديننينوى

شاهه حسنمحمود صالح اسماعيلنينوى

عاليه حسينمصطفى يوسف عزتنينوى

زهيه امينعلي الياس خضرنينوى

فطيم فتحيخضر عبيد كريدينينوى

فضه بلوفتحي حسين محمدنينوى

حربه بلوحسين حسن وهبنينوى

ميانه عبدعبدالكريم محمد سليماننينوى

نهايه احمدصكر محمد جاسمنينوى

وضحه حميديصالح ابراهيم حسيننينوى

جميله عباسخيري شكر محمودنينوى

كالن خليلسعيد احمد جونونينوى



عدول قطويوسف جنديا حجينينوى

عايشه هاللجلوي محمد حسيننينوى

شيري خليلخيرو علي خلفنينوى

نجمه حمودصالح حامد محجوبنينوى

ليلى احمدعوني حسن جعفرنينوى

صبيحه سلطانمعتز عبدالرحمن محمدنينوى

مهديه صالحصالح سليمان احمدنينوى

حليمه فارساحمد علي حميدونينوى

عليه حسينابراهيم صالح حمدنينوى

خلفه سالماحمد عثمان محمدنينوى

وضحه عزيزاسماعيل غالب كطبنينوى

زهره عليانور فالح رمضاننينوى

اسيا حسينعبدهللا رمضان ابراهيمنينوى

فاطمه حسنوطبان صالح عطيهنينوى

عدول حجيخلف مراد احمدنينوى

مقبوله صالحيونس محمود صالحنينوى

ربيه حمدمحمود صالح محمودنينوى

صفاء غانمنوار محمود سالمنينوى

خجو خليليوسف حسين بونسنينوى

رفعه جاسمحسين محمود حسننينوى

زغيره حسنمثنى احمد جمعهنينوى

فاطمه عبدالرزاقعبدالناصر محمد عبدالجبارنينوى

عيده احمدذاكر محمود محمدنينوى

عطيه صالحاسماعيل فتحي حسيننينوى

زهره ياسينمهدي حسين احمدنينوى

زكيه عبيدحسين حسون نزالنينوى

مريم خلفمحمود عبيد ابراهيمنينوى

مريم خلفاحمد عبيد ابراهيمنينوى

فضه درويشعبد خميس برجسنينوى

ملكه صالحعمر محمود محمدنينوى

خديجه صالحمحمد حسين عباسنينوى



فهيمه صالحاحمد بلو محمودنينوى

مريم عثمانمحمد سلطان حمدنينوى

حمده صالحاحمد محمود احمدنينوى

جماله محمداحمد سيد طهنينوى

زكيه يونسمحمد صالح عثماننينوى

زهور خليلمحمد عمر اسماعيلنينوى

مريم عليخالد محمد حسيننينوى

لمعه عبدالغنياحمد جراح جنعاننينوى

خديجه حنشسالم صطام يونسنينوى

جميله احمدعطيه فتحي حسيننينوى

زهره سليمانعبد طه سليماننينوى

زهره محمدمحمد حسن محمدنينوى

تركيه محمودنايف جرس حسيننينوى

صبحه عواداحمد محمد حامدنينوى

عائشه خميسبشير غانم حسيننينوى

ساجده محمدحمادي عبدالمجيد جاسمنينوى

ساميه عليعمر حازم حمونينوى

يسون ذنونمحمد احسان عبدالرحمننينوى

سوريه صالحعمار جرجيس سعدهللانينوى

اصلبه محمدهيثم عبدهللا فتحينينوى

نوره داؤودقدري خليل كراننينوى

غزالي قاسومروان خوستي عيدونينوى

غزالي حسنالياس خضر زنديننينوى

وضحه اخضيرفارس ذياب حسيننينوى

رفعه خلفصباح حسين اسماعيلنينوى

مريم محمدعبدهللا خضير نامسنينوى

خالده غزالقحطان كنعان يحيىنينوى

وظحه عباسامين محمدعلي زينالعابديننينوى

رفعه احمدمحمد حسين عراننينوى

غنيه سعراناحمد حسين غتراننينوى

جما عليعبدهللا محمد حسننينوى



زعيله جربوعمجبل مطر الياسنينوى

تركيه محمدايمن شهاب احمدنينوى

مريم غربيمؤيد بربو محمدنينوى

سكنه ابراهيمطه محمد محمودنينوى

معينه نجممحمد عواد علينينوى

نجمه عبدهللااحمد صالح هناوينينوى

زياده مخلفكعود كريدي رحيلنينوى

زهيه محمدصالح خلف احمدنينوى

نوره خضرمحمد طه علينينوى

محروسه ناصرزياد محمود برونينوى

عوفه عبدالقادرمؤيد عدنان خليلنينوى

كسرى محموداسماعيل عبدهللا عنترنينوى

عذره هناديمحمود حسن علينينوى

نجمه جاسمخضر علي محمدنينوى

عزيزه محمداياد عبدالستار حسيننينوى

غنيه عبدهللاسمير جبار لوزنينوى

مزنه غثوانجساب مهدو عفتاننينوى

ناهده شيخوعالء محمد موسىنينوى

عدله عبدعبد عواد محمدنينوى

نجمه حمدسعد عطاهللا محمدنينوى

زينه خليلشامل هاشم فاضلنينوى

غريبه محمودشعالن ادريس اسماعيلنينوى

خالده ادريسعمر وليد محمدنينوى

بيشه صالحمحمد حسين محمودنينوى

سميعه محمدمحمد اسماعيل داودنينوى

حسينه عبدالقادرحسين محمد اسماعيلنينوى

ربيعه سعيدسعيد هاشم سعيدنينوى

دوخه عيسىعبدهللا احمد حسننينوى

خديجه عمرعبدالرزاق شكر محمودنينوى

خديجه فتحياحمد محمد حسننينوى

خضيره ابراهيمصالح حسن احمدنينوى



ثالثه عزاويحسين خضير سعيدنينوى

عيده سعدوعدنان حسين حمزهنينوى

امينه احمداحمد محمد احمدنينوى

ملكه احمدفرحان جمعه محمدنينوى

خديجه سعيدمحمود حميد حسننينوى

فاتن لطيفزياد طارق عبدالواحدنينوى

مهيه عبدالرزاقفتحي جاسم حمودنينوى

تاضي احمديونس يحيى حسيننينوى

وضحه حمودمروان حمد عطاهللانينوى

وضحه احمدطه جاري مطلكنينوى

مهديه صالحرياض احمد حسيننينوى

سعاده عبدفارس خزعل شهابنينوى

امل سالمنزار عبدالمنير حسننينوى

رحمه محمودانور خليل ابراهيمنينوى

ساره نايفعلي حسين عبيدنينوى

نافعه اسماعيلاحمد سالم محمدنينوى

هنوف فتحيمحمد عبد خلفنينوى

حسيبه عزيزيونس محمدطاهر يونسنينوى

باسمه خليلامير محمد علينينوى

سالله خلففهد اسماعيل علونينوى

حبشه محسنسعد راضي عيادهنينوى

كبشه رحيلعبيد مخلف رجانينوى

سوريه عبدالهاديعمر عبد شاكرنينوى

ساجده فتحيسعد خلف عوادنينوى

عليه جاسميونس محمد ابراهيمنينوى

حكمه عليمحمد عبدهللا ونسنينوى

وداد يونسعمار حازم شيتنينوى

لمى الياساحمد عبدالعال حاتمنينوى

سعديه ابراهيمياسر يونس خلفنينوى

سهيله زينلعماد محمدعلي احمدنينوى

صافيه عوادثائر ادريس خضرنينوى



فاطمه مصطفىذنون صالح محمدعلينينوى

عيشه عطويحيى حسين زيداننينوى

صبحه جاموسحسين علي غضباننينوى

فاطمه محمدهاني عبدهللا محمدنينوى

سبته شهاباحمد خضر حسننينوى

فلاير محمدعليعمر سالم عبدالباقينينوى

رابحه حميدفواز محمدصالح اسماعيلنينوى

صبحه حسونمحمد حسين علينينوى

خوله ابراهيمعلي غائب كريمنينوى

حمديه حسيناحمد صالح هاللنينوى

حبسه ياسينحمد محمد فرجنينوى

رشا عمراحمد ناطق عبدهللانينوى

نذيره عثمانخليل ابراهيم خليلنينوى

مهيه احمدغانم عماش حسيننينوى

شتاه احمدمحمد شاكر عبدنينوى

مهيه احمدحازم عماش حسيننينوى

رفعه محمدعمر جاسم احمدنينوى

عيده محمدمحمد خضر مرعينينوى

فاطمه محمدشعبان جاسم محمدنينوى

فضيله احمدعلي مشرق محمدنينوى

مياسه الياسمحمد عبدالرزاق عبدالقادرنينوى

عائشه حميدرشيد محمد جاسمنينوى

وضحى عيسىعبد محمود عبدنينوى

سميره عباسمصطفى صباح محمدصالحنينوى

سالله محمدصديق الياس شيخونينوى

خزال عليسعيد اوصمان عزيزنينوى

مطره احمدغني حبش مطرنينوى

زكيه حسوكاميران عادل حسننينوى

خنسه خلفخالد ابراهيم محمدنينوى

صبيحه عبدجبار صالح حسيننينوى

حنان كنعانعمر جمال علينينوى



امينه محمداحمد عبداللطيف رمضاننينوى

نجاه ذنونعمادالدين علي هادينينوى

خالده ذنونسامر سمير يعقوبنينوى

مريم عبدهللااحمد سالمه محمدنينوى

هناء صالحنسيم ثائر محمدنينوى

مريم حماديزيد خلف محمدنينوى

سكنه عبوشادريس صالح عبدنينوى

عمشه يونسسليمان جاسم محمدعلينينوى

سليمه محمدعلينميري علياصغر حسيننينوى

تغريد موسىحسين عزت كرابنينوى

نجمه حسنعدنان علي احمدنينوى

فائزه احمدارشد محمد حسننينوى

وهبيه عبدالوهاباحمد تركي ايوبنينوى

فاطمه مصطفىادريس الياس خضرنينوى

نجمه ابراهيممهدي صالح محمدنينوى

منيره حسينصبحي هادي احمدنينوى

شيماء ذنونهادي هيثم شهابنينوى

حليمه احمدمنهل نوفل خلفنينوى

يازي صالحصالح وهب ابراهيمنينوى

مريم احمدعبدالناصر جمال عبدهللانينوى

عنود حسينخالد خليل ابراهيمنينوى

غنيه احمدمهدي قاسم عاشورنينوى

فتحيه حامدفهد علي ابراهيمنينوى

مطيعه شطيعكيل شويل وحشىنينوى

حلوه حسنخالد محمود عبدنينوى

صحبه ابراهيمصالح عباس علينينوى

ندوه مشعانصبحي علي رمضاننينوى

عائشه خليفحميدي جوعان عفكنينوى

فوزيه محمداحمد عبد جاسمنينوى

امالبنين جهورمجيد حميد علينينوى

فاطمه محمدسعيد ابراهيم حسيننينوى



حسنه سعيدكنعان عبيد عكلهنينوى

ذكرى مالكعلي احسان الياسنينوى

بتول محمودادريس حمدون محمدنينوى

سلمى حبشزكريا يحيى حبشنينوى

وسميه حسينعبدالعزيز خلف ابراهيمنينوى

سكوت خلففرحان محمد فلفلنينوى

نازك عليعبدهللا احمد محمدنينوى

حفيظه محمدصالحاحمد حميد سليماننينوى

ناهضه محمودحكم محمد حامدنينوى

فهيمه مجيدفصيح محمدعلي حسننينوى

رسليه احمدمحمد علي اخضيرنينوى

وسيمه نشميمسير رويعي خلفنينوى

فرحه محمدمحمود احمد عسافنينوى

سعده خضرفواز ابراهيم عبدنينوى

معصومه عباسعلي موسى حسننينوى

سكنه عليشامل نورالدين ايوبنينوى

شكريه يوسفزينل ابراهيم حمونينوى

حنيفه ماالهللحسين احمد سعيدنينوى

مكريم عبدالجليلحسين علي يحيىنينوى

نوال عباسعباس محمد علينينوى

رابحه مرودرعد فتحي مجيدنينوى

سعديه محمدمحمود ذنون خلفنينوى

مريم رشوعبدالوهاب خليل ابراهيمنينوى

مسيره مناورفرحان مناور صالحنينوى

نوفه طهاحمد حمد جاسمنينوى

امونه خضرفرحان حسن محمدنينوى

خلفه ماشياحمد محيسن معيلينينوى

عدله احمدعايد مخلف شليشنينوى

فطيم محمودمهند غريب غثيثنينوى

سوريه عليفارس صباح رجبنينوى

وزنه صالحاحمد زهان جمعهنينوى



مريم عباسجاسم محمد عباسنينوى

حواء صالحعدي حسين خضرنينوى

فاطمه محمدعادل فاضل عباسنينوى

فائزه احمداحمد عبدهللا فتحينينوى

مهيه سليمعبدالعزيز بشير محمودنينوى

صبحه محمدعبدالرحمن حمادي ياسيننينوى

اسيا سليمانعادل مرعي حسننينوى

بهيه احمدمحمد عبدالكريم احمدنينوى

نركز فاضلحسن هادي جمعهنينوى

بتله سلطانرعد محمد محمودنينوى

خيريه عبدهللااحمد اجماد خلفنينوى

سعاد يونسمحمد علياصغر مسلمنينوى

فطيم احمدمهيدي صالح احمدنينوى

قادريه احمدحازم عطيه سلطاننينوى

سهام احمدعباس فاضل جميلنينوى

ثائره غانممعتز محمود سالمنينوى

عيده اسماعيلمحمود عبدهللا علينينوى

عزيزه محمودباسم جاسم محمدنينوى

عمشه بلوحسين علي احمدنينوى

مريم جاسمحسام الدين ياسين عبدنينوى

هنيه يونسسبهان صبري محمدنينوى

اسمر سعدوجالل عيدو عبدونينوى

زريف خلفصباح مشكو حسونينوى

زهره حبشعمر خ سلطاننينوى

سهيله عبدالغفوررشيد خالد مقدادنينوى

فرحه رفاعيعمار جدعان فاضلنينوى

خانه سفرفيصل ذياب عطاهللانينوى

عيده احمدلؤي محمود علينينوى

ذيبه عيدانعماد محمد علينينوى

كرحه عبدسرحان مصطفى احمدنينوى

شمسه عالويعامر محمد حسيننينوى



وجيهه داودايمن عبدالكريم سليماننينوى

هنيه سالممحمود حامد محمودنينوى

خديجه عباسمحمد طه عبارنينوى

مدينه عليزهدي عبدالرزاق عبونينوى

رمزيه محمدعدي محمدشريف حامدنينوى

امينه حسينسالم محمود خليفنينوى

مريم عويداحمود جاسم حمودنينوى

فلاير يحيىراكان طالب قاسمنينوى

رابعه مدلولغانم جياد مجلدنينوى

مريم ابراهيماحمد محمود ايوبنينوى

ياسه احمدصالح جردو محمدنينوى

زهره عليهيثم صالح سعيدنينوى

مطيره مرحشابراهيم محسن فرجنينوى

فضيله حسنفؤاد اكرم علينينوى

كرحه محموداسماعيل احمد صالحنينوى

طليعه هادياحمد قادر محمدنينوى

خيدانه حموشعبدهللا ابراهيم خلفنينوى

غنيه حسينهاني غازي سليماننينوى

صبحه محمدمحمد عبد حمدوننينوى

شاهه سليمانحسين خلف خضرنينوى

عنود محمودبالل صالح حسننينوى

منى ابراهيمرضوان عباس فضيلنينوى

شاهه اسودعبدالكريم عزيز عوادنينوى

عمشه حسينبهجت علي حسننينوى

شكريه محمودبارق حمدي عبدهللانينوى

شيرين خلفالياس خدر الياسنينوى

رفعه فياضغزوان موفق رجبنينوى

امينه محموددريد ابراهيم عمرنينوى

عائشه احمدسلطان محمد سلطاننينوى

غزاله حسينحواس احمد حسيننينوى

سعديه عزيزاحمد محمود عبدنينوى



سيفي عمرباشوك علي تمونينوى

ساجده رمضانخالد رمضان حمدنينوى

بيزو عطونواف جردو خديدهنينوى

اديبه محمدبهاء احمد محمدنينوى

نفوذ فياضمحمد حواس شكرنينوى

فرحه عسافحسين عبدالسالم خضرنينوى

عيشه خلفاحمد الياس قاسمنينوى

وسميه جرجيسمحمد هندي ظاهرنينوى

خديجه حموطالل جمااللدين رمضاننينوى

احميده محيسنحمزه علي هبولهنينوى

افطيم احمداحمد محمد محمودنينوى

منفيه وهبعدنان امين وهبنينوى

فطومه عمرمهدي صالح احمدنينوى

ليلى هزاععبدهللا حمدي صالحنينوى

جميله عباسظاهر حبيب سليماننينوى

فطومه احمدوليد محمد الياسنينوى

رواء لقمانعمر نوفل دحامنينوى

عمشه سلطاناحمد صالح سلطاننينوى

خديجه سليمانخالد محمد ويسنينوى

ليلى عبدسالم محسن عزيزنينوى

خلفه محمدهيثم ماجد محمودنينوى

اعجميه سلمانيونس محمود فتحينينوى

عواطف سليمعبدهللا فتحي صالحنينوى

حمده احمدعبدالرزاق احمد غزالنينوى

شاهه عبدهللاعالء حسين حمادينينوى

امينه محمدموفق عبد مجيدنينوى

نزيمه محمدعلي ابراهيم علينينوى

زعيله محمدمزهر نزال عفاصنينوى

نزهه حموخالد عبدالباري مصطفىنينوى

مدينه مالومظهر طاهر خالدنينوى

ريحانه صادقابراهيم مصطفى تمرنينوى



عيشي احمدعبدالرحيم خليل محمدنينوى

جميله محمدزهير حمزه حسننينوى

فطومه حسيناحسان طالل محسننينوى

جليله عليازاد فاضل ابراهيمنينوى

عائشه غديرسبهان صالح خليفنينوى

ميان بازيدفاضل عباس اميننينوى

فاطمه عثمانعدنان حيدر يونسنينوى

عمشه اسماعيلعيدان علي محمدنينوى

عمشه حسينجاسم محمد فتحينينوى

نوره عوادسعدون ابراهيم علينينوى

سهله جهادابراهيم محمد عبيدنينوى

شمسه جاسماحمد جاسم رمضاننينوى

ارزان مطوعيدو هادي كجلنينوى

عيده اسماعيلطارق خلف درويشنينوى

بكيه حامشينوليد عصمان يوسفنينوى

ضحيه محمدعبدالستار شهاب احمدنينوى

امريشه حمودشهاب احمد شهابنينوى

دوله احمديونس حمد عطيهنينوى

ملكه حسينعوف عبدالرحمن قاسمنينوى

صفاء صالحمعتز ابراهيم صالحنينوى

فتحيه نزالحميد مجيد صالحنينوى

سوريه مجيداديب عبدالرحمن سعيدنينوى

خديجه خلفمحمد عطيه جرادنينوى

حصه عيادهفارس فرحان مطرنينوى

عنده عليخالد ناصر خلفنينوى

صبحه عوادبرزان فتحي عوادنينوى

فهيمه طهعصامالدين رشاد خليلنينوى

رحيمه خليلحمزه احمد قاسمنينوى

مريم ناصرعادل احمد جاسمنينوى

زهيه خضرخلف حسين صالحنينوى

مريم محمدصباح سلمو احمدنينوى



رفعه الياسميزر الياس عليوينينوى

انعام جرجيسمحمد محمود ذنوننينوى

تركيه محموديونس غضبان يونسنينوى

زهيه طهياسين صالح احمدنينوى

كلي سيدوفرحان قاسم رشونينوى

مطره مالكاحمد حسن علينينوى

حميده مخيمرسعدون علي مجبلنينوى

زهيه حسينعمار عكاب حجابنينوى

حصه علياحمد ابراهيم عطيهنينوى

وضحه ابراهيممشعل علي كليبنينوى

لطيفه ذنونبشار شاكر محمودنينوى

امينه احمدصابر محمد ابراهيمنينوى

شهرزاد حسنمحمد عزيز احمدنينوى

محصومه احمدمحمد عبدالعزيز محمدنينوى

صبحه جمعهاحمد نجم عبدالرزاقنينوى

حميده حميدسالم محمد احمدنينوى

فضه سليمانمحمد يوسف عبدالكريمنينوى

ليلى حميدفرحان جساب سلطاننينوى

نجاه برجسعباس فاضل عباسنينوى

كامله عبدطه علي حمادينينوى

فاطمه اسماعيلمحمد نجيب قنبرنينوى

حليمه محمدعبدهللا حسن محمودنينوى

فريده ياسينعلي صادق محمداميننينوى

بلقيس مولودلقمان محمد عيسىنينوى

انوير شطيحمدان عراك كريدينينوى

صافيه خورشيددلهاد محمدعلي عبدالرحمننينوى

شكريه عليحيدر ساقي تقينينوى

هنديه عبيدياسين مالعبد مالخلفنينوى

فتحيه محمدماهر عطيه خليفنينوى

فاطمه عباسمسلم حسين حسننينوى

كرحه محمدكنعان سليمان علينينوى



راميه عبدهللازيد زكي يونسنينوى

انجيد ابراهيممحمد علي صبحنينوى

فتحيه حامدمهند عبدهللا احمدنينوى

خشريه قادرلقمان ابراهيم محمدنينوى

بكى نبىعبدهللا محمد حسيننينوى

بيجي بيروادريس صبري مصطفينينوى

غزال عمراسماعيل اسماعيل متونينوى

نجديه سليمانبسام عبدالرزاق حامدنينوى

ليلى حسينسعد عبدالخالق هاللنينوى

وضحه احمداحمد ابراهيم الياسنينوى

فطومه الياسمنهل عبد محمدنينوى

كرحه يوسفكرم سبهان ياسيننينوى

نشميه احمدمحمد محمود عبوشنينوى

هنيه حسينتوفيق ابراهيم يونسنينوى

فوزه ظاهرحسن خضر جاسمنينوى

نوفه احمدمهند جاسم عبدنينوى

وضحه عبدهللاريان عبد احمدنينوى

فائزه عبدهللاامير عبدالواحد محمدنينوى

بثينه محمودزكريا هاشم محمودنينوى

حمره نفلعلي خلف جدوعنينوى

مريم خلفضياء شاكر محسننينوى

فاطمه عليعبدهللا عزيز مصطفىنينوى

مريم يوسفصهيب مقداد محمدنينوى

تركيه محمدفالح صالح ابراهيمنينوى

مريم خضرمهدي صالح احمدنينوى

فرحه مصطفىعالء خميس احمدنينوى

رازيه محمدوليد خضر صالحنينوى

سليمه مصطفىاحمد جبرائيل علينينوى

انتصار طهايمن فتحي ياسيننينوى

طليعه محمدحازم احمد رجبنينوى

فضيله حسينمحمد محمود يوسفنينوى



سعديه محمدابراهيم طه محمدنينوى

منيفه محمدخالد فاضل عكابنينوى

وضحه حسنمحمد احمد عبوشنينوى

هدى عبدالكريماحمد محمود عبدهللانينوى

فطومه خليلاحمد جاسم محمدنينوى

كرجه محمدامين حمد حمادهنينوى

شاهره عزيزاحمد مصطفى حمدوننينوى

عيفه زابالماني خلف داودنينوى

فاطمه محمدصالححمودي محمدتوفيق حمونينوى

خديجه احمدابراهيم جاسم محمدنينوى

نذيره جميلعبدالحكيم هاشم سعيدنينوى

فاطمه طعمهعمران عبدهللا محمدنينوى

زينه محمدمحمود ذنون يونسنينوى

امينه احمدعبدهللا محسن احمدنينوى

مطره جنيدحاضر مدي حمدنينوى

نصيره محمودعطاهلل شبلي صالحنينوى

عسله عوادرضوان محمد خضرنينوى

جميله عباسعباس علياصغر زكرنينوى

سالمه محمددخيلقاسم صالح جرجيسنينوى

خديجه عليصباح سالم عباسنينوى

حمده بالشاحمد حسن عبدهللانينوى

كسره عزورائد عبدالرحمن خضرنينوى

افطينه عبدالمجيدوعد سعيد علينينوى

محاسن عربليث الزم صالحنينوى

مريم رشوحسين عليخان ستراكنينوى

صبحه عليجاسم محمد سلطاننينوى

ابتسام محموداحمد غانم عبدالرحمننينوى

حكيمه قاسمعلي عباس حسيننينوى

دوخه احمدمحمد حسين علينينوى

عزيزه قاسمعمر يوسف محمدلطيفنينوى

عيشي عفديمحمود محمد عربنينوى



خالده غازيخالد فتحي شعباننينوى

نوال محمدظاهراحمد هاشم حسيننينوى

خنسه احمدشاكر محمد احمدنينوى

نوال حسينعبدهللا فتحي علينينوى

جميله جمعهموسى يونس مصطفىنينوى

خديجه سليمانمسعود كريم محمدسعيدنينوى

خنسه محمدغزوان فيصل حسيننينوى

هزار ميرزوفرحان حيدر علينينوى

لمعه رمضانعبدهللا نجم عبودنينوى

عزيزه يحيىغانم يونس اسماعيلنينوى

فاطمه محمدحسين جعفر صادقنينوى

حلوه عزوعلي خضير جلودنينوى

نوال عباسوليد خالد خليلنينوى

طيبه خضيرمحمد احمد محمدنينوى

شاهه رشيداحمد فيصل حمونينوى

امينه محمدعليعبدالحكيم عبدهللا محمدنينوى

نهله حسندانيل عقيل محمودنينوى

نهايه عبدالرحمنعبدهللا فتحي عبدنينوى

حمديه حميدبشار عبدالرزاق خضيرنينوى

فاطمه صادقجاسم محمد سليماننينوى

شمسه خضرمحمد لطيف محمدنينوى

غزاله اسماعيلرشيد خورشيد ذيابنينوى

نشميه احمدفهمي احمد حسننينوى

اضحيه سحلحماد نهاد رحيلنينوى

عمشه مشهورعلي حمزه عبدنينوى

نوره احمدحمداوي خضر حسيننينوى

عمشه حسينفتحي خليل حسيننينوى

دله اصلبياحمد ابراهيم سعيدنينوى

جماله حمزهعبدهللا علوان سلطاننينوى

وضحه هديبسلمان طاري عريفاننينوى

طفله عيادهمنيف عايد منورنينوى



منيفه خضيرفتحي صالح علينينوى

شمسه موسىجاسم علي كاظمنينوى

هالله خضرفتحي صالح احمدنينوى

حليمه ياسينعطاهللا عواد جديعنينوى

دره حسنعبدالمجيد محمد محمدنينوى

امينه خلفعماد احمد محمودنينوى

خزنه صعبنوري ذياب محمودنينوى

عمشه احمدحسين احمد جربوعنينوى

ضحيه جاسمياسين خضر حسيننينوى

ترفه محمدعبدالحميد احمد صالحنينوى

عواشه طهمحمد طه عباسنينوى

فاطمه عبدهللاكامل حميد خلفنينوى

وضحه سلطانحماد فرحان اسماعيلنينوى

عزيزه اسمرنزار حسن عبدهللانينوى

سمره عايدعطاهللا وحيش علينينوى

نوره محمودمحمد خضير حسيننينوى

ريمه جاسمفتحي خضير فتحينينوى

كجول مصطفىبشار عزيز محمدنينوى

خالده عزيززكريا لطيف جاسمنينوى

حسينه عليعبدالعزيز ابراهيم محمودنينوى

صفاء نايفعلي احمد محمدنينوى

نجاه مهديعمار عبدالقادر صالحنينوى

شمسه محومحمد احمد محمودنينوى

مطره حميدناصر احمد صالحنينوى

هوى جمعهنجم عبدهللا احمدنينوى

هبه سعيدانعماش عجاج عبودنينوى

شاهه محمودعبدالرحمن طه ناصرنينوى

خديجه مجيدابراهيم فيصل محمودنينوى

حسنه احمدباسل جاسم محمدنينوى

بتره عطيهمحمود دخيل حمدنينوى

فاطمه حسينصباح علي رمضاننينوى



اميره محمدريان عبدالكريم ابراهيمنينوى

ازهيه صالحخالد حسن احمدنينوى

حميده ابسيسمدهللا عبدهللا ذعيذعنينوى

هاجر غثيثعلي صالح محمودنينوى

افطيم محمودعامر عبدالكريم محمدنينوى

ليلى ادريسحسن حسين احمدنينوى

كوناي عبدالغنيفراس ميران احمدنينوى

صالحه غشاناحمد موفق عوادنينوى

فاطمه صالحعبدهللا محمد حسيننينوى

ضحيه عباسحسين حبش عوادنينوى

نهله نحندبشار غانم وهبينينوى

حكيمه قدوحسين حميد مصطفىنينوى

خوله احمديونس غانم محمودنينوى

فتحيه عزيزنواف يونس نايفنينوى

فيصل منصورحسن محمد حميشنينوى

خديجه عبداالميرمحمد الزم زكرنينوى

مريم سالمناصر ابراهيم حسيننينوى

كل عبدهللاجمعه شمدين يونسنينوى

نوفه سليمانادريس موسى حسيننينوى

نايله محمدحمد ابراهيم طالبنينوى

فاطمه حسينمحمدالجواد سعدهللا ماالهللنينوى

حليمه محمدكنعان يونس محمودنينوى

سلمى رشيدصدام سعدون عبدهللانينوى

حسنه محمودخزعل احمد محمدنينوى

منيفه حمدطلب صالحالدين عبدهللانينوى

منيفه محموددحام عبدهللا فتحينينوى

حسينه محمودحافظ محمديونس سليماننينوى

مريم فتحيفرحان علي بلونينوى

بدويه جاسمصالح ياسين محمدنينوى

امينه عبدهللااحمد صالح اصهيلنينوى

شمسه حمودفارس جميل خضرنينوى



حده بلوعبدهللا جاسم محمدنينوى

عنود صالحشهاب احمد كاطعنينوى

خديجه مرايرذنون صالح حسننينوى

رسيله محمدنوفل صايل محمدنينوى

حبسه حسنصكر محمد حمدنينوى

منى عبدالوهابقتيبه احمد فخرينينوى

اسيه عبدهللانسمالدين حسين محمدنينوى

حفصه حسنذنون محمديونس هذالنينوى

فهيمه احمدعقيل محمدامين علينينوى

اضحيه احمدغانم علي محمدنينوى

رفعه صالحاحمد عائد الياسنينوى

عريفه محمدصالحمروان صالح احمدنينوى

امينه حاجيصالح محمد يوسفنينوى

فرحه محمدويس احمد عسافنينوى

سكينه خضرمحمد غائب عبدالكريمنينوى

امينه عليعدنان عيسى مصطفىنينوى

حربيه صالححاتم عبدالعزيز ابراهيمنينوى

عيده دبيسعباس منيف جلوسينينوى

صبحه صالحمحسن عنيز محمدنينوى

عليه محمدعلي اركان اسماعيلنينوى

عفه عبيدخلف حامد عوادنينوى

سكينه سالماحمد صبحي علينينوى

حليمه عفديجمعه يوسف حامونينوى

ساره سليمانقاسم محمد صالحنينوى

عمشه رفاعيحكمت فتحي رضواننينوى

وضحه حسنخليل ياسين حسيننينوى

عائشه خالدعلي احمد رشيدنينوى

رابعه فرماناياد احمد علينينوى

خنسه سليمانمحمد ابراهيم حمونينوى

يازي خالداحمد سليمان علينينوى

زكيه حسنحسين فاضل محمدنينوى



صبريه محمدامينمحمد سليمان يونسنينوى

عمشه حسيناحمد شهاب احمدنينوى

عدله قاسمعبدهللا عبدالغفور يونسنينوى

كبرى محمدرعد خضر الياسنينوى

شمسه فتحيغازي طلب سلطاننينوى

خوله عمرمحمد اسماعيل ابراهيمنينوى

شكريه محمدراجح جاسم محمدعلينينوى

نايله محمدعبدالرزاق احمد علينينوى

فطيم جاسمخضير جاسم محمدنينوى

كوكب عليكرم ابراهيم محمودنينوى

وضحه طهياسر رجب هناوينينوى

عليه مدلولعلي احمد جاسمنينوى

وهيبه عليسالم يعقوب خضرنينوى

مريم عبدهللاخالد عبدهللا جديعنينوى

مريم عبدهللاعبدالستار عبدهللا جديعنينوى

ترفه شاهينحازم حماد محيسننينوى

فاطمه ذيابكرم سعدي يوسفنينوى

مروه جاسماحمد يونس الياسنينوى

انعام يونسيوسف احمد سامينينوى

نوره ياسينحمود سعيد جاسمنينوى

زهره صالحسعدون احمد سعدوننينوى

خديجه خضيرطه بسمار احمدنينوى

حوه حسينمصعب علي حسننينوى

فاطمه عزيزمحمد صالح احمدنينوى

منيفه عبيدهايل شريف شنوفنينوى

عيده اعكيلعلي زعزوع محمدنينوى

نوفه ابراهيممحمد جبر عنفاشنينوى

امينه ابراهيممحمد محمود احمدنينوى

حمروسه عوادمحمود شبل سيدنينوى

نشوى طهمضر مثنى ابراهيمنينوى

عدله محمودسفيان احمد عيسىنينوى



رفعه نزالجاسم عماش علينينوى

عيده سعدونمحمود خلف رمضاننينوى

حبشه صالحعامر محمد علونينوى

حسنه اسماعيلايمن عبدهللا فتحينينوى

ليلى عليمحمد عبدالكريم عبدهللانينوى

نعيمه خالدحسين ذياب عكلهنينوى

صبحه حسينمهدي صالح خضرنينوى

شمسه احمدفاضل محمد عباسنينوى

خوله سعيدعبدالسالم رمضان صالحنينوى

عائشه حميدصالح خضر عيسىنينوى

طرفه شعبانعلي صباح محمدنينوى

جميله محمدابراهيم خليل ابراهيمنينوى

بدريه عليجاسم محمد حسننينوى

غربه حمديبدر غانم خضرنينوى

فاطمه عبوشمحمد محمود احمدنينوى

يازي خليفالياس محمد صالحنينوى

عائشه طهمحمد احمد عبدهللانينوى

بسمه خضرعبدالعزيز علي خضرنينوى

مرضيه احمدابراهيم زكي شعباننينوى

حسينه طالبذنون حسين علينينوى

شكريه محمودسالم عبد ابراهيمنينوى

ونسه ياسينسعدي محمد خضرنينوى

غنيه لطيفنزهان غزال محمدنينوى

فطيم عيسىعبدالرحمن عمر احمدنينوى

صباح ناصرفراس احسان محمدنينوى

امينه عيدانفرحان بشير نجرسنينوى

فوزه محمدفالح احمد الياسنينوى

منال نايفصالح محمد عبدهللانينوى

حربيه جاسمفارس عويد خليلنينوى

شمسه يونسنزهان عبد سليماننينوى

نجمه محمدبشار محمد عطيهنينوى



امينه ابراهيممثنى محمود فتحينينوى

مهديه خلفعلي عبدهللا خلفنينوى

خنسه صالحمحمد بلو محمودنينوى

كردن ابراهيمعزالدين محمدصالح فتح هللانينوى

ثريا ادهامادهام نايف برجسنينوى

نوره محمودطالل يونس حسننينوى

اعديله عبدعبدالسالم علي محمدنينوى

فطيم حسينعلي ابراهيم عيسىنينوى

عيده حسينزياد خلف علينينوى

وضحه خلفسالم حميد صالحنينوى

خديجه ذنونعباس حسين زينلنينوى

حمامه احمدحيتو خضر سلمونينوى

ريمه محمدعبد اعويد عيسىنينوى

عمشه محمدعليسعدي صالح احمدنينوى

زهره مصطفىيونس فتحي سعيدنينوى

ناديه حازمعالء حامد شكرنينوى

عيده الياسسامي محمد صالحنينوى

سعده عبدحسون علي تركينينوى

خنساء جاسميوسف رمضان حسننينوى

عدله الياسعيدو سيفو قاسمنينوى

انتصار عبدالمجيدمحمد جرجيس علينينوى

حبشه ابراهيممحمد عساف علينينوى

يسرى احمدعمر وعدهللا محمدنينوى

حبشه عبدهللاعلي محمود صالحنينوى

خرجيه الياسعواد عيسى مخلفنينوى

زكيه محي الدينريبار مصطفى عبدهللانينوى

فرحه حمودحامد محمد خضرنينوى

نشميه عبدهللاصالح حسن محمودنينوى

فتحيه جاسممحمود ساير موسىنينوى

انوير اعويدمحمود حمود كحيطنينوى

ترفه محمديونس رمضان احمدنينوى



عويشه حمدجاسم خلف جبرنينوى

مشراكه سعيداحمد حمادي شعيبنينوى

هرجه هطيلفواز رمثان حامضنينوى

رفعه طريفمدو معيوف عائدنينوى

شذى حمديزياد طارق شريفنينوى

كولي خلفعلي رفو رشونينوى

ميان حسنفارس سلو مرزانينوى

سيفي حسنسيدو شمو حسننينوى

فضه عنتراحمد مكعط دهشنينوى

منسيه سلطانحمود مشعان طلبنينوى

دره محمدمحمد علي خليفنينوى

سهله يونسمحسن عبدهللا ياسيننينوى

رابعه عبدالقادرريان سامي فتحينينوى

خوله هاشمبدرالدين عبدهللا حمدنينوى

فطومه محمدعماد علي فنشنينوى

صبيحه احمدحسن طه حمدوننينوى

هدله نداسالزم محمد حسننينوى

سالله حجوبشير خضر خلفنينوى

جميله ذيابسعد علي حسيننينوى

حميده عبدهللااحمد خضر اسودنينوى

خضره سلطانمتعب صالح جاسمنينوى

شاهه حسينمحمد صبري حسننينوى

فاطمه عليخالد علي جاسمنينوى

منتهى عبدالرحيمسعد محمد شهابنينوى

يازي طهحمد جمعه حمدنينوى

ساهره محمدماهر عبدالهادي محمدنينوى

وضحه بازومحسن طه حسيننينوى

عليه عبيدصائب حسن الياسنينوى

ساره عليسهيل محمد صادق محمد علينينوى

نوفه محمدحاجم عيسى رومينينوى

صكحه حميدكمال عيسى رومينينوى



خيريه عباسمحمد قاسم يحيىنينوى

نوال محمدعمر شهاب احمدنينوى

فاطمه عبوغانم حمود عكلهنينوى

هيبه محمدابراهيم معيوف رومينينوى

شاهه عبدهادي محمد صعبنينوى

نوره يونسشهاب احمد محمدنينوى

عنود احمدعبدالحكيم جهاد عبدهللانينوى

ترفه عنترعمر عباس فاضلنينوى

فاطمه اسماعيلجاسم الياس خضرنينوى

فاطمه حسينعامر علي مريشنينوى

كرحه محمداحمد ابراهيم جاسمنينوى

حسنه احمدذنون يونس محمدنينوى

فتحيه حازمفتحي عبدالرحمن صالحنينوى

خنسه خلففهد حسين محمودنينوى

حسنه خشانمحمد خلف ابراهيمنينوى

صبحه خضرعلي عبد سليماننينوى

فاطمه محمودصالح ذنون يونسنينوى

خديجه صابرمحمد امين طه علونينوى

فوزيه عبدالرحمنصالح احمد محمودنينوى

حكيمه سعدومحمد احمد حمزهنينوى

ساهره ابراهيمماهر عبد حسيننينوى

فوزيه عزيزعبدالجواد محمد احمدنينوى

كراحه احمداحمد عناد عويدنينوى

مهيه خليفعبد بروش صالحنينوى

غزاله محمدطه غازي ويسنينوى

سعديه حمدخليف حسين شاهرنينوى

راجحه تركيصالح محمود عراننينوى

حليمه احمدحسن محمود محمدنينوى

عبير ابراهيمايمن رعد محمدنينوى

جليله ناصراحمد طه احمدنينوى

شيته عويدسالم محمد سلطاننينوى



وزه عبدهللاسبهان حسين علينينوى

رحمه طهشاهين احمد حسننينوى

نوفه محمد عليابراهيم حسين خضرنينوى

رفعه خلفيوسف ابراهيم حسيننينوى

ليلى صبرياحمد عبد عبدهللانينوى

وضحه عبدهللااحمد سليمان محمدنينوى

حكيمه ذنونقاسم هاشم مصطفىنينوى

غنيمه قلندرحر مقداد مصطفىنينوى

شرين كونيجمال كعبو صالحنينوى

فضه محلاسماعيل مصطفى مربطنينوى

ترفه خالدمحمود ابراهيم احمدنينوى

سوريه محموداحمد حميد حسيننينوى

بهيه احمدخليل ابراهيم عويدنينوى

فضيله محمودخالد محمد سرحاننينوى

ضحيه سليمانفتحي احمد طهنينوى

عيده اسودسلمان محمد حسيننينوى

وضاحه خلفعبد ذنون حميدنينوى

امينه عثمانموسى عفريتي طالبنينوى

حسنه خضيرصالح طه صالحنينوى

دليله عواداحمد شاكر مطرنينوى

حلوه حيانذياب علي حمونينوى

عمشه حسيناحمد محمد جهادنينوى

ترفه خليلعبدالناصر محنش عمرنينوى

شاهه مصطفىسالم حسن علينينوى

صباحه جاسمفالح حسين خليلنينوى

زكيه عبيدعلي حسون نزالنينوى

زلفي يحيىابراهيم احمد محمدصالحنينوى

حمزه حامدعمر عبدهللا حسيننينوى

حربيه الياسمحمد اسماعيل محمودنينوى

خديجه اعبيداركان احمد صالحنينوى

عنود عبدالجبارواثق خالد عبدالرزاقنينوى



صبريه صالحاحمد عبدهللا فتحينينوى

امينه خضرنشوان فتحي احمدنينوى

شاهر عبداياد شريف احمدنينوى

فهيمه ذنوننايف سالم خليلنينوى

حسينه جاسمامجد صدام عبدالجبارنينوى

مفيده محمدسعيدوفير عبدالغني محمدنينوى

فاطمه محمدمصعب غانم شاكرنينوى

فاطمه حسيناحمد محمد محمودنينوى

مريم صالحاحمد محمود نداءنينوى

منيفه عبدهللاطه جاسم محمدنينوى

امل احمدخالد هاشم احمدنينوى

شمي قاسمدخيل زيد درويشنينوى

ربيعه مطيراناحمد محمد خضيرنينوى

هزو بكربركات قاسم سينونينوى

عمشي حسينزيد خلف قاسمنينوى

منيفه شاهرمحمد منيف شاهرنينوى

خديجه الياسغازي علي خضرنينوى

صبيحه مال هللاربيع جاسم محمدنينوى

فاطمه يونساحمد عبدهللا سليماننينوى

لطيفه عليجمعه احمد سلطاننينوى

سعديه سالمغازي صالح احمدنينوى

زهره عبدهللافارس راشد حمادينينوى

عمشه محمودالياس محمد منصورنينوى

حسنه امينزكريا ذنون صالحنينوى

شاهه يونسربيع عبدالرحمن عبدهللانينوى

امنيفه عناصسعد سالم فتحينينوى

اميره خليلرعد خليل احمدنينوى

هويله احمدخميس خلف زيداننينوى

كرحه سلطانعدنان محمد صاللنينوى

حسنه نوافعلي صالل حسيننينوى

انوار عبدالرضاايهاب احمد عبيدنينوى



شيماء هايسعمر اسماعيل سلماننينوى

زركه احمدحسين محمد حسيننينوى

اميره كاظمعباس عوني عزالديننينوى

فطومه عبدهللاحسين احمد خليفنينوى

يازي صالحابراهيم وهب ابراهيمنينوى

دره جدوععويد دمو ملفينينوى

كسره فتحيصديق خالد فاروقنينوى

فاطمه عبدهللاصفوك عامر علينينوى

مريم حسنخالد محمد طهنينوى

فطيم سرحانفرحان فاضل سليماننينوى

نشميه عبدهللامحمود حسن محمودنينوى

نجمه عبدهللاعبدهللا علي عبدهللانينوى

نعيمه عونيعصام عزالدين عبدالقادرنينوى

منى محمدصالحعمار عدنان جاسمنينوى

امينه ذنونعبدالسالم جمعه حسيننينوى

ذباحه صالحجاسم محمد محمودنينوى

صالحه حموداحمد خلف محمدنينوى

ملكيه يونساحمد عبد علينينوى

فاطمه محمدفالح حسن جاسمنينوى

بدريه محمدخضر اسماعيل عزتنينوى

سهام محمدعلي احمد شهابنينوى

حسنيه محمداحمد محمد خضرنينوى

مديحه حسنناهد عبدالهادي اميبننينوى

حياه سليمانادهم يونس فارسنينوى

درسن حيدرحسين عبدالرحمن محمدنينوى

زيبه زنبورابراهيم عواد ذنوننينوى

سهام يونسعمار يونس بشيرنينوى

نائله عليخضر جمعه حسننينوى

فتحيه عزاويحواس يونس حسونينوى

فاطمه دويكحسن محمد ارحيمنينوى

فرحه عليحسن عبيد نزالنينوى



فاتن طارقبالل غسان شهابنينوى

نعام جردوسعيد عبدي سليماننينوى

ترفه جاسمصالح خلف صالحنينوى

حزني افدلحاجي محو ابراهيمنينوى

زهره عزومحمد عزو حمدونينوى

خميسه سالمحسن صالح خلفنينوى

مريم حسنحسن عطيه عوادنينوى

بيزاري شموكمال سليمان مرادنينوى

سعديه سليماننزار توفيق قدونينوى

كرتي كشموخلف ابراهيم عصماننينوى

ريله احمدصدام محمد عبدالرحمننينوى

شكريه عليخانفارس صالح دبونينوى

مزرو هبوخدر مرزا خديدهنينوى

سروه محمدمحمد احمد صالحنينوى

شكريه محمدعصام صفر حسننينوى

هدى حامدمروان طالل عيداننينوى

سهله محمدجاسم محمد خليلنينوى

نشميه عليعبدالكريم خضر عطيهنينوى

خوله حامدمحمود جاسم باللنينوى

مرضيه حمدونخالد سلطان حمودينينوى

ذباحه سلمانمحمد صالح ابراهيمنينوى

جازيه محموداحمد علي محمودنينوى

مريم عبدهللافتحي علي حسننينوى

هديبه ابراهيمطالل علي حسيننينوى

مهى يونسنوفل عامر طهنينوى

مرضيه محمدمحمد محمود صالحنينوى

صديقه محمودجاسم محمد خضرنينوى

رحمه محمدسعيداياد عبدالواحد محمدنينوى

بدريه ذنونوليد ذنون يونسنينوى

عنود سليمانعلي خلف جاسمنينوى

وجيهه خضرعبدالعزيز عبدالرحيم مصطفىنينوى



صبحه حميشغانم علي عبدالرزاقنينوى

ثريا صالححسن محمد حسيننينوى

وضحه محمدجاسم عبدهللا احمدنينوى

رده ابراهيمعبدالحكيم علي حسيننينوى

خيريه مولوداحمد فتحي مصطفىنينوى

دره محمدعلي فتحي نزالنينوى

هبه مضيوفزاهي حمدان عويدنينوى

وضحه خلفاحمد محمود جاسمنينوى

صبريه فتحيعامر عبدهللا ابراهيمنينوى

بتله صلبيعلي عبد فالحنينوى

نمشه محمدظاهر بالل حميدنينوى

ساره نايفاحمد حسين عبيدنينوى

بسامه محمدشيتبالل سمير صالحالديننينوى

نعام خلفاحمد شمو عيدونينوى

مطره خليلحسن علي مديدنينوى

خالده ابراهيمبرزان ميسر حمدينينوى

سعده جعبازوليد صبري خلفنينوى

وضحه محمداحمد حسين علينينوى

عليه محمدسامي احمد خلفنينوى

مريم عبدهللاقيس محمد خضرنينوى

عزيزه يوسفابراهيم عبدالكريم ابراهيمنينوى

فتي حسنجاسم فاضل علينينوى

درسن عربنصار عمر حمزهنينوى

زكيه ابراهيميونس اسماعيل يونسنينوى

صبحه جاسماحمد محمد حبونينوى

علويه هليلمطشر عبد مطيرنينوى

سمى عليهيثم صبري ذنوننينوى

اميره يونسقبالن محمد محسننينوى

عزيزه جاسممحمد عبدهللا حسننينوى

اديبه حسنعزيز حمد خليلنينوى

حربيه عبدهللايوسف موفق حامدنينوى



هضيمه مراداحمد يحيى عمرنينوى

فوزيه اسودابراهيم اسماعيل عباسنينوى

امينه اسالماياد توفيق يحيىنينوى

سكره حسنجمال عبوش خالدنينوى

منتهي حميدفراس محمد صابرنينوى

زكيه حسينعلي حمادي محمودنينوى

باسمه محمدوسام ابراهيم محمودنينوى

اسيا محمدسلطان محمد سلطاننينوى

فاطمه حسينمسعود رمضان حسننينوى

ليلى ياسينعايد عكيل سرحاننينوى

صبوحه محمدعبدالرزاق حسين علينينوى

عمشه حموداحمد صالح جلودنينوى

مريم حنشذنون محمد عويدنينوى

فرحه خلفاحمد سليمان ثالجنينوى

وضحه سلطانناظم حسين حسننينوى

لبيده شطيظاهر حسن مناشنينوى

شمسه ياسنناصر محمد احمدنينوى

مريم حسنناظم حسين حديدنينوى

انوير عويدعائد محمد غريبنينوى

حميده خليفاحمد حمزه خليفنينوى

خديجه هجيجعلي محمدشريف علينينوى

امونه عبدهللاضياء وعد ابراهيمنينوى

حسنه سخيزاهي عيسى مشعلنينوى

اديبه فرجعمر احمد شعباننينوى

زهره حامدعبدهللا محمد ياسيننينوى

منيفه عكوبموس محمد علينينوى

فريحه خضرمحمد خضير احمدنينوى

وسميه ابراهيماياد صالح ابراهيمنينوى

ليلى غانمحسن محسن علينينوى

بدريه حسينمحمد ياسين ابراهيمنينوى

جازيه طهعالء موفق ادريسنينوى



ذباحه ابراهيمنديم محمد خضرنينوى

منيفه دهاممزاحم فيصل اردينينينوى

بشرى عبدهللاياسر الياس خضرنينوى

زهره ابراهيمياسين صالح احمدنينوى

رفعه خلفخضر حسن محمدنينوى

نوفه صالحعبدالجبار صالح احمدنينوى

حسنه ابراهيمبشار صالح سعيدنينوى

حسنه حمدعمر عبدالعزيز محمدنينوى

سالمه سالمايمن رياض عزيزنينوى

عويشه نامسصالح محمود عيسىنينوى

زهيده احمدمهند خلف محمدنينوى

كلثومه محمودناصر محمد يونسنينوى

سلمى محمدنشوان خليل علينينوى

حسنه اعبيدزهير عبدالغني كريمنينوى

فطيم فتحيمحمد احمد عوادنينوى

حليمه حسينسالم احمد خلفنينوى

زينه سليمانفواز اسود عبدنينوى

اشواق اسماعيلسيروان سعدون نايفنينوى

ناديه شاكرعبدالكريم احمد علينينوى

خضوره حنودفتحي حمود سايرنينوى

زهره ادريساحمد علي جرجيسنينوى

سنا مزهرانس عذال يوسفنينوى

هنديه عزيزعبدالكريم حامد محمدنينوى

فهيمه عليعبدهللا علي حسيننينوى

سوريه محمدحمد احمد ماالهللنينوى

ميسون يونسمعمر محمدعيد احمدنينوى

وضحه احمدمصطفى رمضان حنيشنينوى

حسنه حسينحسين حسن عوادنينوى

خوله ابراهيمخالد صالح فتحينينوى

سنيه احمدقحطان عبدالكريم مرجاننينوى

سوريه زغيتونميسر جمعه حميدنينوى



رواء طارقمصطفى يونس خليلنينوى

مريم ذنونفائق حمزه احمدنينوى

سكنه عليميسر حازم حسيننينوى

عطيه الياسرياض احمد جاسمنينوى

وهبيه الياسغسان محمد حسيننينوى

ترفه عباسوعدهللا جعفر جدوعنينوى

خالده ياسينمحمد دريد محمدنينوى

مريم جهاداحمد فتحي حمزهنينوى

صبحه شحاذهاحمد عائد احمدنينوى

خديجه ابراهيمعبدالجبار محمدسعيد سليماننينوى

نجمه جاسمبشار علي محمدنينوى

صبيحه اسماعيلياسر عزيز قاسمنينوى

فطيم محمدابراهيم علي طهنينوى

عزيزه عليوضاح عبد حسيننينوى

تغريد علياحمد محمد يونسنينوى

ساهره محمدمحمد حازم غانمنينوى

شكيبه فتحيعمر حازم محمديونسنينوى

وفاء عباسحسين هاشم نجمنينوى

صالحه سلطاناحمد جمعه عبدنينوى

رشيد سالمعلي عطير عويدنينوى

اخالص عزيزمحمد عباس علينينوى

عيده نزاعمحمد هلباد فاضلنينوى

عليه حسينبشار محسن محمدنينوى

فاطمه عبدالمجيدمخيبر حسن شهابنينوى

عيشه محمودرفاعي ياسين احمدنينوى

سهله نجمانور ابراهيم صالحنينوى

نضال طهمحمد فالح مهدينينوى

فطيم سلوممحمد محمود عطيهنينوى

زياده جاسمعزام عبد خضرنينوى

حصه خضرمحمود حواس عبدهللانينوى

صبحه احمدمحمد خليل ابراهيمنينوى



اقليمه عبدهللاادريس عثمان صادقنينوى

فتحيه عيسىويس محمد ابوزيدنينوى

وجيهه محمدمحمود احمد فتحينينوى

عفته نزالثامر عجاج جلعونينوى

فاطمه خليفخميس محمد حسيننينوى

مريد ادريسناظم احمد خضيرنينوى

سحر حميدييوسف شهاب حسننينوى

فاطمه قادرصائل عبداالله حامدنينوى

سعاد محمدطاهرفراس حمزه محمدنينوى

منيره عبدهللامصعب شهاب احمدنينوى

عيده عليمزهر شاهر غديرنينوى

ناديه خليفوطبان عبدالمنعم جاسمنينوى

اسباهيه اسماعيلعامر اعبيد ادريسنينوى

حصه اسماعيلعبدهللا عزيز عبدهللانينوى

زهره جبلمثنى سالم عطيهنينوى

عمشه حسينرعد ابراهيم صالحنينوى

فضه شيتيونس جاسم محمدنينوى

مريم الياساحمد خلف راشدنينوى

كامو جندوحسن نعمت مرزانينوى

عدول خلفشرو جردو قرينينوى

رفعه حلوسعد فتحي حسيننينوى

حبسه احديدزيدان طه جاسمنينوى

نزهه حسنسعد صباح خليلنينوى

حصه عطيهحميد اسبعي محمدنينوى

نجاه محموداحمد انيس عبداللعنينوى

خديجه محمداحمد ابراهيم مسيرنينوى

عيده جعفرحبيب الياس محمدنينوى

خديجه عبدياسين احمد ياسيننينوى

عيده عبدهللامحمد عباس فاضلنينوى

ترفه حلواحمد ضاري مالنينوى

خالده عويدخالد حسين حمادينينوى



صبحه خلفصالح حمود تركينينوى

ناجيه محمدمحمد احمد محمدنينوى

شويحه محاربفيصل عواد جربوعنينوى

مريم عليلقمان صالح خضرنينوى

نعيمه عبدالرحمنشهاب احمد محمدعلينينوى

امينه خضرهيثم فاضل اميننينوى

خوله الياسسليمان داؤد جاسمنينوى

عائشه صالحعبدالستار حميد خضيرنينوى

امينه احمدمقداد حسين احمدنينوى

تركيه محمدخليل احمد علينينوى

غزاله جلوبيرمضان خلف حسيننينوى

رفعه حسينصدام عبيد سحابنينوى

بيداء صالحمحمد حبيب ماالهللنينوى

غنيه محمدرائد ابراهيم فتحينينوى

سعديه اسماعيلابراهيم علي اعنادنينوى

مسيكه عبدالجبارريان سالم محمودنينوى

صافيه رفاعيعبدالعالي صالح عاكوبنينوى

حلوه جرجيسمحمد ايوب موسىنينوى

رفعه غديرمحمد ذيب حمادينينوى

ساهره اسماعيلذاكر عادل محمودنينوى

جواهر سلطاناحمد عادل رشيدنينوى

رشيده الدينخيرمحمد ابراهيم حسيننينوى

مريم محرمعدنان جمعه جاسمنينوى

بسمه عطاهللعبدهللا خالد رمضاننينوى

شاله جاسممحمد زيدان خلفنينوى

فاطمه حسينحسين علي مريشنينوى

عامره عليحمزه سلطان حسننينوى

فهيمه كردوشفؤاد سالم كردوشنينوى

شمسه حماديسالم حنش محمدنينوى

غزاله جاسماالياس جاسم صالحنينوى

برنو احمدحبيب اسماعيل ابراهيمنينوى



صباح يونسعمر اديب يونسنينوى

فضيله مطرودفالح محمد خضيرنينوى

زهره خلفبرزان صالح حسيننينوى

دشوار قاسمحجي خضر رشونينوى

عيشه يونسعبد محمد تركينينوى

كطاه موسىمحمود عبدهللا محمدنينوى

وضحه طهسالم رجب هناوينينوى

شيماء سليمانعبدالرحمن ريان جاسمنينوى

اديبه سعدعباس عثمان شاحوذنينوى

كوري خلفخضر قولو خديدهنينوى

نعامه عمرحسن سعيد خديدانينوى

شكريه خضراحمد محمدعلي عبدهللانينوى

كالني حطوىعيدو خديده كجلنينوى

مريم احمدابراهيم فكاك خليفنينوى

فاطمه احمديونس صالح سلطاننينوى

سناء جاللسلطان احمد حامدنينوى

شمي حجيعيسى حسين حسننينوى

خانم حموسمير كالو حميدنينوى

شيرين عمرنواف ميزار علينينوى

سهام سالمخضر تركي محمودنينوى

وضحه خلفوسام طه محمدنينوى

هيفاء سعدهللافراس اكرام مرعينينوى

سهله يونسمؤيد رمضان محمودنينوى

وحيده جاسمحسين بهجت علياصغرنينوى

خديجه هاشماياد حسن مصطفىنينوى

فطومه حسنسعدالدين عواد محمداحمدنينوى

انعام عبدالستارمحمود عادل حسيننينوى

افراح عليمحمد عبدالواحد عوادنينوى

الهام ابراهيمخالد ياسين سلطاننينوى

مريم حسنجمعه عبدهللا جاسمنينوى

امينه احمدحسين يونس ابراهيمنينوى



سباهيه قاسمشامل احمد عبونينوى

فائزه حامدسيفالدين جياد محمودنينوى

شمي صالحنواف شمو خلفنينوى

صافيه عبيدسعد عبدهللا جاسمنينوى

ربوعه عنودراكان جاسم حسيننينوى

وضحه عبدهللامحمد حسين عطاهللانينوى

ترفه جاسمصالح خلف زيداننينوى

دبله شفكفواز اعشوي انغيمشنينوى

هدله احمدخضر طه خلفنينوى

كلثومه فاضلوسام محمدغائب الياسنينوى

لطيفه عليحسن فاضل رضانينوى

حمامه حسنعلي عطيه عليوينينوى

غفران ثامراحمد هالل بسماننينوى

حسينه غانممحمد خالد سالمنينوى

عزيزه احمدسلطان ابراهيم محمدنينوى

اميره سعدونعمار زيدان ويسنينوى

رافعه عبدهللاحمدان محمود حمداننينوى

خضره احمدمحسن احمد شعباننينوى

نجاه عبدهللامحمد حازم حامدنينوى

شوقيه عبدنشوان محمد محمودنينوى

تاضي خليلابراهيم ماهر عبدهللانينوى

ضحى حسينمحمد مزهر دحامنينوى

عذره فتحيوعد محمود سعيدنينوى

منيره احمداحمد سالم احمدنينوى

فاطمه حسيناحمد حسن عباسنينوى

فطومه عليعلي محمود ناصرنينوى

سعديه محمودمعن صالح ياسيننينوى

فطومه داودداوود داوود سودينينوى

زينب فائقمؤيد ولي جاسمنينوى

ؤسميه محمودمحمد غانم خليلنينوى

عبده سعيدعلي محمد سعدوننينوى



فاطمه هاشمامير عليهادي عزالديننينوى

محيله عوادمحمد احمد محمودنينوى

نركز رضامحسن عزيز يوسفنينوى

سندس محمدابوبكر رافع احمدنينوى

حسنه يونسمحمد خلف جاسمنينوى

شيخه جاموسوطبان فارس فيصلنينوى

عمشه حسينحازم فرحان فتحينينوى

حليمه حسنعلي حامد كرحونينوى

شرين قاسمبشار شمو قاسمنينوى

عيشان صوفيرشيد ميرو نعماننينوى

هزني قاسمحسين احمد حامدنينوى

كلي خلفغريب خضر محمدنينوى

نجود محمدعبدالكريم محمد احمدنينوى

فاطمه محمودمحمد محمود جاسمنينوى

غزاله احمدهاني ساير جديعنينوى

اضحيه صاهودحسين كفاش وادينينوى

مريم طهاحمد ادهام قاسمنينوى

ثلجه محمدجاسم محمد ناظمنينوى

نوفه ابراهيمسعد صالح خالدنينوى

فطيم صالحفتحي عبدهللا محمدنينوى

محروسه خضرصدام حسين علينينوى

صباح صالحعلي عماد فاضلنينوى

فضه رمضانحرب عبدهللا ابراهيمنينوى

وفاء يونسعمر عبدهللا حسيننينوى

افطيم خضيروسم عمر عوادنينوى

سعديه جاسموليد خالد احمدنينوى

عاطره ابراهيمعالء ماهر داودنينوى

بشرى حسيناحمد وعدهللا جارهللانينوى

فضيله حمودمنصور احمد صالحنينوى

شكريه حسنجواد ازهر تقينينوى

زهره فتحيانور حسن سلطاننينوى



مطره فراحاحمد علي خليفنينوى

سعديه احمدعبدالسالم هالل عترينينوى

حلوه محمدفالح حسن سليماننينوى

تمونه علينواف عاصي احمدنينوى

خديجه مجذابعبدالجليل حميد مدهاسنينوى

ملكه ادهيمحسين ابراهيم خضرنينوى

شكريه سعيدمؤيد عبدالقهار حسننينوى

خالده حسنمحمود هاشم علينينوى

عزيزه حسينمهدي احمد رضانينوى

طمشه رشيدسليمان حماد ريانينوى

هدله حياوياحمد سعيد عبدالغفورنينوى

فضيله مجيدسمير جابر سعيدنينوى

يازي عبدليث محمد شيتنينوى

سهيله ظاهرعمر محمود حسيننينوى

مطره سلمانشاكر سليمان وسمينينوى

فوزيه محمدعصام نجم عبدهللانينوى

حمديه حيدربشار سلطان رمضاننينوى

مهصومه حسينصادق محمدعلي وهبنينوى

فتحيه حمدونمحمود خضر محمودنينوى

مريم الياسعبدهللا محمد هاللنينوى

عمشه عليعمار مصطفى علينينوى

زراري خليلكبير عبدالرحمن ياسيننينوى

حربيه صالحعمر احمد سليماننينوى

سرم محمدعزو حسين محمدنينوى

زهره جاسمعلي عواد محمدنينوى

سهله احمدمحمد عطاهللا علينينوى

كرحه صحنمحمد علي جاسمنينوى

خوله سالماحسان خليف ابراهيمنينوى

فاطمه احمدعبدالرزاق هذال احمدنينوى

ملكه حسونماهر محمد صلحنينوى

نهى محمدعبدالهادي احمد فاضلنينوى



هدى جاسممحمد قاسم شيتنينوى

سعديه مجيدلؤي محمد عبدنينوى

سباهيه فتحيفالح محمدطيب احمدنينوى

فتوح محمدطاهرمهند وليد غانمنينوى

وحيده احمديوسف جانكير احمدنينوى

فتحيه محمدصادق اسماعيل خضرنينوى

فضيله عباسلؤي محمدصالح يوسفنينوى

وسيله عمربدر بشير علينينوى

امل حسينمراد صالح مجيدنينوى

منيفه محمدعمران عبد ابراهيمنينوى

ذيبه حماديرائد رشيد حمدوننينوى

سحله ازعيانناجي اذياب صوصيعنينوى

حسنه ياسينعبد عبدهللا عيداننينوى

كوجر خلفعمر عمي ميشونينوى

حربيه محمدقاسم عمر عالوينينوى

صالحه عايدمحمود جدوع احمدنينوى

زوحه حمادمدلول عذاب ارحيلنينوى

نفيسه محمدمحمود مصطفى حسيننينوى

سنوس محمدنبيل حازم صبرينينوى

امينه حميديعقوب يوسف محمدنينوى

شمسه جاسمسليمان علي سليماننينوى

هدله حمدمحمود محمد ياللنينوى

قرنفل شريفخليل رشيد محمدنينوى

فاطم حسينمحمد مطو سليماننينوى

بشرى محمدصكر شعالن جهادنينوى

فاطمه محمدفواز خليل سعيدنينوى

مهديه مروانماهر موسى ذيابنينوى

سهام محمدفراس احمد يوسفنينوى

كوكب محمدعالء اسماعيل محمدنينوى

مريم محمدمحمد كريم صالحنينوى

نازي برندارعلي عمر ميرزانينوى



عمشه عيسىنجم محمد فهدنينوى

جمعه رمضانانور علي وكاعنينوى

كوجري مطوحسين اسعد محمدنينوى

مطيره محمدسعد ابراهيم حسننينوى

وضحه خضيررائد حمود عبدهللانينوى

عيشه محمدخضر حسن محمودنينوى

فاطمه عبدهللاشامل حميد خلفنينوى

افطيم حسنابراهيم عبدهللا محمودنينوى

مريم عباسمحسن احمد خضرنينوى

سعديه احمدعبدهللا فتحي عوادنينوى

عذرا خضرعلي ياسين ابراهيمنينوى

مريم جاسمعدنان علي تركينينوى

نهله احمدامير يونس ياسيننينوى

فطيم عكلهاركان محمد عبدهللانينوى

جميله صالحعلي سالم جاسمنينوى

عينالماهه حسينزينل نذير اسماعيلنينوى

سعده حمدونعبدهللا محمدتقي قاسمنينوى

مريم خضيراركان عطاهلل رمضاننينوى

واجده ابراهيمشهاب احمد عارفنينوى

نهايه حسنشعالن سعود مهيدينينوى

ساره يونسعادل يوسف عبدالقادرنينوى

منيفه محمدابراهيم عبد خضرنينوى

هاجر احمدابراهيم علي حسيننينوى

رحمه عبدهللافخري ياسين مصطفىنينوى

سناء محمدتقيعلي عيد طهنينوى

انهار ثامرابراهيم احمد حسننينوى

خوله جاسمنشمي صالح عبدنينوى

عائشه عليعبدالباسط حسين صالحنينوى

سعاد ادريساكرم زهير محمدياسيننينوى

مريم احمداحمد عبد حسيننينوى

خزون سريععبدالمنعم عايد بهيرنينوى



اهالله محمدصالح محمود محمدنينوى

بدريه عبدالغفورعبدالعظيم جميل محمد سعيدنينوى

مريم علياحمد محمد جاسمنينوى

راويه محمدوليد خالد عزيزنينوى

عنود دحامسبهان صابر شيتنينوى

فطومه خلفجعفر صادق جعفرنينوى

رفعه عبدهللارجب حسن علينينوى

امونه محمدمحمد طه احمدنينوى

عيده حسنتركي حسين محمدنينوى

اميره حسينمحمد احمد مصطفىنينوى

مراري دينورشو ابراهيم برنيدارنينوى

صاري الياسراكان شمو خلفنينوى

بسمه محمدسعيدمحمد وعدهللا شيتنينوى

منيره ياسيناحمد محمد عزيزنينوى

حسينه بهاراسماعيل رشيد احمدنينوى

حيته عالويسالم جهاد حسننينوى

بيداء عبدالستارمصطفى عبدالخالق فتحينينوى

فتحيه حسينعبد خلف بديوينينوى

غنيمه ابراهيمعلي طه حسيننينوى

نمشه فتاحرفاعي صلوحي اسماعيلنينوى

صالحه عبارعلي حسين محمدنينوى

وضحه طلبعجمي سعدون حسيننينوى

عيده محمداحمد خالد محمدنينوى

صبيحه محمودضياء حسن حاجينينوى

نزهه صالحرعد احمد شهابنينوى

ناديه ياسينمحمد سعدون حسيننينوى

صفيه عليمحمد طلب محمدنينوى

وضحه خضراحمد عجو عويننينوى

حنيفه قاسمحسن رمضان حسيننينوى

اسمرخان عمرتحسين محمد حيدرنينوى

سكمه سالمعلي حسين محمدنينوى



مجوده بنيامصباح عبدبشو بطرسنينوى

فتحيه حسينخالد اسماعيل محمدنينوى

بنوشه قاسممحمد محمود قاسمنينوى

صيته عبديسالم محمد ويسنينوى

نوفه احمدرجب علي احمدنينوى

شكريه محمودعبدالرزاق كامل احمدنينوى

حسينه اسماعيلطالب هادي احمدنينوى

حمري عثمانيونس يوسف علينينوى

فطيم جاسممحمد حسين محمدنينوى

سعاد محمداحمد حسام محسننينوى

خديجه صالحعواد هلوش علينينوى

عتبه فتحيصالح فتحي جاسمنينوى

افراح محمدزياد صفوان عبدنينوى

وضحه سالمضياء عامر عطيهنينوى

صبيحه احمدعباس يونس الياسنينوى

لمعه بلوحسن خلف ابراهيمنينوى

ساميه جماليحيى قاسم هاشمنينوى

حصه علينايف حمد عفيننينوى

عبوده محمدعماد علي حمدنينوى

زهره محمدمحسن محمد احمدنينوى

هيفاء حسنيوسف حسن ميراننينوى

غربيه صالحبسام نايف ابراهيمنينوى

رفعه احمدعلي احمد حسيننينوى

خزنه عكيلكريم هليل زكبنينوى

ونسه خضرمحمد جاسم محمدنينوى

صبريه عليعبدالسميع علي ابراهيمنينوى

امينه احمدمحمدصادق داود سليماننينوى

حال عبدالرزاقلقمان عبدالمعين سطامنينوى

مسريخان حسنصالح عبدالجبار سعيدنينوى

خنسه محمدعبدهللا عبدالحميد سالمنينوى

عائشه ابراهيموليد خلف علينينوى



بهيجه محمدسعيدهيثم طليع عزيزنينوى

نجود ذيابياسر ميسر جويرنينوى

ثريه خابورغشام امشني ارحيلنينوى

سكينه يوسفعيسى محمدعلي داودنينوى

عاليه داودقاسم يعقوب يوسفنينوى

مريم خلفعماش حسين رميحنينوى

فرحه احمدراغب محمد احمدنينوى

زهيه داودطه موسى عيسىنينوى

جميله سعدحسين محمدطاهر احمدنينوى

سندس محمدباسل محمود فتحينينوى

خلفه عبدهللاابراهيم احمد محمدنينوى

نوفه حميدنجم عبدهللا صوفينينوى

امنيره عليمزهر حمد حسيننينوى

حسينه علياصغرذوالفقار سيفالدين محمودنينوى

نايله محمدخليل حسين علينينوى

فتحيه حسينجمعه عبدهللا علينينوى

مطره محمدمحمد فرحان محمدنينوى

خديجه عبدهللاصالح طه اسماعيلنينوى

حليمه محمدمحمد حميد حسوننينوى

نعيمه حسينعبدالكريم ايوب جاسمنينوى

منيفه الياسعمار عبدالمجيد يونسنينوى

حسنه فتحيعبدالحافظ عبدهللا عبدالحافظنينوى

وحيده عبدالقادرناطق هاشم سعيدنينوى

ليلى وهباحمد محمد احمدنينوى

فتحيه حميدخضر احمد صويلحنينوى

غزاله احمدقاسم محمد احمدنينوى

راجحه اسماعيلسبهان هاشم عيداننينوى

ليلو خضرصالح حسن محمدنينوى

نزيله صالحصالح علي حسيننينوى

نايله حسينايسر خلف خضرنينوى

هالله محمدمحمود هادي احمدنينوى



منيفه حميدعلي احمد خلفنينوى

معصومه باللفالح خليل محسننينوى

اميره عليحيدر محمدعلي عباسنينوى

فتحيه محمودجمعه خضر زيداننينوى

شمسه فتحيعبد طلب سلطاننينوى

فطومه احمدغانم طه مصطفىنينوى

وضحه جاسمطه محمد طهنينوى

مشراكه حسنعبدالحكيم بشير خضرنينوى

بسمه عبيدعبدالموجود طه سلطاننينوى

مريم طاهربشار بشير جمعهنينوى

حسينه محمدنوزت جمعه ياسيننينوى

مشراكه حسنعبدالرحمن بشير خضرنينوى

عاليه ابراهيمرشيد محمد بلونينوى

حياه شحاذهموفق عبدهللا عبدنينوى

رواء احمدسعد عماد عبدالقادرنينوى

انعام قادراسماعيل فاضل محمدنينوى

فرحه عبداللطيفجاسم ابراهيم حميدنينوى

رفعه عوادريان اكرم احمدنينوى

عيشى عبدالقادرسالم محمد رشيدنينوى

صبيحه رشوعمر محمود علينينوى

شيته عليمحمود ياسين محمدنينوى

حياه شحاذهعدنان عبدهللا عبدنينوى

مريم حسنعمر خليل ابراهيمنينوى

مرهجه طعمهفهد هنو ذيابنينوى

فاطمه محمدمعن فهد هنونينوى

دوله عليجودت مهدي ايوبنينوى

عنود ابراهيمماهر عبدو الياسنينوى

بدريه شيخوفرحان مطر محمدنينوى

نهايه عبدالرحمنعبدالواحد فتحي عبدنينوى

مانيه ياسينمحمود حسن الياسنينوى

فضه عائدفرحان اكليف هتاشنينوى



سباهيه حسينمصعب عامر احمدنينوى

شكريه محمودعمر الياس ابراهيمنينوى

ذابله حسينابراهيم صباح صالحنينوى

شيخه خلفمهند خلف عبدنينوى

نجود يونسابراهيم انس صالحنينوى

عذره حميداحمد محمود صالحنينوى

سكوت حمداويمحمد احمد علينينوى

نوره سليمانعزيز محمد جاسمنينوى

نوال عليعلي حامد نوافنينوى

انتصار عبدالكريمسيف احمد خليفنينوى

سناء محمدعمار ياسين شهابنينوى

ملكه اسماعيلحاتم عبدهللا فتحينينوى

فرحه شبيبفرج عبد حمادينينوى

فاطمه اسماعيلياسر خليل نجمنينوى

هيفاء سليمانبشار خالد محمدنينوى

فاطمه صالحاحمد علي خلفنينوى

عائشه احمداحمد حسين خليفنينوى

مريم محمودليث احمد حسيننينوى

يازي فرحانانزيله خلف علونينوى

مطره عبدهللاحسين ضبع خلفنينوى

حصه صالحقحطان حازم عطاهللنينوى

حبشه غترانسامي احمد خلفنينوى

اضحيه محلسعد زعالن اسودنينوى

صبحه خضرحسين عماش حسيننينوى

سوده دغيمفالح موحان هيداننينوى

خميسه خلفاحمد حسين علينينوى

مستوره انهيرمتعب حمد دبونينوى

مستوره انهيرفواز حمد دبونينوى

زهره احمدرعد ابراهيم حسننينوى

مياسه يونسمحمدعلي جميل محمدعلينينوى

نوفا يوسففواز صالح محمدنينوى



مريم محمودمثنى محسن علينينوى

غزاله محمدساجر عبدهللا ظاهرنينوى

حصه محمدذاكر احمد عبدالعزيزنينوى

ترفه حسينقاسم جاسم محمدنينوى

عليه ابراهيمشعالن احمد عبدنينوى

حكيمه عليصالح خليل ابراهيمنينوى

خديجه حسنمحمود خضر جاسمنينوى

عجميه ذيبوعبدالهادي عبدالجبار زغيرنينوى

شاهه فتحيعبدهللا يونس تركينينوى

حقيله خالداكرم نسم الدين حسيننينوى

نور الهدى عزيزمحمد محمود احمدنينوى

نوفه يونسمحمود محسن علينينوى

عزيزه طهصخر فتحي جاسمنينوى

عنوده محمداياد علي حمدنينوى

حوه حسينريان محمد خلفنينوى

سلطانه رشيداحمد حسن خليفنينوى

جهاده سلطانعبالقادر محمود يحيىنينوى

اميره حسنيوسف حسين ظاهرنينوى

زهره عزيزخالد عبدهللا سليماننينوى

وضحه خلفعبد عيسى خضرنينوى

وضحه سلطانخالد صالح عيسىنينوى

امينه حسنعلي الياس حسننينوى

خاتون احمدعمر محمد حسننينوى

خديجه علوعبدالجبار حسن علينينوى

زهره عليعبدهللا فالح رمضاننينوى

امينه عزيزعبدالحميد فريح خلفنينوى

فتحيه بدويعزيز محمد يحيىنينوى

وضحه محمدمطر سلطان علينينوى

صبريه عبدالرحمنعبدالسالم محمد عبدالقادرنينوى

ملكه سطامرياض احمد جاسمنينوى

حربيه محموداركان محمد محمودنينوى



امينه عبدهللامحمد حميد يونسنينوى

فضيله الياساسماعيل حسين اسماعيلنينوى

فاطمه حسيناياد خليف قاسمنينوى

ابتسام احمداياد جبوري محمدنينوى

كلثومه محمدياسر محمود علينينوى

بشرى طاهرمحسن جميل ابراهيمنينوى

حميده زيدعباس ادريس محمودنينوى

رفعه محمدمصطفى عبدالجبار مصطفىنينوى

غاليه محمدخالد احمد فرعاسنينوى

نشميه عبدنواف محمد عبدهللانينوى

نوره صالحاحمد ابراهيم علينينوى

زكيه ابراهيمطارق خضر عليوينينوى

شهله عليمصطفى غانم داودنينوى

فتي محمدعليغانم محمدطاهر عبدالقادرنينوى

ترفه جاسممحمد خلف صالحنينوى

فطيم احمدجاسم احمد جاسمنينوى

مريم احمدعبدالرحمن احمد خليلنينوى

سوريه عليسعد سليمان جمعهنينوى

شمامه عويدحواس احمد علينينوى

نوفه احمدسيف احمد بيونينوى

حضوره حسينجمعه خليف محمدنينوى

فضيله خزعلسعد صالح احمدنينوى

هدله الياسعماد حسين محمدنينوى

زهور حسينابراهيم ذيبان ابراهيمنينوى

عليه حمزهحسن ابراهيم احمدنينوى

نوفه محمدفواز محمود محمدنينوى

مريم عليياسين سلطان حميدنينوى

نهاد محمدنورياحمد حمود مصطفىنينوى

عائشه عليعامر الياس علينينوى

عذره محمدعليرياض محمد سعيد داودنينوى

منيفه رشيدعبداكريم احمد حسيننينوى



سعاد محمودمحمد انور حيدرنينوى

خيريه احمدحسام الياس احمدنينوى

بشرى يونسصدام محمد احمدنينوى

فطيم محمودخضير محمد حسننينوى

ليله حموداحمد فرحان برونينوى

ريمه محمدمحمد اعويد عيسىنينوى

رفعه محمودثائر اسويلم علينينوى

مريم عزيزياسر محمد علينينوى

سباهيه جمعهخضر عادل احمدنينوى

فطيم محمدعمر صالح عبدهللانينوى

زينب رضاسمير طالب مال هللانينوى

فتحيه خليفقاسم المبيد حنظلنينوى

ترفه عليمحمد صالح خضرنينوى

مريم موسىابراهيم ثالج فرجنينوى

عدوله حمودحسن ياسين طهنينوى

غاليه احمدفاضل حسين ابراهيمنينوى

منيفه حسنصالح ويس الياسنينوى

غرده محمدحارث جاسم محمدنينوى

عائشه محمدسعد محمد سليماننينوى

غنيه سعدهللاعمر عائد قاسمنينوى

هزعه خلفعمار عبدالجبار حمودنينوى

ملكيه عبيدطلعت كردي عبيدنينوى

زكيه حسينعلي حسين عالوينينوى

وضحه ياسيننوري محمد جدعاننينوى

وضحه حمدمحمود خلف حمودنينوى

فضيله فريدانحسين عبدهللا فتحينينوى

مطره جاسميوسف عمر سليماننينوى

هديبه موسىمشرف خليف هواشنينوى

مطوره مخلفطارق ظاهر محمدنينوى

سعديه عليجاسم محمد احمدنينوى

منال يونسمصعب طارق خضرنينوى



شاهه عيتانسهيل مزعل ازيابنينوى

ليلى عليانور عبدهللا حميدنينوى

عدوله ابراهيمبركات حسين لفونينوى

حبيبه حمديادهام خالد كنيهرنينوى

شيرين عميبشار عيدو شمونينوى

ساري حجيكمال اسماعيل خدرنينوى

سعديه احمدمهند محمد ياسيننينوى

هدله احمدصباح حسين محمدنينوى

عمشه كنوشمحمد جاسم محمدنينوى

كرحه عليخضر صالح حسيننينوى

ليلى احمدياسين عبدالمنعم ناصرنينوى

وهبيه شاكرظافر يونس احمدنينوى

نوفه يونسخالد محسن علينينوى

انوير عبدهللاابراهيم شاحوذ صالحنينوى

ابتسام محمدنوزات عبدهللا صالحنينوى

فتحيه حسينهذال خضير احمدنينوى

عيده محمدعضيمان لهيم راشدنينوى

صبحه محمدظاهر خليل حميدونينوى

الهام سالمابراهيم خليل علينينوى

رفعه نهيراحمد علوان محمدنينوى

فاطمه حسينمحمود حسون رمضاننينوى

منتهى احمدزياد وعد شهابنينوى

فتحيه ثالجقاسم محمد موسىنينوى

نشميه محمدماجد فتحي علينينوى

زهره محمودعبدهللا حسين محمدنينوى

صبيحه محمد عليصالح الدين علي طهنينوى

فتحيه غائبشهاب احمد شهابنينوى

عزيمه قاسماياد صديق محمودنينوى

عيده اسودعلي محمد حسيننينوى

عطره امطيررضا عواد سليماننينوى

فطيم فتحيحمادي جاسم محمدنينوى



دباحه ارميضخالد ابراهيم حسننينوى

محاسن سالمزياد ذنون يونسنينوى

لطيفه حميدانملوح عبيد مبردنينوى

محروسه جمعهمحمد خضير ياسيننينوى

حليمه عليمحمد علي احمدنينوى

منايه كريمخلف خويلد جاسمنينوى

صالح خليلعلي عبد صالحنينوى

حمده رفاعيرياض خوام عمرنينوى

طليعه جاسممحمود حسين علينينوى

مريم مجولساجر عبدهللا محمدنينوى

حربيه ظاهرنهاب مشعان يونسنينوى

تركيه محمودعبدهللا فتحي خليفنينوى

منيفه عبدهللاعلي محمود علينينوى

شيرين نايفريبر صبغة هللا عبدالرحمننينوى

بشرى احمدسامر عماد سالمنينوى

عدله قاسمعثمان يحيى جاسمنينوى

ضحيه سيكمحمود عبدالرزاق محمودنينوى

نعام خلفنايف سمير صالحنينوى

عدول عيدوهادي بابير ناصرنينوى

رفعه سليمانخميس محمد جاسمنينوى

وضحه صالحيوسف محمد حسيننينوى

نوفه عليمحمد صالح خضيرنينوى

نزهه عبدصباح عبدالكريم صلبينينوى

كامو عليفراس ميزرا ابراهيمنينوى

سيسي احمدابراهيم خلف كنعاننينوى

هزار غريباسماعيل مراد هادينينوى

برفي سليمانعيدو حسين حمدنينوى

فضه خليلسعود عبدالكريم حسننينوى

تركيه زيدانعدي داود سليماننينوى

عيده محمداحمد محمد اسماعيلنينوى

رمزيه جميلياسر محمد علي حسيننينوى



سناء حسينايمن فاضل عبدهللانينوى

غزاله عكيلفرحان حماد عبدنينوى

صباح عزالدينمحمد صالح يونسنينوى

نوال عجاجسمير عواد عبدهللانينوى

امينه الياسصابر خليل ابراهيمنينوى

سنبله خليلعمار حسو عتونينوى

زهره حسينزياد احمد طهنينوى

بتر حسيناحمد محسن حسيننينوى

سهله حسينياسر صالح مجيدنينوى

فضيله عمرخلف محمدعلي جرجيسنينوى

سميره سميرهمحمد حمزه علينينوى

خديجه محمدرافع ياسين طهنينوى

صبحه ياسينضياء احمد علينينوى

خديجه مناورخلف خضر درويشنينوى

ليلى اخضيرمحمد علي طعمهنينوى

مريم حسانيعبد حمد احمدنينوى

امينه حمندوشعدنان ابراهيم مصطفىنينوى

عيفه محمداسامه علي يوسفنينوى

هنوف عبدهللاعبدالكريم خلف رمضاننينوى

نجوان هايسعبدهللا محمد احمدنينوى

نصره عليحسن اسود احمدنينوى

غربيه حسينسمير حسين علينينوى

حواء عبدهللاسالم خضر احمدنينوى

سعده اسودعلي محمود علواننينوى

فهيمه حسينعالء عبداالمير يونسنينوى

عيشه سلطانفتحي محمد عبدالليلنينوى

وفاء صبحينادر محمد احمدنينوى

الهام عبدهللامحمد جاسم محمدنينوى

جوزه فتحيعماد علي سليماننينوى

حربيه عبدجاسم محمد احمدنينوى

همامه عبدهللانشوان حميد حسننينوى



رفعه ابراهيمسمير شهاب احمدنينوى

قادريه سليمانعطاهللا ابراهيم داودنينوى

عيده سلطانحامد خضير محمودنينوى

شكريه محموديعرب ياسين جدوعنينوى

حمديه عليقاسم محي الدين عبدالقادرنينوى

شيماء ياسينمحمود موفق شاكرنينوى

خديجه حسينيونس سالم يونسنينوى

نهاد عليايراهيم حميد مجيدنينوى

هناء شكرصايل محمود غانمنينوى

سوريه اسماعيلضياء علي محمدنينوى

بشرى محمودسيف الدين مسعود سعيدنينوى

خوله مرعيسعدالدين خليل عطيهنينوى

رواء خالدمثنى مويد عبيدنينوى

ليله احمدعامر خلف عبونينوى

الطيفه محمدشهاب احمد زكونينوى

وداد احمدعبدالرحمن محمد صالحنينوى

نجالء جار هللاعمار ياسر محمودنينوى

قبيله سليمانعوض خابور سليماننينوى

منيفه سعرانعدنان علي محسننينوى

كريمان ابراهيممحمد طه محمدنينوى

نجمه خلفيوسف عبدهللا سعيدنينوى

كلثومه قاسممحمد عبدالسالم محمدصالحنينوى

مريم حمودعمر راغب محمدنينوى

نائله علياحمد جمعه حسننينوى

رمزيه رمضانسعدي علي رشيدنينوى

نوره عايدتركي خلف حشاشنينوى

رديفه يونسهاشم محمدعلي خضرنينوى

جليله يونسسامي جمعه احمدنينوى

حميده جاسمصباح خضير عبدنينوى

هظيمه محمداحمد عبد حمودنينوى

خمي حسنابراهيم عصمان درويشنينوى



فطيم محمدسليمان الياس بلونينوى

رمزيه شيتاحمد حازم يحيىنينوى

يازي يوسفهيان احمد حسننينوى

منى محمودعمر عطيه حميدنينوى

شمسه حسنمحمد سلطان طهنينوى

نجمه فرحانامير علي محمودنينوى

صالحه احمدبسام بالل نزالنينوى

نوال برجسشوكت جميل يونسنينوى

سكوت سعيدادريس صالح محمودنينوى

وصف عليمحمد علي حسيننينوى

زينه عنادابراهيم امجد محمدنينوى

خنسه شهابنواف عساف خلفنينوى

حصه غديرسامي مضحي عبدهللانينوى

خديجه سعيدمحمد حميد حسننينوى

سعاد طحلوطارق عبدالكريم مجيدنينوى

فصله احمدعبدالكريم يوسف حسننينوى

وفاء عبدهللايوسف حقي غانمنينوى

فرحه حماديجاسم عكيل حمودنينوى

مريم محمدبرزان احمد عوادنينوى

حمديه عماشناظم حميد كنتارنينوى

نجاح اعويدعبدهللا يونس سعيدنينوى

فتحيه حسيناحمد حسن علينينوى

جماله جاجانمحمد عباس علينينوى

شمسه محمدعامر احمد حسننينوى

عيده محمدفهد محمد احمدنينوى

بشرى محمدحسن مسلم سالمنينوى

ساجده محمدمحمد ابراهيم جاسمنينوى

يسرى محسنمثنى خليل اسماعيلنينوى

فتحيه عبدهللاصالح ابراهيم خضرنينوى

رفعه عكيلعاصي جميل متعبنينوى

جروه ثوبنالنشمي هالل فرحاننينوى



زينب حسينبسام عباس اسماعيلنينوى

فضيله ابراهيمضامن محمد محمودنينوى

حنان خلفمحمد سهمي صالحالديننينوى

امينه حسنعباس ابراهيم علينينوى

منام فاضلبهجت اكرم بشيرنينوى

بشرى احمدوسام ابراهيم حسيننينوى

رفعه ابراهيمعبدالكريم صالح حسننينوى

ملكه احمدعلي غانم عاشورنينوى

ترفه ثالجسعود ابراهيم عنترنينوى

فاطمه ثالجصالح محمد جاسمنينوى

فصوله خضرزيد عواد محمدنينوى

يازي خضرمحمد ابراهيم حسيننينوى

مشراكه شيتسعيد ذنون يونسنينوى

عدله حماديسعد عادل عبدنينوى

نوفه نورياحمد بشير محمودنينوى

فاطمه قاسمجابر حازم فاضلنينوى

جوزه غربيطالب دوش حسننينوى

حبسه محمودوعد عبدالجبار احمدنينوى

كريمه عليناصر احمد زهياننينوى

هدله خضراثير عبداللطيف جميلنينوى

ترفه حسينابراهيم طه عبدهللانينوى

يازي ابراهيمركاد عبد محمدنينوى

شكريه محمدزينل محمد قاسمنينوى

خديجه حسنرضوان يونس ويسنينوى

طرفه عطيهانمار احمد محمدنينوى

افطيم سليمانقحطان عزيز عبدهللانينوى

نومه عليصالح محمد احمدنينوى

مريم عليفتحي شيخو حمدنينوى

رمزيه خليلمحمد علي احمدنينوى

ريمه احمدمجبل عويد حسننينوى

نوفه كعودرمضان اسماعيل احمدنينوى



زياده مخلفخفيش كريدي رحيلنينوى

منى محمداسماعيل ابراهيم محمدنينوى

ونسه محمدامير محمود حميدنينوى

تركيه جابربسام محمديوسف خلفنينوى

صباح معيوفعمار طالل احمدنينوى

فطمه محمدشكري نقي قاسمنينوى

سته سلمانزيد خليف علينينوى

سوريه احمديوسف اسماعيل محمودنينوى

دره محمدصبري محمد علونينوى

اقبال فاضلاحمد حميد حسيننينوى

صبريه عليابراهيم عبدهللا ابراهيمنينوى

زهره محمدعبد محمود محمدنينوى

شكريه عايدراتب فرحان مناحينينوى

زهراء وعدحيدر عمر يونسنينوى

حمديه عبوشمنتهى حامد عبدهللانينوى

ناثره محمودمحمد حازم ناصرنينوى

هبه هاشمهذال فواز عبدنينوى

نعيمه مصطفىاحمد ابراهيم محمدنينوى

فوزيه جوهرخلف جاسم عليوينينوى

امينه صالحاحمد علي عبودنينوى

ضحيه ابراهيمابراهيم عبدهللا خلفنينوى

كرجيه محمديوسف محمد عالوينينوى

وضحه رضوانفتحي صالح احمدنينوى

عمشه محمدراضي احمد سليماننينوى

نجاح حسنشهاب احمد حسيننينوى

عاصمه صالحابراهيم محمود حسيننينوى

فوزيه جرجيسزيد طلب يونسنينوى

نجمه خلفرائد عامر حسيننينوى

سعاد ادريسعمر عصامالدين صالحنينوى

انسام ذنونمحمد رعد عبدهللانينوى

حسنه عمراحمد خليل عبدهللانينوى



عيده خضرحسون محمد حسيننينوى

فاطمه ابراهيمشعبان علي ابراهيمنينوى

سميره محمدمحمد رياض عبدالجبارنينوى

ندى امينعدي عصام عبدالقادرنينوى

ساجده ملوغيثان عبدالستار محمودنينوى

فطومه عبدوعناد محمود خضرنينوى

سلمى حامداحمد غانم محمدنينوى

وفاء يونسعمر وعد محمدنينوى

شيماء حسنمحمد حسين ابراهيمنينوى

حسيه هديبعلي فنش لبيداننينوى

دجيله اسودسالم مفضي باللنينوى

سوريه مصطفىعمار حسن احمدنينوى

نجمه يونسخالد محو محمدنينوى

سهله عبوشفارس محمود حسننينوى

بدريه فاضلرائد حازم محمدنينوى

خديجه عبدالقادرمحفوظ محمدطاهر يونسنينوى

وطفه يونسسالم ذنون يونسنينوى

رفعه جاسموعد محمد علينينوى

وسميه حسينفهد خلف ابراهيمنينوى

عليا غانمخالد ذنون يونسنينوى

حبوس عوادمنيف محسن نوماننينوى

امينه عوادمحمد عادل محمدنينوى

مريفه كنفذعلي سوادي هندينينوى

نذيره محمداياد خضر عباسنينوى

رابعه جاسمضرغام غانم يوسفنينوى

نعيمه مصطفىمحمد ابراهيم محمدنينوى

زوره مصطفىباسم محمديونس حمونينوى

ترفه احمدماهر علي حسننينوى

منتهى محمدرعد نوري قاسمنينوى

سميره ادريسصفوان غانم محمدنينوى

زالل صالحعبدالكريم محمد غربينينوى



دره فرمانفيصل نواف عزونينوى

الهام شاكرمصعب سالم محمودنينوى

مريم محمدواثق محمود محمدنينوى

سكنه عليجابر حازم حسيننينوى

مهيه محمودخليل خلف عبدنينوى

خزنه سعلوعمر احمد حسيننينوى

عيشي محمدعلي احمد خلفنينوى

شريفه عيسىاياد حسين علينينوى

رفعه فاضلنجم عبدهللا حواسنينوى

فاديه محمدمحمد نشوان محمدنينوى

فتحيه سعيداحمد عيسى سليماننينوى

ليلى محمداحمد ابراهيم خليلنينوى

عليه محمودابراهيم عواد محمدنينوى

عمشه عبيدوعد عبدهللا باللنينوى

يازي فتحيلقمان غانم محمدنينوى

خوله حسننايف محمد نايفنينوى

خديجه محمدسعيدخليل ابراهيم عزيزنينوى

يازي فرحانعمار عبدالعزيز تركينينوى

عمشه محمودرجب عبدهللا محمدنينوى

عيله محمودعلي فاضل عرفاتنينوى

نوفه رموحامد محمد علينينوى

ميان الياسسعدون حسن يوسفنينوى

عمشي خليلسيدو محمود خدرنينوى

عدول عيدوخيري خلف قاسمنينوى

برفي مرادعلي حيدر بشارنينوى

عدالني شموحمو خلف عتونينوى

سميره محمدعبيده عامر محمدنينوى

حصه علياحمد فاضل عبدهللانينوى

ترفه صالحفائز تبان عبيدنينوى

مطيره عجاجنواف عواد دوماننينوى

وهبيه سعيدقيس يحيى قاسمنينوى



زينه سالمالياس خضر محمودنينوى

مطيره مفطيعدنان احمد عنيزاننينوى

وعديه عبدهللاامجد علي حسيننينوى

جزعه ابراهيمعبدالكريم خضر مصطونينوى

ثكله احمدعبدالكريم محمد خلفنينوى

مريم محمدنزهان حمو خضرنينوى

وضحه حسيناركان عمر احمدنينوى

ساهره ابراهيمبشار سالم محمدنينوى

ترفه هويديعبدهللا الياس صالحنينوى

عجبه محمدفرحان خضر عفتاننينوى

عزيزه حموديميسر جوير مهيدينينوى

ليلى مهديغانم احمد حسيننينوى

مريم محمودطالل احمد ابراهيمنينوى

خديجه احمدوليد غازي عبودنينوى

امينه صالحيوسف محمود ابراهيمنينوى

ضحى موفقغانم عادل ياسيننينوى

فاطمه احمدهزاع احميد عبدهللانينوى

خديجه حسيناحمد محمود علينينوى

سالمه طلبمتزوج علي حسيننينوى

فائزه خضرمحمد احمد عباسنينوى

منى محمدخلف احمد حميدنينوى

موثر جمعهعبدهللا نجاح حسننينوى

فضيله قنبرحسن عونيعلي يونسنينوى

نني نوحوسام محمدجواد احمدنينوى

عواشه محمدصالحعبدالكريم الياس خضرنينوى

نسيبه سعيدامين شعيب اميننينوى

ممدوحه توفيقعبدالكريم شيت عبدهللانينوى

عليه صالحاسماعيل بشار احمدنينوى

بهيه يونسمحمد حسن حسيننينوى

هديه خليفمحمود محمد حسننينوى

نوفه ملحمحسن ذياب احميدنينوى



صبحه جمعهاحمد مغير محمدنينوى

خديجه مهديفرحان عليهادي حيدرنينوى

سميره يونسمحمد قصيد حسيننينوى

فضيله عيسىكريم احمد الفينينوى

نوره حموداحمد عجاج حمدنينوى

سكينه جليلعلي مهدي غازينينوى

مها حسينمحمد فيصل ياسيننينوى

زكيه حسينعباس يحيى عباسنينوى

وهيبه عبدهللاثامر محمد جاسمنينوى

نوال محمدصالحعماد عبدالمجيد محمدحسننينوى

سعاد محمدامجد حميد محمدنينوى

سعده حمادحسين صالح احمدنينوى

وضحه محمدعبدهللا جواد محمودنينوى

وفاء محمدسليماحمد سمير اسماعيلنينوى

نجاح ابراهيمعلي زينل حسننينوى

رمزيه ابراهيمياسر عمار بشيرنينوى

عفته حسناحمد علي صالحنينوى

محروسه حسينبارق عبدالغني محمدنينوى

مريم علييحيى صالح حسننينوى

نهله شيتعلي فارس خليفنينوى

طليعه ندىخليل ابراهيم جاسمنينوى

عرينه صايلعلي محمد صالحنينوى

صبيحه سليمانعمار احمد عبدالمعيننينوى

منتهى يحيىسلوان عدنان توفيقنينوى

نوال هاشمرضوان اياد صالحنينوى

نهله نذيريحيى احمد يحيىنينوى

هالله خليلاحمد يونس ياسيننينوى

خلوده احمدرعد عزيز صالحنينوى

ليلى عليمحمد علياوسط فاضلنينوى

غاليه مجيدقيس سليمان محمدنينوى

امينه احمدكاميران عبدهللا سليماننينوى



غاليه عليمقداد عزيز احمدنينوى

جيل محمدمشير عثمان جندونينوى

نارنج شفانمروان سيفاالدين محمدنينوى

فاطمه صالحنبيل حميد خضيرنينوى

سلوى صالحابراهيم عبدالغني جاسمنينوى

غازيه عزيزتايه جاسم منصورنينوى

سناء جاللريان احمد حامدنينوى

هدله خضرادريس عبد خلفنينوى

فاطمه احمدنشوان طليع مجيدنينوى

عيشه حسينعبدالكريم محمود مرادنينوى

شهربان حسنعلي محمدجميل احمدنينوى

رمزيه حسنهشيار فخري طاهرنينوى

رفعه جرجيسمحمد ابراهيم خليلنينوى

عمشه صالحاحمد صالح محمدنينوى

مهديه صالحثائر ذنون يونسنينوى

فتحيه مكاويمسلم عريف عبدهللانينوى

فاطمه سالمحسن محمد عفيننينوى

سعديه قادرمحمد ياسين محمودنينوى

عيده محمدمحمد خلف محمدنينوى

عيده محمدعبدهللا خلف محمدنينوى

ثريا عليطه عويد فتحينينوى

حنان محسنفراس حازم طهنينوى

صفه حمداويحسان ابراهيم خليلنينوى

امينه محمدفارس ابراهيم عوادنينوى

شاهه ابراهيماحمد محمد صالحنينوى

اميره سعدهللاهيثم نوفل محمدنينوى

هديه سلطانخليل محمد داودنينوى

سوريه قاسماسعود شكر محمودنينوى

امينه محمدصالحغسان مصطفى محمدنينوى

عطوه محمدمحمد حسن حسيننينوى

عيده تمرخليل يوسف حامونينوى



صبحه عزيزحميد مجيد عبدهللانينوى

حياه معيوفزياد احمد حسيننينوى

زريفا اسخريانجم خضر فرنسونينوى

كرجه فتحيعلي حسن مضحينينوى

نفله محمدجاسم احمد حسننينوى

امل نوريحبيب وهب محمدنينوى

صبريه محمدتوفيق حامد محمدنينوى

حياه سليمانناطق هاشم زينالعابديننينوى

شاهه احمدجودت كاظم محمدعلينينوى

شعاع جاسمنافع سالم احمدنينوى

هياسه زعيراحمد عباس حصينينينوى

امل محمديونسعابس علي زينالعابديننينوى

سعديه مجيدنواف جاسم محمدنينوى

عذيه بلوعويد صالح حمادينينوى

مرجان خلفخديدا حجي شرونينوى

عمشه خزعلالياس علي محمدنينوى

سهيله سعيداسامه ابراهيم محمدصالحنينوى

عنود صالحصخر موسى صالحنينوى

فيروز حسنعبدهللا رميض حميدنينوى

غاليه خلفعثمان محمود علينينوى

صالحه خلفرمضان احمد حسننينوى

فرحه خلفشهاب احمد علينينوى

خضيره خلفعلي خضر عيسىنينوى

حسينه محمديونسحسين يوسف عبدهللانينوى

انتصار فيضلحسن فالح صالحنينوى

فاطمه عليفالح حسن رشيدنينوى

خديجه رمضانعلي جمعه سلطاننينوى

ضحيه فتحيعبدهللا فتحي محمودنينوى

صافيه خضرمخلص محفوظ محمدنورينينوى

نوره خلفسليمان خلف محمدنينوى

شاهه عليعمر رشيد عزونينوى



امينه حسينحسن مظهور حمودنينوى

خوله محمدصالحصفوان عايد محمودنينوى

نهايه خالدنواف سالم علينينوى

فطومه عبودفتحي محمود خضرنينوى

سلطانه سليمانتوفيق حسين خلفنينوى

نجاه جهادعبدهللا مشعل نجمنينوى

عجميه ابراهيممسعود خالص ابراهيمنينوى

شرين مراداسماعيل حسن محينينوى

الهام عبدالسالممازل حازم محمدنينوى

صبيحه يوسفعمر محمد صالحنينوى

نهله خليفمحمد كمال احمدنينوى

حميده فيضيرعد هالل غانمنينوى

صبحه احمدصدام عبدهللا سلطاننينوى

نوفه خضراحمد حسين علينينوى

فيحاء صبحيعالء طارق غانمنينوى

اسيا ابراهيمنورالدين علي حسيننينوى

خوله محمدبرزان فنر احمدنينوى

بهار يونسطه عربو يوسفنينوى

بشرى محمدرضوان اسماعيل عوادنينوى

هيفاء نجميونس جاسم محمدنينوى

سعديه نوافمحمد يونس حسيننينوى

ثريا نجمعدي محمد عبدهللانينوى

عسله سرايجريدان احمد علينينوى

زكيه خليلعلي سليمان عطاهللانينوى

دره خلفحسين رومي احمدنينوى

عذره رشيدحسين احمد حسيننينوى

حنيفه احمدنبيل ابراهيم مصطفىنينوى

زليخه اسماعيلرشيد قاسم صوفينينوى

اسمه حسنفالح محمد احمدنينوى

ترفه احمدياسين فتحي محمدنينوى

ليلى الياسعلي محمد يونسنينوى



فريده ياسينعامر صادق محمداميننينوى

صبريه رستمسيفالدين عبدالرحمن شيتنينوى

بيرو سليمخالد بيرو سليمنينوى

ناهده محمدجمعه حاجي اسماعيلنينوى

خديجه احمدهشام حميد محمودنينوى

خديجه صبريشفان محمد لوندنينوى

فتحيه شريفمحمد قاسم حسيننينوى

امينه سيلمخالد صالح اسماعيلنينوى

فخريه الياسبشير هادي محمدنينوى

حليمه محمدازهر ابراهيم سليماننينوى

عئشه حسينمشعل اسماعيل صويلحنينوى

وطفه ذيابثائر فالح حنشنينوى

امينه حسنحقي سليمان علينينوى

عويشه هاللعيسى سليمان عزاوينينوى

شياله عزيزسالم محمد يوسفنينوى

عزيز محمدباسم فاروق جاسمنينوى

هاجر حامدمحمود سلطان عياشنينوى

امينه عبدهللافنر علي خلفنينوى

يسرى محمدمصطفى محمدشاكر محمودنينوى

عيده ذنونعباس غايب رشيدنينوى

طليعه جاسمتحسين احمد صالحنينوى

حال عبدهللاابراهيم حسين امهيدينينوى

جميله هزاعراغب عبداللطيف هذالنينوى

كواكه مطرعمر خليل ابراهيمنينوى

بيشه فاضلمحمد ادريس محمدنينوى

حمده محمودعبدالجبار محمود شنونينوى

فلاير محمدرياض محمد احمدنينوى

رحمه دلوجمال عبدهللا هاللنينوى

سهله وهبمصطفى محمد سليمنينوى

ميشه فاضلفاضل ادريس محمدنينوى

نجود محمدحسين علي حسيننينوى



كتبيه خلفنايف جاسم محمدنينوى

خديجه باقرمحمد قاسم محمدياسيننينوى

نهال احمداحمد نعمت احمدنينوى

احالم حازمحسين عامر جاسمنينوى

جهاويه خليلمحمد محمود عوادنينوى

شوشه مجولمحمود اسماعيل محمدنينوى

مريم حسنسعد محمدعلي وادنينوى

باسمه خليلاحمد محمد علينينوى

فتحه توفيقالياس خضر عبدالكريمنينوى

منيفه نشميوضاح عبد راضينينوى

علويه هليلعلي عبد مطيرنينوى

وضحه سلطانفواز حسن عمورينينوى

عديله محمدرضوان فتحي طهنينوى

شكريه عبيدطه محمود منصورنينوى

عائشه محمدصالحغسان عبدالغني بشيرنينوى

عمشه بيوازهر علي حبشنينوى

مريم حسينعلي ابراهيم احمدنينوى

خديجه خليفاحمد علي حمودنينوى

عيده يونسعبدالعزيز جبار ناصرنينوى

عيشه يحيىحازم عبدهللا سليماننينوى

نهله عبدالحميداوس عزالدين عبدالجبارنينوى

صبحيه مصطفىكنعان محمدامين يونسنينوى

فاطمه ابراهيمعلي يونس حسيننينوى

نازي علياحمد مراد جولونينوى

دره صالحاحمد عبدهللا خلفنينوى

مهديه صالحعمر حامد محمدنينوى

شمسه عوضفرحان وعدهللا هزاعنينوى

نعيمه عمرجاسم يونس محمدنينوى

اوضاحه محمدمحمد عبدهللا باشانينوى

حكيمه حسينماجد محرم محمدنينوى

جميله عباسبشار حسن جاسمنينوى



ضحيه حمودميسر احمد حبونينوى

رغده خليلبشار وليد محمودنينوى

ريمه عليياسين خلف خضرنينوى

فاطمه فتحيراكان احمد ساطاننينوى

يسرى يونسيحيى خالد عبدالرحمننينوى

انزيله وهبحارث صالح خضرنينوى

عيده محمدصالحقاسم عبدالجبار محمدنينوى

احالم احمدحمزه صالح احمدنينوى

فضليه محمودبشار الزم محمودنينوى

هناء عبدهللافراس احمد حسننينوى

قدريه محمدصالححسين احمد محمدنينوى

ناظره يوسفطه ابراهيم احمدنينوى

بلهانه حسنسعود خلف حسننينوى

سميره زيدانعمر عبدالجباار خضرنينوى

فهيمه خضراحمد خلف سليماننينوى

حنان عليامير محمدصالح مهدينينوى

ماجده عيسىعمر عادل محمدنينوى

خديجه حسينعالء ذيبان رمضاننينوى

عنود فتحيخطاب حسون علينينوى

مها محمدكاظم رضا حيدرنينوى

حكيمه محمودمهند عبداالله مرعينينوى

زهره عبدهللاعامر علي حسننينوى

سوره كعيدمحمد هايس دهامنينوى

فاطمه مصطفىسليمان امين عبدالقادرنينوى

فوزيه عبدهللانزار عبدهللا علينينوى

عدلي حاجوعبدالعزيز ابراهيم صالحنينوى

وحيده محمودابراهيم ياسين احمدنينوى

مهيه خلفحضيري بروش صالحنينوى

امونه عبدمحمد علي سلطاننينوى

ترفه جعفرياسر خلف محمدنينوى

نشميه حسنموسى علي محمدنينوى



خنوسه ياسينمحمد موشي سليماننينوى

فضه محمدالياس خالد الياسنينوى

عيشه محمدخالد محمود محمدنينوى

ترفه احمدميزر الياس احمدنينوى

كراحه عوضبشار سبهان عايدنينوى

خديجه هوارفالح حسن علينينوى

خدليه محمدحارث سلطان عبدهللانينوى

رفعه احمدبشار هايس جربوعنينوى

عليه محمدعبد علي هويدينينوى

ليلى عويدصالح حميدي محمدنينوى

وضحه احمدحسن محمد ابراهيمنينوى

غزاله عبدالحامد ميجان الياسنينوى

انصاف عزيزمحمدعلي احسان عزيزنينوى

خلفه كناصشيماء سامي مرجبنينوى

فتحيه عليفاضل عباس حامدنينوى

فوزيه مسيريعقوب يوسف مرجبنينوى

ثريا مصطفىعمر عبدالرزاق خليلنينوى

ترفه حواسسعد علي احمدنينوى

زهره صالحعدنان حسن حمادينينوى

عمشه شرقيحسين احمد سلطاننينوى

ورده سندفهد عوده حسيننينوى

نذيره عبدالهادياحمد محمدعلي محمودنينوى

شمسه جاسمامجد عبدهللا ابراهيمنينوى

شيحه حسنفارس نوري سلماننينوى

امنه مصطفىشمال بشير احمدنينوى

هزني حاجيسليمان حسين سليماننينوى

ناديه عليجوهر بشير عبدهللانينوى

خديجه علياياد محفوظ طهنينوى

عذره يونسعبدهللا فتحي نجمنينوى

ذكرى حمدونسيف رياض مويدنينوى

محروسه محمدعادل علي كفرينينوى



ونسه ملوحنعيم احمد علينينوى

الهام ياسينبهاءالدين نزار ادريسنينوى

عامره ذنوناحمد ياسين سلطاننينوى

امينه عليسبهان اسماعيل عباسنينوى

ماجده  عيسيعلي عادل محمدنينوى

نومه عويدسراي عواد هليلنينوى

احالم حازمزيد عبدالكريم محمدنينوى

خزنه غديرشعالن اشالش كفشنينوى

منيفه عجيلنصيف ربيع نوافنينوى

فطيم حمودصبيح كرعوب صعبنينوى

حود حبيبياسين سلومي جاسمنينوى

اغشيه طعمهامطيران فرحان مدلولنينوى

معيوفه ادخيلفرحان عبدهللا مرفوعنينوى

عيده حسنعبدهللا عوض حسيننينوى

بتول ادريسمصطفى علي حسيننينوى

امينه سالمعباس جهاد عبيدنينوى

فتنه نافعاحمد عبدالسالم حامدنينوى

غنيه رشيدمحمد يونس عمرنينوى

كوالي قاسمحضر عاشق عبدالجبارنينوى

فطيم عليويحميد احمد عطيهنينوى

ايمان محمودمحمد خضر حميدنينوى

ثوره حسنلؤي ضياء جاسمنينوى

صلفه خليفمحمد علي حمادنينوى

فطيم محمدسفيان عبدالرحمن خلفنينوى

نو حسنايوب يونس كاظمنينوى

فضليه محمدايمن موفق رمضاننينوى

فهيمه احمدمحمد غانم محمدنينوى

فطيم يونسطارق خضر محمدنينوى

عائشه عبداحمد محمود يونسنينوى

عبير عبدالسالمسرمد عماد بهنامنينوى

شاهه احمدحازم كاظم محمدنينوى



ابتسام سلومعبدالباصط ناظم الياسنينوى

رفعه بازوعطشان خضر عبدهللانينوى

فهيمه الياسمزاحم فخري حسيننينوى

نجمه محمدسيف الياس حسيننينوى

عيده محسنمهدي صادق جعفرنينوى

ناديه محمدصالحمؤمن عبدالعالي صالحنينوى

سالمه يونسعبيد صالح حسوننينوى

قاهره سعدهللاكرم محيالدين عزيزنينوى

خديجه حمدغانم احمد طهنينوى

حلوه حسينوليد اسماعيل حسننينوى

وضحه سليمانعلي حسن علينينوى

نجالء فتحيعبدالكريم يونس علينينوى

هيبات يوسفعقيل غانم وهبنينوى

حوريه ابراهيمعبدهللا فتحي عبدهللانينوى

سميره سليمانمحمدعلي زهير غانمنينوى

نوفه احمدجاسم محمد عويدنينوى

زهور نوريعزام هاشم ياسيننينوى

بدريه اسماعيلنجم لطيف محمدنينوى

نفيسه الياسفاضل قاسم حسننينوى

جمهوريه فتحيماهر طه محمدنينوى

فاطمه ابراهيميونس موسى عبدالكريمنينوى

زهري ابراهيمعدنان رشيد رمونينوى

دينار احمدعقيل مجيد محمدنينوى

روى عادلمحمد سعدهللا جاسمنينوى

فاطمه محمدشبر علي حسيننينوى

عزيزه محمدحبيب عادل حسيننينوى

سخيف عائدحماد علي عائدنينوى

زري ياسينرائد ذنون يونسنينوى

خوله عمرضياء اسماعيل ابراهيمنينوى

حسيبه عبدالقادرمنتظر محمدعلي عونينينوى

حصه احمدمجيد نايف احمدنينوى



ترفه عبدهللاعبدهللا حواس محمدنينوى

عزيزه محمدعلييونس ذنون يونسنينوى

رقيه يونسمحمد مصطفى محمدنينوى

شاهه عبدهللامحمد معيوف احمدنينوى

غنيه كريمجواد داود سليماننينوى

فيضه بشيرمريد حمود دبوسنينوى

شليمه رشيدبشار اسماعيل سليماننينوى

فتحيه عليخضر خلف محمدنينوى

حليوه حسينطالب خضر خالدنينوى

خديجه ظاهرحسين علي حسونينوى

وضحه احمدمحمد حسون حسيننينوى

جازيه يوسففالح احمد حسيننينوى

نجمه حسنعمار يونس قاسمنينوى

عليا ماهللاصالح ذنون صالحنينوى

هدى احمدوعدهللا احمد محمدنينوى

فوزيه احمدخيري وهب الياسنينوى

سميره هاشمحسن حسين علينينوى

حصه خلفابراهيم سالم حمودينينوى

ليليى قدوريفراس سامي محمدصالحنينوى

عمشه محمدفهد احمد خليلنينوى

شاهه حمزهنكتل فاضل حميدنينوى

ناديه عليرشيد فتاح رشيدنينوى

صالحه طساسجساب محمود رجبنينوى

دوله احمدعبدهللا حمد عطيهنينوى

فاطمه عكلهجياد احمد خضيرنينوى

فاطمه حسنقيس فواز مرعينينوى

صبحه حسيناحمد سعدون عبدهللانينوى

زوينه خضيرفرحان سعيد احمدنينوى

ساهره اسماعيلمحمود فيصل محمدنينوى

اخالص حازماحمد ياسر علينينوى

رده حديديوسف محمود احمدنينوى



خديجه صالححسن علي حسيننينوى

فتحيه عبدعبدهللا محمد احمدنينوى

اضحيه صالحمحمد صالح ابراهيمنينوى

فاطمه محمدعبدهللا عبد محمدنينوى

خاتون عليرمضان طالب حسننينوى

سعديه ابراهيممحمدطاهر عبوش احمدنينوى

بيداء خليلمؤيد محمدعلي جاسمنينوى

امياس شكربشير نزار مجيدنينوى

زهره اسماعيلبشار علي محمودنينوى

هناء سالمنزيه كامل قدورينينوى

فطيم حمدسعدون يونس محمدنينوى

ذباحه خضرعلي صدام يوسفنينوى

سهام عبدالرزاقمحمد علي حسننينوى

عليه حمودياسين عبد ياسيننينوى

شكريه مجيدهشام محي الدين جمعهنينوى

مريم دليفيصل حمو سليماننينوى

فهيمه خلفيونس احمد حامدنينوى

غزاله محمدنوح عبدهللا ظاهرنينوى

سعاد طهبرزان طه اسماعيلنينوى

حليمه داودعبدالرحمن احمد ابراهيمنينوى

تركيه احمدكريم ارغيفان شوكاننينوى

نزيله غيتاليجاسم محمد خليفنينوى

زونيه خضيراحمد سعيد احمدنينوى

هنديه فياضانور رشيد ظاهرنينوى

شمسه حيدرصفوان يوسف الياسنينوى

شياله صالحعبدهللا الياس خليلنينوى

بصيره خضرعدنان فاروق محمد علينينوى

فاطمه محمدتوفيق محمود خضرنينوى

رحمه حسنعدنان بالل حسننينوى

رمزيه خليلباسم حسن عبدالقادرنينوى

نوفه هيتواكرم عبدهللا احمدنينوى



صبحه عليخلف فالح حسننينوى

فرحه ابراهيمابراهيم خضر خلفنينوى

وضحه ياسينرياض احمد طهنينوى

زينه ابراهيمجوهر فهد عبدالعزيزنينوى

منيره عوفيدريد يونس حسيننينوى

صالحه حسينحازم حميد جاسمنينوى

فرحه محمدمحمد خضر احميدنينوى

حبسه اسماعيلاحمد عبد محمودنينوى

نيره طهحميد عبد ذنوننينوى

غاليه عليابراهيم اسماعيل خلفنينوى

عيده خالديوسف عبدهللا محمدنينوى

كرجيه طهعبدالخالق سالم احمدنينوى

ملكيه فتحيمحمد منسي عبدالرحمننينوى

وفيه محمداحمد وليد شيتنينوى

عمشه عليطه ذنون خلفنينوى

فتحيه خلفسلطان خلف احمدنينوى

غزاله عليبنيان رشيد علينينوى

منيفه عويدصالح محمد سليماننينوى

زينب راضيماجد عبدالكريم غانمنينوى

هديه عبدهللامصطفى عباس محسننينوى

صبحه عبدهللامحمد عطيه حسيننينوى

ثريه حسينعبدهللا مرعي حسننينوى

صالحه عبدهللاصالح خلف عيسىنينوى

عيده حسيناياد خلف علينينوى

كولي بدرعامر خضر حسيننينوى

زهره محمدشامل محمد خضرنينوى

فوزيه احمدخليل ابراهيم عباسنينوى

حمده احمدعمار عبدهللا سعيدنينوى

نزيله احمدمحسن عبدهللا علونينوى

وضحه صالحمحمد يونس ابراهيمنينوى

ترفه احمدذياب احمد خضرنينوى



زبيده حبيبمحمد عبدالخالق محمدنينوى

سنيه فتحيسبهان سليمان احمدنينوى

فضه خلفعلي حسين علينينوى

عثره خلفقاسم ابراهيم حسيننينوى

هديه احمدجاسم احمد محمدنينوى

رمزيه خليفهسمير اكرم صالحنينوى

هنوف فتحييونس عبد خلفنينوى

غزاله صلبياحمد نايف سلطاننينوى

سوريه اثريفرحان احمد جارينينوى

امينه حسينخالد عبدهللا حسننينوى

حمده خالدهاشم فتحي محمدنينوى

شمسه عبدهللاوليد عبد محمدنينوى

راجحه حازممحمد مظفر حازمنينوى

خديجه عليجمعه خلف عكلهنينوى

عناده عودهماجد عنتر حبيبنينوى

وزه جاسميونس نايف يونسنينوى

غربيه عزومحمد اسماعيل رومينينوى

عنود طالبمتعب صالح علينينوى

نوفه احمدعمار علي عاكوبنينوى

نايفه احمدعلي احمد محمدنينوى

ناريمان ذنونعمر احمد حسيننينوى

حميده عيفانكريم ناصر عائدنينوى

امهيه اعويدظاهر ثويني دهيمنينوى

حضيريه بدنفاضل الزم رميالننينوى

مريم احمدمحمد حمو محمدنينوى

تسواهم شهاباحمد ابراهيم فتحينينوى

فوزيه شيتسامي جاسم قاسمنينوى

حمديه ابراهيمرعد احمد سعيدنينوى

كوري عمربرجس حسن نمرنينوى

كالن مرادقاسم يوسف عيدونينوى

الحان محسنعمر محمد عبدالقادرنينوى



عفره جفالادهام بدن عباسنينوى

وهبيه يحيىشعالن عبود حامدنينوى

شعله محمدحماد وردان جدوعنينوى

ميان ملحمجميل سعيد احمدنينوى

خفشي سليمانملحم دربو خلفنينوى

حليمه خالدفتحي فائز عبدهللانينوى

وضحه عليخليف مروط عوجنينوى

فطومه محمداحمد خلف جاسمنينوى

هالله احمدعمر ابراهيم ياسيننينوى

عدى خديدهعمر حجي عبدهللانينوى

مريم شيبومروان جميل عزيزنينوى

رحمه سليمانقاسم عبدالحميد حسيننينوى

غزال كالوخضر الياس جردونينوى

برقيزه طهخضر عزيز الياسنينوى

سيسي اسماعيلخليل حسن عصماننينوى

كوجر شموخلف شمو خرونينوى

ترفه احمدحاتم شبيب حسننينوى

مريم احمدسيف علي حسيننينوى

شكريه كريمداود سليمان محمدنينوى

انعام حامدحسين ابراهيم احمدنينوى

عليا خلفشامل الياس خضيرنينوى

نفيه سلوسعيد اوصمان علينينوى

شيرين حسينسامي خيرو كارسنينوى

فضه فضيلعمر خليف مفضينينوى

عدله نجمعثمان علي محمودنينوى

ضحيه جاسمسالم صالح فتحينينوى

عليا احمداحمد محسن عيداننينوى

رتبه محمدكنعان علي محمدنينوى

خوله بدرعالء حمو محمدنينوى

ابتسام محمودفهد حازم محمدنينوى

عائشه محمدعمر عبد علينينوى



غربيه عبارنصر محمد خليلنينوى

شمسه عليزهير خضر مصطفىنينوى

امل عبدالحافظمحمد طالل كهالننينوى

طفله جاسمخالد سالم صلبينينوى

صبحه احمديعقوب تركي شهابنينوى

نجاح سليمانمحمد محمود طهنينوى

هيفاء اديبفهد عالء حسيبنينوى

ايمان زكيعمر سعد هللا عبدهللانينوى

فوزيه دحاممحمد راسم شاكرنينوى

فرحه حسينرضوان محمد مطرنينوى

خديجه عبدهللاحسين سعدون مرعينينوى

رفعه حسينعلي حسن خضرنينوى

شمسه صالحعناد صالح ابراهيمنينوى

فتحيه جلودعباس صالح ياسيننينوى

صبحه دبونفاضل درع صبحنينوى

خديجه عبدالحافظاحمد محمد حميدنينوى

ترفه محمودابراهيم محمد جرجيسنينوى

فاطمه محمودمحمود احمد صالحنينوى

بهيه فاضلرياض بنيان محمدنينوى

كريمه عليخلف مشعان سلماننينوى

شاهه يونسنواف غانم عبيدنينوى

ترفه احمدعبدالعزيز سالم عبيدنينوى

رمزيه محمدطالل زيدان محمودنينوى

خوله جاسمشاكر محمود ياسيننينوى

يرفه محمودعلي اعبيد محمدنينوى

عواشه يونسطه محمد حسننينوى

عنود احمدشحاذه ابراهيم حسيننينوى

اميره محمودعلي معاذ عبدالجوادنينوى

سكينه مرعيحسن عبدالقادر محمودنينوى

وزه يونسحسن داود سليماننينوى

تركيه محمودمحمد فتحي خليفنينوى



حويله كنعانعبد احمد برهونينوى

ميو برهيمنواف عيدو الياسنينوى

زهره عبيدعبدالقادر حسين جرجيسنينوى

شيرين شموصالح حسن صالحنينوى

رابعه يونسياسين حسن صالحرابعهنينوى

ساره محموداحمد بلو جاسمنينوى

عمشه ابراهيممحمد فتحي حسننينوى

حمده رفاعيشامل خوام عمرنينوى

غزاله صباحغازي حسين غالبنينوى

عمشه خضرعلي الياس جاسمنينوى

كوجر الياسخديده حمو بركاتنينوى

نوير عبدهللافيصل ياسين ويسنينوى

خديجه محمدمحمد خلف سعيدنينوى

امينه حسنابراهيم طه حامدنينوى

جميله فاضلحبيب حيدر قاسمنينوى

يسرى احمدمشعل منيف صالحنينوى

افطيم طهعطاهلل هاشم طهنينوى

ترفه تويسمخلف هليل فرحاننينوى

غنيه امديدفتحي محمود خضيرنينوى

خيريه الياسيونس صالح احمدنينوى

نجود ضيفاحمد يونس احمدنينوى

عمشه فتحيساجد حسن علينينوى

امونه داوداحمد رمضان مناعنينوى

عديله حسنرعد مهدي صالحنينوى

ملكه محمدعلي زيدان خضرنينوى

وضحه خضرابراهيم جدعان محمدنينوى

تفاحه ادماحمد صالح محمدنينوى

نايله محمدطارق عزيز ابراهيمنينوى

هاجر محمدطه ويس ابراهيمنينوى

حمده سالمصباح نوري محمدنينوى

هناء فاضلمحمد رافد داودنينوى



عمشه رمضانمروان خضير شعيبنينوى

يسرى قاسمعاكوب يوسف صالحنينوى

خديجه عبدالقادرقاسم حذيفه قاسمنينوى

صبحه مصلحاسماعيل احمد عبدهللانينوى

زينه سعيدعمر جاسم محمدنينوى

نوفه فاضلخضر الياس خضيرنينوى

فطيم صالحعبدالجليل نايف عكلهنينوى

مدركه احمدمروان عصام عبدنينوى

شمامه حسيناسماعيل خلف اسماعيلنينوى

نازك عبدهللاعمر علي رمضاننينوى

عيده دخيلاحمد محمد خلفنينوى

عفره خلفصائب علي الياسنينوى

زهره عبدهللااحمد خلف احمدنينوى

حسينه حسينعلي سهيل علينينوى

ريه غربيجاسم محمد خيرينينوى

سناء احمدعمر علي فتحينينوى

كلثومه محمد علياحمد هادي ادريسنينوى

فطيم طوفانحسين محمد كردينينوى

وفاء سالمعبدالرحمن ابراهيم عبونينوى

خديجه رشيدادريس شيت محمدنينوى

صبريه ابراهيمعزالدين ايوب حسيننينوى

صبحه نجرسبالل حبش علينينوى

فتحيه احمدخالد ياسين يونسنينوى

كطمه عجيلثروي غربي صابرنينوى

لطيفه احمدحسين احمد سلطاننينوى

عواشه عليعبدهللا ياسين عليوينينوى

مريم طهعلي خليفه فندينينوى

مريم خلفنواف عبد عبدهللانينوى

صبريه حسينصادق محمد اسماعيلنينوى

لطيفه محمدمحمود احمد محمودنينوى

عيده داودياسر تركي عثماننينوى



عنود محمودعبدالقادر احمد عثماننينوى

فطيم عناصعزيز موسى احمدنينوى

ساهره امهيديشامل محمدشيت خضرنينوى

فطومه احمدفتحي سليمان احمدنينوى

حكيمه ادريسمعتصم محسن زيداننينوى

غربيه طلبمفرح افريان احريثنينوى

فوزيه صالحمحمد زيد عبدالمجيدنينوى

نوفه حسينواثب احمد حمادهنينوى

هنوف محمدعلياحمد جاسم محمدنينوى

سعديه حنتوششامل يونس احمدنينوى

عمشه حسينعزالدين ابراهيم حسيننينوى

عيده صالحعبد علي عيسىنينوى

فوزه صالحجاسم محمد حميدنينوى

خديجه سعيداحمد حميد حسننينوى

رياده احمدنشوان علي محمدنينوى

مريم خضربرزان اسماعيل علينينوى

نوفه محمودصباح عالوي محمودنينوى

زهره فاضليونس مهدي علينينوى

مريم حسنطه حسن حسيننينوى

هظيمه مطلكعامر احمد جاسمنينوى

خالده محمدعمر خضير احمدنينوى

سعديه طهوعدهللا مجيد محمودنينوى

روجه محمدمحمد علي احمدنينوى

تركيه ابراهيماحمد حسين علينينوى

يسرى سعيدظافر خضر محمدنينوى

لقاء حازماحمد طالل غانمنينوى

ازهار سلطاناحمد موفق محمودنينوى

حنبف عبدهللاحجي كلي حسيننينوى

احميده جاسمعايد خليف حنوننينوى

نجمه عبدهللانوري محيله سليماننينوى

رفعه حسينهشام عزيز سلونينوى



فاطمه محمداحمد عدنان احمدنينوى

شعاع مهيديرياض حازم صليبينينوى

نوره خليلخالد جاسم ابراهيمنينوى

فطومه احمدسبهان محمد حمودنينوى

خديجه محمودعلي عطاهلل ابراهيمنينوى

حيات حامدعمر بزيع هاللنينوى

نمشه اسمربدر عزيز حسننينوى

يازي سليمانوليد حسين فارسنينوى

نائله عثمانمحمود خضر عبدهللانينوى

عفته فوازناطق حمود عائدنينوى

ذباحه محمداحمد عايد رمضاننينوى

ملكه طلبمحمد عبدالمجيد سعودنينوى

غربيه عبدوحسين سعيد محمدنينوى

سعاد عبدالقادرمعاذ محسن طهنينوى

غاليه سليمانامير قادر سلومينينوى

فاطمه قدوسعد سالم علينينوى

ناري ابراهيمشكر صالح محمودنينوى

صبحيه فتحيعمر احليل عمرنينوى

جميله شيخورياض احمد عطيهنينوى

فاطمه رمضانوعد احمد داودنينوى

نوره جاسماحسان شالل ابراهيمنينوى

اجماله ذنونمحمد ذنون ابراهيمنينوى

مريم حاجيعبدالرزاق عبدالرحمن احمدنينوى

فرحه سهيلفرج سلوم مسفرنينوى

زركه محمدراشد خلف فنوشنينوى

خلفه احمدشهاب احمد محمدنينوى

فطيم صالحظاهر ضبعان سايرنينوى

فتوح يونسبشار عالءالدين عبدالرزاقنينوى

عايشه علوجابر جاسم علينينوى

منيفه عباسجمال احمد عكابنينوى

باسمه حامدبشار سليمان اسماعيلنينوى



عواشه حسنسالم حسن سليماننينوى

سكره شعيراحمد جاسم محمدنينوى

ورقاء برجسيوسف صعب طهنينوى

امل ابراهيماشرف محمود نعماننينوى

وليه حازمعمر طالل احمدنينوى

منال صالحاحمد سعيد خلفنينوى

نجاح حمدعلي ابراهيم احمدنينوى

عيده مشيوحعبدهللا حسن علينينوى

وصف جاروعدنان علي خضيرنينوى

امينه خضيراحمد محمد خضرنينوى

حضيريه رسيالنراكان ادريس مناحينينوى

اخالص حسنتيسير عبود علينينوى

كرجيه اسماعيلغانم خليل احمدنينوى

ربيعه محمدعمار ياسين محمدنينوى

فخريه محمدزكيعلي عبدالجبار محمدنينوى

ليلى توريمجيد مصطفى سوادينينوى

يسرى احمداسعد موفق ادريسنينوى

فاطمه عبدهللايوسف حميد خلفنينوى

غزاله محمدانمار فيصل علونينوى

كسره علوعثمان نايف عاتينينوى

زهراء عبدهللازياد طارق صباحنينوى

عسله صبحيمهند محمد عكلهنينوى

يسرى نايفمحمد صالح محمدنينوى

خالده خلفيعرب جاسم حمادينينوى

ليلى حامداحمد فوزي محمدنينوى

لمياء احمدوسام طارق قاسمنينوى

ضحيه حسنصدام جاسم محمدنينوى

نفله محمديونس حسين بكرنينوى

صبيحه محمدليث محمد صالحنينوى

وضحه صالحمحمد محمود خضرنينوى

نسرين ابراهيمصهيب ريان احمدنينوى



ناديه سعديمعصب محمدطيب ابراهيمنينوى

نظال احمدلؤي شالل محمدنينوى

بتول عبدالقادرصالح حميد جاسمنينوى

امينه سرحانعامر خلف خليلنينوى

عروبه وعدهللاوسام محمد علينينوى

زهره جمعهعبدهللا محمدامين حسيننينوى

اسمهان ابراهيمعمر ابراهيم علينينوى

لعلي بيروطالل صالح محمدنينوى

عيده حمودلواح ممدوح ذيابنينوى

منى عليحسين علي فرجنينوى

امينه عليعمر مقداد عباسنينوى

فوزيه حيدرامجد محمد احمدنينوى

صافيه حسينحامد عبدهللا علينينوى

خمار رشيدبديع سعيد اميننينوى

زبيده احمدازاد فاخر رمضاننينوى

دله احمدمحمود ابراهيم محمودنينوى

ونسه حماسمحمد احمد شهابنينوى

خديجه حسيناحمد سالم يونسنينوى

سكنه ادريساحمد قيس مسلطنينوى

ساجده علورافد شكر هجرنينوى

اسمى حسينصالح يونس حسننينوى

سلوى محمودعمر محمد نذيرنينوى

عفاف غانممروان محمود يونسنينوى

زكيه علياكرم علي خطابنينوى

سعديه حازمحسين موفق ذنوننينوى

فاطمه جهادحاتم جمال خضرنينوى

وضحه خلفحسين محمد خضرنينوى

رابعه عليفتحي طابور عامرنينوى

خالده عويدعدنان حسين حمادينينوى

امينه محمدعليزهير حسين قاسمنينوى

صباح عبدالعزيزفالح ذيبان منصورنينوى



صبيحه احمدسعد حمزه جمعهنينوى

بيشه عليمحمد عبدهللا صالحنينوى

عمشه احمدمحمد محمود محلينينوى

ياسه ياسينحامد نائف حامدنينوى

فتحيه صالحعادل خضير فرحاننينوى

شكريه افنديحقي اسماعيل ابراهيمنينوى

وداد احمدغانم قاسم محمودنينوى

مائده جاسممحمد خليل ابراهيمنينوى

صفيه عودهعبدالستار جاسم محمدنينوى

نوال صالحمحمد صالحالدين محمدنينوى

رحمه محمدامينصفاء محمدعلي محمدسعيدنينوى

غربيه جمعهابراهيم عطو صالحنينوى

ثلوثه شويخاحمد سعيد خلفنينوى

ضحى انعمجود محمود اكرمنينوى

مها موفقعبدالرحمن ذنون طارقنينوى

ترفه ابراهيمرمضان علي خلفنينوى

خوله احمداحمد موفق ضحياننينوى

وفاء يونسلؤي امير عبدنينوى

رفعه حسينخضر حسن احمدنينوى

كوثر عبدهللامحمد خضير علينينوى

بدريه محمدحامد صالح خلفنينوى

ناديه ارسالنمروان عبدو اسماعيلنينوى

امينه محمدحارس محمد حمودنينوى

نشميه احمدعبدالحكيم محمود عبوشنينوى

حليمه هجيجسالم جميل سالمنينوى

حليمه خضرمحمد صالحالدين اسماعيلنينوى

عيده حسناياد محمد فرجنينوى

امل مالومعتز لقمان جاسمنينوى

اميره نايفاحمد غانم خليلنينوى

غربيه عبارعلي عكله محمدنينوى

فاطمه شهابعبدالحميد عطيه معيوفنينوى



عديله ياسينابراهيم رمضان حمادينينوى

سميه عبدهللاريان سهيل نجمنينوى

محروزه محمدفاروق حامد عبدنينوى

يازي محيسنملحم مناع عيسىنينوى

فاطمه عليحسين حسن رشيدنينوى

ساميه يونسطارق بنيامين محمدنينوى

سعاد عبداللطيفصالح غفور فرجنينوى

خديجه خضرمحمد علي عوادنينوى

زهيه شحاذهعبدالعزيز علي حسيننينوى

ابطر غريببدر عبد هنداوينينوى

صالحه عيسىاحمد ثامر نامسنينوى

ضحيه حمصيعبدهللا جطلي ماشينينوى

بلقيسه محمودصدام اشحاذه جاسمنينوى

صبحه غشوانسعد مروح شطيطنينوى

خميسه اسعدخضر محمود حميدنينوى

بسمه رمضانماهر عبدالكريم عبدهللانينوى

حميده تركياحمد محمد احمدنينوى

امهيه مال هللاصالح عبد جاسمنينوى

فطيم مصطفىمحمود فطاس علينينوى

هنيه علياحمد حسين يونسنينوى

وهبيه داودخزعل يونس محمدنينوى

خديجه محمدمحمد زيدان هاللنينوى

جميله محمودنواف رجب حجينينوى

منيفه خضرابراهيم احمد رجانينوى

عاىشه مسلمعماد شحاذه حسيننينوى

مهديه صالحاحمد سليمان احمدنينوى

سعده جمالسالم خليف حمونينوى

حميده محمدخضير صالح جاسمنينوى

عنود عياشعلوان صالح محمودنينوى

ضحيه عليباسم دحام عوادنينوى

ملكيه محمدمحمد حسين علينينوى



اسمهان مرعياحمد محي عوادنينوى

ملكه خلفياسين احمد خضرنينوى

سلمى احمدعمار شاكر رفعتنينوى

مريم محمودخيري محمد صالحنينوى

عيشي عفديجالل محمد عربنينوى

حبسه عنترقصي محمد عطيهنينوى

فاطمه حاجياحمد عمر ابراهيمنينوى

غزال حجيبركات خلف سعيدنينوى

زريف حجيسعيد خلف افدلنينوى

يازي عبدهللامنده حميد محمدنينوى

قره خضرفالح حسن سلونينوى

امينه علياسماعيل علي احمدنينوى

امونه محمداحمد حمدان احمدنينوى

حبسه محمداحمد يونس خلفنينوى

سهله غانمحسان محمدطاهر ابراهيمنينوى

فيوره حسيندحام علي محمودنينوى

نجمه ابراهيموليد خضر حسيننينوى

مريم اسعدفهمي محمد يونسنينوى

رفعه حسنصبري احمد شيخونينوى

دره سليمانمرعي الياس خضرنينوى

منى جاسمخطاب مؤيد احمدنينوى

نهله محمدوليد خالد طهنينوى

فهيمه محموديونس سعيد صالحنينوى

عيده عبدهللايوسف محمد جويرنينوى

نعامه عمرخلف سعيد خديدونينوى

شيرين شفانحجي خلف مرادنينوى

ساميه محمدكريم رفعت محمدنينوى

مظلومه محمدسبهان محمود طهنينوى

خلفه سبهانسعد محمد خليفنينوى

عائشه غديراحمد صالح خليفنينوى

امل محمودمحمد ثامر ابراهيمنينوى



فطومه محمودخضر محمد ابراهيمنينوى

شيماء محمدعبدالرحمن صالح خضرنينوى

فاطمه فتحيناصر محمد علينينوى

رواء لقمانسيف نوفل دحامنينوى

مهيه عبدعامر احمد عزيزنينوى

هدى سلمانخليل علي خليلنينوى

نيوله عبدهللافارس ذنون سليماننينوى

صفيه زينالعابديناحمد اسماعيل ابراهيمنينوى

نرمين فاضلمحمد عصام محمدغائبنينوى

خديجه سالملقمان محمد سليماننينوى

افطيم خضرطه خليف حمدونينوى

عيده محمدجاسم خلف محمدنينوى

ملكيه صالحاحمد سليمان عبيدنينوى

فتحيه محمودجاسم احمد حسيننينوى

سهام زيدانمنهل اكرم خليلنينوى

فرحه عبدابراهيم حسن ابراهيمنينوى

رفعه سلطانماالهلل فتحي خضرنينوى

سلمى احمدعمر شاكر رفعتنينوى

فوزيه عبدانفؤاد زيدان جبرنينوى

مهيا محموداحمد فتحي علينينوى

ايمان خضرابراهيم عبدالمنعم احمدنينوى

عنود عزيزعلي خضر عبدهللانينوى

اضحيه خضراسماعيل خلف يوسفنينوى

امينه حاجيخضر احمد عمرنينوى

نهله محمداحمد خميس حمدنينوى

ساهره يونسياسر حامالدين حسيننينوى

عدله خضرمحمد سعيد سلطاننينوى

عمشه احمدمحمود محمد احمدنينوى

حصه سلطاناحمد محمد محمودنينوى

حميده طوكانمحسن علي زبننينوى

اخالص فتحيطارق حسن مرعينينوى



شمسه عليباسم صالح عبدالعزيزنينوى

منيفه احمدثائر حمد صالحنينوى

شكريه حسينمهدي صالح احمدنينوى

كتبيه احمداحمد صدام فتحينينوى

شهربان عباسعبدالغفور محسن حسيننينوى

زهره زينلحسن اسماعيل جعفرنينوى

عطيه رشووعد هللا سليمان حسيننينوى

يور عبوعبدالعزيز عبدالرحمن طهنينوى

فلاير محمدياسر ظافر يونسنينوى

زينب عبدالغفارشمسالدين حسين محمدنينوى

مريم سليممحمد رمضان ابراهيمنينوى

حمده عليويمحمد محمود عليوينينوى

كسره محمودعلي صالح خلفنينوى

حده شيتويمحمد صلبي معيوفنينوى

كميله الياسسفيان عبداالله محمدنينوى

ونسه محمدعباس علي عباسنينوى

شكريه قاسمعبدالحكيم عامر قاسمنينوى

حياه رضاكمال عدنان محمدشريفنينوى

صبحه عبودجمعه محمد عبدهللانينوى

ناطقه محمدبشيرصهيب زهير احمدنينوى

فاطمه خليفكامل علي مليحاننينوى

عائشه عبدىشمران خالد محونينوى

غربيه احمدرائد حمادي اسودنينوى

سعديه علياحمد صالح عوادنينوى

اميره خليلسجاد حسين شعيبنينوى

خديطه محمودابراهيم خليل ابراهيمنينوى

فاطمه شحاذهباسم محمد حسيننينوى

ثريا حسنمحمد جاسم محمدنينوى

وداد احمداحمد خزعل خليلنينوى

ساره حسينابراهيم فاضل ابراهيمنينوى

لقاء فخريعبدالعزيز طالل فخرنينوى



الهام محمدعلي مظفر محمودنينوى

زكيه مجيدايوب ابراهيم اسماعيلنينوى

منى وهبياحمد دهام احمدنينوى

عمشه حسينباسم اسماعيل حسننينوى

عزيزه حسنحسين علي حسيننينوى

جميله امسيبعقيل خضر مصطفىنينوى

شكريه محمودنكتل محمد حسننينوى

ونسه خضراحمد جاسم محمدنينوى

خالده عبدهللاامير فارس محمدنينوى

انوار غانمعلي حسين علينينوى

عليا محمودمحمود خليل محمودنينوى

عقيله فاضلنواف حاجي قادرنينوى

فطيم عليمحمد محمود علينينوى

نجمه محمدعلي عواد طهنينوى

نفيله احمديوسف احمد اسودنينوى

ساميه عمرياسر عبدالرحمن محينينوى

مديحه محمودمحمد حميد حسننينوى

روشن كريمروواد شكري صالحنينوى

بهيه محمدامينجرجيس خضر عربنينوى

فاطمه قاسمسعد احمد نعمونينوى

هديه احمدمسعود عبدالعزيز حاجينينوى

سميره شهابعلي محمد سالمنينوى

شمسه عليعبدالرحمن محمود حسيننينوى

عمشه عبدهللاغانم عبدهللا دحامنينوى

ونسه محموداياد راكان عبدنينوى

كطنه مرعياحمد حردان سلطاننينوى

صديقه محمدارجان عبدالكريم يونسنينوى

خديجه خضرعلي زيد ادمنينوى

شمسه محمدحسين علي صالحنينوى

مريم حسيناحمد شعيب بكتاشنينوى

ونسه احمدمحمد غانم مصطفىنينوى



نوره حموديحسين حميد احمدنينوى

عزيزه صالححسين ادريس سعيدنينوى

ملكه محمدحسن محسن محمودنينوى

عواشه احمداحمد محمد حسننينوى

ليلى حسينقحطان عبدهللا حسيننينوى

فطيم فرجسليمان عوده ضحيوينينوى

اميره شاكررامي ناطق سلطانينوى

وفاء يونسشاكر فرحان نوافنينوى

شاهه قدوريفاروق طه عبدالرحيمنينوى

فطيم حنشنايف صالح حامدنينوى

كلتان فاضلعلي نورالدين محمديوسفنينوى

امطيره منصورجاسم محمد عبودنينوى

فاطمه حسنيوسف محمود رمونينوى

عائشه حسينصالح علي صوفينينوى

هنيه حسينفالح ابراهيم يونسنينوى

مدينه ابراهيمعلي خالد حسيننينوى

سعدي عبدهللافواز حنش محمودنينوى

بلقيس احمدسعدهللا محمد احمدنينوى

حسنه صبيحمطر شحاذه كنوشنينوى

فنديه خضرايهاب احمد حميدنينوى

شكمه محمدصالح مخلف سلطاننينوى

سهام سليمانداود سالم خليفنينوى

ساهره داودرياض موسى صالحنينوى

نفله محمدوعد جلود موسىنينوى

حميده عاشورعاشور حسن جاموسنينوى

مريم صالحعطاهللا يونس علينينوى

سعديه اسماعيلعبدالكريم صالح محمدنينوى

فطيم خضيرياسين علي محمدنينوى

خشفه احمدخضر ياسين علينينوى

رحمه اسماعيلياسين محمد وهبنينوى

افطيم عبدهللامحمود ادريس ظاهرنينوى



باسمه ايوبعالء حسين الياسنينوى

نهله فاضلفاضل جاسم عباسنينوى

كطمه جرجبسالم عبدهللا محمدنينوى

رفعه خضرهاشم عبد ابراهيمنينوى

عليا دحامخالد فاضل دحامنينوى

حسينه محمدماجد فتحي صالحنينوى

حمده ابراهيمسعد احمد اميننينوى

بشرى محمدلؤي محمود ابراهيمنينوى

محمد الياسحبش محمد الياسنينوى

حسين نجمسعد محمود طلبنينوى

خضيره جاسمحمدي محمد هاللنينوى

زهور طيبعامر نوفل عزيزنينوى

ذبله حمزهعبد راضي مرفوعنينوى

نورالهدى مهيديعمر مزاحم دحامنينوى

خلفه صلبيماشي اسود صليفجنينوى

وزيره جميلسمير زهير جبورينينوى

منى عبدالحميدمحمد ياسين نقينينوى

زينب هاشمكرم مصطفى جاسمنينوى

نشميه يونسرياض مخلف عبدالرزاقنينوى

كوثر يونسغزال حازم غزالنينوى

حيات احمدطالب يوسف نوحنينوى

يسرى حقياحمد قصي محمدنجيبنينوى

غزاله عمرلقمان عبدهللا علونينوى

عليه مصطفىخالد يوسف احمدنينوى

حسينه عبدهللايونس محمدعلي يونسنينوى

مريم صالحعلي حسن رشيدنينوى

فاطمه محمدعبدهللا غانم عبدهللانينوى

زينه جاسممحمد عكاب جويرنينوى

اميره عبدالكريمضياء هيثم خزعلنينوى

كاظميه صباحهيمان عبدالعزيز سعيدنينوى

فطمه فاضلمحمد سيفالدين احمدنينوى



فرحه يحيىاسود حسين محمدنينوى

امينه سليمانحسن عبدالرحمن محمدنينوى

غزاله ابراهيمعبدهللا جاسم صالحنينوى

كرحه حسنزكريا عبدهللا محمودنينوى

يازي اسليمغانم عويد خلفنينوى

عنود خضراحمد فاضل عبدهللانينوى

سالله احمديونس حسين ابراهيمنينوى

شكريه محمودعبدالكريم عبدهللا احمدنينوى

مريم سعدوبهنان عبدهللا حسننينوى

حنشي سيدوحيدر رشو خلفنينوى

اسباهيه عبوشعادل داود سليماننينوى

نهى ذنونطالل احمد حسننينوى

فهيمه عليماهر طه جلودنينوى

عيده حاجيمحمود ابراهيم احمدنينوى

جميله محمدعلي حمزه حسننينوى

زكيه سعيدرضوان عادل محمدنينوى

حسينه يوسفعامر قاسم محمديونسنينوى

كطفه فرحانيحيى عباس حسيننينوى

فلاير سعيدحسن هاشم نعماننينوى

مريم خضرمحمد محمود محمدعلينينوى

هدله ياسيناحمد بلو حمادينينوى

عمشه صالحعبدهللا حسين ظاهرنينوى

افطيم احمدخلف مالمحمد عبدهللانينوى

سعيده احمدوعد هالل غزينينوى

رفعه محمدمحمد مطر عبدهللانينوى

فاطمه حسينسفيان محمد عسافنينوى

فضه محمدمحمد طاهر محمدنينوى

سكره محمدمحمد محمود سعيدنينوى

بدريه عالويصالح غانم شعباننينوى

كميله محمدمعين مجيد داودنينوى

نهله عباسيونس نشوان عباسنينوى



نوال عمرعمار صادق عزيزنينوى

قمريه حميدنايف عبدهللا احمدنينوى

بيبون شكريجاسم كري محونينوى

بدعيه عبيدعواد خضر مشرفنينوى

خديجه قدوصالح سعيد علينينوى

عدله حموشعبدالرحيم عزيز احمدنينوى

فتوح حسونشاكر محمود عنترنينوى

سكنه ناصرمردان حلول بادرنينوى

وضحه عبدهللاسالم محمد عبيدنينوى

نوره ابراهيمعادل عدنان حيدرنينوى

زهره بلوعبدهللا عبد محمودنينوى

مجيده جرجسجاسم محمد نهيرنينوى

اخالص شيتامجد رياض عبدهللانينوى

شاهه اسماعيلمحمد حسين صالحنينوى

نوره حمومحمد خضر قادرنينوى

امل احمدسعد عبدالكريم رجبنينوى

عاجله حمدعلي محمود محمدنينوى

جزني علينجم عبدهللا جميلنينوى

وسميه هنيميخضير زكم حرجنينوى

عائشه ابراهيمجمهور محمد علينينوى

ملكه يوسفمشرف محمدمحسن محمدشريفنينوى

فصوله حسنميسر خضر كردوشنينوى

كريمه دريعيعمر عبدهللا احمدنينوى

خالده اسماعيلقيصر حسن اسماعيلنينوى

عدله حسنحسين علي سليماننينوى

رسليه يونسعبدالعزيز احمد محمودنينوى

لبنى ياسيناحمد جادالمولى عمرنينوى

حسينه كاظممحمود محمد ابخيتنينوى

مطيره سلطانجاسم عويد سلطاننينوى

رفعه سلطانفيصل جاسم حمودنينوى

عقيله حسيننهاد محمدطاهر مصطفىنينوى



عيده مطرخليل خليف حسننينوى

هدله حمدارشد عويد حسيننينوى

باسمه فتحيثائر عبدالغني ناصرنينوى

خميسه هويديسامي عويد جاسمنينوى

نوفه حسينرعد حسين خلفنينوى

وحيده محمدحسين وليد عزيزنينوى

شمسه محمديونس جاسم صالحنينوى

ندوه حميدعمار ثامر حسيننينوى

نشميه سالمحسين خليل محمدنينوى

صدعه صالححسين عباس حسيننينوى

فطيم مشهورحمدي علي اعويجاننينوى

غزاله حسينمحمود سالم علينينوى

سهام غانمساجد ولي كريمنينوى

خاني حسينصالح احمد حسننينوى

تركيه نجمعبدالعزيز هلوش اسماعيلنينوى

مياسه خضرايوب مقداد رشيدنينوى

منيره يحيىابراهيم صباح لطيفنينوى

وهبيه محمداياد حامد شهابنينوى

عزيزه فتحيعجم توعان محمدنينوى

كمره سليمانرافع عبدالحميد صالحنينوى

حليمه محمدجوتيار جندى يوسفنينوى

جميله خلفمحمد عزيز خلفنينوى

مريم محمدبشار يونس احمدنينوى

دليله حسينعبدهللا محمود علينينوى

وناسه رميضجميل خساره احمدنينوى

سعيده احمدابراهيم حسن محمودنينوى

عمشه خضررشيد عبد حبونينوى

كافيه خالدبدران عمر حسيننينوى

فطومه احمدزيدان حسين محمودنينوى

بلقيس محمدمحمد جعفر رضانينوى

حليمه حدومحمد محمود محمدنينوى



زكيه محمودسعد عبدهللا فتحينينوى

نعيمه حسويونس محمد صالحنينوى

سعديه خلفعبدهللا خضر علينينوى

عيده عليمحمد صالح حسيننينوى

دبسه مرعيدحازم ذيبان غضباننينوى

الهيده ابيبسطراد عبدهللا ذعيذعنينوى

بنيه يونسيحيى محسن حسيننينوى

فاطمه جاسمسند صالح عوادنينوى

خذيجه محمدباقر علي اسماعيلنينوى

شيخه نايفرضوان احمد علينينوى

فهيمه ابراهيماحمد ناصر علينينوى

هدله سلطانفالح شحاذه مطرنينوى

خديجه مااالهللرعد ابراهيم صالحنينوى

حليمه ابراهيمعلي صادق اسماعيلنينوى

نائله سعيدجمال محمد مصطفىنينوى

عامره احمداحمد وعد عبدالرزاقنينوى

صبه محمديونس فتحي عبدهللانينوى

شيخه صلبيسرحان شوكان مجبلنينوى

مطلوبه ابراهيممثنى محمود صالحنينوى

حمده مسلطزكريا سالم صالحنينوى

نهايه محمدخالد عبدهللا سلماننينوى

امل احمدخليل ابراهيم غربينينوى

ناديه ليالفنر محمد عباسنينوى

شاهه احمداشرف هذال صالحنينوى

ملحه علياحمد بيو حسيننينوى

رافعه عيسىاحمد جاسم موسىنينوى

قنطاره الياسيونس خضر اسماعيلنينوى

ليلى احمدمحسن ابراهيم خضرنينوى

شاهه محمودابراهيم احمد مرعينينوى

خزنه عزيزفالح اشالش كفشنينوى

نشميه محمدفيصل سعيد عكيلنينوى



ضحيه مشعلعمر حمود كورزنينوى

مريم محمدعويد جاسم محمدنينوى

ربيعه جمعهحسن عباس مصطفىنينوى

هنوف سلطانعبدهللا عكله عبدهللانينوى

تركيه محمودمؤيد جرس حسيننينوى

جوهره خلفمحمد فتحي اسماعيلنينوى

غزاله عمرمنيس عبدهللا علونينوى

رمثه مهيديجمال عبود علينينوى

عنايت عبدهللاابراهيم فارس مصطفىنينوى

نوفه ابراهيمعلي شيخموس علينينوى

رافده داودمحمد تحسين احمدنينوى

كتبه خليلاحمد علي يحيىنينوى

شاهه رضوانسعدي صالح مصطفىنينوى

ترفه سليمانعبدالجبار محمديونس محمدنينوى

مدينه خضرمحمود احمد يونسنينوى

نوال عبدالجبارعبدالهادي صالح هادينينوى

وضحه حسينجمعه احمد صالحنينوى

نجالء فخريداؤد سالم محمدنينوى

فصوله حسنخلف علي حسيننينوى

نجمه فتحينايف فرحان احميداننينوى

خديجه ابراهيمنهاد جمعه اسماعيلنينوى

سعاد عليجاسم محمد اميننينوى

مياسه محمدشريفيوسف زينل يوسفنينوى

حمديه محمدانور ياسين رمضاننينوى

شمسه محمدغانم حسن علينينوى

خالده عبدالجبارمنير يوسف احمدنينوى

منات يوسفحميد احمد علينينوى

مياسه عبدالفتاحعلي غالب سعيدنينوى

عمشه خليلفتحي حسين علينينوى

حلوه الياسجمال خضر خلفنينوى

بهار جردوبدل مرزو علينينوى



جميله عزيزنبيل طيب محمدنينوى

سليمه محمدعليمحمد حازم مصطفىنينوى

سعده حمدحمد احمد حمدنينوى

يازي عويدجاسم محمد عبدنينوى

اميره فارسفدعم عصام ادريسنينوى

شاهه محمداحمد محمد احمدنينوى

انتصار حسنهذال ثائر محمدنينوى

سكنه امينسيف الدين عبد عبدالرزاقنينوى

منيفه محمودوعد جاسم ياسيننينوى

شاهه عاشورلؤي احمد عبوشنينوى

سهله محمدهاشم ابراهيم احمدنينوى

ياسه صالحجميل خلف حمدنينوى

حسينه عباساسماعيل طه محمدنينوى

نعيمه ظاهرخلف شبيب صالحنينوى

معينه عبدالجبارعدنان عمار حسيننينوى

مروه شهابابراهيم محمد عدناننينوى

رفعه خلفسعيد شاويش محمدنينوى

مرهج طهصالح صالح مصطفىنينوى

ذكرى محمدعليكرم نبيل عبدالستارنينوى

خالده عبدامجد تقي اسماعيلنينوى

عايده مصطفىطه مهنا جاسمنينوى

عمشه حسيناحمد محمود خضيرنينوى

اموش فاضلرعد جاسم محمدنينوى

نهيه حمدسمير علي داودنينوى

جدعه محمودصالح محمد عبدهللانينوى

كامله محمودجاسم محمد علينينوى

زهره محمودمحمد عطيه صالحنينوى

عيده عبيدحازم شاهر عوضنينوى

مريم محمدهيثم يوسف ثوينينينوى

نازك بدرهاشم فارس هاشمنينوى

صبحه عليمحمد حسين علينينوى



صباحه خضرابراهيم نعيم ابراهيمنينوى

زعيله خلفاحسان نجرس حمزهنينوى

حواء حنشافتحي عبدالكريم حسيننينوى

صبحه ذنوناسماعيل ايوب مصطفىنينوى

ملكه حسينعمر عيدان عبدنينوى

زكيه حمزهنوزت رضا عزيزنينوى

مزنه اسودحمود نزال كنوشنينوى

نوره احمدعبدهللا فتحي اضحوينينوى

خديجه حسنمحمود الياس خضيرنينوى

وسميه محمدسعد حمود عيادهنينوى

رخيته جاسمحازم جدوع محمدنينوى

المياء عبدالمنعماحمد اياد محمدنينوى

حسنه ظاهرفالح صالح جداعنينوى

نمشه اسماعيلجالل عزيز اسماعيلنينوى

نهله محموداحمد محمد فاضلنينوى

حلوه جعفرماهر محسن سليماننينوى

شاهه ضيفحسن سالمه غربينينوى

صاره محمد يونسعمار عبدالهادي علينينوى

حمده احمدمحمد عبدهللا سعيدنينوى

غزاله اخضيراحمد فاضل حمادنينوى

سكوت نجمايهاب فتحي خليفنينوى

بزونه محمودعلي محمد زيداننينوى

مريم خليلمحمد حمود عطيهنينوى

رحيله سرحانتركي شعيوط حرجنينوى

وضحه حسينمروان محمد سلونينوى

ثجيله حسنغنام عطيه عويدنينوى

خوله طهعمر فتحي محمدنينوى

عيده حميدابراهيم حسين احمدنينوى

حمده جمعهرياض حسين وسمينينوى

عنود محمدحيدر صالح عسكرنينوى

عليا صالحاسعد اسماعيل حسيننينوى



سعديه عزيزحازم عبدهللا حسننينوى

نشميه حسنحمد ابراهيم محمدنينوى

كرجيه محموديونس ابراهيم احمدنينوى

حصه حميدحمد علي ويسنينوى

نجمه حسيناحمد اسماعيل احمدنينوى

شذره نجماحمد رمضان خضيرنينوى

فريجه ياسينصلبي خلف صلبينينوى

لمياء محمد زكيعمر يوسف احمدنينوى

حميده الفيشعالن سعدون تركينينوى

زكيه حسنمحمد خليل خالدنينوى

خديجه محمودسالم حمود عبدهللانينوى

رقيه محمدعليحكم محمد عزيزنينوى

غنيمه قلندرمحمود مقداد مصطفىنينوى

خديجه ذنونعماد حسين زينلنينوى

عليه حسونمحمد محمود بلونينوى

انصاف مهيديعادل شهاب احمدنينوى

خني خلفداود قاسم درويشنينوى

شيرين الياسرزكو شارو رشونينوى

بسمه عليمحمد جاسم حمودنينوى

نوال محمدعثمان شهاب احمدنينوى

نوره بحريعويد حسن علينينوى

فطيم نزالعباس جمعه خليفنينوى

بهيه احمدسالم ابراهيم عويدنينوى

بزونه محموداحمد محمد زيداننينوى

فنديه محمدحكمت عبدهللا طلبنينوى

صبحه محمداحمد مرعي حسننينوى

خزنه مردانمسلط احمد عبدهللانينوى

عذره شحاذهفراس ناصر شحاذهنينوى

نوره صالحنشوان ابراهيم علينينوى

عيده طهابراهيم صدام احمدنينوى

صلبيه حسينخالد احمد سلطاننينوى



هاله عبدالعزيزسبهان غانم محمدنينوى

فوزيه خليلعمر خليل ابراهيمنينوى

بشرى اسماعيلعمر جاسم ادريسنينوى

دوخه محمدعبدهللا جاسم صالحنينوى

هنديه فياضمحمد رشيد ظاهرنينوى

خالده ابراهيمصهيب يحيى زين العابديننينوى

مريم يونسعباس عباس ابراهيمنينوى

عائشه احمدفارس عناد حمادنينوى

رحيمه يونسمحمدعلي قاسم الياسنينوى

دالل صالحوليد احمد سالمهنينوى

عمشه يونسحاتم احمد حمودينينوى

خديجه صابركودار طه علونينوى

امانه جليلضياء احمد خالدنينوى

معيوفه سلطانمحمود حامد محمودنينوى

زهور محموداحمد هادي ناصرنينوى

ريمه احمدنعيم جعيفص احمدنينوى

جبريه مصطفىعادل عبدالكريم ابراهيمنينوى

معصومه محمد صالحمهدي فاضل حمزهنينوى

خلفه حسينمحمد خلف احمدنينوى

فتحيه محمدعلي نايف سلطاننينوى

نجمه عبدالحافظعبدالرحمن خضر احمدنينوى

سعديه جاسممهند فاضل ابراهيمنينوى

وضوحه ياسينخالد سالم جاسمنينوى

منسيه شرابيمحمد صلبي سالمنينوى

برنو عمرشكيب اسماعيل ابراهيمنينوى

نوفه خلفمحمد صالح احمدنينوى

عمشه حمادمحمود عليوي محمودنينوى

مهيه عمرعلي فارس بازونينوى

نوفه خلفمحمد علي عمرنينوى

فهيمه علياحمد يوسف حسننينوى

مروه ايوبمحمد صدام احمدنينوى



بهيه ابراهيممحمد ابراهيم حسيننينوى

صيده يونسمحمد شهاب محمودنينوى

ليلوه محمدفارس طه عويدنينوى

عليه ابراهيمعلي عزيز احمدنينوى

صبحه موسىعادل احمد عبدهللانينوى

هناء يونسعمر عبدالعظيم نايفنينوى

ايمان الومزيد عصام طهنينوى

سالله عزيزعمر شيخو خليلنينوى

نجمه محمدادريس محمد طهنينوى

زكيه حسينعلي حسين محمدنينوى

ذباحه عبدهللاحسن مبرد حسيننينوى

صيته احمدسالم عابد محمدنينوى

هنيه مشعانفيصل احمد طهنينوى

فرحه حسنمحمود حسين علينينوى

ايمان محمودمحمد عبدهللا فتحينينوى

تعبه محمدنوفل مولود سلطاننينوى

منيفه عبدعبدالسالم اسماعيل حسيننينوى

جوهره خضرعلي محمد خلفنينوى

هاشميه قاسممحمد احمد محي الديننينوى

دوخه حسينصباح حسن علينينوى

دره حسينفواز خلف عزونينوى

وضحه حسينحيدر سليمان محمدنينوى

جميله سالمحسن محمود محمدنينوى

بهار نمريوسف غريبو جاسمنينوى

صبيحه حسينعلي مهدي محمداميننينوى

مريم محمدشهاب احمد حيدرنينوى

ملكه طهمحمد صالح عبدنينوى

فتحيه نورياحمد جاسم احمدنينوى

ترفه حلويوسف ضاري مالنينوى

هدله صالححسين محمود جمعهنينوى

وضحه احمدهذال محمود محمدنينوى



نائله حموسالم حسن حسيننينوى

عمشه غربيصالح حمد خضرنينوى

شفيقه احمدطارق حسن عبدينينوى

شاهه محمدمحمد حسون علينينوى

مطره خلفجاسم يونس احمدنينوى

وجيهه علياحمد اسماعيل هدهدنينوى

حمديه عليبسام محي الدين عبدالقادرنينوى

فطيم مال هللامحمد خلف عبدنينوى

شمسه عبدهللاعمار خزعل محمدعلينينوى

هناء شاكرفواز محمد غانمنينوى

بسمه براكمحمد عبيد خليفهنينوى

بتر محمدعليعباس برجس محمدنينوى

حميده عليوليد ابراهيم عيداننينوى

نوير مخلفعلي حسن عطيهنينوى

غربيه عبدعامر محمود نجمنينوى

ميان صالحعزيز ابراهيم حمدنينوى

عدي كيجونوزت يوسف حمدنينوى

عمشو حسينخيرو خديده سليماننينوى

حمراء محمدفرج مرفوع عنترنينوى

طالبه ونيسياسر فرج عويدنينوى

ثلوثه رجاسالم محمد علواننينوى

مضريه سعدونسيف اسماعيل عبدالقادرنينوى

شيماء ذنونسيف احمد عفرنينوى

فاطمه حسينعلي وهبه محمدنينوى

خديجه حجابحسين علي خلفنينوى

ربيه اكحاراحميد عواد ظاهرنينوى

عيده خليلعبدالرزاق حسين صالحنينوى

فاطمه عطاهللاياسين احمد سليماننينوى

فتحيه حنشطه عبد عالوينينوى

رفعه محمودرعد اسويلم ذيابنينوى

سعديه شعيلوطبان النشمي هاللنينوى



ترفه احمدجاسم شحاذه ياسيننينوى

خديجه خلفحسين علي محمدنينوى

حميديه رميضاحمد خليف خضيرنينوى

مهديه مصطفىمحمود محمد عبدنينوى

فطيم عليويطه احمد عطيهنينوى

عائشه محمدعلي زين العابدين حسننينوى

شمي خلفخليل حجي خديدهنينوى

عسيله عوادحسين تركي غديرنينوى

فوزه محمدمهند فاضل عيدنينوى

زوينه عكيلحماد بلبوص جازعنينوى

وزيره نجمعبدالقادر محمد عزيزنينوى

حميده عويدمحسن حمدان عويدنينوى

زهيه حاظرعلي محمد علينينوى

شمسه محمدخالد دحام شكرنينوى

نايله عوادريكان ظاهر محمدنينوى

اسيا عبدهللاعبدهللا عواد حسننينوى

كرحه محمدخضير رمضان سلماننينوى

شيرين عبدهللاشفان قاسم عديبنينوى

رفعه حسنحسين علي سعدوننينوى

ساميه جاسمربيع محمدصالح شريفنينوى

عمشه ساعدايوب محمدجميل احمدنينوى

مياسه حسينمحمد جاسم محمدنينوى

سوريه خضرصالح عبدالغفور احمدنينوى

بشرى عزيزاحمد مرعي حسننينوى

نعيمه ذنونمحمد عبدالكريم وهبنينوى

بسهي سدراننايف سليمان مجبلنينوى

نجمه علياحمد حسن مجيدنينوى

عيشه عطومحمد حسين زيداننينوى

ورقاء زكيياسر وعد عبدهللانينوى

اميره مرعيضياء جميل عطيهنينوى

قادريه سليماناحمد ابراهيم داؤدنينوى



ونسه محموداحمد حسن ابراهيمنينوى

ترفه رمضانغازي نجم عبدهللانينوى

عمشه امينخالد جميل عباسنينوى

مريم مطرمحمد خضير جدوعنينوى

ثامره حامدذاكر شاكر يونسنينوى

تركيه جاسمخالد ثامر محمدنينوى

جميله جاسمفتحي ابراهيم حسيننينوى

صبحه احمدمحمد خلف حسيننينوى

انتصار محمدعليوعدهللا محمد صالحنينوى

مريم حمدانعمر احمد محمدنينوى

خالده سلطانشيهد محمدطاهر حميدنينوى

هديه هاديرضوان فؤاد جاللنينوى

صبيحه خضيرربيع احمد محمدنينوى

خاتون عيسىصالح عجاج محمدنينوى

وضحه احمدفرحان خضير هيجلنينوى

عزيزه محمودسفيان عبد محمدنينوى

وفاء جاسمعلي جمعه صفونينوى

نائله خلفياسين ابراهيم عبدهللانينوى

امينه محمدعليجالل علي محمدعلينينوى

خنسي حسنعيدو قاسم مندونينوى

نجاه سليمانفالح عبدالمجيد برجسنينوى

مريم الياسحمد خلف راشدنينوى

عواشه محمدصالححارث الياس خضرنينوى

مريم ابراهيممحمود احمد محمدنينوى

طليعه عزيزعبدالكريم فاضل عباسنينوى

فاطمه فرحانمحمود طه عجلنينوى

غزاله محمدنشوان عبدالسالم اسعدنينوى

سميره يحيىحازم عزالدين عبدهللانينوى

فهيمه جميلعبدالسالم ادريس سعيدنينوى

عمشه خلفعماد يونس خضيرنينوى

زكيه عبدياسر عبدهللا قاسمنينوى



زهره عليصدام صالح سعيدنينوى

سلمى محمدانور خليل محمودنينوى

فاطمه محمدعلي خليل سعيدنينوى

رحيمه مصطفىجاسم محمدجميل يونسنينوى

عليه محمدعيدصباح عبدالكريم محمدعلينينوى

يسرى خضرعلي حسين علياكبرنينوى

حسينه بطالرعد مصطفى يونسنينوى

خديجه يوسفسعود زينل ايوبنينوى

حبشه درويشصالح محمد حسننينوى

درسن ظاهرعباس مسلم مضحينينوى

لطيفه جبراحمد فريح عودهنينوى

امينه احمدعبدهللا علي حسيننينوى

فتحيه خضرغازي علي سلطاننينوى

خلفه عبدهللاعمر مال هللا محمودنينوى

يازي عالوياياد حامد عبدهللانينوى

حصه جاسموليد محمد ابراهيمنينوى

بشرى جمعهمحمد هاشم ابراهيمنينوى

رضيه خلفاسعد نغيمش مطاردنينوى

فاطمه درويشخليل عبدالحميد صالحنينوى

نجاح اعويدمحمد يونس سعيدنينوى

راضيه محمدبسام صديق يحيىنينوى

خزنه حسوبرزان فهد احمدنينوى

شمسه احمدهلوش عبدهللا عالوينينوى

عديله فتحيصالح طه حسننينوى

شمسه احمدذنون احمد صالحنينوى

نجمه ابراهيمفالح صالحالدين حمونينوى

زهيه محمودمتعب محسن محيطرنينوى

عيشي هاللاحمد محمد جاسمنينوى

مريم محمدحواس عكاب خضيرنينوى

امينه محمدعبدالعزيز حسن محمدنينوى

شمسه احمدنزهان محمد عباسنينوى



ليلى مريرجمال مجيد سايرنينوى

مهاد صكرخالد فواز محمدنينوى

ثامره محمودايمن اياد احمدنينوى

حسنه عبدهللاعبدالرزاق احمد عبدنينوى

باسمه زينلحسين علي نذيرنينوى

حمديه محمدسعد حميد جمالنينوى

صبحه حسينخليل احمد سلطاننينوى

امل خضراكرم سليمان خضرنينوى

منيفه حسينيونس خضر احمدنينوى

عميشه محمدمرشد محمود محمدنينوى

نجديه حامدعلي شكر صالحنينوى

هيفاء خليلايمن احمد جبرنينوى

وضحه نجمخالد صديق احمدنينوى

ردسه حسيناحمد عامر حمدنينوى

ايمان حسوناحمد مظفر رشيدنينوى

عليه محمدمحمد مجيد احمدنينوى

صبحه احمدطه حسين محمدنينوى

سميره محمودريان عبدالرزاق حامدنينوى

انوار طارقمصطفى غالب عبدالهدينينوى

تركيه برجسمحمود عبدالعزيز عبدالرزاقنينوى

حسنه حسينعلي حسن عوادنينوى

زهره الياسامين عيدو خضرنينوى

خاني متوفارس حسين سليماننينوى

رفعه فنشاحمد فتحي احمدنينوى

نجمه عبدهللاعزيز محيله سلماننينوى

حمده عزوعمر عبدهللا محمدنينوى

زكيه خلفصديق خليل حسننينوى

خوله احمدناحس محمد صالحنينوى

انوير منيخرسليمان اسماعيل منيفنينوى

بردانه خابورهايس خليف رجانينوى

مريم حورانخليف ظاهر عبدهللانينوى



عائشه عبوداحمود عبدهللا حسيننينوى

هديه حمادعوده حضيري عبيدنينوى

ثريه حميشالياس خضر مطلكنينوى

نهاري هاديعبد ابراهيم يوسفنينوى

فائزه شيتعلي عبداالله محمدنينوى

عيده قاسممحمدتقي محمديونس احمدنينوى

ذبحه عبدهللامحمد حسين علينينوى

صحبه احمدميسر وحيد علينينوى

سميره جمعهزياد خلف شعباننينوى

حميده عبداحمد حمد نفرنينوى

وطفه خضيرسعد ابراهيم عطيهنينوى

ملكه احمدعبدالرحمن علي محمودنينوى

حيده عزيزمازن محمد سليماننينوى

اموش ذنونخضر محمود خضرنينوى

خديجه محموديونس عطاهلل ابراهيمنينوى

خديجه محمودبشير محمود فتحينينوى

فاطمه محمد عليمصعب عبدالكريم حسننينوى

نسيمه عليطي فاضل عبدالقادرنينوى

نعيمه يونسمحمد حازم زكرنينوى

حمديه صالحمحمود يونس احمدنينوى

بتول محمودمثنى دحام حبونينوى

جبريه محمدعليزياد طه خضرنينوى

نجمه محمدعبدهللا اسعد عايدنينوى

ونسه خليلاياد احمد عماشنينوى

وضحه حسينمحمد سلمان احمدنينوى

شكريه شريففائز محمود عبدهللانينوى

يازي سعدهللاعبدالستار احمد محمدنينوى

سهيله شعيبعصام عدنان محمدنينوى

مهيه محمدحسان يوسف سلطاننينوى

بشرى فاضلزينل احمد ابراهيمنينوى

مثيله محمودبشار احمد مصطفىنينوى



نمشه طهيونس محمدعلي عزيزنينوى

جهان الياسحسين طالب عبدالهادينينوى

شمسه عوضذاكر وعدهللا هزاعنينوى

شمسه احمدثامر الياس حسيننينوى

غربيه احمدعمار حسون محمدنينوى

سبيحه جاسممحمد محمود محمدنينوى

نجمه عبدهللاابراهيم جمعه ابراهيمنينوى

عليه محمدكهالن محمد جاسمنينوى

لطيفه احمدمحمد صالح احمدنينوى

غنيه سعدهللاعباس سامي ذنوننينوى

نهله محمدحميد محمد هايسنينوى

طفله جاسمخلف سالم احمدنينوى

نمشه عليابراهيم عبدهللا طعمهنينوى

معينه قاسمنشوان يونس علينينوى

كلي عبوداحمد محمد محمودنينوى

سهام حامدداود سالم فتحينينوى

منيفه محمدعبدالعزيز طلب حسيننينوى

عيده اخليفزياد خلف عبدهللانينوى

رابعه عبدهللاصباح احميدي احمدنينوى

معيوفه حميدخلف محمدعلي مرادنينوى

بدريه عالويمحمد صالح كمرنينوى

حصه شاهرعبد عبدهللا علينينوى

دره علوانراغب فريح جبلنينوى

صيته ابراهيمفرحان ضحوي دحامنينوى

نمشه سليمانحازم محمدعيد اميننينوى

فضيله فتحيعمار سعيد علينينوى

حسينه حسنسامي الياس عبدالقادرنينوى

امهيه عبدخضير محمد خضيرنينوى

رفعه حسنمحمد جاسم محمدنينوى

نوفه محمديونس حازم ابراهيمنينوى

زركه عبدالعزيزاسماعيل رومان اسماعيلنينوى



عيشه ابراهيمعامر صويلح احمدنينوى

اسيا عبدعبدهللا احمد حسيننينوى

كسرى حسنفواز علي حسيننينوى

سعديه حسناسماعيل ابراهيم علينينوى

كتبيه عليعمر فخري محمدنينوى

نايله عبدهللااحمد صلبي طهنينوى

مريم اميناياد محمد فتحينينوى

عميس ياسينعواد ابراهيم عبدهللانينوى

مهديه عبدالرزاقاحمد صالح عبدهللانينوى

شياله عزيزحربي محمد يوسفنينوى

ساجده عليوليد خليل سعيدنينوى

فاطمه عمراحمد وليد ابراهيمنينوى

نوفه عليعالء احمد سالمنينوى

سعديه صالححمد عزيز علينينوى

كسرى صالحمحمد جاسم صالحنينوى

خنسه حسنمحمود محمد ابراهيمنينوى

وضحه بازووعد طه حسيننينوى

بشرى جميلمىحمد صباح محمدنينوى

زهره ابراهيمعلي حسين علينينوى

رفيعه مشرفحمد صالح ضحوينينوى

منيه جارهللاصائب عبدالكريم محمودنينوى

فاطمه محمداسماعيل خلف اسماعيلنينوى

امل عليعلي قيس يونسنينوى

بروه كاظماسود ادعان غرنينوى

دنيا جاسمنايف يوسف احمدنينوى

نجمه عبدهللاعبداللطيف فواز ابراهيمنينوى

صبحه عايدظاهر حمد جرجبنينوى

بدريه خلفصعب يوسف محمدنينوى

زهره علياحمد خالد محمدنينوى

نوفه محمودبسام يونس علينينوى

اضحيه نوريوسام سهيل نجمنينوى



ماهيه عبدهللاسالم صباح احمدنينوى

يركه ابراهيمبارزان سليم محمداميننينوى

ونسه احمدصالح شيخ جرداوينينوى

خديجه طهزياد طارق عباسنينوى

ملكه عابدخالد محمود محمدنينوى

منى محموداحمد محمد بلونينوى

خناف حسينمراد رشو كلينينوى

اصباحه باللميثاق احمد عبيدنينوى

مرضيه الياسعلي عبدالكريم محمدعلينينوى

وهبيه صالحعبدالمنعم محسن رشيدنينوى

سوريه ابراهيمسعدون علي فتحينينوى

عدالني الياسسعيد سيدو حمونينوى

غنيه مجولابراهيم حازم داودنينوى

عمشه عيسىزكريا ايوب جاسمنينوى

سهيله يوسفابراهيم هاشم محمدنينوى

حميده عبدنزال نهير مخلفنينوى

فضه مطرحميد ظاهر محمدنينوى

ازهار حامدعبدهللا ناظم حسيننينوى

فتحيه موسىىوعد صالح محمدنينوى

عزيزه مجبلصكر عبدهللا ندىنينوى

امينه محمدمحمد حمود سوادينينوى

وطفه حميدامجد زيدان خلفنينوى

فيضه اخليفحماد ظاهر سهونينوى

هيله يونسمهند مهدي صالحنينوى

شمان جاسمزيد عيدان خلفنينوى

مريم عجيلعمر هاشم غزالنينوى

شهناز هاشمطارق زياد حبيبنينوى

فاطمه محمدحازم خليل سعيدنينوى

زهره ابراهيمعلي عبدهللا محمدنينوى

الهام غانممحمد يحيى عزيزنينوى

بتول طهاحمد وعد صالحنينوى



نجمه محمدصالحصالح مهيدي عطاهللانينوى

دنيا جاسمحسين يوسف احمدنينوى

ليلئ حسينهاشم جرجيس عثماننينوى

ليلى عليجعفر صادق محسننينوى

فوزيه صالحقتيبه سالم محمودنينوى

سميره خليلمحمد عبدالكريم ناصرنينوى

دوخه ابراهيمخالد محمد صالحنينوى

نجمه محمدصالحفهد مهيدي عطاهللانينوى

نجود محمودعامر محمد حامدنينوى

ليله احمدخالد علي محمدنينوى

امينه محمدعلييعقوب خلف يعقوبنينوى

نوفه حسنطالب خليل فاضلنينوى

سالمه جرجيسمقداد موفق ذنوننينوى

زهيه يونسنشوان عبدهللا احمدنينوى

ربحه خضريونس خلف ابراهيمنينوى

ساهره حافظاحمد خضر محمدنينوى

شيماء نجمالدينانمار يونس حاتمنينوى

سعديه عبدالكريمجمال حسن قدونينوى

طليعه اسماعيلجاسم محمد وهبنينوى

شمسه هاللفتحي علي عكلهنينوى

مريم يوسفمسعود جميل درويشنينوى

زينب فتحيحيدر علي سلطاننينوى

امينه مرعيباسم صالح فتحينينوى

فطيم محمدعبداالله خليل علينينوى

وضحه محمداحمد يونس خليلنينوى

نجمه محمدصبري حسن محمدنينوى

عمشه محمدمحمد احمد صالحنينوى

زهره ميرزااحسان لطفي شوقينينوى

فتحيه داوداحمد محمود ياسيننينوى

فضه خلفاحمد سراي علينينوى

سعديه عبدفرحان حسين احمدنينوى



خوله احمدمحمود طليع ذنوننينوى

مطيره مسيرخلف علي خلفنينوى

ياسا طهغانم محمود ابراهيمنينوى

فطومه عبدهللافالح علي حسننينوى

صبريه عارفريان محمود محمدنينوى

عيده حمدمعن محمد مطلكنينوى

طليعه جاسمهاشم محمد فتحينينوى

زيتون كجوجعمر شرو برونينوى

عدله خليلايهاب نجاح حامدنينوى

رجاء خليلاحمد جاسم محمدنينوى

صبحه محمداحمد محمد احمدنينوى

سوريه خلفعمر محمد حسننينوى

حنان مزهراحمد خالد عباسنينوى

حبسه حسنمحمد ابراهيم محمدنينوى

غزاله شالوكخلوف عطيه جاسمنينوى

امينه حاجياياد يعقوب يوسفنينوى

حليمه خضرعبدالعزيز عبدالرحمن علينينوى

حصه داللشهاب احمد ابراهيمنينوى

فطومه خلفحمد ابراهيم ارحيمنينوى

منيفه احمدشهاب حمد صالحنينوى

خوله هادياحمد فرحان مشعلنينوى

اسباهيه عبدوسام احمد حاجمنينوى

سليمه يونسوعد صالح حميدنينوى

ضحيه خلفاحمد حميد علينينوى

غزاله محمدطارق جاسم عبدنينوى

فاطمه احمدمحمود علي سليماننينوى

هاجر خلفشاكر خضر علينينوى

صبحه احمدعبدهللا اضحوي محمودنينوى

عليه محمدشامل خبرالدين حسننينوى

زهره احمدياسر حسين حيدرنينوى

هنوف عليصالح عويد ابراهيمنينوى



نجود خليفهعمر محمد عبدنينوى

مزنه افتيخانحمود شويهر جلوينينوى

اميه عباسمحمدسعيد كاظم موسىنينوى

عناده فياضمبارك ملفي الفرحاننينوى

مهيه عبدهللاصبيح حميد علينينوى

حليمه محمودعارف عثمان حسيننينوى

خوله يحيىيونس خليل يونسنينوى

صفاء جاللعبدالحميد عبدالكريم عبدالحميدنينوى

غنيه محمديوسف شحاذه محيالديننينوى

فريحه جايدخلف كزار كوادنينوى

صبيحه نجمغالب هاشم خالدنينوى

نزله خضيرنواف محمود حسيننينوى

حوسه محمودمحمود بندر احمدنينوى

منيفه احمدعبدهللا فتحي علينينوى

اميره ابراهيممحمد جاسم محمدنينوى

شاهه عطاهللاراح هذال جويرنينوى

فتحيه محمودصديق عائد عبدهللانينوى

حسنه عليجاسم محمد موسىنينوى

عائشه عليعالء سالم عبدهللانينوى

مهديه احمدماهر سليمان عبدالرحيمنينوى

عليه معيوفممدوح عبدالوهاب ابراهيمنينوى

فطومه حسنخضير خلف سعيدنينوى

فوزيه عبدالستاراورهان ايهام صالحالديننينوى

عدوله مرعيمحمد جاسم طهنينوى

ابتسام سالمفؤاد ياسر محمدنينوى

فضه بلعوطعبدالمجيد احمد حسيننينوى

جميله عبدهللانظامالدين صالحالدين محمودنينوى

ليله سعيدرائد سالم الياسنينوى

فاطمه احمديونس قاسم سمونينوى

امينه كاظمفرقان رجب زيبارنينوى

رمزيه سعدهللابسام هاشم محمدنينوى



صبيحه ياسينعلي عيسى محمدنينوى

ترفه صلبييونس مساح سلطاننينوى

بتول عبدبسام عبدالغني حسننينوى

نوال محمدعمر ذنون يونسنينوى

ونسه صادقادريس جرجيس فارسنينوى

محاسن مطلباحمد عزيز خلفنينوى

ليلي يونسياسين سالم يونسنينوى

شاهه صالحيونس مالالهلل فاضلنينوى

صبحه حسنيونس ذنون يونسنينوى

نها نافعليث بدران حسباهللنينوى

سعاد يونسقيس محيالدين فتحينينوى

زينب حسينعدنان علي الياسنينوى

عيده حسنالياس عباس كرحونينوى

رقيه حسينعبدالكريم عزت حسننينوى

ليلى خضيرنافع جاسم محمدنينوى

نجمه مصطفىعلي خضر خضرنينوى

مريم محمدسعد سلطان احمدنينوى

عليه ابراهيمذياب عبدالكريم مسيبنينوى

افاق حسباهللنبيل نورالدين حسننينوى

جميله عبدحسن عبدالعزيز حسننينوى

فتحيه محمدابراهيم احمد حميدنينوى

فطومه حمودعلي فيصل حسيننينوى

فاكمه محمدعمر ابراهيم محمدنينوى

خيريه عليضياء محمد عبدهللانينوى

بهار سلومحمد عمر حسونينوى

زهره صالحمؤيد صديق ابراهيمنينوى

عيده عليخليف فياض هاللنينوى

خنسه الياساياد خلف عثماننينوى

امينه ادريكيعالءالدين ابراهيم عبدالرحمننينوى

بهيمه اسماعيلهشيار عادل محمودنينوى

جواهر عليتيمور اسالم فتاحنينوى



خديجه الياسباقر درويش درويشنينوى

انزيكه صالحناجي فيصل محمدنينوى

تسوى رمضانحسن خلف حسيننينوى

خالده محمدعبدالعزيز صفوان نجمنينوى

ليلى عبدهللاصبري عبد احمدنينوى

كتبيه يونساحمد غازي مالونينوى

ترفه مجيدوليد علي غبينينينوى

عيده عيسىخالد دحام محمودنينوى

سمره مطرسعدون مزعل سلومنينوى

خيريه محمدمحمدنور خليل احمدنينوى

ليلى مصطفىقصي صالح خضرنينوى

كرم سالمقيصر فتحي محمودنينوى

نوريز صالحزيد عصام انورنينوى

غنيه محمدنمير غازي محمدنينوى

اعجميه عويدخضر محمد جميلنينوى

صافيه محمدشعبان تاجدين حميدنينوى

عيده محمدمزهر نوري حسوننينوى

جنان نجمرائد عبدالكريم مصطفىنينوى

نوفه زينلصالح حسن عبدهللانينوى

سعده عليويمحمد حسن محمدنينوى

حصه صالححسن جرجيس علينينوى

فضه رمضانفتحي طايس محمودنينوى

سليمه عبدالرحمنذنون يونس محمدنينوى

شيماء محمداحمد عبدالغني حامدنينوى

ساميه اسماعيلبديع ابراهيم عزيزنينوى

زينب عليمحمد مصطفى محمدنينوى

زكيه يونسمؤيد عطيه عادلنينوى

هدو خضرمحمد صالح احمدنينوى

مريم احمدمسعود صالح عمونينوى

رواء احمدفهد عماد عبدالقادرنينوى

حبوسه خضرجالل الياس قاسمنينوى



فاطمه مرادابراهيم شرف رمونينوى

امينه بكرجبرائيل عباس احمدنينوى

لمعه نايفاحمد ذنون شهابنينوى

نوفه دعبولمحمد اكريان محمدنينوى

خوله صالحوليد محمود عطيهنينوى

ساميه حسنناظم طه ياسيننينوى

فطومه محمدشهاب احمد خليلنينوى

عذره خضراحمد ياسين ابراهيمنينوى

فاطمه ذنونشهاب احمد عبدنينوى

حدوه جاسممحسن محمد احمدنينوى

نعيمه حسينغدير محمد علينينوى

سوسن عزيزصالح عيسى سيدنينوى

سمره اسميرعلي محسن علينينوى

بلقيس عثمانسيروان نجم صمنينوى

نيره حسنخضر خلف خضرنينوى

كوثر محمودعبداالرحمن علي اسعدنينوى

انتصار حسينمحمد عطاهللا عمرنينوى

خلفه عبدعلي احمد رمضاننينوى

خوله حسنباسل شكري حسيننينوى

امينه الياسموفق حسين محمدنينوى

زهور حسينمحمد سليمان محمدنينوى

صديقه سعدوعزيز عبدهللا عبدهللانينوى

نوفه صالححامد شكر محمودنينوى

سكينه يحيىبشار خضر خورشيدنينوى

عنود ابراهيمسالم عبدو الياسنينوى

نيمه اعبيدفايز طالع علينينوى

عمشه انورريكفت بازيد محمدنينوى

حمديه عبدهللاعمر رجب نجمنينوى

هديله موسىاسود عبدهللا محمدنينوى

حبشه حبشبالل علي محمدنينوى

رفعه خلفحسين طلب عيوشنينوى



نجاه عبدهللارياض سالم شهابنينوى

فضيله جميلبسام رشيد شيتنينوى

فطيم جاسمعبدهللا سبهان عطيهنينوى

ناجيه يوسفغيث عبدالقادر فارسنينوى

لطيفه صالحمثنى احمد ماالهللنينوى

شاهه محمداحمد مجول عيسىنينوى

كلي خلفغائب خضر محمدنينوى

سيطه محمديونس احمد عنادنينوى

ذيبه ياسينمالك احمد طهنينوى

منيفه محمدنجم عبد ابراهيمنينوى

رقيه بشيريحيى فيصل يحيىنينوى

سوريه دعارباسم حسين طالبنينوى

مريم رمضاناسماعيل سلطان محشولنينوى

وضحه خضرفارس احمد طالبنينوى

افطيم رمضاننجرس حسن فتحينينوى

صباح اديبسوار محمدخيري خلفنينوى

ونسه عليحازم جاسم محمدنينوى

صبيحه عبدوعد عبدهللا اسعدنينوى

شكريه عليحواس محمد خضرنينوى

عائشه حسينهايس علي صوفينينوى

بيروز حاجيعبدالحكيم عبابكر لزكيننينوى

ساره خضيرجاسم عبدالرحمن محمدنينوى

رحمه محمدغانم جاسم محمدعلينينوى

زهره محمودفارس سليمان علينينوى

مطره احمدعلي محمد احمدنينوى

مطيعه علياحمد محمود جاسمنينوى

زهره حسينسالم محمد صالحنينوى

زهره قادرنذير يونس احمدنينوى

حربه ابراهيماحمد صالح حسننينوى

فضه عجاجمحمود مانع فياضنينوى

نهله عبدالجبارعمر فاضل علينينوى



طليعه بريقحطان احمد جميلنينوى

نازدار جمعهمثنى يونس احمدنينوى

خاتون عليبرجس خليل سلونينوى

عيشو زندينحولو سمو بركاتنينوى

رفعه فتحيعلي فتحي صلبينينوى

ثالثه زيدانصالح عبدهللا غافلنينوى

مريم يوسفسفيان صالح احمدنينوى

خديجه ياسينابراهيم اسماعيل جاسمنينوى

سنوف حسنفتحيه احمد صالحنينوى

زمزم مطررابح راضي حسننينوى

وضحه حسينصادق الياس خلفنينوى

جميله وهابابراهيم داود سليماننينوى

دباحه ابراهيمتحسين عبدهللا احمدنينوى

شريفه شكريحازم صالح عزيزنينوى

عائشه رموخالد كارس نعمتنينوى

كوري حسنحجي الياس جندينينوى

فضه حسنعدنان سراج علينينوى

فاطمه محمدمحمود هالل يوسفنينوى

اسماء محمدنشوان ناجي محمدنينوى

فطومه عبدهللاوليد حامد احمدنينوى

عليه فحيلهليل دخيل حسيننينوى

ثريا مصطفىعلي عبدالرزاق خليلنينوى

اسيا حسينعمر عطا شمسالديننينوى

ساري معروفمحمدنذير محمدعلي قادرنينوى

شمسخان عزيزياسين شريف اسماعيلنينوى

خمي عبديرشبد لوند محونينوى

فائزه كريمياسر محمد حمدهللانينوى

صفيره مشحنلزام كفاش سلطاننينوى

عمشه احمدنذير احمد خلفنينوى

ذباحه صالحفرحان الياس خضرنينوى

فاطمه يوسفحسن علي عمونينوى



نوره شهابعبدالجبار احمد حنوشنينوى

عيده تركيياسر محمد حسننينوى

هالله صالحصفوان صبري سالمنينوى

خديجه محمودعواد عبدهللا عليوينينوى

وداد عبدهللابشار غانم عبدنينوى

فطيم صالحغازي احمد حمودنينوى

ثريا حسينمحمد الياس خضرنينوى

نافعه محمدعمار فاضل عباسنينوى

اميره طهوضاح سالم خضرنينوى

فاطمه عباسخيرالدين غائب فاضلنينوى

نوره عمرحسن خلف ياسيننينوى

فهيمه سعيدمحسن علي فتحينينوى

تاضي احمدعماد محمد صبحنينوى

نزيله سحالنسحاب محمد مفضينينوى

فتحيه حامداسماعيل ابراهيم محمودنينوى

هنيه يعقوبيوسف احمد عطاهللنينوى

شذى عبدهللاعبدالقادر طالل حامدنينوى

عمشه خضرمتعب عبد حبونينوى

غنيه عيدانحمزه عارف نايفنينوى

حبسه جاسمصهيب جاسم احمدنينوى

شربان يونسعليجان فاضل محمديونسنينوى

هديه رضاعلي حسين علياكبرنينوى

خديجه محمدزينل علي اسماعيلنينوى

كلي توفيقعبدالعزيز جعفر توفيقنينوى

دجواري عباسجردو بيسو يوسفنينوى

فاطمه محمدفارس محمدعلي اسماعيلنينوى

خديجه سليمانفتحي محمود عبدهللانينوى

طليعه نادرمحمود سليمان عبيدنينوى

عفيفه حميدجاسم محمد خالدنينوى

هاجر عليياسر يوسف حسيننينوى

عمشه عليياسر فهد هندينينوى



ساميه سعيدعبدهللا خضر محمدنينوى

سكنه محمدعليعلياحسان مسلم حمونينوى

ثامره يونسزكريا فتحاهلل محمدعلينينوى

سكنه مصطفىهاشم محمد حسننينوى

صبحه داودابراهيم عويد محمدنينوى

ليلي صالحاحمد ناصر عمرنينوى

خجو محمدعليعباس مسلم عباسنينوى

نجمه عبدهللاحسام جمعه ابراهيمنينوى

فضيله عباسريان احمد طهنينوى

فهيمه جوادوالت عباس كينجونينوى

كلستان فاضلانور نورالدين محمديونسنينوى

هناء هاشممحمد ذنون يونسنينوى

خضيره محمدعلي جاسم علينينوى

تركيه جاسممحمد حسين علينينوى

هويه فرجكيطان مطر غريبنينوى

حاده رشادعماش حسين محمدنينوى

نشميه بشارشعالن عبدالرحمن تركينينوى

فصوله محمدليث محمدسعيد خضرنينوى

عفره عويدحميد عويد معيوفنينوى

هديه احمدسيفالدين محمد حسننينوى

عافيه حسنحيدر علينقي احمدنينوى

امنيه موسىكامل ازهر خلفنينوى

هنيه ايوبحكيم ابراهيم حسيننينوى

خديجه رمضانمحمد احمد محمدنينوى

امينه عبدهللاحسين سليمان حسيننينوى

سوريه محمودمخلص محمدشريف حسننينوى

كنزو مجيداكرم ابراهيم فتاحنينوى

زكيه باللمحمود جرجيس حسننينوى

ثريا شهابشهاب احمد دويحنينوى

شهاب قمبرجواد حيدر جمعهنينوى

ساهره كساروائل هاشم وعدنينوى



فاطمه اسماعيلاحسان خليل نجمنينوى

سلطانه شيخوذياب محمد خضرنينوى

وضحه حسينساهر صالح عويدنينوى

حسيبه احمدهيثم نشوان علينينوى

بدويه حمديعبدهللا ظاهر خلفنينوى

ليلى فتحييونس خلف عثماننينوى

غنيه محمودعلي محمود فتحينينوى

وضاحه غديرمحمد حسين عاصينينوى

عيده عليعلي احمد نزالنينوى

سميره خليلزكريا احمد محمدنينوى

عيده كلمدفرحان زرو مطيراننينوى

منال غانممحمد يوسف قدورينينوى

شمسه احمدعبد احمد محمودنينوى

سلمى محمدحارث محمدبشير سلطاننينوى

امينه مسيرفائز سالم رحالنينوى

حسنه خضرعويد اسماعيل ابراهيمنينوى

صالحه عليمحمد ابراهيم بلونينوى

عرده عبدعمر ميزر فتحينينوى

ريمه خلفاحمد عبدهللا محمدنينوى

زكيه خضرسعد صبيح الياسنينوى

فاطمه عبدالقادرثامر ذياب محمودنينوى

امونه مطرمحمد احمد خالدنينوى

نمشه عباسهادي حمد خضرنينوى

يمامه جاسمعلي خضر عليوينينوى

ترفه محمودمحمود عبد محمدنينوى

هاجر حسينخالد محمد علي احمدنينوى

وهبيه احمديوسف غانم محمدنينوى

عدله محمدجابر ادريس محمدنينوى

عليه ذنونحسين احمد حسيننينوى

شهله محمدمحمود جدعان يونسنينوى

سهله حسيناوجد عجيل عزيزنينوى



كتبيه ابراهيماحمد حمدون احمدنينوى

خديجه سلطاناحمد يونس احمدنينوى

عايشه عبدفيصل الياس محمدنينوى

فوزيه خليلمحمد خليل ابراهيمنينوى

عليه محمدزكياحمد غانم احمدنينوى

صالحه سلطانيونس خلف ظاهرنينوى

شكريه يونسعلي فيصل حسننينوى

فطيم جيادبشار شخير ناصرنينوى

حربه صالحياسين احمد خضرنينوى

وضحه سلطانيونس علي خليفنينوى

مريم جاسممروان عبد خلفنينوى

رفعه مشعانمطير جلوي ثروينينوى

فتحيه احمدحامد صالح محمودنينوى

حكيمه عليابراهيم خليل ابراهيمنينوى

تركيه عبدعدنان يونس فريحنينوى

هنوف عجيلمنيف نهار مجلدنينوى

ترفه احمدغازي عبد هزاعنينوى

طليعه فرجمحمد علي فتاحنينوى

نوفه ياسينخضر جالل نورينينوى

فاطمه الياسشاكر محمود يعقوبنينوى

فراحه جارخالد حسين علينينوى

يازي احمداحمد رشيد حسننينوى

امينه احمدعبدالرحمن محمد خلفنينوى

خديجه خلفاحمد حمادي حمدنينوى

نزهه خلفعلي حسين احمدنينوى

حميد اغضويعبدالعزيز مالك عوادنينوى

خديجه رجبباسل ادريس جرجيسنينوى

رفعه محمدعساف جميل طهنينوى

عقيله عاشورعامر محسن محمد علينينوى

نجمه خضرادريس محمد حامدنينوى

ذكرى جرجيسمحمد طالل سالمنينوى



نبيهه عباسوسام احمد خميسنينوى

انتصار حسنمصطفى مروان نجمنينوى

نووره صالحشعالن ابراهيم علينينوى

مهديه احمدمحمد عبدالهادي حسننينوى

ذكرى عبدهللابدران عدنان مصطفىنينوى

كريمه قصيبالياس محمود ناصرنينوى

وضحه محمدابراهيم عبدهللا احمدنينوى

فاطمه خضرعبدهللا هوجي جرواننينوى

امينه حسيناسود خضر بدرنينوى

عواطف يونسخالد فرحان خلفنينوى

فنديه اسماعيلرعد محمد زراكنينوى

صبحه حميددحام احمد علينينوى

عيشي دروبشخدر درويش قاسمنينوى

عمشه جاسمهاشم دحام طهنينوى

ثريا حسيناحمد محمد محمودنينوى

ترفه حسنعبدهللا فتحي جاجاننينوى

زهره يونسفارس وناس حمدنينوى

كتبيه عبدالرحمنفائز عبدالقادر محمودنينوى

فاطمه عبدالقادرمحمود ذياب محمودنينوى

فتحيه احمدمهدي صالح محمودنينوى

منيفه ابراهيمطه فاضل ابراهيمنينوى

دنيا احمدمحمود خلف محمودنينوى

وهبيه محمدمحمد رمضان قاسمنينوى

حبشه ابراهيميوسف عساف علينينوى

ملكه جاسمعبدالعزيز ادريس احمدنينوى

امينه فتحيشيرزاد شكر عبدهللانينوى

رفعه عزيزالياس حسين علينينوى

امينه احمدعبدالرحمن علي حسيننينوى

اميره ابراهيمعمر علي محمودنينوى

وطفه علينافع شاهر اسماعيلنينوى

يازي يونسحاتم خلف احمدنينوى



اضحيه محمدسامي خضير الياسنينوى

زهره خلفمحمد عبدالكريم حسننينوى

عيده عبدهللااحمد عيدان احمدنينوى

عمشه احمدمحسن محمد عبدهللانينوى

شميمه محمدطه هالل حسننينوى

صبحه خلفمحمد سليمان محمدنينوى

زهره عليمحمد فالح رمضاننينوى

حمديه صالحاحمد الياس حميدنينوى

ملكيه عليحكم ادريس يونسنينوى

باسمه يونس قادرفراس اسماعيل عباسنينوى

فضه احمدالياس خضير حسننينوى

انعام اكرمعمر سالم محمدنينوى

شياله صالحذياب الياس خليلنينوى

ريحان احمدسامان موفق جاسمنينوى

وضحه خلففتحي علي احمدنينوى

ندى عبدهللااحمد علي حسيننينوى

ترفه ادهيمصكريم بلحوس شبوطنينوى

نوفه يونسحازم محسن علينينوى

هنوف حسينمحمود خضير علينينوى

صبحه عليمحمد فالح حسننينوى

صالحه عليسالم علي عبيدنينوى

ازهيه صالحالياس حسين احمدنينوى

رديعه طورشاحميد تركي سلطاننينوى

كسره احمداحمد محمود عالوينينوى

سوريه فرشحمطشر نايف عاكولنينوى

لبيده محمدحماد محسن علينينوى

خضره اسودعباس ويس عباسنينوى

عدول الياسنواف بركات رشونينوى

كوري خلفعلي حسن سيدونينوى

خفشي سليمانفارس دربو خلفنينوى

منجي حسينخالد داود اوصماننينوى



شلو خضرمحسن عبدهللا محمدنينوى

زينب علياسماعيل احمد ولينينوى

رشيده احمدعبد ياسين عباسنينوى

جمهوريه محمدماهللا خلف مجذابنينوى

امينه محمدعمر طه جاسمنينوى

هبريه خضيرسالم احمد طالبنينوى

فهيمه بشيريونس محمد موسىنينوى

حسنه عليادريس علي احمدنينوى

امينه محمودخالد محمد خليفنينوى

فضه حسنمحمود فتحي عيسىنينوى

وضحه صالحاحمد كعيد دالوينينوى

اهديله خلفثامر حمود عبدهللانينوى

ثلوجه ملوشعمر ويس عنترنينوى

فتحيه جاسممحمد عايد عبدنينوى

خديجه عليمحمد خلف عكلهنينوى

شيماء محمدوليد عبدهللا حسيننينوى

نفيه صبرينشوان سعيد بشارنينوى

كامو مهمدالياس سليمان جتونينوى

كوزي مرادالياس شمو حسننينوى

حسنو يوسفكاميران خيرو خلفنينوى

كلي كوساشهاب احمد حسننينوى

خفشي سيدوعيدو حجي عيدونينوى

هدله صالحمحمد احمد صالحنينوى

كوزل نسكوخلو ابراهيم دينونينوى

هدى محمودمحمد خليل جمعهنينوى

فصوله عليفالح عبدالعزيز احمدنينوى

ملكه محمدازهر محمد عبدهللانينوى

مريم عليمحمد جاسم محمدنينوى

نديمه عبداياد محمد حمدنينوى

خنسه ناصرفارس خضر فارسنينوى

خفشي احمدخيري خديده حامدنينوى



صبحه عمرمجبل اسماعيل خلفنينوى

صبحه صالحصالح ياسين محمدنينوى

امهيه الحاكهعبدهللا مال هللا علينينوى

نوره عليصالح رضوان علينينوى

عيده ابراهيمخلف احمد محمدنينوى

مريم ابراهيمنوري حميد علينينوى

نوره عايدصالح خلف حشاشنينوى

ذباحه علياحمد جاسم محمدنينوى

سكينه ابراهيمسعيد حميد احمدنينوى

دره حامدنايف فتحي حنشنينوى

فطومه ثامرحميد خلف محمودنينوى

حمده صالحجاسم محمد عبدالرزاقنينوى

هنيه محمديوسف خلف موسىنينوى

حمديه نزالعبدالحميد اسماعيل صالحنينوى

جويره عمراحمد حاجي حسيننينوى

سناء محمدضياء الدين جمال عبدنينوى

محروزه دهاماحمد سلمان عكلهنينوى

فلاير خلفمحمد عبدالعزيز فرحاننينوى

ساره ابراهيمياسين علو عبارنينوى

مريم فتحيعبدالحميد عبدالرحمن كريمنينوى

حمده احمدحسان فتحي خضيرنينوى

ساجده صالححاتم مهدي صالحنينوى

فضيله احمدمعتز فيصل خليلنينوى

فطيم احمدعادل ابراهيم عطاهللانينوى

عامره محمودمحمد رمزي فاضلنينوى

خاتون مسيرعيد مرعي معيوفنينوى

فتحيه حمادياحمد عزيز محمودنينوى

الهام يونسسيف عادل محمدنينوى

خلفه خليففرحان عواد حسننينوى

شاهه حميدمحمد احمد ياسيننينوى

عطيه ابراهيمعبدالرحمن دهوش عبدهللانينوى



حسنه عبدهللااحمد محمد علينينوى

سعيده محمدحمد حسن احمدنينوى

وضحه شويسصباح مهتى كوجرنينوى

زهره عليحمدي صالح رشيدنينوى

صباحه خضراحمد نعيم ابراهيمنينوى

عسكريه عزوبكر حيتو خضرنينوى

فاطمه زيدانليث محمود فتحينينوى

رفعه عبدهللامهدي صالح اصعفكنينوى

رده صالحاحمد محمد احمدنينوى

حسناء احمدياسين رجب خلفنينوى

ابتسام شهابياسين خيرالدين احمدنينوى

ذكرى سالمهيثم فاضل نورينينوى

زهره عبيدعبدهللا حسين جرجيسنينوى

فطيم احمديونس عبدالقادر محمدنينوى

سيفي حجيخيري مالو سلونينوى

مريم حسناحمد خضر غديرنينوى

مريم خضرصالح محمود صالحنينوى

ملكه عبدالجبارماجد محمدعلي عبدالغفورنينوى

سعديه حسنزبير عبدالغني محمدعلينينوى

سعديه محمدوعد سالم حسيننينوى

كرجيه محمودحمد طه سلطاننينوى

رفعه اعويدعبدالكريم محمد خميسنينوى

رفعه سلطانعلي فتحي خضرنينوى

سلطانه رشيدليث حسين خلفنينوى

دله نوافماهر محمد علينينوى

سلطانه جرحسالم مدلول فندينينوى

فتحيه حسينالزم محمد سليماننينوى

موضى مطرفواز شاهر حسيننينوى

شريفه فنشسلمان فاضل علينينوى

خوله عزيزهشام محمد خليلنينوى

بشرى عزيزخليل احمد ابراهيمنينوى



رسميه خضيربهاء حسين فوزينينوى

رفعه محمدمحمد طاعر ياسيننينوى

مريم حسنياسين احمد خضيرنينوى

وطفه اسماعيلمحمد علي حلونينوى

نجمه ابراهيمسهمي صالحالدين حمونينوى

فصوله الياساحمد عمر علينينوى

حبشه درويشعلي محمد حسننينوى

منيره حسينمحمدنجيب هادي احمدنينوى

امينه حسينابراهيم محمد يحيىنينوى

اشواق شاكريحيى شامل غانمنينوى

فرحه صالحذياب اسود محمودنينوى

خالده محمدحيدر خالد حسننينوى

فطومه عبدهللاخالص عبد محمدنينوى

ملكه حصنيفيصل بداع هايسنينوى

رحمه محمدسعيد مصطفى حسننينوى

صبريه فنديصادق عبدهللا محمدنينوى

زهره عيسىعماد حسين علينينوى

فاطمه عليعليهادي يونس محمدنينوى

اميره سلطانوعد عبدالرسول محمدنينوى

حلوه حسيندحام عبدهللا محمودنينوى

اميره حسنسامي علي سليماننينوى

صبريه ذنونحسين فاضل قاسمنينوى

ذباحه احمدفيصل محمد جاسمنينوى

زبيده محمدنورخالد محمدشريف ابراهيمنينوى

فاطمه شمرصديق محمدجميل احمدنينوى

يازي خلفسالم محمد خلفنينوى

نفيسه يوسفابراهيم فاضل زينلنينوى

فاطمه حسنشهاب احمد حنشنينوى

امل عبدهللاميسر احمد فتحينينوى

سكينه يونساحمد محمد عبدالعزيزنينوى

سعديه احمدعبدهللا الياس طهنينوى



وطفه محمدثامر علي سليماننينوى

فائزه ايوبمحمد سالم داودنينوى

رابعه احمدحافظ ذنون عبدهللانينوى

فصوله بحريسعد الياس خضرنينوى

سوريه عبدهللامهدي اسماعيل خليلنينوى

غزاله محمدطالل غازي ويسنينوى

عليه خضيرعامر علي ابراهيمنينوى

ناجيه عبدالرزاقنبيل حسامالدين عبدهللانينوى

نشميه عليميسر فيصل حميدنينوى

سهيله خلفمحمود خلف برجسنينوى

فاطمه محمدعلي حسين احمدنينوى

عالكه جدوعزيد زحيم صلفيجنينوى

مريم عليسلطان رشيد حسيننينوى

خطر عبدهللاصالح احمد صالحنينوى

مرفوعه خلفعمر علي حمدنينوى

عيشه عليفائق ابراهيم احمدنينوى

ساميه خليلمهدي ذنون يونسنينوى

عزيزه محمودمحمد حسين عوادنينوى

حلوه ابراهيممحمد سالم علينينوى

كوكب عبدالخالقبالل بشار عبدالحقنينوى

عيده جاسماحمد اياد قاسمنينوى

فرحه درويشخضر ابراهيم محمدنينوى

ابتسام محمد عليمحمد سمير يوسفنينوى

هالله حسينوعدهللا فتحي صالحنينوى

زهيه وهبسامي يونس احمدنينوى

شاهه هاديحاجم سلطان محمودنينوى

صالحه محمودحسين علي خلفنينوى

خزنه حسنهيثم عبد محمدنينوى

مارو رمضانكارزان عزت صديقنينوى

شهربان احمدحسين كريم قاسمنينوى

هالله حسنسعدهللا فتحي صالحنينوى



هالله حرداناحمد طه ياسيننينوى

خوله حامدمحمد جاسم باللنينوى

نوال محمداسعد عبدالقادر ابراهيمنينوى

هدله محمدعبدالكريم علي سليماننينوى

نوفه محمداحمد اهالل خضرنينوى

خشفه محمدعلي الفي غثيثنينوى

اخالص موفقيوسف محمد حازمنينوى

حصه عليفرحان جاسم حبونينوى

فرحه خليفعنتر صالح احمدنينوى

معينه احمدنوفل سعدهللا عبونينوى

سنان شكيبايهاب ايهم شوكتنينوى

عيشه محمدبشار حازم محمدنينوى

فرحه عليابراهيم احمد سلطاننينوى

سميره اسودعماد خضر عليوينينوى

عمشه احمدمشعل خليف فارسنينوى

سجوده موسىمحمد حسين علينينوى

دعسه جدعانمسهوج حرير شاللنينوى

يازي عليحسن اسماعيل رمضاننينوى

رفعه حميدهزاع نجو حمصينينوى

صالحه محمدمحمد الموصلي محمدنينوى

نهاد بدراياد عبدالمنعم محمدنينوى

عيده جمعهعمر محمد عبيدنينوى

حمامه محمدحساني محمد صالحنينوى

ونسه حمدخليل حمد حمودنينوى

سهله حماديوعد فتحي علينينوى

نهله يونسوسام بشير محمودنينوى

حزمه سليمانخضر علي حسننينوى

مريم منديلخضر صالح غربينينوى

سوريه حماديفتحي احمد جاسمنينوى

مريم عليذنون عبدالكريم ذنوننينوى

نجود محمودمهند رعد شيتنينوى



فطومه خضرمحمد سليمان خلفنينوى

هنيس محمودعمر ابراهيم خلفنينوى

منيفه محمودمحمد سلطان حميدينينوى

عنود خضيرشعالن خلف محسننينوى

رابحه حازمهالل زيد جاسمنينوى

نجود عبدهللاماهر محمود ابراهيمنينوى

عيده جويرحسام محمد جاسمنينوى

سوده مرادعبدهللا عايد يونسنينوى

نوفه سواديحازم جاسم ابراهيمنينوى

حميده دوحانسرحان فرحان عويدنينوى

خديجه عليجهاد قاسم محمدنينوى

ارفيده بطاحخالد عمر عبيدنينوى

بسي خليلخضر بشار سليماننينوى

رقيه مصطفىاحمد حسن علينينوى

امينه عليحسين يونس احمدنينوى

لطيفه عبدفارس محمود ابراهيمنينوى

شاهه مجذابحسن احمد محمدنينوى

خالده محمداحمد خضير احمدنينوى

حمده حسينمحمد مصطفى حسننينوى

ذباحه ابراهيمجاسم محمد خضرنينوى

ملكه حسناحمد حسن خضرنينوى

ملكه اسماعيلفتحي عبدهللا فتحينينوى

دالل حيواحمد حامد علينينوى

ثجيله عليمهدي اسود عبدهللانينوى

نوره محمدزياد جاسم محمدنينوى

فطومه احمدطه احمد حسننينوى

حليمه خضراحمد صالحالدين اسماعيلنينوى

خيريه الياسمحمد صالح احمدنينوى

وضحه محمدابراهيم حسين جربوعنينوى

سباهيه محمودزياد حامد ابراهيمنينوى

وضحه احمدريان محمد محمودنينوى



كوثر يونساحمد حازم غزالنينوى

خديجه محمدصالحعلي غالب صالحنينوى

نوفه ناصرسطام محسن دبوسنينوى

عموش خضرصالح علي سليماننينوى

شمسه شاهرعبدالرحمن فيصل صبارنينوى

ترفه عليعبدالمنعم هالل احمدنينوى

شمسه صالحعماد صالح ابراهيمنينوى

انوار ميسرعمر عادل مجيدنينوى

سكيت عوضعلي الصوفي محمدنينوى

الماز خليلبشار احمد عيسىنينوى

هناء ادريسنكتل نوفل عزيزنينوى

فتحيه عبدهللامحمد احمد حميدنينوى

شاهه سليمانسيدو خلف خضرنينوى

صباح مهديسهيل فاضل محمدنينوى

حلوه خلفمحمد بشير صالحنينوى

منره مجيدسالم عبدالعزيز حسننينوى

فطومه جاسمهاشم صالح احمدنينوى

رجاء ذيابعبدالرحمن محمد فتحينينوى

شكربه صالحمحمد حازم يونسنينوى

عمشه بلومحمد علي احمدنينوى

هناء وعدهللابكر سعد خضرنينوى

نركوز بكرجاسم محمدعيد مصطفىنينوى

فصله عزوهاني محمد جلودنينوى

شيمه عبدحميد شافي طعيسنينوى

ازهيه رمضانشاكر محمود علينينوى

زريفه فرجاحمد عبدهللا رمضاننينوى

عليا شرقيعلي جاسم محمدنينوى

وهبيه جرجيسمحمد زيدان صالحنينوى

ورده احمدياسر طه محمدنينوى

فضيله سعيدعواد صالح محمدنينوى

مهديه الياسصباح علي عجيلنينوى



اسيا سليمانياسر مرعي حسننينوى

زهره محموديوسف احمد فالحنينوى

شكريه محمودرمضان عبد حمدنينوى

فطيم ابراهيميحيى محمد غربينينوى

عيشه قتحيمحمود محمد حسيننينوى

خديجه عليويرافع احمد جاسمنينوى

غنيه احمداياد طارق خضيرنينوى

عليه عبدهللاعماد مجمود يونسنينوى

مجيده محمددحام محمد عطيهنينوى

تركيه مطلكمثنى محمد جاسمنينوى

تركيه مطلكمزهر محمد جاسمنينوى

حسنه جاسممضاد محمد علينينوى

يسرى نايفمناف طه ياسيننينوى

وفيه جاسمصائب محمدسعيد خطابنينوى

غنيمه محمدزياد محمدعيد يونسنينوى

نوفه عباسسالم حسين علينينوى

زضحه بزيعسعود نحم عبدهللانينوى

سعديه هاديعلي حسين احمدنينوى

عقيله علياحمد محمديونس عاشورنينوى

خالده حامدعلي ادريس حمادينينوى

سكينه خضرفارس عبدهللا عثماننينوى

مريم سليمانرافع ناظم عبدهللانينوى

ليلى عصمانجمعه صالح حسيننينوى

حفصه شريفعمر علي عثماننينوى

مروه عبدالمنعمعبدهللا ياسر عبدالرزاقنينوى

رخيته جاسماحمد جدوع محمدنينوى

سكينه عونيمحمد علياكبر حسننينوى

احميده رمضانسعيد عبدهللا وردينينوى

عليه حسينعمار حسن علينينوى

خديجه ابراهيمحازم عبدهللا محمدنينوى

حمده سليمانمحمود عاكوب احمدنينوى



اسماء محمدنامقاحمد شهاب احمدنينوى

منى محمدصالح صبحي شيتنينوى

ذهبه عويدحبش بالل حبشنينوى

سعيده عكلهعكله ظاهر حسننينوى

هنيه عبودادهام صكر حامدنينوى

ناهده دخيلسالم غانم يحيىنينوى

مهيه محمودعبدالرحمن محمد احمدنينوى

عائشه خضرعز الدين نزال شويخنينوى

منيره عبدهللاابراهيم شهاب احمدنينوى

فاطمه خلفامجد خضر خلفنينوى

بدريه حماديعبدهللا محمد خضرنينوى

كساره فرحانعايد علي محمدنينوى

عيشان عليخيري بركات خديدهنينوى

كوري عمرصبري حسن نمرنينوى

ضحيه عزيزفهد احمد درويشنينوى

فاطمه محموديحيى خليل محمدنينوى

رفعه خنشاحمد كاظم مخلفنينوى

نهله حازمثائر نجم عبدنينوى

حصه خضرعمر حواس عبدهللانينوى

كريمه جبرعمار عالوي لعيبينينوى

فضه خلفعبدالرزاق خلف ابراهيمنينوى

خشريه سفرفالح حسن ابراهيمنينوى

خشو خلفايزدين قاسم الياسنينوى

طرفه عطيهحسام احمد محمدنينوى

زهيه عليعدي خضر ابراهيمنينوى

ربيعه محمدكردي خلف ظاهرنينوى

منيفه خلفشهاب احمد شيخونينوى

سينم عزيزغزوان محمد جارونينوى

مرضيه يونسرياض محمود عبدهللانينوى

نعامي عيدوزياد جوقي حاجينينوى

عدوشي جندوحمد خلف حجينينوى



هوري غانمكمال حاجي مرادنينوى

رفعه طلبحافظ احمد صالحنينوى

وضحه ابراهيمسعيد علي كليبنينوى

حمده خضرخلف خلف محيميدنينوى

مريم عبدهللاصالح فيصل شاهرنينوى

صبيحه مياحخالد مهاوش نفطنينوى

شكريه عسكرسهيل غائب عصماننينوى

رازيه صديقدلير ابراهيم رمضاننينوى

ترفه جميلسالم محمد سلطاننينوى

عيده وائلنشاه احمد موسىنينوى

زهره عليحامد احمد حسننينوى

سعديه طهسيفدالدين ادريس سعيدنينوى

فرحه جاسمسيف الثائر ابراهيمنينوى

مريه مصطفىمجتبى مهدي محمدنينوى

بتول منعمحسين خليل اسماعيلنينوى

خالده نجممحمد جرجيس عزيزنينوى

مهديه ياسينهادي يونس شمس الديننينوى

زياده ابراهيمسليمان حسن محمدنينوى

شمسه جاسمسعد محمد حسننينوى

عزيزه قاسمحسام يوسف محمدلطيفنينوى

مريم حسوعدنان عبدهللا جندينينوى

عليه محمدرياض عزت ابراهيمنينوى

فاطمه عليخالد مصطفى محمدنينوى

مريم محمدزياد محمود سلطاننينوى

هالله فرحانعواد مناع جاجاننينوى

ناجيه شحاذهعمر عبدهللا محمدنينوى

فاطمه تمرحسن محمدعلي عيسونينوى

عمشه عنترمحمد علي مورنينوى

زكيه حسينمنهل جاسم محمدنينوى

نوره ابراهيممحمود حسن جاسمنينوى

نهله جاسممحمد اسامه هاشمنينوى



افطيم حمادسمير اخليف حنشنينوى

منيبه حسينانس ثامر صالحنينوى

صاره جاسمعماد حامد خلفنينوى

حميده يونسحسين علي يونسنينوى

باسمه ذنونمهند حسن صالحنينوى

كميله احمداحمد محمود محمدنينوى

كمره محمدحسين محمدنقي فاضلنينوى

امنيه محمدشاكر محمود ابراهيمنينوى

فتحيه محمدعلي طه محمدنينوى

يازي صايلمروان احمد محمدنينوى

سكينه قليحسين مصطفى مجيدنينوى

نهله حامدعمار داود عبدنينوى

سعيده قاسمناصر خليل ابراهيمنينوى

قمري حسنصالح خليل محمدنينوى

امينه احمدحواس نايف خلفنينوى

ناجيه يوسفعماد محمد ابراهيمنينوى

كرماشه مطرودخضير محمد منصورنينوى

سعاد سليمانجواد حسين علينينوى

نوفه حسنحسين رضا محمدنينوى

داليه يوسفيوسف رضا حسيننينوى

عبير خليلشاكر محمود محمدعلينينوى

منيفه عبدهللاسعد الياس علينينوى

امينه سعدفاضل عباس بيرمنينوى

واجده جارهللامعن ادريس جرجيسنينوى

فاطمه مصطفىحمدان امين حمداننينوى

اسمهخان زينالعابدينعقيل سليمان محمدعلينينوى

اميره عثمانخالد وليد عمرنينوى

سته خطابعبدالستار عبدهللا خلفنينوى

حوسه مدلولطالب عيفان منوخنينوى

شمسه جارهللامحمد خلف عبدهللانينوى

سهله يعقوبعمر سليمان عمرنينوى



غزالي كليفالح حسن معونينوى

حبسه خليففالح نوري عبدالعزيزنينوى

عائشه احمدرياض عبدالرحمن يحيىنينوى

عزيزه احمدخليل ابراهيم محمدنينوى

عنود شبيبيموفق سعيد علينينوى

ذهبيه مطلكاحمد فيصل محمدنينوى

برابيون مورادانترانيك ارتين كيوركنينوى

عدله احمداحمد شهاب احمدنينوى

زهره صالحابراهيم محمد خليلنينوى

زهره عليعمر خالد محمدنينوى

عواشه حسونعبدالسالم حسين عالوينينوى

نجاح محمدفائز محسن خضرنينوى

هيفي الياسحسن حسين خليلنينوى

امينه حسيناسماعيل ابراهيم احمدنينوى

وضحه احمدسامي محمد علينينوى

رائده علياحمد محمد رافعنينوى

امينه اسماعيلعلي جلعد خليلنينوى

غزاله اسماعيلايوب احمد عربنينوى

شكريه خضرعبدالجبار محمد احمدنينوى

شاهه راويفهد غباش كوشرنينوى

زليخه طهفارس ادريس احمدنينوى

غنيه خضراكرم محمد علينينوى

رقيه حسنعباس عقيل طيبنينوى

هناء احمدوسام محمود فيصلنينوى

محروسه محمدجمال علي قاسمنينوى

حسنه هاللاياد اعويد مصطفىنينوى

يازي عبدالجادرحسين علي مجيدنينوى

فتحيه عزبهطالل محمد هندينينوى

دره يوسفمنذر محمود شيخونينوى

دره محمدعلي خضر محمدنينوى

مكرم عبدالجليلهكار علي يحيىنينوى



مريم سلطانمحمد حسين محمدنينوى

فرحه كرحوخضير حامد كرحونينوى

شمسه عبدقيس عبداالله يونسنينوى

سعديه فتحييونس بالل علينينوى

سعديه خلفعبدالكريم خضر علينينوى

شمسه وادياحمد حسن علينينوى

زهره محمدمحمود فتحي احمدنينوى

هنوفه سلطانمحمد علي حسونينوى

سحر ماالهللطه رمزي حسيننينوى

امينه فرحيوزير محمد عبدينينوى

عيشاني داودهارون حسين محمدنينوى

مريم خضراحمد محمد محمودنينوى

خديجه خلفابراهيم محمد نايفنينوى

زينب فائقيوسف ولي جاسمنينوى

جميله ابراهيممصطفى حسن مصطفىنينوى

سكنه خلفمرعي حسن سلطاننينوى

نركوز فاضلرضا حسين محمدنينوى

منى عبدالواحدمحمد شامل عبدالمنعمنينوى

سعديه جميلمروان عطاهلل محيميدنينوى

خالده احمدليث جاسم احمدنينوى

نيره خلفحسن حاجي حسننينوى

ترفه وحيدعامر يونس عبدهللانينوى

كامله خلفكمال جردو ابراهيمنينوى

امينه فتحيخضير محمود محمدنينوى

ثابته عويدطه محمد حبشنينوى

مريم سليمانحميد عبدهللا فتحينينوى

صبحه كحيطجميل رجا حسننينوى

يشرى رجبعمار شاكر حامدنينوى

عاءشه عبدالقادرعدنان احمد عبدالحميدنينوى

فاطمه عليابراهيم نوري احمدنينوى

عيده حاجيحسين ابراهيم احمدنينوى



شاهه حمدمشعان محمد عبدالرزاقنينوى

عيده اعجميثامر عايد فتحينينوى

عمشه محمدرسول ادريس عباسنينوى

سويره يوسفعالء احمد جاسمنينوى

صبحه عليالياس سليمان محمدنينوى

خديجه مسلطاحمد خلف فرحاننينوى

فخريه قاسمرعد محمد احمدنينوى

خالده محمدقصي موفق مصطفىنينوى

يازي ابراهيمعبدالسالم محمد علينينوى

رابحه ياسينناصر عطاهللا محمدنينوى

عويشه احمداحمد محمد شويشنينوى

صبريه محمدعلينايف صالح علينينوى

طليعه فرجزكي علي فتاحنينوى

منال محمدسلوان وليد مصطفىنينوى

مريم معروفاسعد يونس احمدنينوى

وضحه حسنذياب خضر الياسنينوى

امينه حاجيفؤاد محمدعلي محونينوى

غنيه حسينوعدهللا محمدعلي علينينوى

شمام مصطفىعبدهللا سيفالدين احمدنينوى

حسينه نوريوليد محمدصالح احمدنينوى

بهار عمرالياس علي عتونينوى

هدى محمدتقىذنون نوح فاضلنينوى

مريم محمودعمر محمد مصطفىنينوى

خديجه يوسفمحمد سليم حسيننينوى

سعاد ماالهللمحمد سلطان صالحنينوى

فاطمه عبدهللاماجد حامد هاشمنينوى

طليعه زيدانحمزه علي حسيننينوى

كرحه سلطانسلمان جاسم محمدنينوى

حليمه محمدفارس احمد شيتنينوى

ناديه يونسزيد محمود فتحينينوى

انتصار محمداحمد عبدالكريم يونسنينوى



زهره جلجلعناد محمود عنادنينوى

منيفه محمدماجد فاضل عكابنينوى

رفعه محمدخميس مطر عبدهللانينوى

انتصار علويونس ابراهيم عبيدنينوى

يسرى ابراهيممحمد عبد شكرنينوى

نوفه محمدخلف سليمان خضرنينوى

عفيفه عليعبدالرحمن عمر حسننينوى

فاطمه سليمانحسين حاجي احمدنينوى

مهديه حسناسماعيل ظاهر اسماعيلنينوى

حليمه سعيدمروان علي خالدنينوى

عطيشه طحجهسليمان عوده حميدنينوى

امينه رشيدفيصل محمود عزونينوى

خديجه عمرمحمود ياسين محمدنينوى

زينب يونسرعد رشيد قادرنينوى

يسرى تركيايمن نضال جاللنينوى

خاني حسينسليمان احمد حسننينوى

ليلى رشيدعبدالمناف عبدالكريم خليلنينوى

رحمه سفرعبدالعزيز احمد هاشمنينوى

فاني رشوخليل سيدو شرونينوى

مريم ناصرعبد احمد جاسمنينوى

عسكريه جاسمشاهر عبد ياسيننينوى

ونه حسنطه عبدهللا علينينوى

ريمه صالحجاسم احمد جدوعنينوى

ابتسام محمدسيف كريم سراجنينوى

دله فريحدندح علي محمدنينوى

صبيحه محمدذنون حازم محمدنينوى

سعده عليمحمدعلي محمد دبيسنينوى

سكنه محمدسالم خليل فريحنينوى

حلوه ابراهيممحمد خضر خالدنينوى

امينه عبدهللاثائر جميل شامينينوى

هنوف خليفمحمد عبد محمدنينوى



عيده حماديقحطان فواز هويدينينوى

مريم محمداحمد غربي احمدنينوى

عنود جمعهطه خلف حبيبنينوى

فطومه محمدعبدهللا احمد صالحنينوى

يازي حسينظاهر عيس خابورنينوى

فصوله الياسذياب احمد عزيزنينوى

زريفه اسماعيلاحمد عطاهللا ابراهيمنينوى

نفله خضراياد محمد رشيدنينوى

اس مصطفىغانم محمدصال مجيدنينوى

حسينه احمدتحسين حسن احمدنينوى

شكريه ظاهرعطاهللا عثمان محمدنينوى

شاهه عليعلي حسن محمدنينوى

رحانه ابراهيمدخيل مسلم عباسنينوى

حسينه محمدعليحلمي زينل عسكرنينوى

بلقيس بكرحسين سعود محمودنينوى

عمشه حسينعماد احمد محمدعلينينوى

رفيده ياسجمعه شجرس فرجنينوى

زينب فاضلجعفر صادق حسننينوى

نايله محمدطالب ابراهيم طالبنينوى

فتحيه شهقيحسين جمعه توفيقنينوى

حمديه ياسينشاهين جاسم نبينينوى

عزيزه قاسمحسن يوسف محمدنينوى

بهار عيسومحمد ابراهيم احمدنينوى

امينه عبدهللاعادل حسين محمدنينوى

منيفه عجيلجاسم ربيع نوافنينوى

فاطمه ابراهيمعامر ابراهيم محمودنينوى

امنيه عليمخلف اسماعيل عباسنينوى

سعدي عليسهيل محمد حسننينوى

عنود محمودسلطان صالح علينينوى

فطومه سالمبارق ذياب محمدنينوى

هديه حسينهاني نورالدين محمدسعيدنينوى



فاطمه حسينزاهر صالح رمضاننينوى

اميره احمدنجم عبد احمدنينوى

فتحيه خضرابراهيم ياسين جاسمنينوى

غزاله عبدهللاعلي ابراهيم فتحينينوى

يسرى سعيداحمد عبدالقادر حسننينوى

ساجده خليلمحمد فرمان خطابنينوى

فاطمه زينلعليهادي حسين محمدطاهرنينوى

ترفه كردوشحسن علي حسننينوى

جمهوريه فتحيمحمد طه محمدنينوى

نشميه سعودصالح نايف عجيلنينوى

غاليه شاهيناحمد اعبيد حمدنينوى

ازهار الياسفالح ذنون يونسنينوى

شكريه عطيهبشار حسين علينينوى

سليمه محمدعبدهللا غانم صبرينينوى

عليه مصطفىباسم ابراهيم خليلنينوى

نهله احمدشامل رعد عبدنينوى

مريم طهفيصل خليل محمدنينوى

ياسه احمدغانم جاسم محمدنينوى

رحيمه محمديونستحسين علياصغر صالحنينوى

غاليه شاهينحسن اعبيد حمدنينوى

هنيه محمودفتحي علي حسننينوى

هنوف يونسحميد علي فتحينينوى

رسليه حازمعبدهللا احمد خلفنينوى

شمسه جاسموعد محمد حسننينوى

شهربان موسىحسين علي عونينينوى

بسي ابراهيمقاسم اسماعيل خضرنينوى

خلفه صالحجواد محمود وهبنينوى

بسنا احمدجمعه احمد طاهرنينوى

عربي مرادخيرو خلف حسونينوى

افطيم احمدخضر ابراهيم محمدنينوى

نجاه محمدتقيرياض غائب حسننينوى



خديجه عباسفالح حسن زينلنينوى

ضحيه حسنعبدالستار ياسين عبدنينوى

شاهه قاسممحمد عبدالرحمن خليلنينوى

ليلى صالحجاسم محمد سلطاننينوى

محصومه احمدياسر عبدالعزيز محمدنينوى

شاهه محمديونسقاسم سليمان ابراهيمنينوى

كلثومه محمدعلي محمدنور خضرنينوى

حميده سلطاننايف فرحان فتحينينوى

ساهره محمدمحمد عالءالدين محمدنينوى

عدويه محمديوسف حازم محمدنينوى

امينه عليعيسى علي احمدنينوى

زينه محمدانور محمود قادرنينوى

فاطمه تمواحمد حسين الياسنينوى

نزيله محسنعايد حماد عبدهللانينوى

وسيمه ظاهرسعود جدعان سليماننينوى

فاطمه عثمانعبدالصمد عثمان اسماعيلنينوى

سكيت عماشمحمد دوس طعيننينوى

فطيم يونسذنون خضر محمدنينوى

خميسه يونساحمد علي عطيهنينوى

خذيجه عالويمحمد عالوي جاسمنينوى

خاتون حيدرجاسم محمديونس حسننينوى

فاطمه خضرمحمد حسن احمدنينوى

زهديه يونسعلي جاسم محمدنينوى

عيده دبيسظاهر منيف جلوينينوى

نوره ذنونمصطفى ابراهيم مصطفىنينوى

خديجه عليسعد محمدعلي رمضاننينوى

صلوك سالميونس حسين نورينينوى

غنيمه يونسمؤيد عبدالكريم حسننينوى

امينه محمدعليطارق عبدهللا محمدنينوى

محروسه خضيرمظفر محمود احمدنينوى

عاليه حسنيوسف محمد حميدنينوى



عاليه حسنحسين حميد حاجينينوى

فرحه محمداحمد محمد حسيننينوى

صبحه خلفمحمود خالد محمودنينوى

مسرا ياسينمحمد خضر عبدهللانينوى

فهيمه ياسينفخري محمدتقي يونسنينوى

زبيده نجمميسر محمدعلي عبدالعزيزنينوى

بسي احمدرمضان احمد رمونينوى

خيريه موسىقاسم احمد يوسفنينوى

كفاح احمدعبدالكريم محمد خلفنينوى

عائشه محمدعدنان سليمان علينينوى

مها عبدالكريمعمر مشعل حمادينينوى

خوله عوادصالح فتحي خضرنينوى

خشفه جاسمحازم حمدون ياسيننينوى

منى علييونس فتحي صالحنينوى

خلفه حسنعدنان حميد حسننينوى

تركيه عبدالعزيزفارس فاضل حمادينينوى

نمشه عباسعايد حمد خضرنينوى

غريافه احمدخالد احمد صالحنينوى

امل حسينمالك عبدالعزيز سعدوننينوى

خوله محمدلؤي محمود احمدنينوى

فتحيه اسماعيلنوزاد نوري الياسنينوى

نجود ابراهيمنشوان صالح حسيننينوى

امينه فارسنايف رمضان علينينوى

عزيزه نايفرعد محسن برجسنينوى

ترفه حسنجاسم ابراهيم حسيننينوى

فطيم مرزوكاحمد زيدان تمرنينوى

فرحه يونسجميل غانم محمودنينوى

امل محمودمنهل خليل ابراهيمنينوى

سهله عبدهللااسماعيل خليل ابراهيمنينوى

شكريه صالحصفاء غانم صالحنينوى

عمشه يونسوطبان فواز محمدنينوى



امينه حسينحسين احمد خلفنينوى

حبسه فتحينجيب محمد علي سليماننينوى

تركيه محمدمحمد عبدهللا محمدنينوى

نوره حسنمحمد فاضل عزيزنينوى

بشرى خلفرائد عبدالقادر محمدنينوى

اديبه الويلمندئ حمود موازينينوى

ثريه ثالجعبدهللا منديل عبدهللانينوى

ملكه رمضاناحمد ابراهيم حسننينوى

عمشه فريحفتحي صالح عبدهللانينوى

ايمان رشيدمحمد عمر خضرنينوى

دره خلفعزيز فيصل علينينوى

عمشه خلفجبر ظاهر عبدهللانينوى

نوفه سلطانسالم وصي محمودنينوى

صبحه عليعبدالرحمن محمود حمدنينوى

مريم مصطفىسعدهللا حسن حمادينينوى

غنيه سعرانعادل حسين غتراننينوى

مهديه مهديعادل حسين جاسمنينوى

فتحيه طهمحمد صالح غانمنينوى

افراح سعدالدينثامر شامل سالمنينوى

خوله جاسممحمد عبدهللا محمودنينوى

عنود انجيتعمر صالح عبدالغفورنينوى

امل غانماحمد محمد بشبرنينوى

رفعه عليسيف سعد محمدنينوى

سوريه وهباحمد ظاهر خلفنينوى

جازيه عليويمحمد ابراهيم محمودنينوى

سوده شبوطعلوان مرضي مضحينينوى

ترفه متعبفرحان سالم معيوفنينوى

كوثر محمودرائد علي اسعدنينوى

اعيافه خليفاحمد عبدالرزاق صالحنينوى

هاجر حامدجدعان سلطان العياشنينوى

عائشه حسنحمزه شعبان صالحنينوى



سميره فتحيريان محمود عزيزنينوى

ضحيه عبدالرزاقجارهللا محمود عبدالرحمننينوى

ضحيه عبدالرزاقرعد محمود عبدالرحمننينوى

فهيمه صالحمحمود بلو محمودنينوى

صبوحه صالحامين علي خليلنينوى

تسواهم طهرضوان خضر الياسنينوى

منى فائقعبدالمنعم الزم البذنينوى

نوفه ياسينموفق جالل نورينينوى

حمديه سعيدعلي خلف محمودنينوى

يازي صالحفالح وهب ابراهيمنينوى

هاشميه جلودراغب احمد اعفارهنينوى

فتحيه عليذياب بيو حسيننينوى

فطيم نزالرشيد جمعه خليفنينوى

فهيمه صالححميدي بلو محمودنينوى

خرمه هلوباحمد حامد حسننينوى

فوزه عبدالرحمنهيثم زياد ابراهيمنينوى

حسنه عبدهللاعامر رمضان فرجنينوى

هنديه عليسابراهيم نايف جاسمنينوى

فاطمه عليحسن احمد حسيننينوى

عائشه محمدحسين علي سليماننينوى

فريحه عليياسين عبد عيسىنينوى

عائشه احمدخلف علي محمدنينوى

خضوره بلوشهاب احمد خزعلنينوى

فتحيه خلفمحمد اعبيد احمدنينوى

بشيشه عبدهللاحسين علي خليفنينوى

خلفه عياشاحمد موسى راجحنينوى

فاطمه دسوقياحمد محمود فريحنينوى

سوريه خضيرعبدالسالم شبوط حمادينينوى

حسينه اسماعيلريان غالب محمدنينوى

شفيقه حمدعبد ناصر دخيلنينوى

هالله محمودسعود حامد علينينوى



كرحه حسينياسين علي محمدنينوى

هديله عطيهمحمد علي غربينينوى

مها عبدالنافععلي فواز سعيدنينوى

مهديه صالحمحمود محمد جمعهنينوى

خديجه احمداحمد علي احمدنينوى

نجو عباسرضوان محمد غانم عبدهللانينوى

بشرى محمدمحمد وليد سلماننينوى

رشيده خليلايمن يونس خليلنينوى

امينه عليحسين ابراهيم خليفهنينوى

افطيم جرجيسعبدالوهاب عبوش حسيننينوى

ساميه ادريسعالء يونس احمدنينوى

خديجه صابرنزار طه علونينوى

حسيبه حسنمحمد عبدالكريم عباسنينوى

خانه احمدمحمد خلف ذنوننينوى

شمسه خضرجدوع احمد حسننينوى

وضحه احمدابراهيم رمضان خلفنينوى

عيده جاسمرعد ظاهر عبوشنينوى

نهله احمدمحمد طه محمودنينوى

هضيمه نايليونس رحيل عبدنينوى

ارديه محمدخالد ابراهيم صالحنينوى

فاطمه كموابراهيم احمد محمدنينوى

نوفه حسينحسين محمود قاسمنينوى

نوال جميلياسين محمد عبدهللانينوى

زينب ذنونحسين ويس محمدسعيدنينوى

شكريه قاسمعبدالعظيم نوري عبدالوهابنينوى

حليمه سلطانفتحي عوض سلماننينوى

واجده منيرمؤمن الهام منيرنينوى

كوجو خلففالح حسين عنترنينوى

رحمه خليلفوزي دهام شيخونينوى

عمشه عليمحمد احمد صالحنينوى

كولي بدرخلف خضر حسيننينوى



كريمه خلفزياد حميد احمدنينوى

زهره حسينمثنى ناصر محمودنينوى

خانه حسنعزيز حسين ابراهيمنينوى

بدريه داودنوفل سوادي صالحنينوى

زهيه صالخوعد طالب عطاهللانينوى

صالحه الياسجميل صالح محمودنينوى

منى ادريسغيث فارس عبدالمحسننينوى

سوريه محمدنزهان ادريس بلونينوى

سعديه يونسعبد حسين عاصينينوى

حصه عليصباح فاضل عبدهللانينوى

حليمه محمدعلي محمود خلفنينوى

فاطمه حسنعبد محمد زكونينوى

ربيه صباحوليد جاسم محمدنينوى

مياسه عبدالكريمعلي حواس خلونينوى

شاهه محمدحازم ابراهيم حسننينوى

فوزيه شاكرريسان رافع عبدهللانينوى

امنه عزيزعلي ذياب حمادينينوى

حبسه اسودوسام خالد محمودنينوى

زهره عليانور سليمان جاسمنينوى

نوره احمدماهر احمد ويسنينوى

زهره عليشامل سليمان جاسمنينوى

خديجه خضرمحمد خلف جاسمنينوى

عواشه عليشهاب احمد خضرنينوى

عليه عنترطه احمد خضرنينوى

دره محمدنكتل خضر محمدنينوى

اضحيه ياسينصالح سعيد جدعاننينوى

خوه يونساحمد بالل احمدنينوى

مهلبه عبدهللااحمد ذياب خضيرنينوى

عائشه عويدحسن شالل حميدنينوى

حبسه محموداحمد خضير سعيدنينوى

دله مهاوشعادل جندي صايفنينوى



ليلى صالحخالد احمد ابراهيمنينوى

مريم عليقاسم محمد الياسنينوى

فضيله فاضلابو بكر محمود ناصرنينوى

منيفه علياسماعيل سليمان احمدنينوى

فاطمه ابراهيمخميس محمد زيداننينوى

ميسم عادلعبدالوهاب ثائر حمدوننينوى

هويده سلطانفهد عكاب محسننينوى

عيده احمدليث اذياب محمدنينوى

فطيم دعبولهاني خضر محمودنينوى

امينه ابراهيملؤي حامد منوخنينوى

شعله شحنهمحسن مطر علينينوى

امينه برغشاحمد رفاعي عبدهللانينوى

زكيه عبدهللاخالد ذنون يونسنينوى

كوري عليمال هللا الياس داودنينوى

حربيه محمدعلي خضير خلفنينوى

ايمي حموعزت ابراهيم درويشنينوى

يازي طاهرحماد حميد عائدنينوى

صبيحه ذنونعلي هاشم اسماعيلنينوى

ابتسام عزيزانور عبداالمير يوسفنينوى

نعيمه احمدغزوان احمد محمدنينوى

حربيه الياسمثنى اسماعيل محمودنينوى

شمسه محمدصالح ابراهيم حسيننينوى

اسويده حمدجاسم محمد عويدنينوى

عمشه احمداكرم فتحي عبدهللانينوى

مهيه الحاكهمحمد مال هللا علينينوى

مطره احمديوسف احمد محمدنينوى

هالله صالحمحمد علي خلبفنينوى

فاطمه صالحصالح طه ادريسنينوى

عائشه محمداحمد محمد سليماننينوى

شمسه حسينخميس حسين محمدنينوى

صباح جاسمعامر طالل صالحنينوى



فاطمه عطاهللاهيثم احمد سليماننينوى

عنود احمدحسين ابراهيم حسيننينوى

فهيمه صالحخالد بلو محمودنينوى

امونه عليخلف احمد خليفنينوى

مريم حسينوسام سالم حسيننينوى

دره قاسممحمود حسين شيخونينوى

خديجه حمودجابر عبوش عبدهللانينوى

فضه فرحانمحمود عزيز علينينوى

شمسه احمدعبدهللا محمود صالحنينوى

وضحه رجاهاشم محمود عبدهللانينوى

خميسه ياسينرياض احمد محمودنينوى

سنده حمودفريح احمد اسماعيلنينوى

سلمى فتحيسعد جالل ابراهيمنينوى

نذيره محمودمنذر ابراهيم حميدنينوى

يسرى فياضمروان هشام عبدالحميدنينوى

حواء رمضانعبدالفتاح محمد حسيننينوى

سوريه محمداحمد محمود جدوعنينوى

اميره عزيزاشرف رياض فاضلنينوى

سعاد شهابمهند مرعي حنشنينوى

ايمان جمعهعبدهللا محمد علينينوى

كرحه ارميضهشام جمعه جادهللانينوى

خديجه حمديونس محمد صالحنينوى

عيده جهادفهد حازم حمزهنينوى

فضه خليلمعن عبدالكريم حسننينوى

مرضيه سلطانسالم محمود احمدنينوى

فطومه صالحاحمد عبيد يونسنينوى

فطيم موسىعبدهللا فتحي سليماننينوى

حبسه حامدروضان حمادي احمدنينوى

شمسه عوادمحمود فتحي محمودنينوى

ضحيه محمدعبدالستار حمود صاللنينوى

جوري جوعانزيدان خلف عباسنينوى



فطيم امينحمد صالح عالوينينوى

عدالن مرزاناصر عطو جردونينوى

خميسه حسنطه احمد حسننينوى

صبحه ياسينفياض احمد علينينوى

عائشه حسينخالد يونس حمونينوى

فهيمه مصطفىعبدالستار حسين محمدنينوى

فلاير خيرياحمد عبدهللا نافعنينوى

امينه حسنرشيد فاضل جاسمنينوى

عليه قاسموهب حسين وهبنينوى

عيده محمدنوررضوان محمدطاهر ابراهيمنينوى

عائشه عيسىخضير حميد سليماننينوى

فاطمه جاسمراكان حميد سليماننينوى

زهره خضرمروان محمدعلي حسيننينوى

نايه محمدشامل محمدصالح عبدالرحيمنينوى

سمر سالمرعد محمود عويدنينوى

صبريه رمضانانصار علياكبر كاظمنينوى

عليا حسنمؤيد جاسم محمدغائبنينوى

رمزيه محمودصالح عبداالمير صالحنينوى

سوريه اسماعيلرعد غازي محمودنينوى

حميده زيداحمد عزيز اميننينوى

حواء غائبادريس يونس حسيننينوى

مكنزي سعيداليفان عبدالعزيز حميدنينوى

زاهده يونسفواز حازم حامدنينوى

هزاري علياحمد حجي كمونينوى

غزالي سعدونايف عباس حمدنينوى

عائشه حسنمحمد سليمان صالحنينوى

ملكه ابراهيمنشوان محمد احمدنينوى

شطه فالحمحمد كطوم صبحنينوى

رؤى محمدمثنى خلف سعدنينوى

بدريه بهاءالدينمحمد عبدالمنعم احمدنينوى

صبريه صابرفالح حسن عبدالقادرنينوى



عليه جاسماحمد طه حسوننينوى

محروسه عزيزاياد محمد صالحنينوى

باسمه مرعياحمد حكمت احمدنينوى

عيشي احمدماجد ابراهيم غديرنينوى

سكينه محمدمنصور توفيق محمدنينوى

مريم عزيزجاسم محمد مضحينينوى

صالحه احمدحسام بالل نزالنينوى

خالده محمدعبدهللا فتحي احمدنينوى

حسونه ضاحيهيثم حمادي سلطاننينوى

رابعه مديدعمر صالح خليلنينوى

سعديه محمودعثمان محمود حامدنينوى

غزاله صالحشاهر احمد محمدنينوى

امينه احمدلؤي محمد طلبنينوى

وضحه حنفلعبدهللا علي عبدهللانينوى

فضليه محمودوليد سعيد يحيىنينوى

بشرى ياسينوليد خالد جاجاننينوى

غريبه خلفاحمد الياس خضرنينوى

وجيهه خضرنكتل عبدالكريم مصطفىنينوى

حنه ذيابعلي صالح شعفنينوى

ترفه محمدغانم طلب ضحوينينوى

مهيه ليتونعلي راوي خلفنينوى

فاطمه يونسعمار عبدهللا عزونينوى

مريم احمديونس محمدعلي عبدالرزاقنينوى

ترفه محمودعمر صباح احمدنينوى

افطيم خضيرسهيل خليل ابراهيمنينوى

زهر حردانعبدالمنعم خلف محمدنينوى

كتبيه يونسمعن فاضل محمودنينوى

فاطنه عبدهللاخالد حسين ناصرنينوى

ليلى محمودعابد يونس احمدنينوى

مها جريطعبدهللا محمد علينينوى

فوزه حمودعبدهللا غريب ردادنينوى



سهله احمدسيف صباح مناحينينوى

صبحه ابراهيمخليل طه صالحنينوى

ابتسام مصلحمثنى مروان خلفنينوى

سهام شيتاويمحمد عثمان عمرنينوى

مرضيه عليصالح حاضر يحيىنينوى

مريم محمدمشعل عبد اسماعيلنينوى

اسماء محمدزيد ثامر زيداننينوى

رجاء حسنامير اياد ذيابنينوى

فاطمه ابراهيمياسر محمد مرعينينوى

رفعه خليفهاشم زبيد علينينوى

ترفه خليلثائر محنش عمرنينوى

نائله خلفصالح ابراهيم عبدهللانينوى

رفعه خلفيونس ابراهيم حيولنينوى

نجمه عبدهللاريان عبدالكريم محمدنينوى

فوزيه سعيداحمد ابراهيم جاسمنينوى

شريفه خالدمحمد عبدهللا احمدنينوى

سناء عبدالرحمنعمر عامر يونسنينوى

زياده خلفاحمد فاضل ثابتنينوى

فضه عليحمد علي ياسيننينوى

خلفه احمدحسن محمد عكلهنينوى

ليله محسنطلب جدوع حصيننينوى

فتحيه محمودمنقذ محمدنامق شيخعلينينوى

ثجيله حسندحام عطيه عويدنينوى

نوره شعبانعامر زهير عزيزنينوى

ساهره كاظممهند محمد جاسمنينوى

خديجه بطالعلي اسماعيل محمدنينوى

انتصار محمودايمن ضياء يونسنينوى

نوره احمدمساعد فالح خضرنينوى

رابعه شويعلمحمد عبدهللا حسيننينوى

شيماء شهابيوسف عصام سليماننينوى

خديجه سليمانسالم محمد ويسنينوى



سعده خضرمحمد احمد محمودنينوى

زكيه يوسففهد صالح طهنينوى

سمر احمدوضاح فارس سبهاننينوى

ريمه حمدوضياء احمد عنيزنينوى

افطيم خضرعامر خليف حمدونينوى

نهايه حسنصباح سعود مهيدينينوى

امونه طهطه يوسف علينينوى

سالمه صالحاثير محمد محمودنينوى

ونسه محمودايمان محمد عزيزنينوى

سميره هاشمعلي حازم محمدنينوى

دوخه حماديسالم علي محمدنينوى

ساهره محمدعالء عبدالهادي محمودنينوى

فتحيه حاويعبدهللا علي حسيننينوى

سعديه محمدعليياسين شريف الياسنينوى

سميره ابراهيميونس عبدالجبار يونسنينوى

ريمه حمدعباس احمد عطاهللنينوى

فاطمه حسنغزوان رمضان حسيننينوى

بدريه صبريايهاب احمد حميدنينوى

نبيهه خضرعلي عصام حيدرنينوى

فطيم عليمحمد مصطفى محمدنينوى

نعام مرادخيري سيدو احمدنينوى

عفره خلففتحي خضير الياسنينوى

مريم عباسعبدالرزاق يونس حازمنينوى

عذره محمودفالح شيخو احمدنينوى

صبحه عمرموسى حسن مرادنينوى

ميساء قيدارعمر زهير مصطفىنينوى

اديبه حسنعلي حمد خليلنينوى

نجمه حاكمرغد حسن احمدنينوى

خلفه خلفسالم علي احمدنينوى

خلفه خلفيونس علي احمدنينوى

خوله محمدهيثم محمد عثماننينوى



مريم جاسمياسين زيد خلفنينوى

عمشه محمدشجاع خلف محمدنينوى

نوره محمدطه رجب عبدهللانينوى

هاشميه محمدمحمود عبدالرزاق محمودنينوى

احميده رمضاناحمد عبدهللا وردينينوى

فاطمه عثمانعصمت حيدر يونسنينوى

فطيم عبدراكان سالم لطسنينوى

سعاد ابراهيمذنون يونس حسيننينوى

يسرى احمدساهر احمد اسماعيلنينوى

سعديه احمدخليل اسماعيل يونسنينوى

ساره ابراهيمعبدالعزيز محمود شحاذهنينوى

خديجه خضرعبدهللا خلف جاسمنينوى

ناديه شريفبشار رائد ابراهيمنينوى

مطره سليمفالح احمد رمضاننينوى

عيده خضيرماهر عبدالمحسن صالحنينوى

حليمه محمداحمد حميد حسوننينوى

سحله دبيساندلي محمد غثيثنينوى

موزه حسينذنون يونس عطيهنينوى

فطومه ذنونعبد حسن عباسنينوى

نوره حسينعبدهللا الياس خضرنينوى

حسنيه عبدهللابسام احمد محمدنينوى

خلفه خليفعدي خليف محمدنينوى

هنوه احمدصالح عبدهللا الياسنينوى

دره حميدمنصور مصلح اسماعيلنينوى

نشمه وسميتوحي غانم عيدنينوى

وفاء ذنونعمار لقمان عنادنينوى

صيته سلطانمحمد مصطفى محمودنينوى

عيده سعدوزياد حبيب احمدنينوى

فاطمه محمداحمد شيت عبدهللانينوى

لولو ياسينمحمد محمود جمعهنينوى

نمشه عليفتحي خلف عبدهللانينوى



امينه خضرمظهر محمدامين عبدهللانينوى

ناديه ابراهيمعمر عبدالغني حسننينوى

سميره محمدعبيده عامر محمدنينوى

ايمان غانممحمود لؤي عبدالرزاقنينوى

امونه حسينعلي حسن سوادينينوى

محروسه خضرفتحي حسين علينينوى

حبشه محمداحمد محمود سعيدنينوى

ترفه ابراهيمنواف محمد ماشينينوى

رابحه حميدسعد محمد صالحنينوى

صبحه حسنخليل عشوي سوداننينوى

سوريه وهبابراهيم ظاهر خلفنينوى

سميره عبدهللاانمار غازي محمدنينوى

فاطمه دويجماهر محمد ارحيمنينوى

فتحيه اسماعيلاحمد مخلف خليلنينوى

امينه جاسمرشيد اسماعيل خليلنينوى

سباهيه قاسمبشار احمد عبونينوى

خوله احمديونس محمود حسيننينوى

حليمه عاكوبعماد محمد عاكوبنينوى

عواطف احمداياد مويد محمودنينوى

كمره يونسسيف شاكر عبدهللانينوى

هنيه عبدهللاليث علي سالمهنينوى

هديه محمدصالحخضر محمدعلي خضرنينوى

حيته سعيدعبدالحميد محيميد علينينوى

انصاف مهيديياسر شهاب احمدنينوى

وطفه جويرحمد محمد احمدنينوى

بشرى حسينلقمان باقر خضرنينوى

عليه حسينثامر محمد عباسنينوى

ساره عاكوبعبدالباري احمد عبيدنينوى

انوار اكرمعمار عباس فاضلنينوى

ليلى سالمابراهيم محمد نواسنينوى

اتيه محمدفريد رشيد علينينوى



وضحه حسنعبدهللا محمود عبدهللانينوى

نوروز ديندارعمر قحطان خيرونينوى

عمشه حسيناحمد حسين مضحينينوى

شاهه معيوفادريس محمود عبدهللانينوى

نجاح محمدسعيدقحطان صالح جاسمنينوى

فطيم سفانمانع عواد جبريتنينوى

امينه خلفعماد سليمان محمودنينوى

فتحيه عزالدينعسكر عبد علينينوى

ليلى محمدعلي محمود نزالنينوى

منيفه صالحمحسن ابراهيم خضرنينوى

عائشه علوخلف حسين محمدنينوى

ونسه خضرنايف ذياب خلونينوى

هنيه محمدفهد عزيز علينينوى

خوله جهادحسين احمد احميدنينوى

منيفه محمدارجان محمد حميدنينوى

يازي محمودشاكر ياسين احمدنينوى

حربه محمودياسين سليم ابراهيمنينوى

فطيم خضيراحمد محمود احمدنينوى

مياده يونساحمد وليد محمدنينوى

كتبيه مهدييحيى محمود زيداننينوى

نوفه حسنوعدهللا خليل فاضلنينوى

نوفه حسنايوب خليل فاضلنينوى

هدى احمداحمد جاسم حمادنينوى

غنيه مصطفىمهدي محمد جاسمنينوى

مهيه محمودمزاحم خليل علينينوى

سعاد هاشماحمد صبحي دليمينينوى

فهده زميمعامر صبار درباسنينوى

مره خضراحمد حسن سلونينوى

وضحه رجافتحي محمود عبدهللانينوى

مريم طهمحمد خالد حمدنينوى

حبشه عبدهللاعواد ابراهيم احمدنينوى



هدل سيدوجونو بدل مرادنينوى

نوره حسينمحمد سليمان شيخونينوى

جدعه احمدالياس سلطان عسافنينوى

رمزيه قاسمسالم غانم جميلنينوى

رمزيه صالحمشعان محسن محمدنينوى

نوفه حمدمهيدي عطاهللا مهيدينينوى

عليه حسنزينل حسن محمدنينوى

فرحه صالحيوسف هذال باللنينوى

رقيه ايوبسيف رائد صالحنينوى

سوريه محموداحمد علي حسننينوى

جبله ظاهرحمبد جاسم حواننينوى

االء مؤيدموفق بشار موفقنينوى

ساهره كاملبالل محمد علينينوى

وطفه عبيدعلي محمد مشرفنينوى

حربيه حمدعلي عبدالكريم احمدنينوى

خديجه عزوامير محمدعلي حيتونينوى

دره احمدعصام احمد علينينوى

فطومه محمدوعدهللا عبدالرحمن عبيدنينوى

ترفه محمدثامر محمد خضرنينوى

رسليه محمدسعدون علي خلفنينوى

فتحيه يونسسالم حازم بكرنينوى

سهام سعدهللااحمد سالم عبدالجبارنينوى

فاطمه عبدالكريمعبدالعزيز محمد ظاهرنينوى

عذره خضيراحمد محمود محمدنينوى

كلي خديدهسيدو كمو خلفنينوى

بشرى محمدكرم طالل محمدنينوى

كاظميه سعيدخضير محمدعلي خضيرنينوى

امينه اسماعيلجدعان حمد عبدينينوى

مريم زوارقصالح محمدسعيد احمدنينوى

غزالي علينمر سليمان خلفنينوى

سيفي قاسمخلف كندور خلفنينوى



نوري مندوحجي خلف خديدهنينوى

عديله حنواحمد علي محمدنينوى

فوزيه عبدهللافارس عبدهللا علينينوى

رحفزه محمدعوني شكري فتحينينوى

هنوف علياسماعيل احمد عامرنينوى

خديجه خضيرليث فيصل عالوينينوى

رحانه يوسفنشوان جمعه رمضاننينوى

اسراء صالحنوري رشيد علينينوى

صبحه حسنمحمد ذنون يونسنينوى

ترفه حنتوشسعد عبد ياسيننينوى

ليلى يحيسيف اياد سالمنينوى

قادريه احمدعلي عطيه سلطاننينوى

ترفه عبوامجد محمود احمدنينوى

حبشه جاسمسعدون حسين احمدنينوى

مياس محمدمحمد حسن محمدنينوى

منفيه عليداود احمد حميدنينوى

هديه نجممحمود وليد سالمنينوى

عمشه حسينسالم احمد محمدنينوى

عمشه شاهرعلي صالح حسوننينوى

غزاله اخليفمرشد محمد حسيننينوى

جماله محمدعلي ابراهيم صالحنينوى

زوينه عليغزال داود موسىنينوى

عامريه حمدونثانر مظفر عبدالكريمنينوى

فاطمه محمدانس عبدهللا ياسيننينوى

اعويشه صالحمحمد حسن محمودنينوى

شمسه حسينثامر حافظ هاللنينوى

عينالماهه حسينحسن نذير اسماعيلنينوى

ورده نزارنزار نصر نوافنينوى

اسيا حسنساري عبدهللا خضرنينوى

نصره احمدمحمد عيسى علينينوى

بشرى حسنمصطفى مرتضى حسننينوى



فاطمه مصطفىخالد امين حمداننينوى

نجود محمودمعتز اسماعيل جمعهنينوى

عيشه عبدهللاطارق حافظ غزالنينوى

خانه اسماعيلجميل قاسم احمدنينوى

فاطمه فتحيشهاب احمد سودنينوى

سحر سعدهللامحمد رافع عبدهللانينوى

مها عليفهد دهش حامدنينوى

حصه خضرمشعل عويد عبودنينوى

حمده عليعيد حسين احمدنينوى

ساره حمودمحمود سالم محمدنينوى

غنيه حمدونفارس عادل ذنوننينوى

محروسه حميدعلي عطشان محمدنينوى

خلفه ثالجصالح ياسين خلفنينوى

بهار عليعبدالحميد محمد بابيرنينوى

سيران محمودعجاج مراد سعدونينوى

ليلى حاجيعبدالعزيز نحو تمونينوى

ليلى قدوريمحمد سامي محمدنينوى

فطيم حنشمحمد صالح حامدنينوى

عيشان شموحجي كجو خليلنينوى

خديجه موسىاحمد ياسين محمودنينوى

فاطمه كرحواحمد عبدهللا اسماعيلنينوى

حرفه احمدخالد عبدالكريم محمدنينوى

غاده فرجمحمد رمضان محمدنينوى

سنيحه اسماعيلمزهل عبيد عارفنينوى

نهله حسونعبدالهادي طه جاسمنينوى

امينه محمدصهيب عبدالواحد عزيزنينوى

كني الماناسماعيل رشو خضرنينوى

اسماء محمدامينطلعت ناظم علينينوى

ماردن عمرمحمد عمو صوفينينوى

يشار طهياسر جمعه رضانينوى

اميره داودمحمد عزيز عباسنينوى



سعديه اسماعيلبسام ابراهيم حميدنينوى

سعديه محمودعامر محمود حامدنينوى

حسنه شهابعلي عبدهللا مربطنينوى

سميره احمدعبدالوهاب عماد عبدالوهابنينوى

نجاه محمدامينعباس فاضل عباسنينوى

طرفه طهمحمد حسين علينينوى

هدى محموداحمد شاكر محمودنينوى

خالده احمدخزعل هاشم سعيدنينوى

ونه جميلرافد صالح محيميدنينوى

عليه حمدبرجس رشيد حمدنينوى

صبيحه سليمانماهر احمد عبالمعيننينوى

معيوفه دهشسالم حسين سلطاننينوى

عايشه فتحيطارق ادريس محمدنينوى

ليلى ابراهيممحمد علي صالحنينوى

ملكه احمداحمد محمد احمدنينوى

سهام عبدالقادرسفيان ابراهيم حسيننينوى

ترفه بايشاكرم نزار خضرنينوى

رحمه عبوشتقيالدين عبدالمحسن حنشنينوى

سلطانه رشيدسلوان حسين خليفنينوى

فطيم احمدصباح هاشم حامدنينوى

منى سعيدعمر سالم هادينينوى

سلطانه بشارمحمد يوسف قاسمنينوى

هبوب صورانحسين مضفي رميشنينوى

احميده خالداحمد جاسم عطيهنينوى

حبيبه طاهرخليل ابراهيم علىنينوى

الهام جارهللاحيدر رائد عبدالجوادنينوى

نركز عباسعبدالغني ياسين هاشمنينوى

غنيه محمدزيد زهير هادينينوى

حريه عليعويد خلف حسيننينوى

فاطمه محمدصبحي عبدو طهنينوى

حليمه حسينعبدالخالف كاكل صالحنينوى



نهيه ابراهيميوسف كحيط سندنينوى

زليخه عربصالح احمد محمداميننينوى

غاليه حمددحام سويد حولنينوى

بدريه عصمانهيثم ابراهيم اسماعيلنينوى

صيته محمودمحمود غضبان حسيننينوى

خديجه محمدسعد طه احمدنينوى

فوزه ثرويفاضل عبدهللا عوادنينوى

سوريه قاضلبالل حازم صابرنينوى

عيده حسنصالح عباس كرحونينوى

امينه محمدحازم يونس ياسيننينوى

غزاله ناصرمحمد ذياب محمدنينوى

خلفه عبدرمضان احمد رمضاننينوى

سلطانه حسينجلي حيول احمدنينوى

فاطمه احمدوعدهللا طليع مجيدنينوى

الهام سعدالدينفهد وليد سلطاننينوى

لمياء محمودوعدهللا يونس مصطفىنينوى

رويحه دباسعائد سطم عائدنينوى

ترفه كموحسن محمد عزيزنينوى

معينه عبددالرزاقاحمد محمد عثماننينوى

امهيه محمودخالد احمد خلفنينوى

شكريه حسينسعد جاسم محمدنينوى

ثابته عويدعلي محمد حبشنينوى

سميره عبدهللاياسر محمد محمودنينوى

نازنده طاهرمازن عبدهللا عثماننينوى

ليلى شاللاركان محمدامين كشونينوى

نسيمه حسينيونس محسن محمدعيدنينوى

صبريه ابراهيمسليمان عمر سليماننينوى

رحمه الياسعلي رشاد سليماننينوى

طليعه شبيبقصي اسماعيل مصطفىنينوى

فضه حسنفتحي محمد نجمنينوى

خميسه حسينمحمد يونس حسننينوى



عويشه فندياحمد فتحي محمودنينوى

رحيمه مجدلحسن مصطفى يعقوبنينوى

حليمه صالحمحمد عبدالعزيز علينينوى

نجمه حمدسعود احمد عوادنينوى

اجميله زعالعبدهللا الشاوي صباحنينوى

ليلى نجماحمد عادل عزيزنينوى

بيروز رمضانوعد حاجي توفيقنينوى

نوره ابراهيمذياب علي ذيابنينوى

فتحيه ابراهيمهادي محمد فتحينينوى

غنيمه جاسماركان نافع عبدالغنينينوى

عليا قادرسينو حمو خشماننينوى

خديجه حسينطارق ذيبان رمضاننينوى

صالحه حسينحسين علي حسننينوى

امينه الياسخالد حسين محمدنينوى

ربيعه محمدعامر ياسين محمدنينوى

حصه عزيزخلف عيسى حسننينوى

فصوله محمدنهاب صالح عبدالعزيزنينوى

سميره محمداحمد سالم صالحنينوى

رمزيه عبدالكريممحمد علي جاسمنينوى

بدريه عبدهللاكاوه عبدالرحمن قادرنينوى

حكومه خميسخالص عبدالرحمن مرجبنينوى

حسينه حسينوليد خالد الياسنينوى

فاطمه محمدجعفر حسن عبدهللانينوى

خديجه مرعيسعد عبدهللا محمدنينوى

ساره سعيدنواف عبدالقادر حسيننينوى

وضحه غبينخميس احمد خضرنينوى

نورالهدى مهيديعلي مزاحم دحامنينوى

عدله حسينعصام فتحي حسننينوى

عيده خضرخليل محمد محمودنينوى

كطنه عيسىوعد عويد عبوشنينوى

ساره مصطفىاسماعيل محمد اسماعيلنينوى



فوزيه فتحيعبدالباسط يونس ذنوننينوى

فهميه حسنهفال سكفان محمدرشيدنينوى

خديجه محمدصالح محمد محمدرمضاننينوى

هوخان عزيزبهرم قادر محمودنينوى

امينه عبدهللابشير عثمان صادقنينوى

سكام احمدزكريا اسعد محمودنينوى

صبريه احمدمهند رحمان احمدنينوى

سميره مالوعلي فائق رمضاننينوى

سناء عليضياء محمد احمدنينوى

هناء حسينعادل داود سليماننينوى

موزه حسينمحمد يونس عطيهنينوى

سوريه محمدهيثم جياد نجمنينوى

امينه محموديونس عبد محمداميننينوى

خالده محمداحمد هاشم يونسنينوى

فتحيه خضراحمد علي محمدنينوى

رفعه اجيادمحسن علي السعودنينوى

امينه محمودجميل جاسم محمدنينوى

كرحه جاسمتايه محمد تايهنينوى

حمديه كعيدستار عباس مخلفنينوى

حنيفه احمدمحمود فتحي علينينوى

سكوت سعيدحسن صالح محمودنينوى

الطيه عبدهللاخليف شكير عويدنينوى

بسي حسنعماد عادل محمدنينوى

فاطمه عطاهللتركي صالح احمدنينوى

مطره عطيهمحمد ناظم نوافنينوى

صبيحه محمودصالح حسن حاجينينوى

شاهه عطاهللاعبداللطيف هذال جويرنينوى

سميره عليسعد محمود صالحنينوى

مطره ندىوعد احميد خلفنينوى

مريم ابراهيمسعد سليمان موسىنينوى

افطيم احمداحمد خلف علينينوى



لعلي احمدقاسم عبدالعزيز علينينوى

شمسه ذيابعبدالحميد صالح الياسنينوى

يازي عليمحمد احمد ابراهيمنينوى

فطيم خالداحمد جاسم محمدنينوى

شمسه مشهورمؤيد محمود عبدنينوى

موزه احمدمحسن ابراهيم احمدنينوى

فوزه نجمهاني حازم قاسمنينوى

نجمه محمدحمد موسى دحمنينوى

فوزه نجممحمد حازم قاسمنينوى

جماله عزيزاحمد غانم جمعهنينوى

صفيه سلطانمحمد احمد ظاهرنينوى

عيده حماديفرحان فواز اهويدينينوى

خاتون خلففتحي محمد حسننينوى

عمشه جاسمعطاهللا شهاب احمدنينوى

مريم مرادعايد حسين احمدنينوى

كرجيه زيدانابراهيم ادريس صالحنينوى

فطيم صالحياسين طه محمدنينوى

مريم عليعبدالهادي صالح حسننينوى

وفاء احمدمصطفى زينالعابدين عبدهللانينوى

سكنه جعفرسرمد احمد اسماعيلنينوى

مانيه خلفانس اكرم حمدنينوى

غاليه سوسحمزه حمود جدوعنينوى

نجمه سميرعلي امديد خضيرنينوى

فاطمه عبدهللااحمد سليم محمدنينوى

نوال ساميسردار نجم عبدهللانينوى

حده بلوخطاب جاسم محمدنينوى

فهيمه سعدونفالح حسن سعيدنينوى

خديجه محمدحسن علي اسماعيلنينوى

خديجه عبدهللاادريس يونس طهنينوى

فضيله عبيدخلف احمد خلفنينوى

منيفه نايفحسين علي سلطاننينوى



فضيله عبيدسالم احمد خلفنينوى

حوريه ابراهيمرعد فتحي عبدهللانينوى

امينه عليمروان محمد يونسنينوى

كواكب احمدعمار رافع فرحاننينوى

امنه عبدهللاثائر صالح اصهيلنينوى

شاله خلفعزبه زيدان خلفنينوى

معزز سعيدعبدالعزيز نوح نجمنينوى

هويه حنيفحامد غربي ختالننينوى

فصله احمداحمد سليمان محمدنينوى

بتول يحيىابراهيم ادريس ذيابنينوى

خنسه ابراهيمعزيز حسين ابراهيمنينوى

ركينه قادرمحمد سالم ياسيننينوى

شمسه يونسضياء حسين علينينوى

صالحه حميدطالل احمد محمدنينوى

ثاثه عليحبش صالح منوخنينوى

مريم ياسيندحام محمود حسننينوى

رحيمه احمدمحمد مسلم عباسنينوى

فاطمه محمداحمد سامي محمدنينوى

حربيه نايففالح محمد احمدنينوى

سعديه فتحيمصطفى فتحي محمدنينوى

فرحه عبيدسالم محمد حامدنينوى

نعيمه حجيامين خليل محمدنينوى

خديجه حسنالياس خضر خليلنينوى

نادره خلفالياس بابير شمونينوى

ماريه عليعبداللطيف امجد محمدنينوى

افطيم احمدرجب احمد سحلنينوى

خنسه حسنمحمد علي سلونينوى

شرين احمدسليم رمضان احمدنينوى

عيشي عادلاكرم احمد محمداميننينوى

مريم زيداناحمد خليف دعبولنينوى

مطيره وحشخضر محسن فرجنينوى



خلفه احمودفضه خليف جاسمنينوى

مياسه حموخالد عدنان ابراهيمنينوى

فاطمه علياحمد عبدالرزاق محمدنينوى

مريم زنهارفارس محمد عبيدنينوى

ملكه احمدابراهيم عبدهللا فتحينينوى

طرده تركيعلي عياده مغيرنينوى

جميله خليلوعد علي محمدنينوى

عقيله عاشورعصمت محسن محمدعلينينوى

ياسه ابراهيمخالد محمد نوحنينوى

سكينه ابراهيميونس يوسف يونسنينوى

منيفه صالحسليمان ابراهيم خضرنينوى

بهيه قاسمحسين عمر عبدنينوى

عيشي قادرخسرو اسماعيل محمدصالحنينوى

منجي قاسممحسن حمو خديدونينوى

زليخه محمدعبدالكريم صوفي خليلنينوى

عيده احمدمحمد شريف عبدالقادرنينوى

ثمينه زكيغسان الياس خضرنينوى

منى فتحيعدي راكان ذنوننينوى

وزه حسنضويف صالح علينينوى

منيفه حسينهاشم احمد محمدنينوى

حلوه عبدالقادرعبدالسالم الياس سليماننينوى

فتحيه محمدذنون يونس حسننينوى

تركيه احمدماهر صالح احمدنينوى

خاتون باسمعبد حبو حسننينوى

خلفه احمدابراهيم شند صالحنينوى

فاطمه مصطفىحسن علي حسننينوى

كيبه الياسعبدالقادر جاسم عبدالقادرنينوى

زينب قيسعلي محمد بوزينينوى

رقيه عباسحسين توفيق قنبرنينوى

عائشه عليعامر ضرار محمداميننينوى

هضيمه خلفكمال فاضل راشدنينوى



رحيله رضامحسن مصطفى علينينوى

افراح محمداياد صفوان احمدنينوى

خالده غانمخضير احمد خضرنينوى

حياه عليمحمد جواد اميننينوى

بيداء ذنونشجاع محمدجميل خليلنينوى

غنيمه حمانعبدالقادر يونس عبدالقادرنينوى

عجبه احمدفارس هاشم ابراهيمنينوى

امينه خلفاحمد علي محمدنينوى

وسيله خلفمؤيد علي محمدنينوى

عنود ابراهيمانس علي صالحنينوى

اسيا حسينمحمود عطا شمسالديننينوى

خذيجه خضرصبحي طه علينينوى

هدى بهلولطه يحيى سليماننينوى

اسيه عبدهللاعونالدين حسين محمدنينوى

زكيه عليفاضل ابراهيم محمدنينوى


