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يف احلدث العربي والدولي

(املـــدى) تـنــرش أســامء دفعـــة جـــديـــدة مـن املـعلـمـني واملـــدرســني املعـيـنـني
عــــــــىل مـــــــالك تربية حمــــــافظة نيــــــنوى والتعـــــليم املهـــــــني
مديرية تربيــة
نيـــــنوى
ثــائــر ذنــون محـمــد علـي ،احـمــد خلـيل
درويـش مـوسـى ،اسمـاء نـزيه ايـوب عبـد
اهلل ،رسلـيــة غــامن ص ــالح محـمــد ،هـبــة
ط ـ ــالــب ح ـ ـس ــني طع ـ ــان ،اح ـم ـ ــد ع ـب ـ ــد
الرحمن علي سعدي ،ثامر عبد الواحد
يحيـى عبد اهلل ،بهـاء الدين بكـر حسني
احمــد ،احمـد يـونــس علي يـونــس ،علي
حتـسني سهـيل جنم ،هــافني خلـيل جنم
محـم ــد ،ح ـسـني علـي اب ــراهـيـم ع ــزي ــز،
عماد محسن احمد جاسم ،عالء الدين
مـهنــد مـصـطفــى مـجي ــد ،احمــد بـســام
شـك ـ ــري ح ـ ـســني ،اح ـم ـ ــد غ ـ ــامن اح ـم ـ ــد
اسـمــاعـيل ،فــاروق عـبــد املــالـك محـمــد
جادر ،عمر خليل ابراهيم ،احمد صالح
احمــد سلـطــان ،مـحمــد ادريـس مـحمــد
جنـم ،يونـس خضيـر حسـني علي ،مثـنى
نايف اسماعيل ابراهيم ،مثنى عبد اهلل
احمـد محمـد ،عمـر فيـاض عمـر خليل،
عمـر عبـد املنعم مـصطفـى عبـد الرزاق،
م ــوس ــى عـب ــد ال ــرحـمـن ق ــوط ــاس ،علـي
جـمــيل ي ــون ــس بـالل ،صف ــوان رم ـض ــان
عبــد رجب ،علـي عبـد الــرحمـن حمـدي
قاسـم ،اسامـة عبـد احلليـم مهدي عـبد،
حيـدر الياس بكدش احمـد محمد ،عبد
ال ـ ــرزاق اح ـم ـ ــد امــني مح ـم ـ ــد ،خـ ـض ـ ــر
محـمـ ــد عـبـ ــد اهلل محـمـ ــد ،علـي حـ ــازم
خليل يحيى الـبزاز ،جوزيف حنا يشوع،
بـشــار احـســان يـحيــى قــاسم ،نــائل عـلي
صـب ــري يـ ــوسف ،ب ـس ــام صـ ــالح ع ـطـي ــة
سلـيـمـ ــان ،ولـيـ ــد زكـي ذنـ ــون احلـيـ ــالـي،
صـهيـب عبــد ال ــرحمـن احمــد مـحمــود،
سحـر غــامن سليمـان يـونـس ،منـى خلف
احـمـ ــد محـم ــود ،اس ــراء ه ــانـي ت ــوفــيق
احـمد ،رغـد هشـام طه عنتـر ،رشا مـؤيد
ابـراهـيم ،نـوال صـبحي سـرحــان احمـد،
اسـيل صــالح مـحم ــد رجب ،نــور الهــدى
رافـع محـم ــد ه ــانـي ،شـيـم ــاء اب ــراهـيـم
ي ــاسـني اب ــراهـيـم ،هـن ــاء خ ــال ــد م ــوس ــى
علي ،انـتصــار راسم علــوان حمـد ،شـذى
محـ ـســن محـم ـ ــد سعـي ـ ــد ،انعـ ــام عـبـ ــد
الك ــرمي اب ــراهـيـم ،بـثـيـن ــة ع ــزي ــز عـب ــد
الك ــرمي ،سه ــى فـ ــاضل سلـط ــان ح ـسـن،
نـســرين خلـيل احمـد ،سـوزان انــور عبـد
العزيز ،اميـان احمد حسني علي ،احمد
محـمـ ــود محـم ــد الـعلـي ،غ ــازي فـيــصل
ع ـ ــرب مجـيـ ــد ،سـ ــالــم سلـمـ ــان حـمـيـ ــد
حـ ــي ـ ـ ــدر ،سعـ ـ ــد مـ ـ ــوفـق سع ـيـ ـ ــد ص ـ ـ ــالح
الـعكـيــدي ،احـم ــد علـي خلف عـبــو ،رمي
هشـام مـصطفـى جـاسم احلـارس ،ازهـار
رشيـد محمـود رشيـد ،رشـا احمـد رشيـد
محـمـ ــد ،رونـ ــزى صـبـ ــاح يـعقـ ــوب ،زيـنـ ــة
الياس خـضير فنوش ،رجـاء حيدر علي،
فـيحــاء قــاسـم يحـيــى عـبــد اهلل ،اشــراق
احمـد عبد اهلل احمد ،رغـد غامن مجيد
كـ ــرومـي ،رمي مـ ــاشـ ــاء اهلل حـ ــامـ ــد ،الرا
بـطــرس اي ــوب يعقــوب بـنــور ،غــادة نــزار
صـديق بشـير ،نـور عدنـان رشيـد حمـيد،
نغم طالل جنـم عبـد اهلل ،اسـيل محمـد
شفاء احمد ،رشا ماهر حسن داود ،لينا
رعـد نـاصـر بطـرس ،فيـان حـسني جعفـر
حــسني ،شـيمــاء مـحمــد يــونـس خـضــر،
جنالء اح ـمـ ـ ــد ف ــتحــي ،مل ـي ـ ــس ج ـمـ ـ ــال
اب ــراهـيـم ب ـطـ ــرس ،جنالء ب ــاسـم سلـيـم
داؤد ،وسن محـمد زهـدي احمـد حسني،
فــاتن محـسـن احمــد عبـد اهلل ،رمي رعـد
محـم ــود شك ــري املال ،لـبـنــى مـصــطفــى
بالل ،لـيل ــى عـب ــد املــطلـب عـبـ ــد الغـنـي
حـسـن ،علي حــسني حــازم عبــد الكـرمي،
دلـشــاد حـسـن طه حــسن ،مــؤيــد يــونـس
خـلف ادري ــس الـ ـسـ ــاملـي ،ظـ ــافـ ــر مـ ــؤيـ ــد
محمود حـامد اجلمـيلي ،شاكـر محمود
حسـن عطـا اهلل ،احمـد محمـود محمـد
اح ـم ـ ــد ،رأفــت ح ـ ــازم غ ـ ــائــب ع ـب ـ ــد اهلل،
احمــد ابــراهـيم مـحم ــود غثـيث ،يــاســر
احمــد مـحمــود حــزام الـشــريـفي ،ســالم
عبـد الهادي محمـد ،احمد سـالم خضر
علـي احل ــدي ــدي ،سه ــى ادريــس محـم ــد
حـسن ،لـورد عبـد الـسالم سمعـان يـسي،
اميان ابـراهيم خضيـر محمد ،رنـا حازم
ج ــرجـيــس ه ــرم ــز ،زه ــراء ب ــاسل ح ـسـن
عـلي ،رمي حـســام مهــدي حـسـني ،احمــد
محمـود فـتحي حـسن االعــرجي ،خـالـد
احمـد ابـراهـيم احمـد ،محمـد عبـد اهلل
احـم ــد سلـيـمــان ،غــامن ص ــالح حـمــادي
اسمـاعـيل ،محمـد خلـيل عبـد الـرحـمن
عـبـ ــد اهلل ،امجـ ــد مجـيـ ــد سعـي ــد امـني،
محمـد خضـر عـلي عبـدي ،عـويـد تـركي
محـمـ ــد جـ ــاسـم ،نـ ــاظـم صـ ــالح احـمـ ــد
عـطيـة ،طـارق مـوســى عبــد اهلل محمـد،
احمد محمـود طه سليمان ،جنان شاكر
عبد الـقادر محمـد ،سالمة عبـد السالم
زيــدان علـي ،رواء حمــدون مـحمــد بكــر،
نهـى ســالم صـالح عـزيــز البكـر ،وجـدان
جميل قـريـاقـوس شـابـا ،شيمـاء صبحي
نـ ـ ــوري اح ـمـ ـ ــد ،االء اح ـمـ ـ ــد ابـ ـ ــراه ـيــم
مصطـفى ،خولة محمـد يونس سلطان،
اسراء غامن يـونس ،محمد سليم رشيد،
رنــا صبـيح اسمـاعـيل احمــد ،فيـان وعـد
اهلل يعقـوب يــوسف ،هبــة عبـد احلــافظ
محـم ــد ع ــاقـب ،حـن ــان خ ــالـ ــد محـم ــد
حـسـاني ،حـسن صـالح مـوســى سلطـان،
دريـ ــد ادري ــس عـبـ ــد فــتحـي ،مـنـ ــذر طه

علــي ي ـ ــاســني ،مـ ــظه ـ ــر اح ـم ـ ــد صـ ـ ــالح
العالف ،ح ـسـني علـي غ ــريـب سلـيـم ــان،
فــرحــان نــادر ه ــدن فالح ،ســالـم جـمعــة
جلــيل خ ـض ـ ــر ،عالء اح ـم ـ ــد سل ـي ـم ـ ــان
اعـبـيـ ــد ،فـ ــراس خـلف خـ ــديـ ــدة حـ ـسـن،
جـاسـم محمـد عبـد القـادر عبـاس ،نـدى
مــال اهلل حــسني ع ــاصي ،ب ــاسمــة س ــالم
مـحمــود رضــا ،ديــانــة منـصــور قــريــاقــوز
مـنـص ــور ،شـيـم ــاء رام ــز ح ـسـن ،نـ ــافع ــة
محمـد حـسني عبـاس ،نــورا ليث حـسني
مـحمــود ،رحــاب عـجيـمي بــدر عبــد اهلل،
س ــرى سع ــد مـتـي ن ــاص ــر ،لـبـن ــى احـم ــد
ش ـ ـ ــويخ جـ ـ ــاس ــم ،هف ــني خالت حـ ـ ـســني
ـ
حجي ،رغد ابراهيم سعيد ابراهيم ،مي
كـنع ــان عبــد ال ــرحمـن عبــد العــزيــز ،آن
خـيـ ــري نـ ــوري الـيـ ــاس ،يـ ــاسـمـني جـ ــواد
فـاضل جـواد ،نــدى عبــد اجلبـار يـونـس،
رغــد علي عـزيــز علي ،اسـيل عبـد املـنعم
حـ ـســن علـي ،رؤى تـ ــومـ ــا عـبـ ــوش ،صـبـ ــا
صهيب محمد صبـري ،نور عبد اجلليل
ق ــاسـم محـم ــد ،س ــرى م ــسع ــود محـم ــد
حسني ،رفعه محـمد احلاج طليع ،عبير
سـمـي ــر ب ـشـي ــر عـب ــد الـب ــاقـي ،الـني اودا
ابلحـد يـونـس ،لينـا جـورج يعقـوب حنـا،
منـاهل ناصـر عيسـى يعقوب ،رشـاد سلو
سبتـو مـراد ،لـؤي بـرهـان يـونس الـدبـاغ،
سيروان سليمان نون السو ،مصير كرمي
حنـا اوراها ،غسـان احمد جـاسم محمد
القـديــري ،غيـث شكــر مجيـد قـريـاقـوز،
حكمت عـبد اهلل احـمد جـاسم اليكـاني،
سهـيل يــاسن طـه اليـاس ،مـحمـد ثـامـر
عبــد اجلبــار رســول ،وائـل اليــاس قــاسم
خـدر ،فـراس سـالـم اليــاس بهنـام خلقه،
ازهر جهـاد مجيد حبيب الـزنكنة ،جواد
حـمـي ــد محـمــود خـضــر ،ط ــارق محـمــد
مجـيـ ــد طه ال ـطـ ــائـي ،انـي ــس عـبـ ــد اهلل
فتحي صـالح ،رافع محـمود احـمد عـبد
احلـمـيــد ،زيــد نـظـي ــر بهـنــام جــرجـيــس
صبــاغه ،محمـد حـســون محمــد احمـد،
رانـيـ ــة نـ ــوئــيل فـ ــرج داؤد كـكـي ،شـيـمـ ــاء
صــبحــي شهـ ــاب احـمـ ــد ،شـيـمـ ــاء ولـيـ ــد
ح ـسـن سلــو احلـمــدانـي ،اسـمــاء احـمــد
محـمـ ــد ص ـ ــالح ،وئـ ــام جـ ــاجــي يحـيـ ــى
مصطفى ،جسام راكان محمد عبد اهلل،
ن ــواف صـ ــالح خلــيف محـم ــد ،محـم ــود
طالل حـم ــد خ ــوي ـطـ ــر ،محـمـ ــد كفــيل
ب ــره ــان ع ــادل ،اح ـسـ ــان شك ــر محـم ــود،
عـ ــادل مـ ــرعـي حـ ـسـن ،جـ ــاســم محـمـ ــد
حـ ـسـني جـ ــاسـم ،عـبـ ــد امل ــطلـب ش ـ ــريف
جــاسـم محـمــد ،ادريــس محـمــد ص ــالح
محـمد احلمـد ،بسـام بهنـام تومـا صفو،
غــامن جــاسـم قــاسـم حـيــاوي العـبـيــدي،
يحيـى محمـد اسمـاعـيل حسـني ،غسـان
محمـود عـزاوي عبـد اهلل ،قـاسم يـوسف
حم ــدي فتـحي الـط ــائي ،زيــاد ابــراهـيم
محـمد سعـيد طه ،مـحمد فـتحي خليل
احمــد الـسلـطــان ،نـشــأت ابــراهيـم عبــو
شاهني ،محمد حمدون ياسني حمدون،
مــسلـم امـني ح ـسـن عـب ــو ،م ــاه ــر س ــالـم
يــونــس سعـيــد ،ايــاد عـبــد ال ـسـت ــار علـي
محمـود ،فــاضل محمـد ظـاهـر خـضيـر،
دنيـا بـطـرس تـومـا بـطـرس ،لـينـا عـادل
صابر مجيد ،دعاء عـزيز محمد مرعي،
نضال علي حـسني خضر ،هيفاء احمد
محـمـ ــد احـمـ ــد ،هــيفـ ــاء محـ ـسـن وهـب
عثـمان ،جنان خـالد ذنون يـونس ،زهراء
م ـصــطفـ ــى جـ ــار اهلل م ـصــطفـ ــى ،زيـنـ ــة
م ــشعـل شعـب ــان عـب ــد اهلل ،ف ــدوى ع ــازم
محـم ـ ــد يحـيـ ــى ،فـ ــادي ـ ــة جالل احـمـ ــد
سلـيمـان ،شعـيب حـميــد محمــد سعيـد،
حيدر ابراهـيم حامد سلـيم ،فراس ذاكر
صــالح مـحمــود ،هـشــام يـحي ــى حمــادي
ح ـسـن احلـمــدانـي ،مــاهــر عـبــد اجلـبــار
مـن ـص ــور عـبـ ــد الك ــرمي ،كـ ــرمي محـم ــود
احمد علي ،غسان محمد زكي ،وعد اهلل
ذائب جـابـر حـسـن ،محمـد حـامــد عبـد
القـادر محمـود ،علي عبـد اهلل علي عـبد
اهلل ،ابي هـاشم اسماعيل احـمد العاني،
محـمـ ــد ابـ ــراهـيـم اسـمـ ــاعـيـل محـمـ ــد،
ضـبيـاء يـوسف عـزيـز يعقـوب ،عبـد اهلل
رشيـد هـاشـم محمـد ،طه محمـد حـسن
محـمــد ،عــدنــان احـمــد يــونــس خـضــر،
ثــامــر بــولـص الـيــوكــا سـمعــان عـي ـســو،
مـؤيـد نـضيـر شـاه مـراد ،رمي عبـد املـنعم
محـ ــم ـ ـ ــدر علــي ،نـ ـ ــور ع ـبـ ـ ــد احلـ ـ ــاف ــظ
جــرجيـس ،جنالء جـاسـم حمــادي جنم،
رشــا عبــد اهلل وليـد خـالـد ،مـروة سـميـر
محـمـ ــد فــتحــي ،حال شــمعـ ــون صلـيـ ــوه
يــوحنـا ،رشـا بـدري سـوالقـة روفـو كجـو،
سحـر مـتي تـومـا ابـراهـيم ،شـيمـاء عبـد
الق ـ ــادر ع ـ ــزي ـ ــز شــيخـ ـ ــو ،جنالء ح ـ ـســن
عـ ــب ـ ـ ــاس علــي ،هـ ـ ــديـل مجـ ـ ـ ــدي به ـنـ ـ ــام
بــولــص ،نهــاد يــوحـن ــا يعق ــوب سلـمــان،
قصـي عبـد الـرزاق سلـيمـان سلـيم ،لـؤي
خلف عيــد محمـد ،اسـامـة شــريف عبـد
اهلل درويــش ،طه مـحمــد جـمعــة لـطـيف
اجلـب ــوري ،ربـ ــاح محـمـ ــود علـي ،م ــروان
خــزعـل اليــاس خـضــر ،سـبهــان ابــراهـيم
احـم ــد حـم ــو الـن ــاص ــر ،محـم ــد احـم ــد
محفــوظ زيــادة ،مــاجــد عــزيــز ابــراهـيم
بلو الـعزاوي ،سعد محمـد ابراهيم علي
الـبـص ــو ،بـط ــرس شـمع ــون حـن ــا القــس
ح ـنـ ـ ــا ،فـ ـ ــارس ـب ـ ـ ــدر مح ـمـ ـ ــد ع ـبـ ـ ــد اهلل
ال ـط ـ ــائـي ،هـيـثـم عـب ـ ــد احلـمـي ـ ــد علـي
ي ــوسف ،محـم ــد محـم ــد ه ــانـي سعـي ــد،
سعـد غامن يونس محمـد ،نزار عبد ولي

جمعــة ،هيــام احمــد سعيــد عبـد القـادر،
م ـسـ ــامح صـب ــاح ب ــولــص ك ــوري ــال ،ذاك ــر
احـمــد ح ـسـني عـم ــر ،شفــاء عــزيــز عـبــد
االح ـ ـ ـ ــد داؤد ـك ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ــاب ،حـال ح ــم ـ ـ ـ ــودي
ـ
ح ـم ـ ــودي ،اس ـم ـ ــاء زكــي خلــيل ص ـب ـ ــري،
هـ ـ ــديل ف ـ ــؤاد خـلف ع ـب ـ ــد اهلل ،اط ـي ـ ــاف
ه ــاشـم محـم ــد ال ـسـيـ ــد علـي ،رؤى علـي
مصطفـى الكيالني ،ايـناس وليـد شريف
ذنـون ،تقـى محمـود محمـد احمـد ،نـدى
عـبـ ــد املــنعـم بـكـ ــر احـمـ ــد ،امـ ــال خ ـضـ ــر
الي ــاس متـي ،االء قيــدار سـعيــد يــونـس،
شـيـم ــاء محـم ــود سعـي ــد ح ـسـن ،ضح ــى
عـبــد اهلل حـم ــود يحـيــى ،ب ــديعــة هــرمــز
ســوالقــا مـتـي بــاكــو ،وسـن سعـيــد قــاسـم
مـحمــد ،وضــاء قحـطــان حـميــد يــوسف،
عــامــر اسـمـيــر الـيــاس عـبــد ،عـمــر فــواز
جـب ــار عـب ــد اهلل ،احـم ــد خلـيل اب ــراهـيـم
خلــيل ،حـ ـسـني فـي ــصل حـ ـسـني جـعفـ ــر،
لهـيـب جـمــال ابــراهـيـم بـطــرس عـي ـســو،
نه ــاد ط ــارق عـب ــد امل ـسـيـح بهـن ــام ،ع ــزام
ح ـسـني احـم ــد محـم ــود ،ح ـسـني ج ــاسـم
محـم ــد سعـي ــد حـمـن ــدش ،مــصعـب زكـي
خلــيل حـ ــام ـ ــد العـالف ،محـمـ ــود حـ ــازم
محمـود فتحـي ،بشـار سـالـم خضـر عمـر
عبـدل ،نواف مخـلد يحـيى قـاسم ،هـيثم
اليـاس ابـراهيـم جبـو جمـيل ،سنـان انـور
جبـرائيل شمعـون ،حال مصطفـى حسن،
انف ـ ــال ادريـ ــس ح ـم ـي ـ ــد ح ـ ـســن ،صف ـ ــاء
فـاضـل مجيـد بـطــرس ،لقـاء عـامـر جـار
اهلل ،زهراء عمـاد الدين محمـد سليمان،
امي ــان عـب ــد اجملـي ــد محـم ــد ،ن ــزار عـب ــد
القـ ـ ــادر اح ـمـ ـ ــد جن ــم ،علــي عــب ـ ـ ــد االله
يـ ــون ــس احـمـ ــد ،احـمـ ــد حـ ـسـني جـ ــاسـم
محـمــد الــسع ــدون ،علـي عـب ــد اهلل خلف
ابراهيم ،ريفان بهنـام سركيس عطا اهلل،
عبـاس فاضل محمـد خضر ،فـواز الياس
ججي عنـائي ،مـروان شمعـون رفـو تـومـا،
عـمر طه محمـد علي ،احمـد ثامـر نايف
احمـد ،فـارس احمـد عيـد صـالح ،سـردار
مـحمــد عـلي يــونـس مـحمــد ،فـالح عمــر
عـزيز جـاسم ،علي راكـان عزيـز مال اهلل،
احمد عبـد املطلب محمـد حسن ،رياض
عكـاب مـرعـي مجيــد ،احمـد سـالـم علي
فـت ــاح ،عـم ــر ن ــذي ــر ذن ــون عـب ــد الـب ــاقـي،
ايفـان حــامت بهنــام ليـون ،اسـامــة احمـد
مه ـ ــدي حـ ـســني ،علــي ان ـص ـ ــاف ج ـ ــاســم
ال ــطعـ ــان ،فـ ــارس حـ ـسـن رض ـ ــا محـمـ ــد،
اب ـ ــراه ـيــم خـ ـض ـ ــر ح ـ ـســني اجلح ـي ـ ـشــي،
ح ـ ــذيفـ ــة ميـ ــان وجـيـه محـم ـ ــد سعـيـ ــد،
مخلـص م ــوفق اي ـش ــوع ط ــوبـي ــا القــس،
عـم ــار مـ ــوفق علـي غ ــزل ،علـي عـط ــا اهلل
يــوسـف عبــش ،سعــود عــامــر امـني ،عمــر
محمـد صـالح يـونـس العـبيــدي ،احسـان
ع ــدن ــان طـه سلـيـم ــان ،خ ــالـ ــد محـم ــود
احمـد علي الطـائي ،علـي محسن احـمد
خلف الـسـبعــاوي ،حكـيم مـحمــد طــاهــر
سـعيــد ســاعــد ،نـغم ســالم مـحمــد عمــر،
ايـن ــاس علـي جـمـيل ص ــالح ،شه ــد عـب ــد
الغـ ــالـي عـبـ ــد الـ ــرزاق ،خـنـ ـسـ ــاء يـ ــاسـني
احـم ــد ي ــونــس ،س ــرى صـب ــاح اب ــراهـيـم،
زهــراء احمــد علـي رجب ،شـيمــاء احمــد
جياد حمـودي ،اديبة خـالد عبـو مطرود،
اينـاس جورج فضيل عبـودي ،زينب عامر
محـم ــد فـتحـي ،انـتـص ــار خلـيل اع ــوي ــد
منالن ،فـ ــرح ولـيـ ــد نـ ــايـف علـي ،بـيـ ــداء
مـحمـد جـواد سـعيـد ،رشــا طالل يــاسني
قــاسم ،اميـان قـاسـم محمــد احمـد ،االء
اب ـ ــراه ـيــم مح ـم ـ ــود علــي ،ه ـ ــدى م ـ ــوفق
محمـود علـي ،سميـة فـاروق عبـد القـادر،
رشــا غــامن مـحم ــد عب ــوش ،رانيــة امجــد
علـي مجـيــد ،رؤى انــور ح ـسـني ال مــراد،
ساريـة ابراهيم مـحمود يونـس ،نور سعد
علـي حـ ـسـن ،زهـ ــراء جـ ــودت م ـص ــطفـ ــى
عبــاس ،رنــا خــالــد يعقــوب يــوسف ،اروى
ح ـ ـســني ال ـيـ ـ ــاس خ ــضـ ـ ـ ــر ،فف ـيـ ـ ــان جنــم
شلـيمـون كــوركيـس ،يـسـرى يـونـس عـواد،
ه ــدى صـ ــالح مـصــطفـ ــى محـم ــد ،زيـن ــة
شامل عزيـز ،جمان عونـي نعوم مطلوب،
فــرح حـكمـت اسعــد متـيكــة ،سـميــة عبــد
القـ ــادر عـبـ ــد الـ ــرحـمـن بـكـ ــر ،نـ ــور نـ ــزار
ـطف ـ ـ ــى طه ،اخـالص علــي ع ـبـ ـ ــاس
مـ ـصـ ـ ـ
سـعي ــد ،منــى مـحمــد سـعيــد خلـيل ،نــور
محـمد زهـدي جالل ،شيمـاء عبـد املنعم
ذنـون ،رغد عـماد سـعد اهلل حـسني ،دالـيا
خـالـد شيـت طه ،صبـا مـؤيـد نعـمي عبـد
اهلل ،س ـن ـ ــدس ح ـ ـســن علــي ي ـ ــونـ ــس ،رمي
طــارق صبـيح سـاعـور ،رغــد عبــد اجلبـار
منصـور عبد الكـرمي ،سمارة منـرود عزيز
ناني ،شـاهة جعفـر حمادي جـاسم ،وفاء
ك ــرمي ط ــاه ــر طه ،ه ــدى نـ ــاطق محـم ــد
طـاهر ياسني ،رشـا صالح مصطـفى عبد
اهلل ،بسمة ارشد صـالح ابراهيم ،اطياف
وائل حــازم محـمــد ،هـبــة مـظفــر سعـيــد
حـسني ،دينـا عبـاس سعيـد حسـني ،زينب
ولـيــد ابــراهـيـم عـبــد اهلل ،طــارق يــونــس
علي ،حـامد عبـد العزيـز محمـود ،حسن
خـ ــالـ ــد سعـيـ ــد تـ ــوفـيـق ،محـمـ ــد احـمـ ــد
عـيـ ـسـ ــى مـ ــوسـ ــى ،زيـ ــد قـي ــس عـبـ ــد اهلل
احلــافـظ ،رضــوان فــوزي مـحمــد حــسن،
عمر نـذير بـشير بكـر ،سهيب عمـا نوئيل
عــزيــز بـهنــام ،حـسـني جعفــر علـي ،فالح
حسن اليـاس مراد ،محـمد ابراهـيم عبد
اجلـب ــار عـب ــد الق ــادر ،ف ــاروق حجـي مت ــر
هـرجو ،ميسم محـمد ابراهيم علي ،حال
زيـدان ذنون حـسني ،روعة جـوزيف خليل
الـبنـا ،اسـراء ســالم ذنــون احمـد ،هـوزان

مجيـد بلو حـامد ،كـامل كوركيـس نعمو،
مه ــا اف ــرام اسـحق ،مهـن ــد حـنـ ــا اسحق،
ربــيع ب ـطـ ــرس يـ ــون ــس مـن ـصـ ــور ،اقـبـ ــال
يعقــوب قــريــاقــوس ،بـشــار هــادي سـعيــد
جـبــو ،جــاك جــرجـيــس اســرائـيل ،رجــاء
كوركيس نعمو ،رغد قـرياقوس كوركيس،
ريتـا يــوسف قـريـاقـوس ،سـوزان صـليـوة
شلـيمـون ،ضـرغـام كـرمي يـوسف ،عـايـدة
اسحــاق مـتـي ،انــور حـبـيـب عـي ـســى ،ادد
ي ــوسف اسحق ،ثــائــرة ك ــوركيــس الجني،
ح ـســان ســالـم داود ،خــالــد يــاقــو تــومــا،
سـيف ــا بـط ــرس حـمـي ــد ،ع ــدن ــان سعـي ــد
بـطــرس ،غــزوان ايـشــوع نــاصــر ،فيــانـكي
خـوشابـا ابرم ،كـارولني كـوركيـس الجني،
كـرم ايشـوع صليـوة ،نـاديـة يـوسف تـومـا،
دريـد صبـري يــوسف ،وسيـم عبـد االحـد
عيـس ــى ،لبــان ف ــارس جمـيل ،ي ــزن زهيــر
عـب ــودي ،سـ ــاري ايلـي ــا ي ــونــس ،مـنـته ــى
جنـيب توما ،جيهان غامن يعقوب ،فادية
ابلحــد بهنـام ،ايفــان نعمـان مـتي ،عـدي
زيتــو ايشـو ،عالء حـازم عـزيـز ،رشـا خيـر
اهلل ابــراهـيم ،فــاتـيكــان زكــريــا شـمعــون،
شـذى قـريـاقـوس كـوركـيس اوشـانـا ،وسن
ابـلح ـ ــد داود ،رش ـ ــا اف ـ ــرام اسـحق ،ري ـت ـ ــا
الياس خـضر ،ريتـا باسـم جرجيـس ،بان
نـاجي منصـور ،حسـام بهنـام رمو ،بـسمة
بهنام حبـيب ،نهرين بـنيامني بـتو ،مازن
يــوحنــا صليـوة ،نــورا بهنـام عـزيـز ،نـدى
جنـيب ايشـوع ،احمـد مؤيـد عبـد الكرمي
مـصطفى ،حـسني علي عبـد اهلل محمد،
عدنـان ذنون عـبد الـرحمن حـامد ،فـائز
حـم ـ ــد اهلل علـي هـم ــش ،صـ ــدام احـمـ ــد
ك ــامل جـب ــر ،عـم ــر م ــوفق عـبـ ــد الك ــرمي
مـصطفى ،ابـراهيم محمـد عبد الـباقي،
جــمع ـ ــة محـم ـ ــد علـي حـ ـســني ،محـمـ ــد
حـسـن عبــد اهلل علـي ،محمــد عبــد علي
جـالل ،محـمـ ــود عـبـ ــد ال ـ ــرزاق محـمـ ــود
عـكل ــة ،ي ــاسـني م ــوس ــى ص ــالح حـم ــاش،
سيف يعقـوب يـوسف يعقـوب ،عـلي عبـد
ابـ ــراهـيــم محـم ـ ــد ،عالء احـ ـسـ ــان بـكـ ــر
احمـد ،محمـود احمـد حمـد خلف ،عـبد
اهلل محمــود محمـد حمـزة ،راجـو حيـدر
ايـ ــوب عـبـ ــو ،محـمـ ــد نـ ــور محـمـ ــد علـي
حـسـني ،محمـود مـوسـى فـتحي عـثمـان،
خـضر حمزة خضر احمد ،راجحة محي
الــديـن رشيــد ابــراهـيم ،يــاسمـني احمــد
حمزة حسني ،دعاء حسني يحيى ،خالد
يـ ــون ــس قـ ــاسـم ،عـبـ ــد الـ ــرحـيـم يـ ــوسف
عـبـ ــاس ،نـكـتـل شعـيـب طـ ــاهـ ــر ،يـ ــون ــس
عـبـ ــاس يـ ــون ــس حـ ـســن ،قح ـطـ ــان عـبـ ــد
القــادر مـحمــد شـيخــو ،عـصـمت فــاضل
عبـاس ،هـارون نـايف يـونـس ،عـادل عمـر
هـويـدي ،فـرقـد نــاظم عبـد ،ســالم حمـد
عـبد ابـراهيم ،عمـار سالـم مولـود شهاب
البــدراني ،فــارس عبــد اهلل طه حمـودي،
ح ـسـن ف ــوزي عـبـ ــد الغـنـي ،ب ـش ــار زبـي ــر
جـكل ،محـمــد مــظف ــر محـمــود ح ـسـني،
جالل شعبـاني ،علي ذنـون شاحـوذ عمر،
شــامل عبــد اجمليــد محمــد علي ،نــاظم
حــازم ن ــوح ،سلــوان اي ـش ــوع سلـيـم مـتـي،
صدام محـمد يـونس فـارس ،باسـم ايوب
ب ـط ــرس ،عـبـ ــد الهـ ــادي خلــيل حـن ــوش،
عامـر عبد حـسني احمـد ،زين العـابدين
محـمــد امـني عــزيــز ،محـمــد جنـم عـبــد
اهلل ،احمد عـبد احلمـيد محمـود ،هفال
فــريــد خــورشيــد صــالح ،مـحمــد يــونـس
حـميـد حـسـني ،احمـد عـز الـدين صـالح
صف ــو ،زي ــاد نـ ــايف خـلف ح ـسـني ،عـب ــد
الـ ــرحـمــن علــي محـم ـ ــود علـي ،ي ـ ــوسف
حـسن عـابـد يـاسني ،نـوفل ابـديـوي علي
بك ــر ،محـم ــد احـم ــد عـمـي ــر علـي ،اوس
مظفر يحيى يـوسف ،عطية علي عباس
ح ـسـني ،محـم ــد ص ــادق ي ــونــس ح ـسـن،
ابـراهيم عـبد اهلل محـمد حـياوي ،خـالد
عبــد اهلل حمــادي ابــراهيـم ،علـي احمــد
ضبع مـوسـى ،عمـاد علـي محمـد عـزيـز،
زيــاد مـحم ــد زكي يــونــس ،عبــد الــوهــاب
بـونس وهب ،عـبد حمـود منصـور احمد،
وعد عـمر مـصطـفى بـيرة ،عـباس حـسن
اك ـ ـ ــرم ف ـتـح اهلل الــي ـ ـ ــاس
حـ ـ ـســني عـلــي ،ـ
ابلح ــد ،هـيـثـم عـي ـس ــى بهـن ــام عـي ـس ــى،
سعــدون مـحمــد عـبي ــد عبــد اهلل ،بــاسل
محـمـ ــد شهـ ــاب احـمـ ــد ،احـمـ ــد صـ ــالح
حـسـني ،عمـار مـحمــد سلـيمـان مـحمـد،
عـبد الكـرمي محمد خـطاب زكـور ،مدين
عبــد احمــد عمــر ،هيـثم يــاسني يــونـس
علــي ،مح ـمـ ـ ــد هالل اح ـم ـ ــد ع ـب ـ ــد اهلل،
حـ ـســن علـي عـب ـ ــد اهلل محـمـ ــد ،صـ ــابـ ــر
اسمـاعـيل مـحمــد اسمـاعـيل ،عال حـازم
احـمــد شــاهـني ،رشــا نــزار خـطــاب ،رشــا
سعــد بـهن ــام عب ــد اهلل ،امنــة امن ــار عبــد
القــادر ،االء صــاحـب عبــد جلــود ،هــدى
عـبــد عــزيــز ح ـسـن ،مــروة امـيــر ح ـسـني
علـي ،ام ــال حـ ـسـني هـيـجل ،رغ ــد ع ــزام
اسـماعيل ،مرمي ناظـم عبد الرزاق ،هند
عـب ــد الكــرمي قــاسـم عـبــاس ،رغ ــد سعــد
بهـنــام عـبــد اهلل ،هـبــة صـبــاح ابــراهـيـم،
سل ــوى عبــد املـطلـب منـص ــور ،رؤى عبــد
اجلبــار فتـحي ،عـبيـر رعـد سـعيـد ،نـدى
عـبـ ــد اهلل محـم ــد ،ايـن ــاس ع ــام ــر مـتـي
شــمعـ ــون ،اسـ ــراء خ ـطـ ــار حـ ـسـني ،ذكـ ــاء
صـب ـ ــاح ق ـ ــاسـم ،زيـن ـ ــة ح ـ ــام ـ ــد محـم ـ ــد
جن ـ ـ ــوان مـحــمـ ـ ـ ــد ن ـ ـ ــزار طـه،
مـحـ ــم ـ ـ ــود ،ـ
حفـصــة مـحم ــد حيــاوي مـحمــد ،عـليــة
مـوســى محمــود ،نهلــة اسمــاعيـل حقي،
م ـن ـ ــار ع ـبـ ـ ــد الع ـ ــزي ـ ــز فــتحــي ،س ـن ـ ــدس

مـن ـصـ ــور مـتــي ،محـمـ ــد حـ ـسـن احـمـ ــد،
يــوسف عكــاب سلـيمــان عـطيــة ،مـحمــد
اب ــراهـيـم عـب ــد ال ــرزاق ،ي ـس ــرى محـم ــد
احمـد جـاسـم ،طالل حيــدر احمـد ،ادور
نوئـيل رفو ابـراهيـم ،فدام دانـيال يـوئيل
ـخ ـ ـ ــري عـلــي زي ـنـل حـ ـ ـســني،
دانـ ــي ـ ـ ــال ،ف ـ
مـنـت ـظ ــر ج ــاسـم محـم ــد ح ـسـني ،زي ــاد
سـلطـان عـون علـي ،معن عـدنــان رشيـد،
علـي احـم ــد علـي عـب ــد اللـطـيف ،وســام
فتح اهلل هـشـام احمـد ،ريـان نـافع غـزال
قاسم ،سـبهان ميسر خـضر داؤود ،خالد
ادهام حميـد عمر ،مـزعل حبيب ظـاهر،
ابراهـيم ذنون يـونس حـسني ،عمـار عبد
الكــرمي حــامــد ،عبــد الكــرمي علـي عبــد
اهلل ،حـ ـســني علــي االصغـ ــر ،عـمـ ــر اكـ ــرم
حسني عبد اللطيف ،عـسان فاضل عبد
اهلل جـرجيس ،ذاكر مهيـدي صالح ،رائد
عـ ــدنـ ــان عـبـ ــد ال ـ ــرزاق ،محـمـ ــد احـمـ ــد
يـوسف عبـد ،عبـد السـتار محـمد خـضر
عطيـة ،سعدي مرزينا مـنصور كوركيس،
وصفي طاهر احمد ،منيف عبيد طعان
كــوخ ،فــرحــان حــامــد شـطـي ال ـشـمــري،
احـم ــد رمـض ــان محـم ــد ،م ــؤي ــد رم ــزي
سلمان سليمـان ،ثائر هشام علي ،فارس
احمـد حسـن حلو ،عمـار رفاعـي محمود
ص ــالح ،دريــد ذنــون يــونــس ،زيــد ســالـم
محـم ــد محـم ــود احلف ــو ،صالح ح ـسـني
علـي محـيـم ــد ،مفـي ــد اب ــراهـيـم سعـي ــد
محـم ــد ،عـثـمـ ــان شه ــاب احـم ــد اي ــوب،
محـمـ ــود مــطلـك صـ ــالـح محـمـ ــد ،اريج
اسـمــاعـيل خلـيل ،اميــان ضـيــاء جــاسـم
احـم ــد ،غف ــران صالح ال ــديـن اب ــراهـيـم
صــالح ،شـيمــاء صبــاح جــرجيـس سفــر،
انعــام محمـد شــريف حمـد ،اريج ســالم
محمد فهمي ،بشائـر صديق بكر رشيد،
انوار سايـر يونس جنم ،اغصان مال اهلل
عبـد الـسـالم محمــد ،امنــة عجـيل عبـد
الغـني ،رمي حـسـام الـدين ايــوب محمـد،
جلـني ن ــامق مجـي ــد طه ،ف ــاتـن سفـي ــان
احـمـ ــد يـ ــون ــس ،زهـ ــراء عـ ــادل حـمـ ــدي
شريف ،صبا زهيـر خيري محمد ،امينة
ن ــاص ــر عـب ــد الـ ـسـالم محـم ــد خ ـط ــاب،
شيماء يونس محمد محمود ،اوان متي
م ــال اهلل اليــاس ،رنــا عــدن ــان عبــد جلــو
ق ـسـطــو ،ب ـسـم ــات سعــد جــدعــان ،هـنــد
صالح الــدين مـولـود صــالح ،نغـم خمـو
جبــو قــري ــو ،منــى مــؤيــد عــارف ،بـشــرى
احمـد درويـش ،شـيمـاء مـحمــد صبـحي
عبـد محمد ،نـدوة احمد فـتحي حسني،
شـيـم ــاء غـ ــامن طه علـي ،شـي ــاء محـم ــد
ياسـني عبد اهلل ،انـوار اكرم رفـو سمعان،
زينـة بـولص انـدريـا ،مـروة كـاظم يـاسني
مـحمــد عـلي ،رشــا وليــد مـجيــد احمــد،
ف ــرح م ــؤيـ ــد محـم ــد ال ـشـيخ ،ن ــور اي ــاد
طاهـر محمـد علي ،اسـراء موفق يـونس
غــزال ،رمي طلـعت نـعمـان ،هـيفـاء حـازم
مــراد ظــاه ــر ،سهــام صــدقـي كــرمي ،نــور
نـ ــاظــم محـمـ ــد شـ ــريف ،سـ ــوالق حـ ــامت
مخـيـبـ ــر علـي ،رمي زهـي ــر عـبـ ــد الك ــرمي
احـم ــد ،زه ــراء ف ــوزي يحـي ــى عـب ــد اهلل،
جهـان مفيد يـوسف يعقوب ،دعـاء حازم
محـمد فـرج احليـالي ،زينـة عبـد السـتار
امـني يحيـى ،سهـى عبــد احملسـن يحيـى
اخلالدي ،هدى زكي فتحي ،ياسر ناطق
عـزيـز بــشيــر ،امين بــشيـر ذنـون يـونـس،
كالرا عبـد اخلـالق ايـشــوع بهنـام ،اميـان
عبــد اهلل بــشيــر حبــش ،بيــركــول جمــال
امني خضـر ،زينب محمـد قاسم مـحمد
علـي ،هـ ــديل خـي ــري حـ ـسـني عـب ــد اهلل،
رنـدة ذنـون يـونـس خليل ،نـشـوى حـسني
علي يـوسف ،غـزالــة خليل شـيت حـسن،
هبـة عبـد الــرافع عبـد الـرحمـن يحيـى،
زيـن ــة احـم ــد ح ـسـني عـبـ ــو ،رمي حكـمـت
ابــراهيم نـوري ،رمي انـور عبـد علـي ،نغم
احمـد خالـد بشـير ،مـلكة عـصام يـاسني
صالح ،هبة حازم محمد حسني ،شيماء
ابــراهـيم قــاسم مـحمــد ،اينــاس صــديق
اس ـمـ ـ ــاع ـيـل خل ــيل ،سـ ـ ــرى جنــم ع ـبـ ـ ــد
الهادي فتحي ،اسـراء طالل جنيب عبد
الـ ـسـالم ،مهـ ــا ش ـ ــريف حـي ـ ــدر محـمـ ــد،
حــام ــد عب ــد اهلل عيـس ــى حم ــاد ،عبــاس
ح ـسـني ي ــون ــس محـم ــد ،جـم ــال خـض ــر
خـلف ق ـ ــاســم ،ي ـ ــاس ـ ــر ري ـ ــاض مح ـم ـ ــود
يحـي ــى ال ــرحـ ــو ،لقـم ــان جـمـيل حـم ــاد
ح ـسـن ،خلـف اعكـيل عـبــاس زرو ،مـيــس
يـ ـ ــوسف مـ ـص ــطفـ ـ ــى ،مح ـم ـ ــد م ـ ــوس ـ ــى
مـحـ ــم ـ ـ ــود ال ـنـع ـي ـمــي ،مـ ـ ـ ــروان ي ـ ـ ــاســني
مـصــطف ــى ،وس ــام داود اي ــوب ،اي ــراهـيـم
خلــيل اسـمـ ــاعـيـل ،ايه ـ ــاب رافع نـ ــذيـ ــر،
س ــاج ــدة اب ــراهـيـم حـنـ ــا ،نغـم اب ــراهـيـم
يعقــوب ،احمــد ســالم نـصــر اهلل ،احمــد
خلـيل ابراهيم ،لـؤي غامن محمـد ،بشار
وعد اهلل جنم ،اعتـماد عبد املنعم طلب،
نـاهض داود سـليم ،مـؤمـن راجع محمـد
س ـ ـ ــالــم عـلــي ،عـلــي
امــني ،ـن ـ ـ ــور ـه ـ ـ ــانــي ـ
مـصــطف ــى خلـيل علـي ،محـمــد رفــاعـي
مـحمد يونـس ،سنان نزار مـجيد ،فراس
امجــد اسعــد ،نــسيـم محــسن ابــراهـيم،
رش ــا زهـيـ ــر يحـي ــى ح ـسـني ،عـم ــر عـب ــد
الرزاق مجيـد ،نكتل سالـم عواد ،محمد
ـم ـ ـ ــد ،م ـ ـص ـ ـطـف ـ ـ ــى
ـف ـ ـ ــزع مـحـ ــم ـ ـ ــود مـحـ ـ
اسـم ــاعــيل خلـيل عـم ــر ،زه ــراء صـبحـي
خلـيل ،علـي محـمــد ص ــالح الهــاشـمـي،
هــاشـم غــامن حـي ـسـب ،طــاهــر عـبــد اهلل
سلـطان ،عقيل حيدر غـريب ،حيدر عبد
العـزيز عبد اهلل ،سوزان عـبد املنعم عبد

اهلل ،فـراس سلـيمــان داؤد ،معن ابـراهـيم
عبـد اهلل محمد ،حـسام محمـد محمود،
هـي ــام غـ ــامن علـي ،امي ــان عـب ــد ال ـسـت ــار
ي ــونــس ،صـب ــاح ي ــونــس ع ــزي ــز ،ج ــاسـم
مح ـم ـ ــد ج ـ ــاســم ،رش ـ ــا طـالل مح ـ ـســن،
ياسني طه محمـود ،هاشم قنبر رمضان،
قاسـم جمعة صالح ،حمـزة عباس نوري،
عــون علي الهـادي محـسـن ،محمــد عبـد
املــطلـب رمـض ــان ،خ ــال ــد غ ــامن ح ـسـني،
حسني صبري دولـة ،علي محمد حميد،
خـليل طه عباس ،غـنية احمـد داؤد ،هبة
عـب ــد اهلل محـم ــد علـي ،عـي ـســى مــوســى
اس ـم ـ ــاع ـيـل ،شه ـ ــاب اح ـم ـ ــد اس ـم ـ ــاعــيل
احمـد ،بـراء صــالح عبـد القـادر ،يـسـرى
انـعام خـليل رجب ،علـياء فـيصل محـمد
احـمـ ــد ،علـي ابـ ــراهـيـم جـعفـ ــر ،عـ ــروبـ ــة
صـ ــالـح سلـيـمـ ــان ،اكـ ــرم عـبـ ــد الـ ــوهـ ــاب
بـكـيـ ــدس ،سـيـف محـمـ ــد طـ ــاهـ ــر عـبـ ــد
القـ ـ ــادر ،صـ ـ ــدام ح ـمـ ـ ــوي ح ـ ـس ــني ،نغــم
محمـد شاكـر ،عبـد الرزاق مـرعي ،قـاسم
محـمـ ــد علـي رشـي ــد ،هـب ــة عـبـ ــد الغـنـي
فتـحي ،هــاشم مـحمــد علـي ،سيـف عبـد
ال ـ ــسالم ،ك ـم ـ ــال ال ـي ـ ــاس ع ـب ـ ــد ال ـ ــرزاق،
محـمـ ــود احـمـ ــد محـمـ ــد ،ولـيـ ــد سـ ــالـم
محـمــد ،زنـيل عـبــد اهلل ،حـمـيــد يــونــس
بكدش ،عبد الرزاق حسني وليد

املديرية العامة
للتعليم املهني

لينـا رعـد عنـاد ،زينـة عبـد احملـسن عبـد
اجمليـد ،هنـادي هـادي جـواد ،اسعـد عالء
مـرزة ،زينـب جابـر مطـر ،صديـقة صـالح
محـمــود ،اســام ــة عالوي ف ــاضل ،اســراء
اب ــراهـيـم علـي ،محـم ــد مجـي ــد عـب ــاس،
غـ ــادة عـبـ ــد الـ ــرزاق محـمـ ــد ،اوس عـبـ ــد
اجمل ـي ـ ــد ،امي ـ ــان ع ـب ـ ــد اجل ـب ـ ــار ،صـ ـ ــالح
محمــد حمــد احمـد ،خـالــد علي عـزيـز،
رس ــول اسـم ــاعـيل عـب ــد ص ــالح ،اغ ــاري ــد
عبـد الكرمي سلمان ،شـاكر محمود علي،
االء حـازم مجيـد ،ميـادة قـاسـم رمضـان،
ارواء محـمـ ــد حـ ـسـن كـ ــاظـم ،االء عـبـ ــد
العزيـز عبد الـرزاق ،شهاب احمـد كاظم،
مـاجـد جــاسب كــاطع ،منــى عبـد الـرزاق
مخلـف ،دني ــا عبــد عـلي خــضيــر ،مــؤيــد
جـاسـم محمـد ،حمـد عبـد الـوهـاب عبـد
القــادر ،بــان عبــد الـعبــاس عبــد اجمليــد،
صالح ماجـد منـاتي ،دنيـا علي خضـير،
عـ ـ ــادل مح ـم ـ ــد جـالل ،مح ـم ـ ــود مـ ـ ــوفق
صـبــري ،خــالــد بــدر يــاس ،مــاجــد عـبــد
احلميـد ظـاهـر ،بـان فـؤاد كـاظم ،سفـانه
ذياب مـسير عبـاس ،اسراء ماجـد سعيد،
زيـن ــة صـبـيح ح ـسـني ،زيـن ــة جـم ــال داود
سلـمان ،هـناء جـاسم محمـد عبيـد ،رشا
محمـد علي مهدي ،دنيـا محي حمودي،
اميان جنم عـبد اهلل ،صالـح حسني فهد،
مصـطفـى ابـراهـيم سـريع ،هـدى فـاضل
عـلي احللـي ،محمـد صقــر عبـد حـسني،
ن ـ ــور سالم ج ـ ــواد ،انـ ــس ط ـ ــارق ع ـب ـ ــاس،
فراس عدنـان غنو ،امنـار مرتضـى حسام
ال ــدين ،رنــا ح ــامت عبــد الــرســول ،عــادل
عبــاس علي ،رعـد سعـدي مهـدي ،قــاسم
خليف حـسني ،رشـا محمـد مـوسـى ،نغم
فـ ــاضل عـبـ ــد اهلل ،محـم ــد فـ ــائق ح ـسـن
عطية ،سيف سعد ناجي ،ياسمني رحيم
مـاهود غـالي ،داود خلف مـريشـد ،اسراء
عبـد الـلطـيف عبـد علـي ،حيـدر سـوادي
جعفــر ،ع ــادل حمــود خـلف ،سح ــر عبــد
ال ـ ــرزاق محـمـ ــد ،حـ ـسـني عـبـ ــد الـكـ ــرمي
حـسـني ،سيــروان شكــر مـحمــود ،مـحمــد
وادي سـكران ،عـمار سعـد خضـير ،احـمد
عبـد اهلل فـرحــان ،معــايف رشيــد محمـد،
ميــادة احمــد عبـد اللـطيف ،حــامت عبـد
الـكـ ــرمي زعـ ــون ،الهـ ــام جـمـعه عـبـ ــد اهلل،
زيـنـب كــاظـم الزم ،انـتـص ــار نعـمه بـطـي،
بي ــداء عبــاس عـلي ،ايــاد طــارق مـحمــد،
ي ـ ــاسـني عـب ـ ــد الـ ــسالم ي ـ ــاسـني ،حـ ـسـني
عالوي هادي ،طاهـر حمزة عباس ،زينب
علي حــسني ،ازهــار جمـعه عبـد الـسـادة،
ضـيــاء عـبــد العـظـيـم عـبــود ،اركــان علـي
صــالح ،مـني ــر عب ــد اهلل عبــاس ،مـصـعب
عـثـمــان عـيــدان ،عـب ــاس محـمــد حـيــدر،
يـ ــاس خ ـضـيـ ــر عـبـ ــاس ،سـمــيعـ ــة كـ ــاظـم
مـحمــد ،مـصـطفــى عبــاس صــادق ،وفــاء
ع ـبـ ـ ــد الـكـ ـ ــرمي ،اميـ ـ ــان ج ـبـ ـ ــار حـ ـ ـســن،
مصطفى وليـد طه محمد ،ناطق خليل
علي ،سجا ابراهـيم محمد علوان ،حمد
زائر جـاسم محمـد ،رجاء سلمـان رشيد،
ـح ـ ـ ــى ـع ـ ـ ــواد خـلـف ،اي ــنـ ـ ـ ــاس حـ ـ ـ ــامت
ض ـ
محـمــود ،غـي ــداء طلعـت فــاضـل ،مخلــد
مــازن ايـليــا ،انغــام حــسن خــضيــر ،انــوار
عزيز حسني ،حـيدر سامي صبري ،انعام
سهــام محـمــد ،مـي عـبــد الــرحـمـن عـبــد
اجلـبار ،ضـياء ابـراهيم سلـمان ،حـسنني
عـب ــد ال ــرزاق داغ ــر ،ف ــاتـن مه ــدي عـب ــد
الك ــرمي ،ن ــازك عـ ــادل محـمـ ــود محـم ــد،
محمـد حسني محمـود ،فرح صالح داود،
زينـب عب ــد االميــر مـحمــد ،حـال عبــاس
حـ ـسـني ،مـيـ ــادة عـبـ ــاس تـ ــركـي ،نـبـ ــراس
حمـزة سعيـد ،داليـا احمـد عبيـد ،زهـراء
يحـيــى خــزعل ،غـصــون حـسـني مــاضـي،
عالء محمود فـاضل ،بسمـة علي جمال،
هالـة صبـاح احمـد عبـاس ،رحاب جـاسم
حــسني ،نــادي ــة عبــد احلــسن عـلي ،انـس
عصام فصيح عبد اللطيف

