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568مركزياحيائيالرياضياتغفران ياس محسن منصور1

565مركزياحيائيالرياضياتمريم عباس تالي سلمان2

561مركزياحيائيالرياضياتامنه سالم عبد الحسين ياسين3

561مركزياحيائيالرياضياتاساور كريم جاسم زغير4

561مركزياحيائيالرياضياتحوراء عامر حميد عباس5

557مركزياحيائيالرياضياتسجى محمد خلف عبدهللا6

557مركزياحيائيالرياضياتايمان محمد رضا مهدي7

556مركزياحيائيالرياضياتزينب هادي فرحان عبد8

554مركزياحيائيالرياضياتحوراء بشير هادي حمودي9

554مركزياحيائيالرياضياتتبارك محمد عربي جاسم10

553مركزياحيائيالرياضياتاستبرق فؤاد سعدوي عباس11

552مركزيتطبيقيالرياضياتبنين سعدي رشيد بريسم12

552مركزياحيائيالرياضياتاكرام علي حسين علي13

551مركزياحيائيالرياضياتغسق محسن اسعيد جاسم14

550مركزياحيائيالرياضياتفاطمة فيصل محمد مصري15

550مركزياحيائيالرياضياتفاطمة عبد الرحيم وهيب حميد16

550مركزياحيائيالرياضياتشروق مثنى خلف هللا سلومي17

549مركزياحيائيالرياضياتزهراء عواد ابراهيم حسين18

549مركزياحيائيالرياضياتمنارس اسماعيل ابراهيم احمد19

548مركزياحيائيالرياضياتيقين علي حسين وني20

547مركزياحيائيالرياضياتزهراء فالح انور حاتم21

547مركزياحيائيالرياضياتمنار خالد محمد احمد22

546مركزياحيائيالرياضياتفاطمة مزهر منجل حسين23

545مركزياحيائيالرياضياتفرح خليل احمد عباس24

545مركزياحيائيالرياضياتسمارة رحيم صالح ابراهيم25

545مركزياحيائيالرياضياتمياده حميد محمد ياسين26

544مركزياحيائيالرياضياتسندس صالح مهدي صالح27

544مركزياحيائيالرياضياتسجى عمار احمد ونان28

543مركزياحيائيالرياضياتدموع يوسف علي محيسن29

543مركزياحيائيالرياضياتسرى محمد حسين علي30

543مركزياحيائيالرياضياتضحى شاكر عدنان عبود31

542مركزياحيائيالرياضياتقبس احمد سلمان مصلح32

542مركزياحيائيالرياضياتعائشة عمران ذيب صالح33

542مركزياحيائيالرياضياتيسر ثامر علي صالح34

541مركزياحيائيالرياضياتمروة سعد جواد كاظم35

541مركزياحيائيالرياضياتساره علي حاتم مهدي36

541مركزياحيائيالرياضياتعبير طه عبدهللا سحاب37
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540مركزياحيائيالرياضياتدانيه نصير نعيم علوان38

540شهداء االرهاباحيائيالرياضياتصبحة فيصل احمد عزاوي39

540مركزياحيائيالرياضياتشهد صبري صحن هالل40

539مركزياحيائيالرياضياتغدير سالم جاسم مبارك41

537مركزياحيائيالرياضياتغدير عامر محمد عبد42

537مركزياحيائيالرياضياتاساور عبد الرحمن كاظم منصور43

537مركزياحيائيالرياضياتكوثر محسن عبد السادة مطر44

537مركزياحيائيالرياضياتصفا احمد حميد عبد45

537مركزياحيائيالرياضياتمريم حسن خليف علي46

536شهداء االرهاباحيائيالرياضياترتاج طالب كردي حسن47

535مركزياحيائيالرياضياتتقوى ناصر ناجي جسام48

535مركزياحيائيالرياضياتحوراء طي اشحيم سلطان49

535مركزياحيائيالرياضياتايمان هاشم ابراهيم ياسين50

534مركزياحيائيالرياضياتعذراء هادي محيسن شويط51

534مركزياحيائيالرياضياتفاطمة احمد صالح حمادي52

533مركزياحيائيالرياضياتانسام بهاء محمد رضا مهدي53

533مركزياحيائيالرياضياتاية احمد محمد حسين54

532مركزياحيائيالرياضياتنبأ عدنان محمود فارس55

529مركزيتطبيقيالرياضياتفاتن عباس ابو الشون عباس56

521مركزيتطبيقيالرياضياتصفا خالد عارف جميل57

519مركزيتطبيقيالرياضياتاسراء عبد االمير طارش عواد58

513مركزيتطبيقيالرياضياتغفران قاسم محمد هندي59

511مركزيتطبيقيالرياضياترنده رائد صابر محمد امين60

506مركزيتطبيقيالرياضياتايه علي سلمان داود61

501مركزيتطبيقيالرياضياتفاطمة معن حوت علي62

498تعديل ترشيحتطبيقيالرياضياتفاطمة لطيف سلمان جحيل63

495مركزيتطبيقيالرياضياتاية قاسم محمد رحمن64

491مركزيتطبيقيالرياضياتورود ابراهيم مالك عبدال65

491مركزيتطبيقيالرياضياتهبه هللا عبد الحسين تعبان ناصر66

463شهداء االرهابتطبيقيالرياضياتهبة كريم هادي احمد67

تطبيقيالرياضياتفاطمة عيسى محسن علي68
ذوي شهداء ضحايا 
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