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ذوي الشهداء
التسلسل

الاسم الثالثي

1

باظم هصش ؼمعين

2

سباب ظعُذ اظبر

3

ػذًش علي خعامى

بقية الناجحين
التسلسل

الاس ـ ـ ــم الثالثي

4

ابتهاٌ بهجت كىص

5

اخعان مصطفى الُىظف

6

اخمذ مدعً ظلُمان

7

اخمذ مدمذ اخمذ

8

اخمذ ًاظين مضٍم

9

اظماء مدمىد ًىوغ

10

افين مدمذ عبذ هللا

11

الين خعً ػىام

12

امجذ سامض كذاس

13

امل مدمىد عماس

14

امىذا حهاد ابشاهُم

15

امُىه هؽام ػىُم

16

اًاد حابش ؼشٍف

17

اًاد معين صالح

18

اًلي ًىظف دًب

19

اًمان ثِعير ابشاهُم

20

اًمان ؼبِب ظعذ

21

اًمان عبذ املجُذ خمُذوػ

22

ايهاب هماٌ خعىن

23

ايهم ؼفُم مدمذ

24

ايهم ًىهان صٍفا

25

إيهاب اظماعُل ًىوغ

26

أخمذ أدًب خشفىػ

27

أخمذ مدمذ علي خذاد

28

أسٍج فُصل العاٌغ

29

أظماء عبذو مطش

30

أماوي ظعذ الضٍبم
أماوي علي بهلىٌ

32

أماوي هؽام صعبىبه

33

أوط مىير الىىج

34

أيهم ابشاهُم صالحة

35

آالء اخمذ الفاعىسي

36

بادًه مالً ًىوغ
بحىٌ ػُث علي

31

37
38

بحىٌ مدمذ وظىف

39

بؽاس اظماعُل ظلطاهة

40

بؽاس عاسف ظلىم
بؽشي اهشم اظعذ

41
42
43
44
45

بؽشي خالذ املدُمُذ
بؽشي ػالب علي
بؽشي ػعان مدمذ
بؽشي مدمذ عثمان

46

بؽشي ًىظف خعين

47

ثُم هضاس كشَعىػ

48

ثشاء ابشاهُم الذسوبي

49

ثشاء كاظم فطىم

50

حىد حهاد الحاج اخمذ عذي

51

حىسحُىه ثامش خضش

52

حىلي طىوي خذاد

53

حىلُا داوود اخمذ

54

حىلُا عبذ اللادس اظعذ

55

حُاها ثىفُم ظعىد

56

خعام عبذ الىشٍم ثلجه

57

خعام مهىا عىفان
خعً عادٌ خعىن

59

خعً مدمىد املدمذ

60

خعىاء ابشاهُم صالحاوي

61

خىان خبِب خعً

62

خلىد علي لىلى

63

داهُه مدمذ عصام مىس ى
دعاء ماصن ظالمة

65

دًما اظامه صافي

66

دًمه عماس ػاهم

67

دًمه هصش صالح

68

رو الفلاس علي دًب

69

ساما ظلُمان مدمىد

70

ساما هصير ؼشف الذًً

71

سامي ظلمان عبذ الشخمً
سامي مدمذ البذوي

73

سبُع خلُل البىدي

74

سبُع عبذ الحلُم صبُذ

75

سخاب ًاظين وظىف
سصان اهِغ ظلطان

58

64

72

76
77

سصان سامض اللاض ي

78

سصان عبذ الشخمً صٍىه

79

سؼا سأفت ػاهم

80

سؼا سوان فلُدان

81

سؼا مىير ابشاهُم

82

سماٌ امين عصُفىسي

83

سها كاظم الجىُذي

84

سهذا هبُل عجُب

85

سهذه مدمذ طاهش حبري

86

سهُم اخمذ بشهىم

87

سهُم حماٌ ظلُمان

88

سهُم عماد اخمذ

89
90

سهام عبذ العضٍض الععىشي
سهام مُالد مخىٌ

91

سهف علي ػىام

92

سهف علي مخلىف

93

سواء خُذس اظعذ

94

سوؼين خعً كاظم

95

سوعه عصام جحا

96

سوال أخمذ صٍاد الؽُخ

97

سؤي عبذ اللادس الحمص ي

98

سٍم ػعان مدمذ

99

سٍم فُصل وهىط

100

سٍم مىحجب دسٍباجي
سٍم مىصىس علي

102

سٍما علي خُذس

103

سٍما فؤاد هعىػ

104

صٍاد مدمذ وفُم الاػىاوي

105

صٍيب عض الذًً خُذس

101

106

صٍيب فؤاد رهىب

107

صٍىه صالح ابشاهُم

108

صٍىه علي معال

109

صٍىه هاصش علي

110

ظاسه اخمذ عِس ى

111

ظام ًىظف ظاخلي

112

ظامذ مشوان خشفىػ
ظامش مدشص اخمذ

114

ظامش مدمذ ًىظف

115

ظجى عبذ املجُذ الععذي

116

ظالم وحُه مياسم

117

ظلمان عِس ى طعمه

118

ظلمى عذهان هىعان
ظلىي مدمذ ميهىب

120

ظماح ظلمان مدمىد

121

ظماح مدمىد هىُفاجي

122

ظماسه مدمذ خعان هاسون

123

ظمش علي دسوَؾ

124

ظمُه مىفم البىش ي الذباغ

125

ظىاء خعً سهجىط

126

ظها أهشم ظلمان

127

ظهام فشخات عبىد

128

ظىاس مدعً الهىش ي

129

ظىصان عضٍض داود

130

ظىصان مدمذ ظامش عىده

131

ظىصان مدمذ علي

132

ظىظً كاظم عِس ى
ظىظً ًىوغ الىُداوي

113

119

133

134

ظىمش أمير الجشدي

135

ؼادي حمُل خعام الذًً

136

ؼادي ظمُع حىذي

137

ؼزا ًىظف مصطفى

138

صفا ابشاهُم خلف

139

صفاء اخمذ خمذان

140

صفاء خامذ العجي

141

صفاء علي خمذان
طاسق بهجت ثامش

142
143
144

طاسق خعً هاصش
طالٌ ظهُل مىصىس

145

عائؽة اظامة خؽان
عبذ الحمُذ صهير كشفىٌ

147

عبذ الىشٍم مدمذ خمذان

148

عشوه ػطفان هذاف

149

عضام امير اخمذ

150

عفشاء صذًم اصالن
عفشاء مدمذ دوٍشي

146

151
152

عال أهىس عبذو

153

عال عذهان العلي

154

عالء هضاس سضا

155

علي ابشاهُم عباط

156

علي أخمذ ؼمالي

157

علي أصف الؼاش ي

158

علي بشوات خمىد
علي حابش ظمعىٌ

160

علي خمذ طالب

161

علي طالب املدمىد

159

162

علي عبذ اللطُف ابشاهُم

163

علي مدمذ خعً
علي مدمذ معحىق

165

علي معين خماده

166

علي ولُذ علي

167

علي ًىظف علي

168

علي ًىظف ًىظف
عماد اهىس عمشباؼا

170

عماس عبذ العضٍض خعً

171

عهذ ظالم علي

172

عهذ مدمذ فاًض صٍحىن

173

عِس ى ابشاهُم عثمان

174

عِس ى خبِب ؼُخ علىػ

175

ػىىه عذهان ظلهب

176

فادي سضا املىس ى

177

فاطمه عضٍض ؼُخى

178

فذاء اخمذ املدمذ
فذي عبذ الحمُذ خضىس

180

فشاط محي الذًً الحىساوي

181

فشح عادٌ صُىح

182

فشح مدمذ فححي الحمص ي

183

فُىىط عُذ مدمذ

184

فُىلُت حشَغ خىا

185

كمش سفُم العطاس

186

كِغ أخمذ ملىن
كِغ عاطف ػاصي

188

هىان بهجت ثفاخه

189

هىاهه واظش هىجى

164

169

179

187

