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570شهد سعد مهدي نصيف1
ضحايا اإلرهاب565غصون قحطان اسماعيل علي2
559زهراء اياد عبد الكريم شكر3
557مريم عباس كريم مهدي4
548بسمله غازي جواد علي5
547آيه محمد جاسم عباس6
ضحايا اإلرهاب543براء فاروق مجيد رشيد7
539عبد الرحمن محمد سعدون علي8
536سجاد خالد علي جاسم9

535حسين ثاير هادي جاسم10
535فرح زهير جمال محمد11
533صفيه طارق سلمان فرحان12
529مجيد علي مجيد محمود13
527همسه ابراهيم خلف عياش14
ضحايا اإلرهاب527نبأ رياض احمد حسب هللا15
525ايمن عامر محمد ابراهيم16
524أيالف ليث خلف علي17
523كرار اياد رشيد خميس18
523حمزه شكر محمود حسين19
523علياء محمد كامل حمد20
522داليا ابراهيم محمود خميس21
522خديجة حاتم احمد جاسم22
521تبارك صفر مهدي حسين23
521زهراء خليل ابراهيم سهيل24
520زينب صاحب خليفة عبد هللا25
520هدى حازم ياسين ضاحي26
520اطياب سالم داود سلمان27
520طه شهاب حمد خزعل28
ضحايا اإلرهاب520محمد مظهر علوان كاظم29
518اسراء جمال كريم محمود30
518نبأ نهاد خزعل كريم31
518باسم حسين علي احمد32
518هدى نصار طارش جباره33
518تبارك كريم هاتف مجيد34
ضحايا اإلرهاب518طيبه حازم علي كاظم35
ضحايا اإلرهاب518نبأ عماد محمد منش36
517دعاء احمد نعمان داود37
517علي امير سعد علي38
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516امال رجب احمد كايم39
516تبارك عبد نصر هللا سرحان40
516ايه مصطفى ابراهيم جاسم41
516شجن جليل ابراهيم ميرزه42
516ديانا حسين علي مهدي43
516مي سالم محمد حسون44
515يسرى ياسر احمد طعمه45
515لبنا علي احمد حسين46
515تقى حسن خضير عباس47
515والء باقر عبد ابراهيم48
515حسين حسن جاسم محمد49
514.5رانيه سمير ابراهيم محمود50
514شهد صالح علي محمود51
514حيدر فاضل يبار حسين52
514ضحى مثنى كريم محمد53
514ميالد فالح محمد طه54
514شروق عادي محمد محمود55
514دانيه سهيل عيسى جعفر56
أبناء أساتذة513هاجر فالح حسن خلف57
513سرور عماد عادل محمد58
513صفا هادي متعب محمود59
513رقية مقداد خلف ملح60
513ريام اسعد عجيل عطوان61
512ابراهيم علي حسين احمد62
512فيصل عدنان محمد علي عباس63
512امير مال هللا علي جاسم64
512اثير احمد محمد حسين65
512منتهى قاسم احمد محمود66
512سجى محمد حميد حمد67
511آيه فوزي خلف محمد68
511عمر ثائر حسين مهدي69
511نور الهدى احمد جاسم محمد70
511عثمان محمد عبد المنعم احمد71
511مؤمن محمود حمد رحيل72
511زهراء اياد رفعت مصطفى73
510اسراء عبد الكريم عبد الصاحب هادي74
510افنان مصطفى حميد جبار75
510نبأ ياسر محمود عبار76


