 NOاالسم
 1ابراهٌم حمد خضٌر الحمزاوي

اسم االم
خدٌجه ٌاسٌن

التولد

المرافق االول

1956

 2احمد عٌسئ مطلك الجواري

حسنه حسٌن

 1972كرجٌه مطشر عناد الجواري

 3احمد محمودحلمً محمد حفٌظ

وجٌهه توفٌق

1946

 4احمد عبد الحسٌن علً الحسناوي

كلٌن حسٌن

 1920اشواق كاظم عمران عمران

 5احمد عبدالرزاق حسٌن الخزرجً فضٌلة عبدالكرٌم
 6ارتان احسان خٌرهللا الحسنً

لٌلى ٌونس

المرافق الثانً

1950
1952

 7اسمى عبد الرحٌم نور الٌاسري

صفٌة حمود

1947

 8اسود سعد داغر المالكً

حرٌشه افضٌل

 1942لٌلى عاصً جبوري الساعدي

 9اكرم سلمان نجم العانً

مكٌه عبدالكرٌم

 1956صباح حسٌن شبوط الساعدي

 10الهام صالح جعفر الصفار

تاضٌة حمودي

1946

 11ابتسام فخري عبد هللا

نورٌة اسماعٌل

1954

 12اسعد عبداالمٌر مجٌد القاموس

ظفٌره حسٌن

 1955افراح عباس علوان الشمري

 13وضحة حبٌب برغش الفرٌجً

كندٌرة الزم

1945

 14احمد محمد خضٌر الجنابً

غثوه جاسم

1955

 15امل عبود علً العزاوي

شفٌقه محمد

1951

 16احسان ممدوح حمدي النقشلً

سعدٌة عبد القادر

 1950ممدوح احسان ممدوح النقشلً

 17ادٌبه عباس سلطان السراي

زهره حسان

1955

 18ابراهٌم محمود محٌل العرجٌلً

مكٌه خلف

1955

 19اسماعٌل قدروي عمر الدوري

سعده حربً

ٌ 1932وسف اسماعٌل قدوري الدوري

 20ادٌبة عاكول علً مهاوش

وضحة احمد

1956

 21اخالص كاظم مهدي السعدي

سنٌه هادي

1955

 22ادٌبة محمد مراد كاظم مراد

زٌنب ناصر

 1948بان حسٌن ابراهٌم ال سلمان

 23امل زعل مزبان الساعدي

جٌتاٌه عطٌوي

1952

 24احمد برٌهً علً العلوش

كتبة حسٌن

1948

 25اكرام عبداالمٌر جدوع الحسابً

صفٌة مجٌد

1952

 26ابراهٌم علً لفتة المالكً

حكم عٌسى

 1950مرٌم عبد الواحد عٌسى عٌسى

 27اٌمان حٌاوي عبد الشذر

ملٌحه عبدالكرٌم

 1961زٌد حسٌن محمد الهاشمً

 28ابراهٌم محمد اسماعٌل كروشٌن

فطٌم اسماعٌل

 1955حمده احمد عثمان

 29احمد حمود عباس جنابً

شكوره محمد

1953

 30احمد ولً محمد الدلٌمً

عمشه حسٌن

1947

 31احمد محمود فارس العزاوي

نجٌه مجٌد

1947

 32ادٌبه عبدالرسول كاظم الهماوندي

نصرت كله محمد

1954

 33احمد زعون سنادي

غٌضه ٌاسر

1953

 34احالم طالب كامل قفطان

مدٌحه رشٌد

1953

 35احالم عاصً حسون الخطٌب

رضٌة عبدالرسول

1954

 36فلٌحة حسٌن جالب

كاملة خلف

 1941جاسم محمد حافظ

 37ضوٌة عباس احمد احمد

نوفة رشٌد

1953

 38انٌس فلٌح حسن بلدي

مدٌحه مهدي

 1954اٌسر عٌسى رؤوف الجواهري

 39اسماعٌل محمد حسن كراغول

كٌفٌه جعٌل

 1947طلبه عباس حسن كراغول

نجٌبه عبد اللطٌف عمر الدوري

علً محمد مراد كاظم مراد

علٌه عٌد احمد كراغول

 40دلٌله بنٌان محمٌد السودانً]

كفٌه صادق

 1946خوله عبد الحسٌن مطشر السودانً ضٌاء عبد الحسٌن مطشر السودانً

 41امل مصطفئ موسئ الجمالً

نجٌه حمودي

1954

 42ازهار داود عبد الدلٌمً

مدٌنة علوان

1956

 43ارحٌم منصور عبد العبٌدي

حده جواد

1947

 44احالم هاشم وحٌد الجنابً

خٌرٌه محمد

 1947سهٌله عبدهللا عطٌه جنابً

كرٌم صالح فٌاض جنابً

 45اقبال محمد حسن دزه ًٌ

صبٌحه سعٌد

 1966حسن مجٌد حسٌن العبٌدي

 46اكرم علً احمد مغازه

فهٌمه محمد

 1962حلٌمه كاظم خضٌر التمٌمً

شذى علً احمد مغازه

 47ابراهٌم لفته لطٌف العكٌدي

جاسمٌه جسام

 1934محمد ابراهٌم لفته العكٌدي

 48ازهار احمد سبتً سبتً

حسنٌه لطٌف

1950

 49هاشمٌة عٌدان مالح

باكٌت حسن

 1946محمد بدر ذهب العبودي

 50ابراهم عبدالواحد مجٌد النجار

لمٌعه جبار

 1947سعدٌه احمد حسن الحجار

 51احسان مهدي عٌسى الصقر

عطٌة سلمان

 1949امنة نعمة ثوٌنً ال حول

صفٌه احمد
 52انتصار عبد المجٌد عبد الغفور السامرائً

1956

 53احالم عبد الرزاق شالل العجٌلً

بدرٌة كاظم

 1955زٌنة طاهر محمد ال حمداوي

 54احمد حسن شاووش لهٌبً

عمشه حسٌن

1955

 55احمد رحٌم عبد الدلٌمً

علٌه مخلف

 1958ثوره كاظم علٌوي علٌوي

 56امٌر احمد جاسم الجمٌلً

رفعه طالب

1951

 57اسٌا مالك عبد هللا السنوي

زهرة صالح

 1952كرٌمة حسن محسن العباٌجً

 58احمد حسٌن عبدهللا المفرجً

جورٌه حبٌب

1943

 59العٌبً صدام محٌسن خلٌفاوي

نعٌمه محٌسن

 1954ضٌاء العٌبً صدام الخلٌفاوي

 60احمد حسٌن حمد

طٌه عبد

1953

 61امٌرة محمود موسى موسى

حلٌمة محمد

1956

 62احمد حسن حسٌن الجنابً

حٌاة مطشر

 1954فوزٌه منشد حسٌن البخاتً

 63احمد محمد علً اسماعٌل الحائري مرٌم كاظم

 1950رلى احمد محمد علً الحائري

 64اسعد ابراهٌم خلٌل افندي

زهره مصطفى

1950

 65اسامه عدنان مصطفى المعتوق

مدٌحة عزاوي

 1942احالم عبد هادي الخفاجً

 66احمد عبدهلل حمادي حمادي

ملكة سرحان

 1949جاسمٌة شكر محمود الدلٌمً

 67ابراهٌم خالوي علً الشوٌلً

شنونه حسن

1947

 68اقبال عباس جمٌل الزبٌدي

زهره كاظم

 1952زٌنب اكرم عباس المعموري

 69امل عبدالصاحب حسون الشندي

خٌرٌة كاظم

 70احالم عبد الوهاب عبد الكرٌم العبٌديسعدٌة علوان
 71احمد صالح احمد المشهدانً

حٌاة عبد الرسول جواد الدهات

حسن موفق رجب الدلٌمً

 1945سهاد رشٌد ٌارهللا الالمً
1954

رفعه صالح

 1950مازن احمد صالح المشهدانً

 72احسان محسن علً االسدي

نزٌهه صالح

 1950نوال عبد الرضا عبد الكرٌم

 73اسماعٌل حسٌن علً الزوبعً

عٌده عجٌل

1952

 74ازهار علً عطا الصافً

لبٌبة ناصر

 1954عجٌل جبار رسن السراجً

 75بدر وهٌب خلٌفه الفرٌجً

باهٌزه علوًٌ

 1943سلٌمه نعمه مهدي الفرٌجً

 76انتصار عبدالجبار عبدالكرٌم السعدي فخرٌه محمد

وسام عبدالستار عبدالحمٌد الكدٌان

لٌلى محمود خلٌفه المشهدانً

1950

 77بثٌنه داٌخ واعً الربٌعً

حوراء شخٌر

1954

 78بدرٌه حسٌن ثوٌنً الدراجً

مروه سلمان

1946

 79بسنه موٌه صلبوغ الالمً

زهره عبد الرضا

 1939فاطمه كاظم شوٌطه الالمً

 80جبار ربٌع حسٌن السعدي

علٌه موسى

1940

 81الهام عبد العزٌز خطاب العبد هللا

نفٌسه مولود

 1951احمد عبد الجبار عاشور الحطبان

 82بتول علً عوده عوده

جماله حسٌن

1953

 83انوشه كاظم ساري ال عبود

نعمه مخلف

1946

 84بدرٌه حوشً نجم نجم

علوٌة خلف

1949

 85بتول حمزه ناصر ناصر

حده كاظم

1952

 86امجد هاشم مصطفى الجباري

كرجٌه ولً

 1937حكٌمه عبدالحسٌن ظاهر وطٌفً

 87أمل تمٌم هندل الزبٌدي

فطٌم دنان

 1958فاضل كوكز سهٌان الزبٌدي

 88جاسم محمد اٌسٌر البزون

بٌده حسن

 1950حسن كاظم حاسد البزونً

 89بلقٌس ر ضا حسٌن الحسن

فخرٌة عباس

1946

 90بهٌة حمادي فٌاض العامري

علٌة محمد

1950

 91انعام عاصً جبار الدراجً

حمدٌه ناصر

1949

 92امٌنة رشٌد كاظم الدلٌمً

حمزٌة ٌانس

 1954شاكر غازي حمٌد الدلٌمً

 93بدرٌة عرٌبً سبع الكرطانً

عنٌدة محمد

 1946محمد علً محمود الخفاجً

 94بدرٌه جنٌنه عطٌه البٌضانً

معالٌه موزان

1937

 95بانً حسٌن هلٌل الجعباوي

كاظمٌة مخٌلف

 1952هبة بانً حسٌن الجعباوي

 96جبار راهً حمود الشبالوي

عرٌمه ربٌط

1950

 97بسام محسن مجٌد القرغولً

ملكة صالح

 1942وسام حسون عبد االمٌر الجشعمً

 98جبار عبدالحسٌن علً عسكر

مرٌم ابراهٌم

 1953فلٌحة هادي صالح الكرٌشً

 99امنه عبدالعزٌز عبدالمجٌد الحٌالً

سكنه محمود

1951

 100بثٌنه صبري جاسم البو رغٌف

نعٌمه كرٌم

 1953أمٌن جبار عباس الٌاسري

 101اٌاد ناطق حسٌن فوزي الطائً

رمزٌة مصطفى

1951

 102باشه عنبر عامر الحصن

بهت عرٌبً

 1936ابراهٌم جمعه عوده الحصن

 103أحمد دحام عبدهللا عٌاش

شكحه حمادي

1954

 104امٌرة جاسم حمادي عجراوي

بهٌة حمد

1950

 105بدرٌه جبار علً علً

كاظمٌه ناصر

1946

رسمٌة جبار ساجت اشوٌلً

نضال هادي صالح الكرٌشً

امال جمعه عوده الحصن

 106أحمد صالح مهدي البرزنجً

هدٌة هادي

 1951نهى عباس حسن الزبٌدي

 107انعام خالد رشٌد هندي

نجٌبه حمٌد

 1950خوله خالد رشٌد هندي

 108أمل محمد أحمد الساجً

كلثوم خلف

 1949ناٌف عبد محمد السواح

 109انعام بهٌدل كاظم كاظم

شنٌوه لفته

ٌ 1954اسر كرٌم كاظم كاظم

 110جبار محمد صالح محمد الساعدي

نعٌمه كرٌم

 1951كاظمٌه كاظم جابر الساعدي

 111جاسم خلٌل مجٌد العكابً

خدٌجه ٌوسف

1946

 112اٌمان حمٌد مجٌد الكروي

هٌلة ثعبان

1955

 113بهٌج محمدباقر حسٌن المدنً

افتخار عبداالمٌر

 1941بهاء بهٌج محمدباقر المدنً

 114بدرٌة شفٌت صاٌح الحمٌداوي

علٌة فنجان

 1949امل عطٌة هذال سواعد

 115اكرام طالب محمد عبدهللا االغا

فضٌله فاضل

1949

 116بتول حربً محسن الفتالوي

سعده غازي

1949

 117باسمه علً سلطان الخفاجً

حسٌبه حسن

 1946غٌث جبار عجرش الزرٌجً

 118بسعاد حسٌن محمد بال

جورٌه محمد

 1938اٌمان محمد عبد الرظا الماضً

 119برسته عباس شنٌهز مسعدي

شمسه احمد

 1952ستار نصٌف جاسم مسعدي

 120بدر لطٌف علً جٌالوي

مراتب غنً

 1953امل حمٌد عبد الرضا عدله

 121جاسمٌه صباح مطلك النصرهلل

هوٌله زغٌر

1952

 122انتصار جاسم محمد بنً عجٌل

عطٌه علوان

 1963عبدهللا رجب حزوم الجنابً

 123بشرى مرجان عبد األمٌر عبد األمٌر بدرٌه محمد
 124بدرٌه برع مرعٌد الشمري

عالءالدٌن حسٌن عبد العبٌدي

هند جبار عجرش الزرٌجً

 1960جعفر جاسم محمد هبو

زالل صبع

1954

 125بادله حمٌد بنٌان الالمً

صبرٌه غضبان

 1950بهاء الدٌن محً الالمً

 126بدرٌة نعمه علوان محمود

خاجٌة خالد

1952

 127بدرٌه جبار بطل البوغربً

جري لهمود

 1949قٌس عبٌد جواد البوغربً

 128امٌمه عبود محمدرضا البرزنجً

حمٌدة هادي

1952

 129باقر ساجت سالم السالم

زهرة مزهر

 1954زٌنب عبٌد غنام البوٌسً

 130بدرٌه جبار جاسم

كاشٌه امشاري

 1954خنجر عبد حسن فرٌجً

 131امٌنه محمود عبد اللطٌف الكروي

صبرٌة عباس

1950

 132اٌاد ٌحٌى ٌاس الدفاعً

غنٌه حسن

 1956شذى ناجً علوان السعدي

 133امٌره علً حمودي العزاوي

شكرٌه محمود

1954

 134بشرى عبد علً حسٌن الزبٌدي

ملوك توفٌق

1955

 135امنة ابراهٌم نصٌف الجمٌلً

فاطمة حسٌن

1955

 136أمٌره شاكر محمود البٌضانً

فخرٌه كاظم

1951

 137أوحٌد نصٌف لفتة المرشداوي

جوٌدٌه صلبوخ

 1950قسمه خلٌف لهٌب

 138بدرٌة جاسم عٌسى فرطوسً

حلوة حٌدر

 1953نهاد حمٌد هلٌل الفرطوسً

 139اٌمان عذاب حسن العٌاد

نزٌهه ناجً

 1958عصام ناصر حسٌن حسٌن

 140جبار صاحب حسون كنوا

صبرٌه عزٌز

1944

 141اٌمان حسن ابراهٌم العبٌدي

سعدٌه عبدهللا

 1959احالم حسن ابراهٌم العبٌدي

 142جبار حمص حمزه العابدي

جماره حسون

 1950امٌره صفر عاكف االمً

 143بدرٌه سلمان محسن مٌاحً

حسنه طاهر

 1937ناهده محسن معارج معارج

 144بثٌنه عبٌد عبدهللا السودانً

رسلٌه عبدالكرٌم

 1951سعدٌه عبٌد عبدهللا السودانً

 145جاسم محمد شذر الفرٌجً

بنٌة شنٌف

 1954سمٌعة خضٌر ٌاسٌن الشمري

 146تضامن خلٌل حمٌد القٌسً

رضٌه حبٌب

 1961صباح نوري صادق االعرجً

 147بشرى علً جبر الكنانً

حسنه محمد

 1962حسٌن عذاب عٌالن العابدي

 148جاسب خالطً عاصً العواشق

شنونة علً

 1944غداره فرٌح ثجٌل العواشق

 149جابر جمٌل ٌوسف الٌوسف

ضحٌه محمد

 1947امل جابر جمٌل الٌوسف

 150بدرٌه عبد الحسٌن علً الخٌطانً

حنوه حمٌد

1946

 151جاسم عبد علً جواد النٌار

نورٌه رضا

 1956مروج قاسم محمد الوتار

 152جاسم محمد عبدالرضا عبدالرضا

زنوبة شوشً

 1958لٌلى علً حمودي الشماع

 153بهٌه ابراهٌم حمد حمد

هضٌمه حمد

 1944رابعه ابراهٌم حمد حمد

 154جمٌله حسن علً العامري

ناكه خماس

1953

 155حسن عبٌد لفته الفرٌجً

زٌنب علً

1948

 156بتول مصلح محمد العبٌدي

رفعه جاسم

1953

 157حسن مطٌر حمد العبودي

مجذوبه عبٌد

 1944علٌه جبر سرحان

 158جمعه زبون علً البهادلً

حضهن بجاي

 1948سامٌه قاسم جبر البٌاتً

محمد رسن خضٌر مٌاحً

واشٌه ٌوسف علٌوي العلٌوي

ٌازي ابراهٌم حمد حمد

 159جلٌلة خلف مجٌد العسكري

خاجٌة عبٌد

 1950سلٌمة غضبان سرحان المحمداوي

 160بشٌر ثجٌل وداي العتابً

دله وحٌد

 1955كرٌمة محمد دبش العتابً

 161بهٌه عبد محمد البكري

نشمٌه حمزة

 1951نجالء حمٌد رشٌد البكري

 162بهٌة بعٌر فرحان التمٌمً

هالله ارحٌم

 1934خمٌسه محمد ارحٌم التمٌمً

 163حسنه سلمان عبود الزركانً

شورهن محسن

1952

 164بشرى منصور ابراهٌم الشمري

بدرٌة محمد

1950

 165حاتم جبار عطٌه الربٌعً

هاشمٌه جابر

 1953االء ناصر حسٌن البعاج

 166حسٌن علً ضٌدان العتابً

بدرٌه جاسم

 1953ابتسام جبار كاظم العقابً

 167بهٌه سعٌد محمد الجعباوي

شتوته عبٌد

1950

 168بلقٌس محمد رحٌمه المحمداوي

نعٌمه غضبان

1955

 169بهره طالل مهبش مهبش

دبعونه عبدهللا

1949

 170جعفر حمٌد علٌوي الجبوري

كاظمٌه حسٌن

1947

 171ثامر هاشم سعٌد الكٌالنً

صبرٌة شهاب

1951

 172حسٌن جاسم حمادي حمادي

نورٌه جاسم

 1951شذٌن عبد هللا مهدي مهدي

 173بهار هادي حسٌن التمٌمً

وضحه حسن

 1957عبدهللا حسٌن علً التمٌمً

 174حاتم فلٌح حسن الركابً

سنٌه غلوم

1943

 175جاسم محمد شكر الدلٌمً

حدهن محمود

 1953عروبه سلمان شكر الدلٌمً

 176حسٌن عبد علً محمد الكعبً

نشمٌه رشٌد

1955

 177جواد احمد طاهر شكشك

كبرى بكم

 1950اٌمان جواد احمد شكشك

 178جاسم حمادي سرهٌد الدلٌمً

نوفه صكر

1950

 179حسون حداوي عبود الكرٌطً

مكٌه شناوه

1950

 180حسٌن عبد حسن عامري

شنٌار داود

 1950بدرٌه حمزه عبد عامري

 181حسن رباط حسن العوادي

حكمة هٌمص

1952

 182باسمة علوان حسٌن العانً

خدٌجة محمد

1953

 183ثجٌل خرٌبط مهوس الحرٌشاوي

حدٌه جاسم

 1949صبرٌه حسن مهوس الحرٌشاوي

 184ثمٌنة صالح فٌاض فٌاض

صفٌة جاسم

 1952سلٌمة صالح فٌاض فٌاض

 185جاسم محمد اٌدام فاعمً

حسنٌه عباس

1952

 186حسن حبٌب هللا شرول االسدي

ملوك مرزا

1949

 187جمال محمد حسٌن الشالجً

بتول صافً

1956

 188بدرٌه عبدالحمٌد عساف العبٌدي

منسٌه نوار

 1944هاشمٌه زبون عبد الخزعلً

 189حسنه حرٌجه ولً الالمً

خلٌفه جلعود

1955

 190جهاد نعمة علً العبٌدي

نهٌده شاكر

1947

 191تركٌة خنجر جبر االمً

خطٌطة مرضً

 1949عبدالحسن سلمان جبر الفرطوسً

 192جماله محٌل شاهٌن الشوٌلً

زهره عبد هللا

1954

 193بتول خلٌفه عباس الزبٌدي

صبٌحه ٌوسف

1947

 194حسنة مصارع عاصً الدخان

رهٌفه زعٌبل

 1943مراد عزٌز جٌاد العتابً

 195جواد كاظم حسٌن الخزرجً

ملكه احمد

 1954ربٌحه علً حسٌن الحجام

 196حسن كاظم خضٌر االنباري

زهره محمد

 1952فاطمه عباس محمد االنباري

 197بتول عبد حسٌن المولى

لبٌبه جاٌد

1944

 198ثرٌا محمد مصطفى القبانً

شفٌقه محمد

1952

 199بنٌان كاظم احمد البهادلً

بزونه ٌاسر

 1954بهٌجه حسٌن علوان الكعبً

 200جاسم غلٌم كطوف الكنانً

بطٌخة احمد

 1949حٌهن جمعة كطوف الكنانً

 201بثٌنة رضا غثٌث الصمٌدعً

لٌلى طه

1954

 202جاسم محمد احمد االعز

علٌه ٌاسٌن

 1955فطومه حسٌن علً السلمانً

 203بشرى مصطفى ساقً السامرائً

نزٌره عبد الغفور

1947

 204بلقٌس طه حبٌب الدوري

شكرٌة عبدهللا

 1941خوله طه حبٌب الدوري

 205بشٌر عبد القادر حسٌن محمود

واجدة اسماعٌل

 1953انتصار زكً اسماعٌل المال عبد هللا

 206حسٌن زٌدان علً علً

فاطمه جراخ

 1950خدٌجه صالح فزي صالح

 207ثرٌه صبح حمد الدلٌمً

كتبه عبد

 1943مهدي صالح حمد حمد

 208بهلول محٌسن حسن العكبً

شوكه سعٌد

 1949جمٌله سٌد حسون العقابً

 209بهٌه مانع ابوشنه الزٌدي

شعواطه فرج

1948

 210حسن لعٌبً مشكور الفرٌجً

بنٌه مطلك

 1956امل ضٌدان سنٌد العلٌوي

 211جاسم محسن +لٌعبً البازي

حوزه حمدهللا

 1945كافً فارس عبدعلً السعدي

فرات كرٌم محمد العسكري

عادل احمد محمد التمٌمً

رعد احسان علً العبٌدي

ٌاسٌن طه حبٌب الدوري

 212حسنه هراط هتٌمً هتٌمً

هالله حبٌب

 1942ابراهٌم تركً فرحان فرحان

 213بدٌعه حسٌن صفوك صفوك

سلٌمه حامد

1953

 214بثٌنة فاضل عباس الحسنً

هدٌه علٌوي

1954

 215تننزبل عزٌز صالح بحرالعلوم

رغٌده جبر

1950

 216ثنوه عنود مشكور الكنانً

شاهه جبر

 1951باسم عبد هللا بدن الكنانً

 217حسٌن محمد علً عبد الحسٌن الظاهرضوٌه داود

 1952ألهام عبد هللا اسود اسود

 218حسن محمد عبد الزهرة زاٌردهام

حكمه حسن

 1973حكمه حسن محمد سعٌد المخزومً

 219حازم غنً عباس السامرائً

هاشمٌة محمود

 1948احالم رحمن قنبر سلمان قنبر سلمان

 220خدٌه حسٌن عنبر الدلفً

وبرٌه شتٌت

1956

 221حسن خمٌس حسٌن الغرٌري

نصرة حسٌن

 1958حمٌدة احمد حسٌن الغرٌري

 222خلٌل ابراهٌم احمد البٌطار

طلٌعه مصطاف

 1941هٌام زكً احمد السامراءي

 223جبار مسٌر مذبوب عبودي

ثنوه جخٌور

 1950بسعاد كرٌم رزٌج كعبً

 224حسن عبدعلً ناجً شبر

غاشٌه كرٌم

 1945أمل عبدعلً ناجً شبر

 225حده ٌوسف عمٌره معموري

صنعه اشكح

1949

 226حامد حمٌد حدو

ترفه رحٌم

 1946نهله حمٌد احمد

 227جمالة صافً فرحان الالمً

زكٌة زاكور

 1947محمد سعدون حافظ الكنانً

 228جنان حمٌد سهٌل الجبوري

تسٌار طلب

 1956محمد علً سلمان الجبوري

 229جبار محمد شهاب شهاب

ردسه شكر

 1955فطومه بدر شهاب شهاب

 230جمٌل حدٌد جبر العوده

علٌه حسون

1952

 231خزعل ماضً خوٌل المحمد

بنٌه الزم

1942

 232جواد كاظم شالكه الشٌحانً

خدوة جابر

 1963هناء مطشر ناصر الالمً

 233خجه عباس صالح صالح

غنٌه حسن

 1952جبار حسٌن علً لٌلو

 234خمٌسه حمد محٌسن العامري

نصرة جوٌر

 1942حسٌن علً جلوب العامري

 235خدٌجه جاسم عٌسى الهماشً

عنب رحمه

 1927هناء ذاري عاصً الهماش

 236جلوب موزان كاظم الحرٌشاوي

شٌحه جلوب

 1949زهره كاطع سلطان االمً

 237جسومه محمد هوٌرف الجعباوي

بزونه مناحً

1949

 238حسنه جاسم حمٌدي الدوري

خدٌجه مزهر

 1940ابتهال محمد دري فدعم الدوري

 239جمٌله عبد حمادي العامري

ناٌله حمد

1947

 240جمٌلة عكار محسن الركابً

ازهٌة عبد علً

1950

 241حربً محمد بولص الزٌدي

غٌاب فتحً

1941

 242خماس كطافه كاظم الداواوي

زهره حسٌن

 1950صبٌحه حسٌن سلمان

 243جاسمٌه محمد سلطان الكنانً

فرجه سلمان

1946

 244حسٌن موسى كاظم خضر

زهره هاشم

 1947كمٌله عبد الزهره خضر عباس

 245جنان محمد حسٌن الحسنً

سلٌمه صالح

 1961داود سلمان حسٌن الربٌعً

 246حاتم جاسم حمادي التمٌمً

نشمٌه حسن

 1956عواطف ولً كامل النداوي

 247جمعة ناصر سلمان سلمان

جبرة حسٌن

1945

 248جمٌلة احمد دحام الفهداوي

شرٌفة محسن

 1949بداع مخلف عباس الفهداوي

 249خالدٌه علً سٌد الكعبً

حتم عبد

1955

 250حٌدر ابراهٌم فزع الركابً

علٌة فالح

 1981ابراهٌم فزع دهلة الركابً

 251جلٌل احمد محمد الغرٌري

جبره علً

1945

 252جبار ضمٌد شاهٌن سراي

ارٌاسه فرحان

 1954هدٌه خلٌف كناد العكٌلً

 253حمدٌه خلف حسن الٌساري

نجٌه عبد

1953

 254خمٌس عكار محسن الربٌعً

وضحه ثامر

1952

 255جبار شنوف وساك الزٌداوي

هعذب موزان

 1951سلمٌه عبد الحسن وساك الزٌدادي

 256جعفر حمٌد حسٌن علوش

غنٌه محمد

 1945هاله عبد العزٌز حمودي حمودي

فاطمه عثمان
 257حارث عبدالوهاب عبدالرحمن الكروي
 258حسام عمر ٌوسف العنزي

بدرٌه امٌن

خدوة جابر جمٌل الشٌحانً

سعدي ذاري عاصً الهماش

 1942اٌالف حارث عبدالوهاب الكروي
1944

 259حسن حمود ابراهٌم الفالحً

نجمة محمد

 1952اسٌل حسن حمود الفالحً

 260حلٌمة حسن هادي الخزرجً

معانً ابراهٌم

1953

 261جبره كرٌدي عبٌد العبٌد

شعٌنه علٌوي

 1936محسن فاظل فرج العكٌلً

 262جبار عوٌد حمد الكرطانً

شٌخه كسار

 1942حمدٌه كاظم عبد الكرطانً

 263خلٌل عبود حمٌد بدراوي

حكمه شاكر

 1954عالٌه عبد الجلٌل علً الموسوي

 264جمعه عبود صالح الساعدي

فٌهن الٌج

 1946رداعة عبد هللا مطر الساعدي

كرٌمة داود عبد الفالحً

 265حمٌد ثنوان غضبان السراجً

زنوبه محمد

 1954رحٌمه عبود عون الجٌزانً

 266جاسمٌه محمد ظنه الغرٌباوي

مطره حسٌن

 1952حسن خلٌل حافظ الغرٌباوي

 267حمزه عبدالحسن عبد مٌاحً

شلٌه خدام

1939

 268حمود حمزه حسونً السهالنً

نوفه جفٌت

 1951مرتضى حمود حمزه السهالنً

 269جمال مصطفى عبدهللا البٌاتً

بدرٌه زبور

1940

 270جاسمٌه حسٌن مخٌلف النصراوي

فهم مبادر

1954

 271جبار حسن فارس سراي

بدرٌة محمد

 1953زهره خلف فارس البزونً

 272حاتم محمود حمادي المشهدانً

شكرٌه صالح

 1950اٌمان احمد حمادي المشهدانً

 273جالل حسٌن عباس ال خٌضر

مكٌه قاسم

 1952هدى جالل حسٌن ال خضٌر

 274جاٌهن عوفً حسن الربٌعً

علٌه ظاهر

 1952عادل حنٌن عبد هللا الزٌدي

 275حسن عبد هللا علٌوي الزبٌدي

فوزٌة مهدي

 1956انعام ناصر حسٌن الذهب

 276جمٌل راضً بخٌت المٌاحً

حمٌده حسن

 1943نزٌهه جمٌل راضً المٌاحً

 277جبار عناد علوان الشمري

فطٌم جلوي

1934

 278جواد كاظم عبود الجنابً

مرٌم حرفش

1952

امل عكله حسونً الخفاجً

رسمٌه خضٌر عباس الساعدي

عجٌله كشٌش صٌاح الدبً

 279حلٌمه عبد الساده كاظم البراكه

زهره عدٌد

 1950عامر غازي صالح الدلٌمً

سلٌمه كاظم ظاهر العكٌلً

 280جمعة مفتن ٌوسف الكعبً

كاشٌة حسن

 1954حنان جمعة مفتن الكعبً

غنٌة رسن ٌوسف الكعبً

 281جمعة راضً علوكً الساعدي

حوري غوٌز

1951

 282جهان شٌر خان واري واري

فانوس هكور

 1944احمد شهاب فرمان

 283راضً محمد رضا ابوالبخور

شكافه كاظم

 1954اٌمان غازي جواد المطٌري

 284حسن جلوب عبد كعبً

علٌه عباس

 1956نازك احمد عبدالحسن كعبً

 285حمدٌة رفٌع عباس عباس

بهٌة علوان

 1943صدام حسن علً زعنتً

 286حسٌن علوان فرٌح

فطومه عباس

 1955احالم علً عامر

 287حتومه زٌدان حسن الفرطوسً

زهٌه غالم

 1944هاشم فالح حسٌن الفرطوسً

 288جمٌله عبود حٌط البهادلً

زنوبه عذاب

 1938علٌه هاشم عبد هللا البهادلً

 289رسمٌه جابر حمد عاكوله

كمٌله حسن

 1931شروق ماشاء هللا جابر عاكوله

 290خٌرٌة عبداالمٌر عٌسى االسدي

نعٌمة موسى

 1939اسمهان عبداالمٌر كرٌم الربٌعً

 291زكٌه فاضل عباس طٌاوي

صدٌقه محمد

1953

 292جوتاره شرٌجً نعٌمه العقابً

خفٌه علوان

1948

 293حمدة اجٌاد لطٌف الجنابً

هاشمٌة سلمان

1938

 294حمزه عبد عمٌش الجنابً

جبره هندي

 1938ساجده عبد الحسٌن رزوقً الخفاجً

 295حافظ حمٌد ٌوسف العطوانً

فنصه زاٌر

 1946وسٌله كاظم فرٌح العطوانً

 296حسن كاظم رحٌمه الفرطوسً

جماله مجبر

 1932وجدان حسن كاظم الفرطوسً

 297حسنٌه حسن شاطً العبودي

زنوبه ابراهٌم

 1952صادق جعفر غالن الشمري

 298جوده عبدالنبً محمد محمد

عوفه ماجود

1953

 299خولة كاطع خلٌل العتابً

بنٌة عودة

1951

 300حماد شعالن عضٌب الشمري

شوكه عذاب

1954

 301حلٌمه شلش بهار العمشانً

فاطمة كرم هللا

1952

 302حرٌه عٌسى سلمان الساعدي

حٌهن زبون

1949

 303حمده شالل محمد محمد

وطفه ذٌاب

1949

 304رعد حمٌد محسن الخفاجً

كمٌلة عبد الحسٌن

 1951زٌنب حمٌد محسن الخفاجً

كاظم حسن فلٌح البهادلً
محمد عبٌد حسن درهومه

نجاة حسن كاظم الفرطوسً

 305حمده شحاذه علً المساري

مٌاحه شاهر

 1945محمد حامد ابراهٌم المساري

 306حسن هادي دوخً العبودي

حنونه عبد هللا

 1953كاظمٌة هادي دوخً العبودي

سامٌه هوٌدي ملفوت

 307حرٌه فرهود مزعل المالكً

نجمه حسن

 1956سندس عبدهللا ناجً حسٌناوي

عادل جبار ظاهر المالكً

 308رابحة حسٌن ابراهٌم الخفاجً

قسمة عبد هللا

1947

 309جواد رحٌم محمد الهلٌجً

علٌه جلٌوي

1954

 310حازم محمد جودي ال جواد

صبٌحه هادي

 1946صبحٌه ٌونس ابراهٌم العبٌدي

 311حافظ كطٌش علً عزواي

فٌنه لفته

1946

 312جواد صادق باقر البرزنجً

زهره حسن

 1944زٌنب جواد صادق البرزنجً

 313حمده فرحان جهف السعدانً

فٌضه لومان

1947

 314جمٌله عبد هللا سلمان ال صبٌح

بدرٌه حسٌن

1955

 315حاكم خلٌف جابر العكٌلً

مسعودة كاطع

 1949خٌرٌة جٌاد شالكة

 316حسٌن ناهً عبد هللا عامري

حسنه علً

1948

 317حمدٌه نغٌمش جٌاد الخابوري

سعدٌه حسون

 1952كامل علوان حمزة الخابوري

كاظم جواد صادق البرزنجً

 318حارس كاظم سلٌم الشمري

بلهه مخٌف

 319رابحة كاظم كٌطان كٌطان

مهدٌة عبد الرحمن  1950شٌماء ثامر عباس عباس

1948

 320داود جاسم شلش زبٌدي

غند ونٌس

 1954لٌلى زغٌر كوٌد

 321حافظ موحان زاٌر جٌزانً

سنٌه وادي

 1950سعده عبدالساده حمٌدي الجٌزانً

 322رفٌق عبد الكرٌم عبد المطلب

ربٌعه فرج

 1951زهرة كاظم علوان

 323حمدٌه خلٌفه علً الجبوري

حسنه نجم

 1937ساهره خلٌل ابراهٌم االنباري

رعد فاضل حسن حسن

داود سلمان حرٌش الجبوري

فائزه محمد حسٌن عٌسى المشاط
وفٌقه عبد المحسن  1946زهراء عبد االمٌر محمد حسٌن العكٌلً
 324رٌاض عبد االمٌر محمد حسٌن العكٌلً
 325حسنه محمد ردٌنً الجنابً

هدٌه ضاحً

1946

 326حسن فالح صٌوان القٌسً

عفٌفه ناصر

 1951حسنه منكر صٌوان القٌسً

 327حمدٌه مجٌد غنً البٌاتً

فاطمه غنً

1937

 328حسنة جاسم جنان العزة

رهنة علٌوي

 1956لٌلى جاسم جنان العزة

 329حسن علً خلف عتاب

قٌده عطٌة

 1951وفاء حسن علً عتاب

 330جنان احمد صالح جاروان

فاطمة فرج

1956

 331حبٌب ناشر مدلول الحلفً

سنٌة غٌاض

 1945هٌثم حبٌب ناشر الحلفً

 332حسن درجال ثجٌل البهادلً

علٌه برٌدي

 1950كامل فهد شابت البهادلً

 333حامد سعود جارهللا الشمري

خضٌره عباس

 1939حموده داود عباس قره غلً

 334حِسن سنٌد نجم الالمً

جمٌله البٌس

1952

 335رزاق حسٌن سلمان بنً سعد

رازقٌة حمودي

 1947اٌمان كاظم جواد بنً سعد

 336حمده عباس فلٌح الطائً

كظٌمة ناصر

1939

 337حسٌبه عبدهللا محمد حسن القادري سلٌمه محمد
 338جمٌله عبد هللا هالل العقٌلً

1943

فراك عكار

 1943وداد حسن جابر العقٌلً

 339حمدٌه جاسم محمد 0

فهٌمه علوان

1950

 340حسن كاظم زاٌر البخاتً

حاٌله عبٌد

 1947نسرٌن ٌوسف رشٌد السعٌدي

 341حسٌن علً صالح

صبرٌه احمد

 1952نادٌه عاصً ابراهٌم دهلكً

 342حسن رسول علً الربٌعً

ورده محمد

1949

 343رٌاض راضً عبد زاهد

صدٌقة هادي

1954

 344رسول ابراهٌم رسول الصفار

ذٌبه محمد

1950

 345حرب حسن مكطوف الجوابر

زهٌه جدوع

1940

 346حلٌمة مصطفى ابراهٌم ابراهٌم

ملكة سلمان

1947

 347حسنة جبر كطامً السوٌعدي

حرٌة عٌسى

 1938عباس حاتم فهد السوٌعدي

 348خٌرٌه محمود علً السٌري مٌري زٌنب زوٌد

1948

 349حفٌظه فجان موٌسر البوعبود

سكنه عوده

1952

 350سعدٌة علً عبد المفرجً

وضحة محمد

1954

 351خلٌل مهدي عباس الجبوري

سلٌمه كاظم

 1956خضٌره حمٌد عبد العلنجً

 352خولة اٌوب ابراهٌم العزاوي

نعٌمة احمد

1950

 353حٌاة فاضل حافظ الهٌتاوي

وحٌده حنش

1952

 354سعد احمد جلوب الوٌسً

نوره مزهر

1947

 355خمٌس صالح خضٌر الجبوري

هٌلة حسن

 1956اسماء ابراهٌم صالح الجبوري

 356حظهن رعد علوان مفاصٌص

حوري سكران

 1949علً شاتً قاسم الموسوي

 357حسٌن ناصر حسن زاملً

ثالثه بجاي

 1954حسنه عزاب شوٌشه الزاملً

 358حسٌن علً عبد الموسوي

اسومه فنٌر

 1947ابتسام ناهً محسن القرٌشً

 359خلود ابراهٌم رشٌد الكروي

خدٌجة علً

 1952خالد ابراهٌم رشٌد الكروي

 360سامٌه جعفر جابر مهجج

نورٌه حسن

1946

 361زهره عباس ثامر الوائلً

تاضً محمد

1946

 362سامً فلٌح حسن الركابً

سنٌة غلوم

1947

 363حسٌبه تاٌه سفٌح عكٌلً

المٌه محمد

1955

 364خلف شهاب احمد عنادي

تاٌه حمادي

 1950نجٌه جاسم احمد العٌثاوي

 365حلٌمة حنون علً الكعبً

موهة سلمان

1952

 366سرور باقر حسن النداف

صدٌقه علً

 1953كرٌم صادق محمد قزاز

 367حسنه عبدهللا مناتً مناتً

بهٌه فرحان

1953

 368حكٌمه محمد جاسم

فاطمه عباس

1955

 369حسنٌه جاسم مطلك الجبوري

حمده عٌسى

 1952حسٌن هالل عٌدان المجمعً

 370زهره محمد ناصر ٌاور

فاطمه علً

 1934سمٌر عبداالمٌر لطٌف دجٌلً

حسن هاشم طربوش الرمٌثاوي

سهٌلة وناس حمدان االسدي

 371زهٌر جوده عٌسى عمران

فاطمه سلمان

 1951صباح حبٌب راشد البندر المنتفك

 372سامٌه جاسم محمد القزاز

وجٌه رشٌد

1954

 373خالد نعمه حسٌن الجنابً

حلٌمه بدر

1955

 374خدٌجة شرٌف عبد

زهرة شعبان

 1948مهند خالد محمد النعٌمً

 375ساهرة عبدالغنً مصطفى حسن

نزهه عبدالرزاق

 1943زٌنب طالب عبدالحسٌن حسن

 376حلٌمه غضٌب كٌطان المكصوصً جاسمٌه مطلك
 377خاتون رشٌد مهٌدي عبٌدي

جاسمٌه محمد

فائزة عبدالغنً مصطفى حسن

1951
 1942محمد شهاب حمد عبٌدي

 378خالد عبدهللا جارهللا الجنابً

ضوٌه احمد

 1943لمٌعه عمر امٌن مظفر

 379حسٌن زغٌر عذافه الزٌداوي

بلخش شاتً

 1945فخرٌه حسٌن جباره الرماحً

 380سعاد هاشم عبد الباقً القصاب

فاطمة حمٌد

1955

 381خلٌل فرحان علٌوي التوٌجري

خٌرٌه محمود

 1947وداد سماوي حمزه العكٌلً

 382زهره ناصر حسٌن الحلفً

سهٌله مسلم

1951

 383حمٌده محمد عالوي كراغولً

سعٌده صالح

 1942فتحٌه محمد عالوي كراغولً

 384خضٌر عباس سلمان الجبوري

خمٌسه محمد

1942

 385خلٌل ابراهٌم مصطفى البكري

خانم صالح

 1950زٌنب غالب سلمان الراشد

 386حسون ٌوسف عرٌبً الساعدي

زنوبه حرٌجه

 1942علً حسون ٌوسف الساعدي

 387خدٌجه عبد دخٌل الجمٌلً

امٌنه قادر

 1953عمر نضال شوكت

 388خلف احمد مصطفى الجمٌلً

جروه علً

 1950ملكه ادهم حسٌن الجمٌلً

 389حالوه عذار نجم العكٌلً

عٌده غضٌب

1947

 390خالصه صالح شرٌف الحدٌثً

ربٌعه احمد

 1944كوثر ٌاسٌن طه االلوسً

 391حسٌن سعد سلطان السراي

زنوبه مزرع

1931

 392سعدٌة عباس حسٌن العامري

دله جتان

 1955صادق قاسم حسن العامري

 393خلٌفه عبود سالم الجبوري

بردٌه خضٌر

 1956ذكرى جبر محسن الخزاعً

 394حفٌظه أحمد بهار الراشدي

سنكٌه مطر

 1932أرحٌمه مهاوي جبر الوحٌلً

 395سعد سلمان هاشم الدٌوانً

ضوٌة رؤوف

 1946حنان اسماعٌل محمد حسٌن الحٌدري

 396خدٌجة صالح حمادي المشهدانً

زهرة حسٌن

 1936حمٌد علٌوي حنون حنون

 397حسنٌه جٌاد علً دلفٌه

فرحه نشمً

1951

 398خلٌل ابراهٌم مدحت القٌسً

وجٌهه ابراهٌم

 1948شدن خلٌل ابراهٌم القٌسً

 399خمٌس فرحان عباس عباس

كافً حٌد

 1966علٌه علوان عباس عباس

 400ساجدة جاسم محمد للوا الدباغ

مثٌلة ابراهٌم

ٌ 1936ونس عبدالحافظ حازم الدباغ

 401زهره علً هادي الزبٌدي

سعدٌه رؤوف

1952

 402خولة غٌدان عبٌد العلكاوي

وفٌقة مجٌد

1956

 403خضٌر عباس جاسم

ٌازي جاموس

 1945تركٌه عباس جاسم

 404حظٌة حمٌد سلمان ال جمٌل

نصرت شدهان

1951

 405ساجدة صاحب حسن الموسوي

فخرٌة حسٌن

 1949ماجدة صاحب حسن الموسوي

 406خضٌر عباس علً علً

صبرٌه محمود

1956

 407سعاد حلبوص فرج الوتار

معصومه هاشم

1948

 408خالد عبد العزٌز محمد الشٌخ

منٌبة محمد امٌن

1954

 409حلٌمه سالم طاهر السلٌماوي

حنوشه صالح

 1940مدٌحه محسن كاظم دلفً

 410حسٌن علً ملوح العقابً

خاجٌه عجٌل

1953

 411حمٌده خلف رمضان المشهدانً

علٌه صالح

 1944رسمٌه حسٌن حسن الصجري

 412زوري كاظم محمد المحمد

مطره عوٌد

1926

 413سعاد محسن امٌن الخفاجً

شرٌفه محمد علً

1950

 414زٌنب احمد ثامر العامري

خمٌسة مهدي

 1912حسٌن شهاب حمد العامري

 415خالده قاسم راضً راضً

حمدٌه خمٌس

1948

 416حسنٌه علً عبود العبادي

ناٌفه عباس

 1955محمود سامً عباس العبادي

 417حمٌده محمد غركان

فطٌم تاٌه

 1951محمود رمٌض غركان

 418ساجده كاظم حسٌن حسٌن

فطومه عبادي

1956

 419سمٌره طالب عطٌه السوٌعدي

ملكٌه محٌسن

1954

 420حمرٌه اسماعٌل جبر البٌضانً

خاجٌه شبٌح

1947

 421حمٌد علً معرض الالمً

ماٌهن داود

 1950نعٌمه ثامر سلطان الالمً

 422رسمٌه صالح حسن العبٌدي

هضٌمه خلف

 1954اسماعٌل صالح حسن العبٌدي

 423سهام عبد الكرٌم هادي الشٌبانً

زكٌه هادي

1951

تماره نضال شوكت

ولٌد جندي منصور العبٌدي

علً جبار رسن العوده

فضٌلة محمد عداي علوان

انتصار صاحب حسن الموسوي

زٌنب عبد المحمد نعمه السلٌماوي

بشرى عباس عبٌد العبادي

سعاد صالح حسن العبٌدي

 424حمٌده قاسم حسٌن الغراوي الساعديكمٌله بدن
 425سمٌرة ٌوسف ٌونس الصٌاد

لٌلى شوقً

 426حٌاة ابراهٌم سراب المنخً

 1962وحٌد كاظم حسٌن الغراوي الساعدي
 1944فراس فتاح ناصر الجاٌرجً

كدره شالل

 1949هاشم محمد مالك الٌاسري

 427سنٌه كاظم هندي الطعٌس

كاظمٌه محمد

 1954ملكٌه كاظم هندي الطعٌسً

 428حمٌده شاكر محمد الشطري

غنٌة علٌوي

1956

 429رعد عبد العزٌز عٌسى محمد

بدرٌه محمود

 1952اٌمان صالح مهدي ابراهٌم

 430سمٌر رضا علً عبٌده

خٌرٌة غنً

 1953انتصار عبد الحسٌن غنً البو حمدان

 431رحٌم عباس ناهً العواٌدي

ذهن فرج

1953

 432حمدٌة ٌاسٌن علً كاظم

جورٌة فٌاض

 1950انتصار احمد ٌاسٌن علً

 433سمٌره جمعه علً التمٌمً

جبرٌه سالم

1947

 434خالد قاسم ثجٌل الغانمً

خاجٌه كاطع

 1969خاجٌه كاطع خلف الغانمً

 435حمٌده ربٌع حمادي الساعدي

طماطه فعل

1951

 436رابعة حسن شالل الجنابً

كنصه علٌوي

1954

 437حمود عبود حوٌتم الشوٌلً

فتنه داغر

1944

 438سكنة عرٌبً سرحان الربٌعً

شرٌفة عباس

1954

 439رجاء عبداالمٌر عزٌز عجٌنه

زهوري سعٌد

1941

 440دله حمٌد جرموط العبٌدي

عبده شاٌع

 1944رفاه لفته علٌوي العبٌدي

 441رسمٌه جعفر اغاجان الحسن

نورٌه قاسم

 1945ظمٌاء جعفر اغاجان الحسن

 442سكٌنه هادي محمد الزاملً

فطٌمه شاطً

1944

 443خالدٌه شمخً عامر السودانً

حلوه جبر

 444راجحه كاظم محمد حسٌن االسدي زهره محمد جواد

فاتن عبد العزٌز عٌسى محمد

رائد عبد الحافظ حسن الخفاجً

1947
 1949بان شاكر عبعوب المعموري

مصطفى عبد هللا مراح

 445سناء عبدالوهاب حمدان العانً

سلٌمه وهٌب

 1968عبد الرزاق فاضل عبد الرحٌم العبادي

 446شاكر حمود مرتضى الربٌعً

قسمه حسٌن

1950

 447حمٌدة مجٌد حسن االبٌض

حرٌة عبد

 1952علً عبدالطٌف علً النوري

 448سلٌمة هادي سنٌد االبراهٌمً

تقٌة باجً

1953

منئ عبدالرزاق سماعٌل

 449حمود فزٌع فهد فزٌع فهد فهد العلٌاويكواكه غٌاض غٌاض  1934فوزٌه سلٌم عوده سلٌم عوده عوده البهادلً
 450حمدٌه عبد هبسً النصٌري

بدرٌه ورور

 1957مطاخ زاٌر مطنش الالمً

 451حوري رشٌد طاهر مصلوخ

كارهن راضً

 1947فراس حسٌن كاظم

 452حمٌده حنٌن حسٌن الزبٌدي

شوغة مٌذاب

1950

 453رسمٌه اسود محمد الجبوري

حمدٌه ردٌف

1939

 454خوله محمد حسٌن الذهب

مدٌحه فلٌح

1956

 455رجاء عبدهللا حسٌن كرغولً

زهره علً

1953

 456رشده داود علوان علوان

فطٌم ناجً

 1950خالد برجس دهٌس دهٌس

 457سورٌه مهدي حسٌن االسود

فضٌله صادق

1953

 458خاتون خماس سهٌل الجبوري

فطٌم غدٌر

1946

 459خٌري احمد كاظم الشمري

نعٌمه مهدي

 1985هشومه جاسم عرٌبً النداوي

 460شارع سلمان مطلك الخزرجً

فاطمه الحسٌن

 1951هندٌه ظاهر حمادي خزرجً

 461سمٌر راضً فلٌح العماري

جسم كاطع

 1955كرٌمة حسٌن زغٌر زغٌر

 462سلٌمه جاسم موسى السودانً

نعٌمه رسن

1948

 463سمٌره عزٌز صالح المال

صدٌقه صادق

1951

 464رعد عبد الكرٌم محمود الزهٌري فاطمة خماس

1951

 465حمٌد كاظم طاهر البهادلً

وحٌده شغٌت

1946

 466داود عبدالنبً حسن حسن

حسن نورٌه

 1956زٌنب عبدالمهدي شراد شراد

 467سعٌد غازي فٌصل المقصوصً

فاطمه عباس

1951

 468حمٌد مجٌد علً البٌاتً

نورٌه شهباز

 1951نزٌهه خلٌل محمد الدلٌمً

قسمه كاظم
 469سهٌله محمد عٌسى محمد صالح السمٌن

نعٌمه مهدي صالح النداوي

 1952سعاد محمد عٌسى محمد صالح السمٌن

 470خالد عبد جندر الشموسً

هٌلة فنجان

1949

 471رشٌد عبد المجٌد رشٌد الصباغ

وجٌهه عبد الحمٌد

 1950اٌمان محمود عبد الرحمن شبٌب

 472خالد عبدعلً حسون برزنجً

فضٌله سلمان

 1933نعٌمه حسن محمد برزنجً

 473رشٌد جاسم محمد الدلٌمً

نشمٌه محمد

1936

 474سلٌمة حسان قنبر الطائً

فضٌلة علوان

1955

 475سلٌمه حسن عبد ال عزٌز

ملكه علوان

1955

 476حمدٌه كرٌم برهان التمٌمً

بهٌه نعمه

1954

 477حٌدر حسٌن حنوش البعلٌان

سعدٌه ابراهٌم

 1978سعدٌه ابراهٌم شرهان عامري

 478سلٌمة عطٌة علً ال شبانة

فطومة عباس

 1952علً عٌسى عبد العوٌدي

 479رشٌد شامان نهر نهر

خشفه عكاب

 1946سعدٌه علً فرحان فرحان

 480حنتوسه جابر كاظم العلٌاوي

لٌلوه راضً

 1949شاكر حمود عباس العلٌاوي

 481سكٌنه فاضل عبد حصبالوي

فخرٌه حمودي

 1953رٌاض سعدون محمد حسن حصبالوي

 482سلوى ابراهٌم توفٌق تاج الدٌن

هٌله موسى

 1944محمد عزٌز حمد جبرٌن

 483ذكاء شعبان رجب التكرٌتً

عذراء مجٌد

 1952شذى شعبان رجب التكرٌتً

 484سهامه شاكر سلمان الطائً

غنٌه محمد

 1944خنساء احمد طه المشهدانً

 485رشٌد سلٌم عبد الدلٌمً

همدٌه علً

1948

 486حمزة حسن حمود العبود

بدرٌه بنٌان

 1952حسنه فهد كحٌط المحٌط

 487سلٌم جواد كاظم العبٌدي

صبٌحة محمد

1954

وفٌه عبد
 488سمٌره ابراهٌم ابراهٌم محمد الجبوري

االء شعبان رجب التكرٌتً

1955

 489حمٌد زاجً شمخً جبر

شهٌده موسى

 1940ثمٌنه زاجً شمخً جبر

 490خٌرٌه شكر حمود البكري

زهره وادي

1952

 491صافٌه علً غالم الزهاوي

كوهر اكبر

1940

 492زهره حسٌن جواد العبٌدي

كٌفٌه جاسم

1954

 493رٌاض عبد هللا حسون العلً

عزٌزه جعفر

 1947نزٌهه فلٌح محمد محمد

 494خٌر هللا دٌوان كعود النصار

كعٌهن زاجً

1947

 495خٌون جاسم حسٌن حسٌن

كاظمٌه جار هللا

1952

 496زكٌه ناٌف كاظم

نجٌة خلٌف

 1946عباس حرٌز حسٌن الكرغولً

 497ساجدة ٌاسٌن مجٌد السالم

فاطمة حسٌن

1950

 498شذى حسن محمد صالح الصفار

فوزٌة احمد

1950

 499رغد زكً غٌاض عجٌل

فطومة ابراهٌم

 1972زكً غٌاض عجٌل حسٌن

 500خمٌسة عٌسى علك الشرع

دكة باسط

1948

 501صبٌحه الزم مرعب المالكً

فاطمه مرعب

 1952زٌد فٌصل شغٌت

 502شدهان رشٌد ناٌف الخفاجً

امٌنه جمعه

 1942حمدٌه علً سلٌمان الجمٌلً

 503زهٌر عبد الغفار سعود الكبٌسً

حمدٌه عبد الرحمن 1951

 504زهرة حسن كاظم التاٌه

فهٌمه رضا

 505خلبة فالح جبر العكٌلً

هدٌدة جبر

 1931ناصر حسٌن ذباح العكٌلً

 506سامً شمه ولً البٌاتً

جمٌله مجٌد

 1950نور سامً شمه البٌاتً

 507صبرٌه كمر هالل الموسوي

فتنه مطٌر

1942

 508زهرة طالك صالح

عذابه ضامن

 1935احمد مزبان سباهً

 509خٌر هللا عودة كبان كبان

موٌحه عبٌد

 1944نورٌه صالح موزان البطاح

صبٌحه منادي شهد مطر

 1947سرمد فاضل جبار العزاوي

 510زهره علوان جواد جواد

فهٌمه محمد

 1947الهام توفٌق حسٌن الحٌانً

 511رفٌدة محمد حامد مالحوٌش

نجمة عبدهللا

 1966هٌثم نافع عبدالرزاق العانً

 512صبحً محمد نصٌف العكٌدي

لطٌفه حسن

 1952تركٌه حٌبش بردي البطاوي

 513صالح مهدي جدوع الخفاجً

فضٌله عزٌز

1945

 514زهره فاضل مناور فراجً

برنجً خمٌسه

 1950احمد فاضل مناور فراجً

 515صبٌحة عٌسى عبد السعدي

هوٌه خلف

1947

 516خضر عوده محسن الكعبً

عٌده جوهر

 1955لٌلى مهدي جوهر

 517خزعل موجر رسن الشموسً

كاظمٌه راضً

 1953صالحه عبد حمود الشموسً

 518داود سلمان دراج االسدي

بهٌه حوزي

 1952سعدٌه كاظم رحٌمه السداوي

 519شذى نعٌم عبد الغنً غزاي

فتوح مجٌد

1956

 520خضٌر زٌار سوٌلم كنعان

مطره شطٌب

 1945مهدٌة مطر سالم كنعان

 521دراهم علً عواد العامري

ملكٌه جعفر

1947

 522زٌنب حسٌن ناصر العٌثاوي

فطٌم حمد

 1942خالد حامد محمد عنباوي

 523شذى فاضل جبوري جبوري

ماهٌة موسى

 1974سعٌد اسماعٌل مجٌد الجوخه جً

 524شكرٌه وحٌد جاسم التمٌمً

زغٌره صبٌح

1943

 525زهٌرة سعٌد ٌحٌى الجراح

امٌنة عمر

1939

 526زهره عبٌد حسن المكصوصً

كنطار تعبان

1945

 527خٌون رسن طاهر الجعباوي

عوفه دوهان

 1945رشكه جبر سلطان الجعباوي

 528شمسه ابراهٌم حسٌن الدلوي

فركٌنه علً

1956

 529ساجده خلٌل شكر الدلٌمً

فتحٌه علً

1939

هٌفاء شمه ولً البٌاتً

امٌره فاضل عباس الحٌانً

فضٌله محمد ناصر عنباوي

 530روز محمد عارف المفتً

اختر هادي

 1955فرٌدون مجٌد عبدهللا الٌاور

 531زٌتون حسٌن مراد الدلٌمً

بدرٌه حمزه

1955

 532ساره صالح عٌفان العٌثاوي

ملكه سلمان

1953

 533صالح خلف شاهر الربٌعً

وضحه عطٌه

1952

 534صادق رضا ناصر علو

سعدٌة كاظم

 1952سهٌلة رضا ناصر علو

 535صبٌحة داخل ثابت الفكٌكً

نوعة خشان

1955

 536خشفه هٌاي صمٌخ

علوٌه ابنٌد

1950

 537صبٌحه عبد هللا حسن النجفً

فطم حمٌد

1955

 538صدٌقه عزٌز حسن الدجٌلً

فخرٌة حسون

1952

 539خوله خلٌل اسماعٌل خٌاط

صبٌحه ٌحً

 1950ثائر احمد كماش المالكً

 540رقاد احمد جرجٌس الرمضانً

شفٌقه سعٌد

 1950سهاد احمد جرجٌس الرمضانً

 541صباح علً عبد الحسٌن الحسنً

نبٌهه رشٌد

1947

 542صالح عزت جوهر الموسوي

سلٌمه جاسم

 1945نضال هادي كاظم 0

 543رابحه جاسم محمد الدفاعً

رحٌمه سلمان

 1955هناء جاسم محمد الدفاعً

افراح عبد االمٌر محمد علً محمد علً

 544سامٌه كاظم احمد الدلٌمً

بدرٌه عواد

1951

 545صبرٌه حسن ماذي الغراوي

جماله كاظم

 1945سمٌر هاشم ٌاسٌن الغراوي

سمٌره هاشم ٌاسٌن الغراوي

 546سامً عطا حسٌن الدلٌمً

ناهدة عبدهللا

 1963سنان مجبل حسٌن الحرٌشاوي

ناهدة عبدهللا خلف الدلٌمً

 547صالح مهدي سعٌد العاملً

فخرٌه محمد

 1946عٌده صالح كاظم كاظم

 548خٌرٌه كرٌم عباس الزبٌدي

نظٌمه سعٌد

1953

 549سامٌة رشٌد كاظم السعدي

جوٌده كاظم

 1954عبدالقادر عباس جواد السعدي

 550صبحً جبار عبٌدش الربٌعً

جوٌدة حمود

1953

 551رٌاض محمد حسن حسن

سمٌعه حسن

 1953االء عبد الحسٌن عبد الصاحب مظفر

 552سامً محمد فارس محمد

رابعه سعٌد

1939

 553ذٌاب عاصً حاجم العكٌلً

بدرٌه عبد

 1967هناء رحٌم شنٌف العكٌلً

 554صبٌحه حاتم هاشم هاشم

شذره كماش

 1944اٌمان عبدالواحد حاتم المحمداوي

 555خٌرٌه حمادي معٌن الساعدي

شمامه كحٌل

 1953هدى مبارك اسماعٌل الساعدي

 556زكٌه جٌاد عواد الحلبوسً

نوفه عٌال

1955

 557سبع محمد زعٌتر الجبوري

خمٌسه جاسم

 1949حمدٌة كامل حرٌش الجبوري

 558زكٌه حسٌن فارس الخالدي

نوفه خلف

 1949هادي حربً حمود الخالدي

 559فٌصل عبد مهجهج العمٌري

علوٌه محمد

 1955سعدٌه عنصٌل حمٌد بنً عمٌر

 560ضوٌة هادي عبد الكرمنجً

نجٌة حسن

1948

 561سعد عبدهللا محمود الهوٌدري

نورٌه حسٌن

 562عبد الحسٌن مرجان كاظم الزبٌدي مظلومة كاظم

ندٌمه حسٌن علً العكٌلً
ٌوسف مبارك اسماعٌل الساعدي

1953
 1951طلٌعة عبدهللا عباس العماري

 563رزٌقه جبر كاظم الرماحً

بهره علوان

 1959فوزي عبدهللا مسربت الهٌبً

 564سعدٌه ٌاس خضٌر الدوري

غنٌه علً

1954

 565سعد مسك محمد علً المرسومً

فوزٌة حمٌد

 1954اٌمان خضٌر جاسم العمار

 566رباح عبد الواحد راضً العامري

كٌفٌه خلف

1955

 567سعدٌة حسون علً الجبوري

علٌه حسن

 1953علً حسن علً الجبوري

 568رشٌد سعدون سلطان االمً

تاضً جابر

 1955ملكٌة حدٌد سلمان االمً

 569رسمٌه جولً طوٌله \\\\

خدٌجه ناضر

 1964خدٌجه ناصر علً

 570عادل موسى باقر البشٌر

بدرٌة عبد المجٌد

 1947احالم رضا حسٌن الحسٌنً

 571رتبه صالح سلطان

كامله حسن

1932

 572سعاد عبدالحسن جاسم الجٌالوي

بدرٌة عبدالقادر

 1945محمد محسن سهٌل العبٌدي

 573ضواهن حسن غشن الفهداوي

كلثوم جابر

 1954عبد االمٌر علً خٌري الفهداوي

 574عبد الحسٌن رضا علً فٌروز

رباب علً

 1947نصٌره احمد اسماعٌل الدهوي

 575رعد شجاع نجرس الركابً

عذٌه روكان

1954

 576عباس معرض عرار الحرٌشاوي

حفٌظه حسن

 1955رضٌه حسٌن هاشم عبودي

 577طالب كاظم عبد التمٌمً

عمشه فنجان

 1946حكٌمه عبدهللا أبراهٌم التمٌمً

 578عباس ٌاسٌن صالح الدلٌمً

عدٌله احمد

1948

 579سعدٌة محمد حسن النعٌمً

فاطمة داود

1950

 580ضحى شاكر محمود حداد

شذى محفوظ

 1995شاكر محمود محمد حداد

 581رابعه هادي راضً البوحٌاي

وٌه خنجر

1937

 582رحٌم مجٌد عبد الشهٌلً

بٌجٌه محمد

 1960حٌهن عبد مول الشهٌلً

جبار فوزي عبدهللا الهٌبً

ذكرى محسن سهٌل العبٌدي

 583ضٌاء مهدي حسن العفون

فخرٌة عباس الصباغ  1942كرٌمة حسٌن حسون الشمري

 584سعٌد حسون حسٌن العنبكً

هٌله حبٌب

 585سعدٌة منصور محمد الربٌعً

زهوة حبٌب

 586عبد الحسٌن خضٌر عٌدان المٌاحًغاتهن مرهج

1952
 1945ابتداء عبد وهٌب الكرخً
1954

 587عبد االله حمود مرتضى الربٌعً

قسمه حسٌن

 1947حٌدر عبد االله حمود الربٌعً

 588رسن علوان عٌسى المحمداوي

حتمه راضً

 1956نورٌه الٌج خضٌر المالكً

 589عانه عاكول علٌوي االعرجً

بشٌره عسل

1925

 590سعاد صدٌق رشٌد داوودي

بدرٌة ٌوسف

1951

 591سعده علً حسٌن االمارة

عفته محمد

1956

 592ضٌاء مجٌد محمود مرٌزة

خماسه حمٌد

1948

 593سعدٌة مهدي صالح المشهدانً

جورٌة احمد

 1943جمال طه علً المشهدانً

 594سته جاسم حمٌد العٌثاوي

فطٌم حمد

 1939خوله سلمان حمد العٌثاوي

 595ضوٌه هادي مهدي الجراح

صبٌحه صادق

1951

 596سعاد محمد صالح صالح

جاسمٌه محمود

1947

 597عباس رمضان محمد الصالحً

نجاة علً

 1968سحر صبٌح احمد العلً

 598عبد الغنً هادي حمود الموسوي

محٌنه كاظم

1951

 599طه اسمر مدهوش الزٌداوي

بنٌة هاشم

 1952جمٌلة مكطوف ناهً اعبودي

 600رسمٌه قاسم طابور المالكً

جمٌلة سدخان

 1953صباح قاسم طابور المالكً

 601سعدٌه اسود محمد جاسم

طٌبه مخلف

1956

 602عبد الكاظم جاسم صابط الشموسً طاكه محسن
 603طلبة حسن مطر مطر

شمسة عامض

عبد وهٌب علً الكرخً
امل عطوان هاشم الصافً

ثامر محمود صالح عٌثاوي

نجاة علً عطٌه

 1943علً عبد الكاظم جاسم الشموسً
 1946علٌوي عبد رباط رباط

 604سعاد صالح مهدي الدوري

خٌرٌه لفته

1947

 605سعٌد موسى ابو سوده الفتالوي

ملكه حسٌن

 1949خالده فائق امٌن امٌن

 606عبد حاوي عطوي الربٌعً

حكمه نوٌصر

1950

فوزٌة هادي موسى موسى

 607رمضان سلمان علٌوي علٌوي

قسمة ٌاس

 1956حرٌة علوان علٌوي المكصوصً

 608سرور عبدالعزٌز رشٌد األوسً

زهره مجٌد

1949

 609رضٌه عبد علً جواد الخفاجً

فضٌلة ذٌاب

 1950مٌعاد فائق خضٌر التمٌمً

 610عبد الحسٌن اصغر علً علً

رباب محمد

1945

 611رضٌة جاسم محمد الطالقانً

شرٌعة محمود

مازن محمد باقر عبد الهادي
 1944خلود عبد الستار عبد الجبار المخزومً

 612سعدٌة قاسم وحٌد العزاوي

قسمة ظاهر

1951

 613سعاد جاسم محمد الكرطانً

جمٌلة محمد

1950

 614رضٌه عوٌد حسون الدخٌل

حورٌه لفته

 615ضرغام عبد الحسن جواد الزبٌدي فخرٌة عبد الهادي

 1941كرٌمه ساهً مرٌبً الزٌدي
 1955نور صاحب مجٌد النجار

 616رسمٌه علً حمادي الدلٌمً

خمٌسه كاظم

1955

 617رسمٌة نجم ثامر المالكً

جسومة فارس

1953

 618سعاد سعٌد مزعل الرٌاحً

شاكرٌه مطر

1948

 619رسمٌه محمد سلمان الحجامً

حسنه محمد

1951

 620عباس نصٌف ٌوسف ال شمٌس

حدهن ابراهٌم

1952

 621عبد الكاظم سعدون محمود الطائً باشة فرحان

عجٌل كاظم مبارك الساٌري

1947

 622طلٌعه قنبر محمد الكاظمً

فاطمه عبد الحسٌن 1940

 623رحٌم كاظم راضً المجداوي

رشٌجة حسٌن

1944

 624رضٌه مظلوم حاوي البنداوي

نعناعه سعد

1948

 625طالب علوان طالب الوانً

فخرٌة مهدي

 1952احالم محمد محمود الغبان

 626سعد ٌاسٌن اسماعٌل اسماعٌل

كلثومة محمد امٌن

 1953نور سعد ٌاسٌن ٌاسٌن

 627سرحان سالم علً علً

لبجه بحر

 1956صبحه حسن علً علً

 628رسن فهد خشن المالكً

جوجب غزاي

1945

 629عباس نجم عبٌد الشمري

خلفه عبد هللا

 1956اٌمان عاشور حسٌن حمٌري

 630راجحة هاتف حمادي الصدام

صبٌحة نصٌف

1954

 631رٌاض ٌوسف سعودي سعودي

شكرٌه وهٌب

1950

 632عبد جواد حسن التمٌمً

وضحة ابراهٌم

 1943اسٌل عبد جواد التمٌمً

 633سهامه احمد حسٌن العزي

ربوعه احمد

1951

 634ساجده خلٌل محسن الباوي

نعٌمه داود

1947

 635زغٌر سٌد كمر الشمٌالوي

جٌتاٌة كاتب

 1941نضوه زوٌد عمود المً

عواطف طه اسماعٌل اسماعٌل

زكٌة سالم ابراهٌم التمٌمً

 636عفٌفه مرٌر دسٌج العكٌلً

شٌه نجٌر

1950

 637زهره شاتً قاسم الماجدي

هٌله شلش

1950

المحزومً علً
كلثوم
 638زٌن العابدٌن احمد عبد الرسول
 639زهور صالح حسٌن الٌاسري

عزٌزة موسى

 640سمٌرة عبدالواحد عبدالكرٌم الدلٌمً فاطمة قاسم

 1954نجاة مجٌد جاسم النصٌري
 1945صبا راهً نور الٌاسري
1946

 641عالء نوري احمد الحكٌم

حمٌده ابوالحسن

1955

 642ساجده جودة زراك الركابً

صفٌه موسى

1949

 643سهامه حسٌن شهاب القٌسً

حسنه رٌحان

 1961نعمه عباس حسٌن التمٌمً

 644سهٌلة عبد الحمٌد محمد العانً

نورٌه محمد

 1946عدنان عفتان ثامر العانً

 645عبد الكرٌم عباس جاسم السعدي

حسنه حسٌن

1956

 646سناء عبد المطلب رشٌد القطان

فاطمه عبد الهادي

1952

 647سهمة جمعه جاسم الجٌالوي

حسونه هوٌدي

1943

 648زوٌد فرٌح منادي المكصوصً

نجمه هوٌشم

 1945حٌهن حاوي علً مكصوصً

 649عزٌز شلش عبدالسادة الساعدي

صبٌحة موسى

1950

 650عبد هللا حسٌن ٌد هللا اٌزدي

خاتون علً

 1952امل محمود باقر

 651سنٌه مهدي ذٌاب العكٌدي

نوفه جتان

 1943جنان عبدهللا حمٌد حمٌد

 652عطٌة علً عبد هللا التمٌمً

زنوبة درب

 1932احمد عطٌة علً التمٌمً

 653علوٌة بهار صافً الربٌعً

حسن عجٌل

1937

 654سمٌر عزٌز سمٌر العانً

صبرة عبدالرحمن

1954

 655زوٌد سلمان خلفه دراجً

فطٌم تمٌر

 1946بلدة غانم محمد دراجً

 656زاٌر رحٌمه حسن الهلٌجً

قاسمٌه كاظم

 1945عباس زاٌر رحٌمه الهلٌجً

 657سهامه شاكر داود الوٌس الزبٌدي

فضٌله مولود

 1954مصطفى فائق احمد العانً

 658زهرة كاطع علً الموزانً

رجٌه جاسم

1945

 659عبدالجبار احمد عبدالواحد الكرطانً فطٌم مصلح

1954

 660زهره كطوف طرٌف المترفً

شاٌعه حمود

1952

 661عدنان عبد حسٌن الفاضل

طلبة داود

1949

 662عبدالهادي عبدالحمٌد حبٌب الالري نعٌمه كاظم
 663سلمان داود سلمان الطائً

صدٌقة حسون

شهالء حامد عبد العانً

عثمان هادي مراد عبٌدي

جاسمٌه عباس علٌوي العكٌلً

1939
 1950عروبه خضٌر عباس الطائً

 664عدنان خلٌفة جاسم الدهان

كرٌمة مجٌد

1944

 665ساجده مسلم عبد الحسٌن حكاك

وٌزي محمد

 1945امال عباس طاهر الموسوي

 666زٌنب عبد الغنً مهدي الحسنً

زهره صالح

1938

 667زهره ٌاسر شغً الساعدي

حسنه راضً

1929

 668سمٌعه خلٌل ابراهٌم الجبوري

عٌشه ناصر

1956

 669سلمان محمد فلٌح فلٌح

حربٌه حمادي

 1952حمٌده محمد فلٌح فلٌح

 670سهام محمد مهدي الموسوي

باهً محمد

 1944ظافر عبد الجبار عبد الحمٌد الجواد نهله عبد الجبار عبد الحمٌد الجواد

عدنان عمران دخنه الخفاجً

جمهورٌه علً منهل الدلٌمً

 671عبد اللطٌف حمود ثامر الحواس

وثٌقه غالب

 1944دعاء عبد اللطٌف حمود الحواس

 672عبد الوهاب طاهر بشٌر الشمري

نعٌمة احمد

 1953شذى عبد المحسن عبد الرحٌم المذحتً

 673زهره شكٌر محمود انصٌراوي

زنوبه عطٌاء

1935

 674رٌاض حسن كاظم المعموري

جمٌله مهدي

1947

 675عبد عبٌد كشً

فطٌم شلٌش

1932

 676زهره عبدالجبار عبدالكرٌم الطحان صدٌقه عباس

وفٌه جهاد صالح الحرٌب

1937

 677سلمى جاسم حمادي البدرانً

نجمه عبدهللا

1955

 678زهره لعٌبً علوان الزٌرج

كاغد حمود

 1948احمد جواد كاظم الزٌرجً

 679علً جواد كاظم السعدي

نورٌة عبد الحسٌن

1949

 680زغٌر كاظم دوحان العاٌدي

عنٌده كاطع

 1955اوعٌده حمٌد دوحان العاٌدي

 681زهره كرٌم حسٌن طلباوي

حرٌه محمد

1949

 682عزٌز شبٌب دٌوان التمٌمً

مجٌتاٌه هداب

 1955لٌلى كاظم محمد الزٌدي

 683عبد هللا حافظ جبارة العبودي

صوغة خلف

1940

 684عدنان حسن رشٌد العبٌدي

سكٌنه قاسم

 1953زهراء مصطفى كاظم الجلٌحاوي

 685زهرة مالح محمد الالمً

كٌفٌة رغٌف

1955

 686عبدالرضا اسماعٌل لعٌبً الغالبً

لٌلوة محمد

1943

 687سمٌره محمود صالح قدوري

بهٌجه اسماعٌل

 1953سالم داود سلمان سلمان

 688سلٌمة حمٌد احمٌد القره غولً

زبلة دهش

 1930خالد مطلك حسن القره غولً

سلٌمه حسٌن صالح المً

 689عبد الكرٌم مناتً جوهر المٌاحً

لٌلوه محنه

 690سهام عبد الوهاب احمد الشٌخلً

صبٌحة عبد الوهاب 1945

 691سلٌمان محمد ابراهٌم ابراهٌم

 1941محمد عبد الكرٌم مناتً المٌاحً

فصله كاظم

 1953بدرٌه عبدهلل احمد الفراجً

 692زهره فالح حسن عكٌلً

فاطمه باهض

1947

 693سلمى مجٌد ابراهٌم الكاصوصً

صبحة طاهر

1948

 694سهام فخري حسن ابو قالم

كطاٌه عباس

1953

 695عبدالمنعم ساجد معٌدي الشاعلً

غند كرٌدي

 1944زهراء عبدالمنعم ساجد الشاعلً

 696ساجدة حمٌد محمد النعٌمً

نجٌة نصٌف

 1944حسٌن جواد حسٌن النعٌمً

 697سمٌرة حسن علً الدلٌمً

فضٌلة علً

1952

 698ساجده سلمان محٌبس البطبوطً

جماله سلمان

1953

 699سلٌم فٌاض محمد محمد

نوفة محسن

1930

 700سهى محمد علً حسٌن العزاوي

امنه مصطفى

1951

 701عبدالعزٌز الزم ناصر السودانً

ناكه شناوه

1951

 702سها حسن معروف برزجً

لطٌفه توفٌق

 1949علً عبدالكرٌم صبٌح الزركانً

 703زهٌر عمر محمد الخفاف

سنٌه عبود

 1934منار زهٌر عمر الخفاف

 704عبد الكرٌم حاتم نعمه المنشداوي

فله لعٌبً

1939

 705صالح عبد مهدي

نجمه عبد هللا

 1945نضال كرٌم مشٌهد

 706شاكر محمود حمزه القرطانً

زهره عبد

1946

 707سعدٌه حسٌن جواد عمبكً

خٌرٌه محمد

1943

 708شكحه ناصر صٌوان العزواي

علٌه محمد

 1948ابراهٌم سعود محمد العزواي

 709سعدة حلو راشد البٌاضً

حسنة حسٌن

 1954مرتضى حسن مانع البٌاضً

 710سعاد هادي سلمان سلمان

جلٌه وهاب

1947

 711سعدٌه بجاي وحٌد وحٌد

زهٌه بطاح

 1954حسٌن طالب رامً الجبوري

 712سعدونه الزم راضً النوٌصر

طشاره محمد

 1951سعدون مرٌهج ضٌدان المحمداوي

 713شعٌع عوض علً

شاهه سلٌمان

 1939تركً ماجد عبدالرزاق

 714غالب ماضً سلمان العزواي

حكم محمد

1951

 715علً كامل درٌب الفنهراوي

تاله عبٌد

1953

 716صباح حسن صالح الصوالح

سعدٌه رضا

 1944زهره نوري علً علً

 717فالح حسن دنٌوس السراجً

جسومة محمد

1945

 718علً سامً غالً البطاوي

صبٌحه حسن

 1968صبٌحه حسن علوان الجحٌشً

 719فارس سامً عزٌز الكفائً

نبٌهه محمود

 1953اٌمان حسن فرج الخزرجً

 720صادق جهاد محمد الوٌسً

كاظمٌه عباس

1955

 721شاكر محمود حسٌن المرعً

نعٌمه سلطان

1939

 722عون حسن حسٌن سعداوي

صفٌه جواد

1956

 723سهٌله داود احمد المصالوي

معصومة محمود

 1939عبدالسالم خلف داود حٌالً

 724سالم العٌبً ماجد المحمداوي

شنته جبر

 1936فخرٌه نعمه ضٌغم الضمٌداوي

 725صباح نصار عبد الركٌباوي

فاطمه شهاب

1954

 726سعاد هاشم محً وتوت

نبٌهه موسى

 1953اسراء سامً جمعة العامري

 727شمامه كرٌم حمد العامري

خاتون جاسم

1953

 728علً فاضل علو اسعدي

نجٌة جعفر

 1947زهره ابراهٌم اسماعٌل السعدي

 729غنٌه صالح رشٌد الدراجً

زهره عبدالحسٌن

1955

 730سامٌه نوري محسن الصبٌحاوي

مذبوبه جاسم

 1955كاظم راضً علً الساعدي

 731علً ٌوسف خنٌاب المالكً

كاشٌه كاطع

 1958حنان صبحً صالح الحٌالً

 732سوسن عبدالكرٌم عبدالرزاق حنش قسٌمه عبدالستار
 733غالب عبد االمٌر علوان الجبوري

عالهن مهدي

1956
1947

 734فالح حسن شعبان الكوالنً

شمسٌه خلف

1952

 735صباح سرحان ضاري ضاري

شمسه عطاهللا

 1966علٌه ذٌب ضاري ضاري

 736سعدون جعفر حسن البلداوي

سعدٌة حسٌن

 1950عواطف غنً ناصر السعدي

 737فاطمه جعفر محمود الخفاجً

زهره رضا

 1937محمد عبود عباس الخفاجً

 738سالم محمد سٌد النصراوي

حلوة خشٌن

 1947موحٌه خلف سٌد البو محمد

 739فاطمه عبداالمٌر رشٌد الخفاجً

ملكه مهدي

 1946مصطفى علً حسن الهاشمً

 740سامً ناجً عباس القٌسً

صدٌقه حسٌن

 1944سمٌره جاسم نصٌف السعدي

 741سعاد حسٌن غمٌس الجمالً

ماٌعه سلمان

 1943حٌاة مهدي رحٌمه المالكً

فاتن عبدالوهاب محمد الجمٌلً

نهى زٌاد خلٌفة الجمٌلً

محمد عبداللطٌف محمد ابو عكلة

أٌمان صبحً صالح الحٌالً

 742شاهه حمود غركان الخالدي

جدعه محمد

 1951خالص حسٌن جلوب الخزرجً

 743غرٌبه ولً عبود العارضً

دٌناره ابودٌه

 1955سامً كاظم كاطع العارضً

 744سعدٌه محمد جواد العزاوي

حسٌبه عباس

 1951سماح مهدي عبدالهادي الضاٌف

 745سعاد حمزه ردام العالك

بسهن غانم

 1964شبوط حسن اخٌرس الطوٌل

 746ستار ارحٌم حمود النعٌمً

فهٌمه عبد

 1954كرٌمه لطٌف جاسم الخالدي

 747سعد عبدالحسٌن ناجً جواد

زكٌة عبدالحسٌن

 1953انغام كاظم محسن ال محمود

 748فاضل عباس موسى الخالصً

امٌرة عبد الستار

 1941بشرى كاظم حمزة حمرة

 749غٌالن راضً ورٌج الفوادي

حرٌه حسن

1950

 750فالح ابراهٌم عبد الهادي الزبٌدي

فضٌلة علوان

 1951لمٌاء حمد جابر ابو المجد

 751عمشه حسٌن مكً الحجامً

نمره عرٌان

1953

 752علٌوي ناصر حسٌن العامري

رشده حسون

 1947نجاة عبد هللا عباس العامري

 753غزاي حسٌن سعٌد العكٌلً

فطٌم ٌوسف

1955

 754سعدٌة ابراهٌم محمد الخفاجً

فرحه شالل

 1939شٌماء نعمة محمود الخفاجً

 755فاطمه علً مراد حسن اركوازي

جواهٌر حسٌن

1944

 756سعدونه لعٌبً فاضل المحمداوي

نعٌمه حسن

1955

 757صاٌل عبد حسٌن الفلوجً

مرهج خضٌر

1931

 758علً مانع رسن الربٌعً

نعٌمه محسن

 1950صبٌحه موسى طاهر الربٌعً

 759سٌادة عبد الجبار عباس الربٌعً

خدٌجة حسٌن

 1958فاضل علً منصور الركابً

 760سعدون علوان علً الوائلً

هاشمٌه فلٌح

1946

 761صباح حسن اسماعٌل اسماعٌل

زهوه عٌسى

 1946نوار صباح حسن حسن

 762فاضل عباس عنبر الفرٌجً

معالٌه حسن

1948

 763سعاد جعفر عبدالكرٌم القرملً

شكرٌه احمد

 1946عبدهللا كاظم سعودي قرملً

 764سبهان دوش كطٌنه االمً

خدٌجه سلطان

 1953ابتسام حطحوط جاسم الظاهر

 765فاضل ٌوسف جعفر فخر الدٌن

شعاع خلٌل

 1955اٌمان غنً محمد المطر

 766شذرة مجباس مشعل الزوبعً

زهٌه سعود

 1956ضٌاء حامد احمد الزوبعً

 767عماد علً هادي الخنلً

رسمٌه رضا

 1947اٌمان عزٌز عبدالواحد الموصلً

 768فاضل سٌد حاجم النداوي

نوعه خفً

 1949كرٌمه كاظم خالطً نداوي

 769سعاد عكار مهوس عكٌلً

شكرٌه كاظم

 1952كامل عباس جباره

 770فاطمه حسٌن شالل المعموري

فطٌم ظاهر

1945

 771فاطمه متانً لعٌبً الهلٌجً

خدٌجه علوان

1950

 772موحة جبار عبدهللا عالق

فاضل مهاوي

1951

 773طلبه عواد حسٌن المساري

شٌحه عكوب

 1943احمد ضاحً حمد المساري

 774سلٌمة منصور علً الدراجً

تاضً حسٌن

1952

 775فائزه غازي خلٌل التمٌمً

فوزٌه عبد هللا

1955

 776فضٌله سلمان قاسم الحمٌري

فاطمه حسٌن

 1938زٌنب فاضل عباس الفرادي

 777سكٌنه باوي محمد

التون شاهٌن

1955

 778فوك جباس غالً الدهاشً

رداعه علكم

1954

 779صفاءالدٌن رافع عبود النعٌمً

ألوٌز فارس

 1952فاطمه حمٌد حاج عجٌل الخفاجً

 780طه هاشم عبدالغفور العانً

حسٌبه عبدالحمٌد

 1954هناء فاضل محمود عٌسى

 781فرحان رضا جاسم الطائً

طلٌعه عبود

 1956سندس جعفر عباس ال ٌسٌن

 782طلبه احمد عبد

ترفه علً

 1937شاكر محمود معٌوف

 783سمٌرة صادق جعفر شبر

خٌرٌة مجٌد

 1943سناء عبد هللا هاشم الربٌعً

 784طه كرٌم محمد الحلفً

رسل حسن

 1950سمٌرة جاسم محمد االحمدي

 785فخرٌه علوان محمد الساكنً

حده حسن

1951

 786طلبه علً حسٌن

دلٌل مجباس

1944

 787فٌصل عبد الحسٌن خضٌر الجنابً جسومة جخٌور
 788فخرٌة محمد ماجد العزاوي

طرفٌة صدام

 1946رقٌة ثامر حسٌن الربٌعً

فالح مهدي عبد الهادي الضاٌف

سلٌمة كاظم جواد حمرة

سامر ٌحٌى ابراهٌم الخفاجً

انتصار جمٌل اسماعٌل الراوي

طه ضاحً حمد المساري

حٌدر فاضل عباس الحمٌري

انعام جاسم محمد االحمدي

سلوى فٌصل عبدالحسٌن الجنابً

1955

 789سمٌره علً ولً فلٌلً

مرٌم عوض

1956

 790فوزٌه سكر لفته الساعدي

خاجٌه ناصر

1952

 791صالح جاسم محمد المشهدانً

لمٌعة حمٌد

 1951أنتصار عبد الواحد جواد السامرائً

 792طارق رجب عمر خطاب

سعدٌه مجٌد

 1946علً طارق رجب عمر

 793سلٌمة خزعل طاهر القرٌشً

رابعة حسٌن

1951

 794سكنه اهوٌشم علٌوي الساعدي

مسماٌه عبود

1955

صباح احمد نورس عبد هللا محمد

 795سكٌنه حنٌن حسٌن الدراجً

فطٌم علٌوي

 1954رجاء كامل كاظم الدراجً

 796فدمة عبدعلً محمد زٌرجاوي

عالٌىة حافظ

 1947نجاح جبار عبدعلً الكرٌماوي

 797فخرٌه عبد حسٌن العبادي

زكٌه سمٌن

1953

 798قاسم ناصر موله الصبٌحاوي

لٌلوه عاتً

 1943فرحه ٌاسٌن ضمد الصبٌحاوي

 799سمٌره خلف ٌاسٌن السوٌعدي

غرٌبه علً

1955

 800فرحه عزٌز كاظم جناح

زكٌه عبد الحسن

1947

 801طالب رحٌم دٌوان الجنابً

خمٌسه حمد

1949

 802صبرٌه ذٌاب سلمان البطاوي

فضٌله جمعه

 1952لٌث كاظم حسن البطاوي

 803سالمه عدٌل حسٌن الجبوري

خٌرٌه مالك

1951

 804طالب ناٌل كعٌد الشورتانً

طلٌعه احمد

 1942هاشمٌه عبد عواد الجبوري

 805سلمى حسن ولً البٌاتً

جٌران جوامٌر

1952

 806طالل بهاء الدٌن عثمان العبٌدي

سنٌه توفٌق

1952

 807سعٌد عكال عكش دراجً

سلٌمه ثامر

 1947صنعه حسن حجام دراجً

 808صبٌحه عبدهللا حسٌن المشهدانً

زهره محمود

1943

 809سلٌمه موزان كاظم الحرٌشاوي

شٌحه جلوب

 1951اسماعٌل جاسم حسن الحرٌشاوي

 810سمٌره علوان حسٌن النجار

هٌله كاظم

1955

 811طراد كسار هبٌسً المٌاحً

كمره جاسم

 1943حسونه مرعٌد خضٌر الزبٌدي

 812صفٌة جاسم محمد الوكاع

هضٌمة جدوع

1947

 813طالب عبد الرحمن عبد المجٌد الراويسعٌده محمد

عادل هاشم حسن الٌزرك

سحر جبار كامل المولى
هدٌه ابراهٌم عبد هللا عبد هللا

 1950سناء محمد سعٌد عبد الجبار الراوي

 814فخرٌه ابراهٌم مصطفى العطار

صدٌقه كاظم

 1938حٌدر صاحب علً السعدي

 815فضٌله رسول علوان المعمار

فاطمه محمد

 1948فاضل رسول علوان المعمار

 816ظاهر حسٌن ابراهٌم الخفاجً

قسمة عبدهللا

 1951سناء عمران عٌسى الخفاجً

 817فرحه دور علً عزٌز البسروجً

رخصً عطوان

 1944عباس محمد عبدالرضا عبدالرضا

 818فخرٌة علً عبد الرضا لٌلو

زهرة جاسم

 1949سارة اسعد حسن الطائً

 819سمٌره خٌري عبدهللا الدهان

بدرٌه عنون

1950

 820ضحٌه مخلف محمد جناعره

عٌده عبود

 1945كاظم ابراهٌم مخلف جناعره

 821فوزٌة علً عبد المفرجً

وضحة محمد

1950

 822سعٌد عبد علوان الشاطً

فهٌمه منصور

1956

 823صبٌحه محمد علً الدلٌمً

صدام حمٌد هادي الطائً

ٌازي خلف

 1952فاضل خلٌل سلمان سلمان

 824سعٌد محسن حمزه القطبً

زهره حسون

 1946فلاير صالح مهدي المحمد

 825ضاري محمد عبد هللا الجمٌلً

عمشه حسٌن

 1953سوسن عبد الرحمن عبد القادر البغدادي

 826صالح محمود بدر بدر

وزٌره توفٌق

 1952سندس حسن احمد العامل

 827فوزٌة عبد الشهٌد محمد حسن ابراهٌمبهٌه علٌوي

1949

 828سلمان العٌبً بجاي العطوانً

حفٌضه ثابت

 1951كرٌمه صبٌح ثانً العطوانً

 829فوزٌه شبوط فرحان السراي

نشٌده علك

 1942سلٌمه زبار عوده المسافري

 830سالمه زغٌر اسماعٌل الموسوي

ضاحٌه هاشم

1956

 831سالم سعٌد كاظم الطٌار

ملٌحه فلٌح

 1955اخالص حسٌن جعفر الطٌار

 832سعٌد صاحب عبد الهادي الزبٌدي

حسنٌة جعفر

 1946جنان سلمان عبدعلً عكٌلً

 833فتنه محٌسن عبٌد العلٌوي

مدلوله محمد

 1947جنان كاظم علً العلً

 834صبٌحه عباس عبد علً

حده حسن

1952

 835فرات رشٌد عباس ناجً

منازل كرٌم

1956

 836فلٌحة ساهً كاظم العامري

زهرة محمد

1956

 837سندس مبدر محمد العطوانً

مصرٌه عبد

 1974مبدر محمد نجرس العطوانً

 838فلٌح حسن حمٌد الجابري

كٌفٌه عبد

 1957سعدٌه كاظم كشمر الجابري

 839فرٌده علً احمد الخفاجً

كمره حمد

 1943سحر سلمان ولً الالمً

 840عبد علً موسى مسلم الربٌعً

رسمٌه جعفر

 1955ندٌمه منفً عباس الربٌعً

 841كامل محمد احمد العبٌدي

خدٌجة محٌسن

1939

 842كاظم جاسم عٌسى الفرطوسً

حلوه حٌدر

جماله الزم
 843عبد الوهاب عبد الحمٌد شالف الساعدي

1947
 1953ماجده هاشم فالح ال سٌد حمٌد

 844شكرٌه كاطع جبر الالمً

ملكه صالح

1954

 845عامر محمود سعٌد سعٌد

شكورة محمود

 1953وحٌدة حسٌن جاسم سرخوش

 846كمٌلة عبود محمد مالجم

فطومة حسٌن

1955

 847صادق خلوف محمد الطائً

عنٌبه سلطان

 1956هظٌمه كرٌم محمد الطائً

 848عبد الكرٌم رحٌم عبد هللا الشمري

كرٌمة حمٌد

1956

 849سهٌلة زٌاد مبارك الظوالم

كندٌلة حازم

 1955بدرٌة حسن علً المندالوي

 850لمٌعه خلٌف عبد الشجٌري

فضٌلة محمد

1955

 851لطٌفة حسٌن جلوب معن

كاظمٌه محمد

 1943ابتسام ثوٌنً دحام معن

 852صادق فرحان عبد الحسن سراي

فرحه وادي

 1983فوحه وادي كرام

 853عبد القادر امٌن محمد قرةداغً

خدٌجة خداواي

 1955سمٌرة حبٌب باكوز الجمٌل

 854ظاهر قصاب عكرش عكرش

ترفه مرفود

1955

 855صادق حبٌب كرٌم الجادري

بدرٌه ٌعقوب

1952

 856عبد صباح حسٌن الفداغً

فطٌم حمد

 1954جٌشٌه عذاب حمد الفداغً

 857شمس جلوب شدهان ردٌنً

جدعه محٌسن

 1952الهام عزٌز اسد اسد

 858عبد المحسن فرحان عبد السراجً عسله بالسم

علٌه عبدهللا مرهج الفرجً

1953

 859عباس جسام محمد العزاوي

تاضً حمد

 860سوٌلم سعٌد حسٌن الفرٌداوي

فطٌم منشد

 1957صبٌحه حدٌد فرج بنً الم

 861عبد حمٌد كماش عوده

عنٌده عبٌد

1955

 1950زٌنب حسن محمود السعدي

 862شونة شاكر صالح الٌاسري

ناكه حاجم

 1947أحمد عبد هللا كاطع السراي

 863عباس كاظم محمد المهداوي

ثرٌا علوان

1955

 864كظٌمة عٌسى شعالن الشبالوي

حمده ضعٌف

1956

 865كواكب حسن نجم المعموري

زكٌة كاظم

1942

 866سوادي عوده حسٌن البوعلً

شلتاغه جبر

 1955تسواهن هادي محمد العمشانً

 867كرجٌة حسن علً حبٌب

فطٌم خلف

 1941نزار علً حسٌن علً

 868صاحب سمسم مهدي الجباري

نجمه ٌونس

 1951نجاة عبدالمٌر محسن الجباري

 869لطٌفه عباس محمود الدجٌلً

صفٌه جواد

 870قاسم عبد الحسٌن عبد علً الزعتري فاطمه عبود

صبرٌة صانت صالح الساعدي

سلٌمه سعٌد حسٌن الفرٌداوي

نغم علً حسٌن علً

 1954سعاد جاسم محمد محمد
1951

 871شكٌله زوٌد نغٌمش المالكً

صٌنٌه صوٌح

 1942فاطمه باجً ناصر الكاوش

 872كواكب كطران شعالن خزعلً

نزٌله ذٌاب

1950

 873سنٌه شنٌل علٌوي\\\\\\\

نورٌه تمن

1948

 874شهٌده هانً جاسم السعٌدي

جمٌله فنٌخ

 1953غافل حمٌدي فرحان السعٌدي

 875لطٌفه رحم نجم غرٌري

دهٌده بلجً

 1953حٌدر عبٌد عاصً غرٌري

 876عباس حسن حسٌن العامري

هضٌمه شكر

 1955سعدٌه شالل سلمان الجنابً

 877شامخ عبٌد ناصر العكٌلً

صدامه محسن

1951

 878سهٌله رحمه هاشم المحمد

سكنه عناد

1948

 879شمه جاسم قاسم القره لوسً

كوي حمٌد

1952

 880كمٌله ٌاسر حسن الزٌدي

بنٌه جبر

1953

 881كتاب اسماعٌل عبد بنً حسن

حمٌده جاسم

 1954رازقٌه جعفر بدر بنً حسن

 882عبد الرحمن حسون علً عماري

حسنه فٌاض

 1956هدى ناجً رشٌد الهاشمً

قبٌله رحم نجم غرٌري

 883عائشه عبٌد سالم

سنٌه جمٌل

 1942وسٌم شاكر حوٌش الكبٌسً

احمد شاكر حوٌش الكبٌسً

 884كاظمٌة نصٌف جبر البٌضانً

زهرة عٌسى

 1933رسل خطاب مناتً الحمرانً

فالح كاظم حسن الزٌداوي

 885عادل حسٌن محمد اللوز

وفٌه محمود

 1942مصطفى عادل حسٌن اللوز

شكرٌه محمود خضٌر الزٌدي

 886كاظمٌة حمد فنجان الكنانً

شلتاغة ضٌدان

1942

 887كاظم جواد هدب هدب

زهرة محمود

 1925سناء عواد حسٌن الطائً

عالء كاظم جواد هدب

 888كاظم دخٌنه سلمان السلمان

حسنه خضر

1942

 889عبد الرحمن محً عبود السامرائً طلٌعه سلوم
 890سهٌله عٌسى هالل التمٌمً

 1956جمٌله علً عبود السامرائً

جسومه صبٌح

 1953هوال جاسم هذال التمٌمً

 891كمٌلة طه جبر الفٌدواي

حظٌة شعالن

 1943عقٌل عبدالعادل محمد ال فتلة

 892سنٌه ذجر شمخً الركابً

خٌرٌه محمد

1948

 893عبد االمٌر حمٌد خمٌس النجادي بدوه حسٌن
 894شمسه مطلك داغر زركوش

رقٌه احمد

 895عبد الرحمن خزعل جبوري العزاويزكٌة وهٌب

نبٌل عبدالعادل محمد ال فتلة

 1967شكرٌه حمٌد خماس النجادي
 1949سلٌمه سالم سلمان زركوش
 1937تحرٌر عبد الرحمن خزعل العزاوي ندى محمود ابراهٌم حداد

 896شناوه فٌصل جعفر جعفر

تٌنه لفته

 1930نجاة شناوه فٌصل فٌصل

 897سوادي عبد علً دٌوان التمٌمً

تقٌه سبهان

 1943فخرٌة حسٌن علوان الشرشاحً

 898شٌده فهد كاطع

شتاله ثانً

1947

 899كاطع عبد الحسٌن راضً الكنانً

لهٌده مطر

 1949اقدس ٌاسٌن غافل االبراهٌمً

 900عادل حسن هزاع الدلٌمً

صبرٌة حمادي

 1953سرور عبد اسماعٌل الدلٌمً

 901عبد الواحد مٌزر محمد السعدون

لوفه سعدون

 1943نوال عبد الجبار محمد السعدون

 902سهٌل جمٌل عبد هللا الخزرجً

صبرٌة محمد

 1939عباس سهٌل جمٌل الخزرجً

 903عامر عبود محمد الجبوري

حمده محمود

 1951حذام علً سلمان العقٌدي

 904عادل طاهر سعٌد الخٌاط

لطٌفه صالح

1948

 905عبد خلف عباس العبٌدي

مسج رشٌد

1952

 906جاسم خضٌر عبود جاسم

فرحة فزع

1954

 907صبٌح عبدالحسن بنٌان العبودي

صفٌه جندٌل

 1943حٌاة جبار سهٌل الربٌعً

 908مجٌد محمد مهدي

حسٌبه كرٌم

 1958مدٌحه فرحان دوشان

 909صبٌح زٌاره جوٌد البٌضانً

سجنه خلٌفه

 1946حلهن لعٌبً كزار الشمٌالوي

 910محمد سالم علً العكابً

زوٌنة نجرس

 1941زهره مهدي كاظم العكابً

 911محمد رضا مهدي كاظم الزبٌدي

زهره خلف

 1951اقبال علً حسن الشوٌلً

 912عبود احمد حسن الدلٌمً

عمشه هٌثم

1951

 913مبارك وثٌج عكٌلً ال ٌوسف

صبرٌه علٌوي

1950

 914صالحه عطٌه سرسوح الشوٌلً

بهره عبٌد

1952

 915صباح مطش علً المٌاحً

حسنه خماس

1954

 916عذبه احمد مشلول مشلول

جماله عبد

 1950علً صالح شمران شمران

 917مدٌحة كاظم محمد السمٌلً

صفٌه محسن

 1954نصٌر ابراهٌم علً التمٌمً

 918مجٌده عبدالكرٌم ابراهٌم العامري

مروه عكله

1955

 919عدوٌه علوان احمد الدلٌمً

حلٌمه صالح

 1945فاطمه ابراهٌم خلٌل خلٌل

 920عبدالكرٌم ابراهٌم حسن الجبوري

فخرٌه خضٌر

 1955ندى عبدالرحٌم جاسم الدلٌمً

 921صبٌحة محٌد عبدهللا العٌد

صبرٌة محمد

1956

الحٌدريمحمد تقً
 922مرتضى عبد المجٌد عبد الحسٌن امنة

عدوٌه سلمان سعدون الكرخً

1946

 923محمد كاظم سلومً الخزرجً

عوفه عبٌد

1940

 924محمد حنوف لفتة الساري

باشة صادق

 1952سعدٌة طاهر راضً المحمدي

 925لٌلى هادي موسى العكٌلً

نجاة حاتم

 1947زٌد طاهر عبد االمٌر العكٌلً

 926محمد عكش عبود عبود

حمزٌه عطٌوي

 1952مدٌحه حسن شرٌف الزنكً

 927لٌلى فالح جابر الفوادي

مناهل حسٌن

1947

 928صالح مهدي غرٌب الدلفً

سالله مرٌح

1952

 929عجٌل حمود مهنا الدلٌمً

جمٌلة حمزة

 1956سامٌة عبد حمزة الدلٌمً

 930صبار حسٌن رمٌض مصطفاوي

حولٌه عنٌد

 1948زهره زنٌد دفار مصطفاوي

 931صبرٌه مفتن حنتوش االمً

زنوبه كرٌم

 1946صالح معٌب داود الزبٌدي

 932عدٌله صالح حمادي المشهدانً

شكرٌه محمود

1955

 933عدنان عبد الجبار سلمان العبٌدي

صبٌحه حسٌن

1955

 934عبدالوهاب عزٌز محمود العبٌدي

لطٌفه محمود

 1937مٌسون عبدالوهاب عزٌز العبٌدي

 935صالحة جبر عامر العاشقً

نكد شٌخاو

1945

 936صبر غانم طرفة طرفه

حسنه عبد

1933

 937صالحة مهدي صالح الخفاجً

زهرة خضٌر

 1947مٌادة مظلوم سلمان الخفاجً

 938محمد جواد كاظم جودي الجودي

خٌرٌه علً

 1951نهاوند كاظم مطر الشطري

 939صبرٌه عباس مهدي بدون

علٌه جواد

 1949فاضل عضٌب خلٌفه بدون

 940ماجد حمود مجلً مجلً

ملٌكه حسن

1949

 941صبٌحه مزٌد عبدهللا السعدي

ٌاسٌن مهدي صالح الحفاجً

نمره كاظم

1952

 942مدٌنه عبد جاسم الزاملً

حٌاه جواد

 1952عباس جاسم كاظم الزاملً

سناء سعٌد كاظم الحسٌنً

 943لٌلى هادي جاسم الجنابً

فخرٌة صالح

 1944جنان علً كاظم الزبٌدي

حٌدر سعٌد هادي الجنابً

 944محمد احمد كاظم الجراخ

شرٌفه فاضل

 1953زٌنب محمد احمد الجراخ

اٌمان علً عبد عبد

 945عفاف عبد الجبار عبد السالم الراوي نجٌبة خلف

1945

 946مجٌد صغٌر فاضل العامري

طله خضٌر

1952

 947صبري عاصً ستار عكٌلً

كلثوم ثجٌل

 1956سمر علً مطشر العكٌلً

 948عدنه محٌسن حسٌن ال عبد وٌس

خضره ناصر

1956

 949عبداالمٌر سلمان سرحان الجنابً

سكٌنة حسٌن

 1943مدٌحه احمد عٌسى العانً

 950مارد جوده مطنش الفوادي

خاشوكه علً

 1940سمره دوٌح جوده الفوادي

 951لٌلى علً غلوم حسٌن البدري

فضٌلة جاسم

 1945عالٌة علً غلوم حسٌن البدري

 952محً سطم فرحان فرحان

كمٌله عبدعلً

 1952نزٌهه ابراهٌم علوش علوش

 953عبدالملك سطم صالح صالح

رٌمه علً

 1941جنان هاشم توفٌق العبٌدي

سوادي مارد جوده الفوادي

 954عدوٌه عبد الجبار جسام الجمٌلً

هدٌه محمد

 1946هبه ابراهٌم كاظم الجبوري

 955محمد جاسم حسن السنداوي

مرٌم صالح

1947

 956صباح ٌوسف داخل الدلفً

اقندٌة مسلم

1951

 957عبدهللا مكطوف ٌوخان ال ٌوخان

جوالنة كرٌم

 1952اسراء عبدهللا مكطوف ال ٌوخان

 958صبرٌه ابراهٌم قاسم الحداد

زٌنب مراد

1950

رعد سهام عبود الجمٌلً

 959محمد هاشم عباس العاملً

فخرٌة توفٌق

 1955انتصار محسن عبد رمضان

 960عبدالجبار احمد عبدهللا

نهاٌه كاظم

 1950حنان عبدالجبار احمد

فلٌحه عباس عبدهللا الكرطانً

 961عبدالجبار عبدهللا احمد الجبوري

علٌه خضٌر

1956

 962محمد حمٌد حمد الخزرجً

فاطمه عبٌد

 1947اعتماد عبود جواد العبٌدي

حسٌن محمد حمٌد الخزرجً

 963محمد ناٌف كاظم العماري

صدٌقة جعانً

1949

 964محسن جٌاد صحن الكنانً

بٌده لزام

 1955هادٌه عبدالوهاب محمد البٌاتً

 965لٌلى حسٌن حمزة حمزة

نفلة حاجم

1954

 966عطٌه عبود عبدهللا الجبوري

زهره عباس

1955

 967صبٌحه دروٌش عبود الكعبً

نشمٌه عزٌز

1953

 968عطٌة حمود وسمً الخالدي

جمٌلة ثوٌنً

 1953خالد شاكر حامد الخالدي

 969لٌلى حمزه عطٌه العطٌه

صبرٌه جواد

 1955احمد عبدالساده مزهر العفاري

 970صبٌحه علً محمد جابري

زنوبه حسٌن

 1956حمٌده سعد مهدي الموسوي

 971عدنان عطا جمٌل علً

طلٌعه صالح

 1949اسماء رشٌد محمود بغدادي

 972محمد اسماعٌل حسن حرٌري

رضٌة محمد

 1955امال مهدي حسن الموسوي

 973عبد رحٌم عبدهللا الشمري

حسنه محمد

1945

 974ملكه حسٌن سلمان جالبً

جمٌله راضً

 1953شعالن علً سلمان الجالبً

 975ناظم جبار امانه الشمري

فخرٌة حذاف

1953

 976عوده كاظم عبود المجمعً

قسمه مهدي

 1950زٌنب عبود رحٌم المجمعً

 977ضوٌه كامل جودي جودي

هٌبت امٌن

1949

 978طٌاره عباس حسونً

مرٌم فرج

1943

 979نافعة محمد حمٌد النعٌمً

خٌرٌة عبد هللا

 1938احمد طارق نجم السامرائً

 980طارق خلٌل احمد الجبوري

زكٌة ابراهٌم

 1946فوزٌة داود سلمان الشاملً

 981طالب حسٌن جابر جبر

حسن سلطان

1955

 982صدام عبدالحسٌن حسن الفرٌداوي فاطمة حسن

سهاد عبدالساده مزهر العفاري

سوسن عٌسى مظلوم الدلٌمً

 1949عسلة نعٌس عبدهللا البو محمد

 983مناهل شكر محمود الكروي

نورٌة فلٌح

1954

 984مكٌه عبدالعباس فنجان نصرهللا

طرفٌه غزاي

1941

 985عادل شبٌب هالل االمً

حرٌه سلمان

 1953كاظمٌه شلتاغ سعٌد الالمً

 986طارق جلوب كاظم العبٌدي

سكنه حسن

1955

 987نبٌهه كاظم فرحان الكرعاوي

امٌنه جاسم

 1943سعاد جبار حسٌن الجبوري

 988عٌسى حسٌن محٌمٌد الخٌكانً

عزٌزة ناصر

 1956خدٌجة صالح عبد هللا الجاف

 989عواد محمد سلمان التمٌمً

نشمٌه عبد

 1947مٌساء عباس حسون الخفاجً

 990غازي دعدوش احمد الشمري

فاطمة محمد

1950

 991عماد شهاب احمد الٌوسف

ماجده عبد المجٌد

 1951اعتماد كاظم احمد الٌوسف

 992مٌعاد صادق موسى الخالدي

فضٌلة عبد عذاب

1953

 993مهدي ابراهٌم عبد التمٌمً

شدهة جاسم

1951

 994علً عبود احمد المحمدي

فطٌم عبٌد

1954

 995علٌاء خاشع عبدالرحمن فتحً

فائقة جمعة

 1968فوزٌه مجٌد مالك الكبٌسً

 996صكر حرز حافظ عجب

شكله فنجان

1942

 997عمشه حسٌن سلٌم الجمٌلً

نعٌمه عبدهللا

 1942خالد ٌاسٌن سمسم االوسً

 998علً مهدي داود سلمان

سعدٌة صالح

 1955نضال محمود صالح جمعة

 999صحبٌة كاظم منصور الخماسً

بهٌة منجل

1949

 1000علً ٌاسٌن عبدهلل المشهدانً

صالحه جمٌل

 1951خٌرٌه عبدهلل حبٌب المشهدانً

 1001طاهر حبٌب لطٌف بهادل البوعٌد

عٌده حافظ

 1960نعٌمه حافظ صالح فكٌكً

 1002مؤٌد كاظم جعفر ربٌع

زهراء جاسم

 1946سوزان مؤٌد كاظم ربٌع

 1003صدٌقة كتاب بربوتً االمً

زٌنه علٌوي

1948

 1004موحان حاتم حسن الحسناوي

زكٌة لفتة

 1943رجاء مهدي لفتة الحسناوي

 1005علٌه محمد موسى الحمدانً

مرهج عقلة

1941

 1006صدام وهٌب شبان القطباوي

طشاره صالح

 1946عالٌه اسماعٌل حسٌن الساعدي

اٌمان خاشع عبدالرحمن فتحً
ولٌد ٌاسٌن سمسم االوسً

نرمٌن برهان عبد القادر النقشبندي

 1007عنوه عبد حسون االمباري

مجٌده علً

 1956سناء عبادي علً االمباري

 1008طالب محمد علً الربٌعً

جسومة رمضان

 1951لمٌعه سلٌمان عثمان زنكنه

 1009مٌادة عبداللطٌف نعمان عانً

نظٌمة محمد

 1010منى عبداالمٌر محمدحسٌن الغبان

رسمٌة عبدالهادي

 1011صدام ناصر عبد الرضا الالمً قرٌبه صحن

عز الدٌن جاسم خلف العامري

 1954عبدالناصر عبداللطٌف نعمان عانً جالء عبدالسالم محمد عانً
 1950كاظم جواد شرٌف البلداوي

نازك عبداالمٌر محمدحسٌن الغبان

 1953سعدٌه كاظم ناصر النصٌري

 1012عاشور فالح منصور الماجدي

زهره عكله

1955

 1013عباس سعد كاظم صبٌحاوي

سكنه كاظم

1955

 1014عماد عبدهللا حسن الخاصكً

ضوٌه موسى

 1948علٌاء عماد عبدهللا الخاصكً

 1015علٌه ٌوسف عسل عسل

عطٌه حردان

1953

 1016علٌه بدٌوي شبٌب المساري

رٌمه ضٌف

 1947عامر جلٌل صدٌان مساري

 1017علٌة حسن علوان قرة غولً

فتحٌة عباس

 1955وداد حسٌن عباس عباس

 1018معصومه هادي حسٌن الخفاجً

خٌرٌه عبد

1942

 1019علً عبدالراق أمان محً الدٌن

نعٌمة علً

 1951أنتصار عبدالرزاق أمان محً الدٌن نبراس جعفر كاظم ثامر

 1020طعمه حاتم فلحً الجابري

حسنه الزم

 1947حاتمٌه هاشم حسٌن الجابري

 1021عٌده عمران دلف المرسومً

كمٌله منصور

 1945محمد عبدهللا محمد المرسومً

 1022عباس جابر علٌوي الدلفً

زكٌه سلمان

 1942فاطمه معارج علٌوي الدلفً

 1023علً حسٌن نجم العكٌدي

فطٌم ربٌع

1952

 1024عٌسى جبار ٌوسف العانً

بسعاد صالح

 1953وجدان طاهر صادق سلمان

 1025عباس حسن جعفر المحمداوي

غدره جاسم

 1939غنمه عبدالرضا جعفر المحمداوي

 1026ناصر حسٌن خلٌف التمٌمً

حسنة معٌوف

 1949نعٌمة عاٌز موازي التمٌمً

 1027منذر عبداالمٌر حمزة دروٌش

فخرٌة خمٌس

 1941لٌلى عبدالرزاق احمد الظاهر

 1028طاهر هادي دروٌش الحممجً

فخرٌه رضا

1955

 1029عاصً جبر فرٌح عكٌلً

مٌاسة زاٌر

 1956سعاد خلٌف حافظ صرٌفً

 1030طه حسن احمد البٌاتً

نعٌمه محمد

 1940غالٌه قادر صابر ناعورجً

 1031صدٌقه حسٌن عبد الربٌعً

معصومه اسماعٌل  1940هناء محً علً الجابري

 1032عائدة محسن سلمان الربٌعاوي

كلثوم سلطان

1951

 1033طه حسٌن علوان الجنابً

موزر خمٌس

1945

 1034علً كاظم ناصر التمٌمً

فضٌلة محمد

1949

 1035ناهً حمد ابراهٌم

جوزه محمد

1955

 1036نادٌه محسن موسى المناصٌر

فضٌله محمود

1953

 1037نجاة مطرود دوش سلمان

نعٌمه جاسم

1952

 1038نادٌه داود سلمان الكشً

فاطمة مهدي

1955

 1039طلبه خشان جراغ الكنانً

مكٌه محمد

1950

 1040طٌاره احمد علً المالكً

فاطمه عباس

1942

 1041علٌه خلف عبد حسٌن

فرحه محسن

 1910رحٌم محمود سلمان محمود

 1042سمٌه فاضل قدوري العبٌدي

كطاٌه جبوري

1952

 1043نجاة علً عبد الرضا المٌاحً

زكٌه ونان

1945

 1044فخرٌة غٌدان خمٌس البٌاتً

حكٌمة كاظم

 1947سحر طاهر حسٌن البٌاتً

 1045نورٌه هاشم علً االعرجً

مرضٌه علً

 1945عبدالحسٌن مسلم حسن الذهبً

 1046عبد الواحد محمد مسلط محمد مسلطبهٌه دجر
 1047نعٌمه جاسم صبر الساعدي

1933

فاطمه جبر

1947

 1048عبداالمٌر احمد كسار

عطٌه رضا

1950

 1049نونٌٌة علً حسٌن العامري

كمٌلة علوان

1956

 1050فاطمه كرٌم حسٌن العبٌدي

خلفه مخلف

 1949طه سامً هادي هادي

 1051نجٌه جبر جاسم الغنامً

زهره حمزه

1930

 1052عبد الزهرة مزعل كاظم الساعدي لٌلوة درجال
 1053نهوض محسن حمود الربٌعً

 1944سكنه عاتً خشٌن الساعدي

سمٌره محمود

1953

 1054نوال هاشم مجٌد النجار

زكٌه كاظم

1952

 1055عبد الرضا كاظم اسمٌح بنً الم

قندٌله علً

1953

 1056غطفان حمٌد احمد الهٌبً

سمٌعة صالح

1954

 1057نورٌه جواد كاظم العزاوي

وحٌدة داود

1950

 1058فتحٌه رؤوف ارخٌص الربٌعً

نبٌهه علً

 1944عواطف غضبان رؤوف

نورٌه خضٌر عباس الخزرجً

 1059عبد المحسن جاسم محً البدٌري

عٌده جوٌعد

 1941قاسم عبد المحسن جاسم البدٌري

عطٌة محمد جوٌعد سراي

 1060نضال عباس علً الطائً

سلٌمه عبد علً

1956

 1061عبد هللا سلمان عوٌد العكٌلً

وضحه حسٌن

 1949فلحه عبد النبً عبد الكرٌم العمار

 1062غازٌه علً شكر المندالوي

نسٌمه حٌدر

 1947فاطمه علً شكر المندالوي

 1063عبد الحسٌن زبون وادي الربٌعً

حرٌه سعدون

 1941توفٌق عبد الحسٌن زبون الربٌعً

 1064ندى جاسم محمد حاجم

فوزٌة عزٌز

1956

 1065غفله فرج طاٌس الزٌدي

طلبه سلمان

 1961عالء عبٌد ذٌاب ذٌاب

 1066عبد الكاظم جبر حسن السودانً

بهت حماده

 1947ساجده اسعد محمد السودانً

 1067هاشم حسٌن حسن التمٌمً

زكٌة عبد الرسول

1935

 1068فخري عبد الرزاق صلبً الحدٌثً اسماء عبد السالم
 1069نوال حسٌن عبود الغرٌباوي

توٌهه شهاب حرامً حرامً

 1935راجحة طالب داود الفضل

سنٌه صالح

 1949هٌفاء حسٌن عبود الغرٌباوي

 1070نوشه حمٌد صٌهود

زهره عناد

1950

 1071فاطمه احمد رشٌد المشهدانً

حمده ابراهٌم

 1952مدٌحه احمد رشٌد المشهدانً

 1072فاهم جٌاد جعٌفص حمدانً

عطٌه حسٌن

 1955نوال حسٌن صالح الربٌعً

 1073فخرٌه نوري ابراهٌم الغرٌري

كافً مدب

1953

 1074فاضل كرجً نصٌف الدهلكً

فهٌمه حسن

1952

 1075عبد الكاظم محمد حسن البهادلً

زومه نادر

 1942ندى جبار سمٌر بهادلً

 1076فائزه علوان احمد الدلٌمً

فضٌلة علوان

1954

 1077هدٌه عبود هادي مساري

ملكه جاسم

1956

 1078غازي محمد عبود الغرٌري

عذبه عزٌز

 1946هٌفاء عبد الرحمن خلف الجمٌلً

 1079عباس كاطع بنٌان الربٌعً

موحة دشر

1954

 1080عبد العزٌز عبٌد كاظم النداوي

نبٌهه دحام

 1955فاطمه عتاب هاشم عٌسئ

 1081عباس كرم علً الموزانً

جسومه رسم

 1950لٌلى كاطع رسن الهاشمً

 1082عبد زٌد راشد علً المسعودي

تاضً حسون

 1925ملٌحه عبد زٌد راشد المسعودي

 1083فخري بدو بطوش الشجٌري

نشمٌة مضغن

 1950خلفة ناصر بطوش الشجٌري

 1084عبد الرضا ٌوسف صبر االسدي

مرٌم خمٌط

 1946زهرة عبد صبر االسدي

 1085فائزه ضٌاء ٌوسف العبٌدي

مالٌه شعوبً

 1958اسراء ضٌاء ٌوسف العبٌدي

فؤاد رفعت عبد الواحد الشٌخلً

 1086عباسٌه علوان مصطاف الجمالً

سلٌمه داود

 1941فاطمه قاسم محمد الجمٌلً

حسٌن حسٌن زٌدان كنانً

 1087عبد عبدالساده عكله القرٌشً

حسنه عباس

 1948قسمه زبون عبٌد السراي

 1088نضال شهٌد عباس الربٌعً

فلٌحة اٌوب

1948

 1089نضال جبوري محمد العكٌلً

زهوري حمٌد

1955

 1090عبد داود شاطً البهادلً

فهم مطشر

 1952كفاح عكش جاسم البهادلً

 1091نجٌة حسٌن عٌفان الكٌتاوي

عنٌدة عكال

1945

 1092فخرٌه حسن حمادي حمادي

كرٌمه طه

 1950محمد حسن حمادي حمادي

 1093غنٌه علً مصٌخ الخالدي

بركه كركز

 1956عدنان مصٌخ مرزوك الخالدي

 1094هادي عبدالرضا جبر الدبً

زهره حسونً

 1954سمٌره حنش حسون ملطاشً

 1095نجٌه شنشول مولى السماعٌلً

حنشه كاظم

1952

 1096هادي عبد الحسن حمٌدي السهالنً رتبه محمد

1945

 1097هادي صالح مهدي الجساب

صفٌة كنطار

1956

 1098غذبه مرزوك براك معموري

تسواهن درفٌش

1947

 1099فخرٌه جواد عبد هللا غرٌري

عوفه خلف

1947

 1100فاطمة عبدالحمٌد عبدالمجٌد عبدالمجٌدوجٌهة محمد

 1941عامر عبدالمجٌد عبدالرحمن السامرائًسمر عبدالمجٌد عبدالرحمن السامرائً

 1101عبد الرزاق مهدي سلمان الحسان

زهره عبد هللا

1952

 1102نجلة جلٌل عباس الجمٌلً

وفٌة حسن

 1960فوزي دهري رشٌد الفتالوي

 1103غانم داود سلمان الخطاب

زكٌه اسماعٌل

1944

 1104فاضل عباس علوان القره غولً

حسنة راضً

1955

 1105فاطم جاسم محمد الدلفً

هدٌه دعدوش

1946

 1106نجم عبد الزهره جواد السعدي

ضوٌه هادي

 1947سمٌره عباس هدب هدب

 1107هدى طه احمد العزاوي

قبٌله مهدي

1955

 1108فاٌق خلف محمد الشمري

هدٌة نصٌف

 1947هدى خالد احمد الزبٌدي

 1109نداء جاسم محمد الخفاجً

جمٌلة عباس

 1963جمٌلة عباس عبد هللا االنصاري

 1110عبد الكرٌم عبد االمٌر حسٌن التمٌمًزكٌه مصطفى

 1947وسام عبد الكرٌم عبد االمٌر التمٌمً نجٌحه مدلول صاحب صاحب

 1111عبد داود عبٌد الساعدي

صٌنٌه موكر

1939

 1112نجٌه ثامر سعدون النصر هللا

صبرٌه سلٌمان

 1955سلوى فارس فتنان الجنابً

 1113غنٌه علً لباج لباج

حسنٌه عواد

 1952ماجد محمود مصطاف مصطاف

 1114هاشم قاسم حسن العمٌدي

كاظمٌه خلٌل

 1953ساهره عباس سالم الخزرجً

 1115عبدالرضا جابر جالً الغزاوي

عاجلة ناصر

 1930مرٌم عبدالرضا جابر الغزاوي

 1116فٌض هللا محمد علً محمد محمد

عائشة علً

1938

 1117ولٌد عبد االمٌر جاسم العزاوي

كنوة جاسم

 1950مها ابراهٌم حسن الحمٌري

 1118عبدالحسن علً شٌخه فٌلً

نورٌه بناق

 1952فهٌمه كرٌم داود فٌلً

 1119عزٌزه مزعل غضبان البنٌه

حكٌمه بنٌان

1945

ٌ 1120ونس محمد سلمان الغرٌري

فطومة عبود

 1947نهلة جاسم محمد الغرٌري

 1121فهٌمه مزهر سعود السعدون

ربح عناد

1952

 1122فوزٌه عبدالغنً سعود الكبٌسً

زكٌه فرج

1953

 1123فوزي عباس راضً الصبٌحاوي

زنوبه ضمٌد

1949

 1124قاسم اسماعٌل ابراهٌم ابراهٌم

صفٌة احمد

 1952زٌنب محمد علٌوي علٌوي

 1125عزٌز كرٌم شاكر الخزرجً

امٌنة نجم

1952

 1126فوزٌه مد هللا محمد الراوي

وضحه محمد

1937

 1127فوزٌه حسٌن جاسم الزركانً

حسنه رسن

1948

 1128فضٌله مرهون ٌوسف الكروي

زكٌه عباس

1948

 1129عذبه حنظل حسن الدلفً

مكٌه غرٌب

1945

 1130وبرٌة ثابت فرج البهادلً

بندرة جاسم

1942

 1131وجٌهه علً رضا دادبخش

خٌرٌه حسٌن

 1948عبد الحسٌن علً حسٌن النجفً

 1132علوان جري جباره العطوانً

تاضً خلباص

1952

 1133عذاب ٌحٌى اكبر السراجً

خاجٌه حسن

 1941عسله الزم بنٌان الفرطوسً

 1134عبٌد ٌوسف ٌاسٌن الراشدي

سعٌده علً خان

1952

 1135عبدالمهدي داخل رضا انصاري

هدٌة محمد

 1953فوزٌة عبد الحسن ٌوسف البدراوي

 1136عقٌل عبد عون وادي العبودي

هاشمٌه محمد

 1949نجٌه عبد هللا سبهان عبودي

 1137ولٌد طه علً علً

فوزٌه عبدهللا

 1953سلمى عباس علً الشماع

 1138عبدهللا كاظم عبود

حوري حراد

1952

 1139عدنان كاظم عباس العكبً

زنوبة طاهر

 1954مرٌة طربوش رهٌف المٌاحً

 1140عطٌه ثجٌل كاطع الفاضلً

فطٌمه خضٌر

 1943زهره خلف ثجٌل الفاضلً

 1141عبدهللا فرج ثجٌل السعٌدي

حسنه خدام

 1953وداد محمد علً السراي

 1142فوزي حمودي احمد محالوي

رشٌده رعد

 1950همسه حسٌن علً الزبٌدي

 1143فوزٌة كاظم حمودي الخزعلً

بحرٌة محمد

 1946فٌصل عمران غربال العبٌدي

 1144عبدالوهاب طاهر محمود البدري

وفٌه محمود

1949

 1145قتٌبه جمٌل عالوي عالوي

حمده مهدي

1954

 1146فٌضة عبد مخلف العزاوي

تروٌحه لهمود

 1932كافً مطر عواد الشمري

 1147عبدالجبار عبدهللا حسٌن المحمداوي سكنه صرع

ابتسام حمود جثٌر غرٌباوي

فاضل جار هللا غضٌب الجدادي

1939

 1148قسمه سلمان مرعً السراي

واحده صاحً

 1949كرٌم خضٌر شرهان الخلٌفاوي

 1149فرحه محمود جاسم العزاوي

زهره حسن

1944

 1150عبدالكاظم عبدالعباس شٌاع

عجٌبه كاظم

 1955صبحه عبدالرضا شٌاع اصداعً

 1151عبدهللا هزاع علً الشافعً

هدٌة عبدالحسٌن

1954

 1152عزٌزه حسن غضب ساعدي

زهره حافظ

1952

 1153عبدهللا حمزه دمن البدركً

بوشه راضً

 1932ماجده كاظم علك عطوانً

 1154عبدالنبً واجد سٌف الساعدي

رضٌه جوده

 1942ماجده جاسب حسٌن الساعدي

 1155عالهن ٌوسف محمود الكرٌعً

فضٌلة هادي

1955

 1156فوزٌه حتروش وادي كرٌم

مرٌم عران

 1944عبد الطٌف عبد الحمٌد ناٌف العانً

 1157فضٌله نعمه حواس حواس

نوفه حرج

 1945حده نعمه حواس غرٌري

 1158عبدالزهره كاطع ضمد الالمً

حره علً

 1951حلٌمه عبدهللا حسن جنانه

 1159عزٌز حاضر عزٌز التمٌمً

غنٌه حمدي

 1945نهوده حمٌد حسن الدلٌمً

 1160فوزٌه كرٌم محمد البٌاتً

خاور اسد هللا

 1956علً نبٌه جعفر العوادي

 1161فضٌله عبدالحمٌد عبد هللا افغانً

خانم علً

 1950نهله ولٌد هادي هادي

 1162عجٌل عزٌز عرٌان العكٌلً

حكم غوٌلً

 1948احالم رمل خوٌلد الكنانً

 1163هشام حسون عباس العزاوي

نزٌهة مهدي

 1955نادرة جواد طالب الكروي

 1164فطومه جاسم محمد الحشماوي

جهادٌه حسٌن

1953

 1165قاسم امٌن احمد احمد

سلٌمه قدوري

 1952ابراهٌم قاسم امٌن امٌن

غزوان علً جاسم غرٌري

خالد ولٌد هادي هادي
خٌرٌة جواد طالب الكروي
مٌسون مجٌد اسماعٌل حجازي

ٌ 1166اسٌن عاجل خلٌل خلٌل

هٌله خلف

1954

 1167عزٌز بطً سدخان الزٌدي

ام شعاع جراب

 1949نزٌله عوٌد جبح الجوارٌن

 1168عبدالواحد مطر فنطل الردٌنً

مكٌه ذوب

1956

 1169فضٌلة منصور كاظم الخلٌلً

فرحة حداد

 1942جبار رشٌد حسن الخلٌلً

 1170فطٌم حسن حمود العٌثاوي

حمده نجم

 1942جاسم حسٌن نجم العٌثاوي

 1171هناء خماس راضً

شهد حسٌن

1953

 1172فضٌله ٌونس حاتم حاتم

كاظمٌة احمد

1947

 1173قسمه كاظم حسون الزٌدٌه

حكمه كاظم

1954

 1174فلاير علً صاٌل المشاهدي

كمٌله عباس

1949

 1175قٌس عبدهللا صالح الجبوري

جمٌله حمودي

 1950نسرٌن حسن امٌن الحٌدري

 1176فرحه زغٌر عرسان العلً

حسنه جاسم

1953

 1177فلاير ناجً عزٌز العبٌدي

عطٌة مهدي

1956

 1178قصً خلٌل ابراهٌم العانً

ساجدة دحام

 1955وصال علوان حسٌن العانً

 1179عالء جبار شاكر الغبان

فوزٌه فتاح

 1949احالم اموري غرٌب وزنً

 1180عزٌزه عبادي عبدالرضا الحرٌشاوي طرفٌه جناح

1953

 1181فوزٌه مهدي شبٌب

ترفه خلف

 1940شذى عبد هللا محمد حسٌن

 1182ورده فلح سلمان سلمان

حسنه علوان

1949

 1183وفٌة كاظم محمد محمد

منتوبة فهد

1951

 1184قادرٌة حسٌن علً الدلٌمً

هاشمٌة راضً

1951

 1185فطٌمه صبحً اجنٌح المً

غرٌبه علً

1943

 1186فوزي عبدالرزاق اشعٌب العساف

صبٌحه علً

 1949منال عبدالرحٌم اشعٌب العساف

 1187وجٌهه عبد الرضا محسن التمٌمً

فاطمه خالوي

1939

 1188عواد حسٌن محمد علً العمٌدي

خدٌجه علوان

 1955سعاد حمٌد رشٌد الوانً

 1189عٌدي زامل حمٌدي ال غره

فوكهن لفته

 1956نجٌه مغتاض حسن ال غره

 1190لطٌفة جاسم مخلف الدلٌمً

فضٌلة جاسم

 1941جمعة حمد حسٌن الهٌازعً

 1191كردي خلف صالح الفهداوي

علٌة حسٌن

 1949مدٌحة خلف حسٌن حسٌن

 1192لٌث مهدي صالح السعٌد

شكرٌة سلمان

 1955دنٌا عبد العزٌز خلٌل الراوي

 1193مائده احمد صالح العزاوي

ماهٌه شهاب

1954

 1194علٌه شالكه زوٌر العقابً

وطفه رشٌد

 1950بدرٌه فلٌح موٌنع العقابً

 1195ماجده خلٌل داود العجٌلً

زكٌه كرٌم

1949

 1196عنٌه كاظم كونه كونه

زهلوله نذٌر

 1942وزه محمود مرعٌد الدلف

 1197لٌلى محمد حسٌن ابو قالم

سعدٌة خلٌل

1951

 1198كاظم كرٌدي عاصً الكعبً

فاطمة خلف

1955

 1199كاظم مهدي محمد الرستم

معصومة اسد هللا

1950

 1200علً هادي بنٌان بنٌان

جبارٌه كرٌم

 1955كرٌمه حمد علً علً

 1201علً قاسم صالح الدراجً

مكٌه حسن

1954

 1202لطٌفه حسن احمد المشهدانً

تفاحة صالح

 1951احمد حسن احمد احمد

 1203ماجده حسن سبتً سبتً

نعٌمه جمعه

1942

 1204غامل عباس محسن عجرش

بدرٌه ضمد

 1953كلثوم انعٌمه عوٌد التمٌمً

 1205كظٌمه مطر عباس العزي

سرحه زغٌر

 1940انعام عبد الكرٌم سرحان الجنابً

 1206علً مزبان حافظ آل ازٌرج

حسونه علً

 1953سلٌمه منشد عجالن ال ٌوجد

 1207كمٌله مشوح باص الزٌدي

طلٌعه جبٌر

1943

 1208علً عبطان عوٌد الشمري

فهٌمه خاجً

1953

 1209غنٌة حسٌن محمد محمد

صالحة كاطع

1950

 1210عواطف شبل جبر الموسوي

بدو جبر

1955

 1211علً عباس علٌوي

زهرة عبود

 1952نٌسان علً عباس

 1212كرٌمه سلطان مجذاب البناء

خٌرٌه حمدي

1952

 1213ماجده خضٌر عباس العامري

غنٌه علً

1943

 1214غنٌه عبداالمٌر علً علً

بدرٌه جواد

 1937طالب محمدطه داود داود

 1215عنٌد خلف هاشم الزٌداوي

طلٌعه حمد

1951

 1216كرٌمه جاسم محمد محمد

ردسه احمد

 1922علً احمد محمود محمود

 1217عوده حطٌحط علوان الكعبً

كبشه شلش

 1947زهره عبد سلمان مقاصٌص

 1218كافٌه مهدي عبٌد الحدٌثً

حمده حسن

1943

خلٌله ابراهٌم احمد احمد

طارق حسن حمٌد العزي

تركٌة كنبر شغٌت

 1219مثنى خلٌل ابراهٌم العاٌش

جاسمٌة حمادي

1944

 1220علً عبد الحسٌن علً

زنوبه محمد

 1946امل عبد الحسٌن علً

 1221كرٌم عواد سعٌد سعٌد

هظٌمه حسن

 1953كرجٌة رشٌد سعٌد السعدي

 1222علً حسٌن سلطان العتابً

نهد مطلك

 1945كمشه راهً علٌخ العتابً

 1223لٌلى فاضل عبد العبٌدي

صدٌقة زٌدان

1947

 1224غازٌة عباس علوان علوان

فضٌلة حسن

 1940نداء علً حسٌن الكناري

 1225كرٌمه احمد علً المشهدانً

قنده عبدالعزٌز

 1963خضٌر حمدان كاظم الجبوري

ماجد ابراهٌم حسٌن الكناري

 1226لطٌف ابراهٌم عباس العكاشً

علٌه نومان

 1954كرٌمه خضٌر نومان العلوانً

 1227لفته سلٌمان صالح الجبوري

حمٌدة حسٌن

 1939قحطان لفته سلٌمان الجبوري

قادرٌة حبٌب احمد النداوي

 1228لطٌف عبدهللا صالح الدلٌمً

نشمٌة ذٌاب

 1941مهند لطٌف عبدهللا الدلٌمً

غنٌة خمٌس صالح الدلٌمً

 1229كملٌه علً سلمان الهاشمً

بدرٌه صالح

 1943هناء خلٌل ابراهٌم العطار

 1230علً وادي كماش المشتتاوي

زهرة دراج

1953

 1231علً محمد مشكور حمٌداوي

حسنة عبود

 1927نغم رعد نصٌف غرب

 1232علً حمود جري الدراجً

موهه وجر

 1953حمدٌه كاظم حمٌد الدبٌسً

 1233غزه حسٌن حسون الباوي

حكٌمه كاظم

 1940نهاد عزٌز حمود الباوٌه

 1234لقاء حسٌن خلف المٌاح

بدرٌه عبد الحسٌن

1949

 1235لطفٌه محمد رشٌد المال حوٌش

حسٌنه محمود

1943

 1236كرٌمه جواد كاظم الجنابً

حسنة بخٌت

 1959محمد حمد صالح =

 1237علٌه كاظم شندول ابو بدر

غبٌشه كرٌدي

1922

 1238لعٌبً عبد الحسٌن قحط الكعبً

سكنه غافل

1950

 1239عماد سعٌد مجٌد عبطان

بتول جعفر

 1954هناء فٌصل عباس الحسنً

 1240كتبة عودة حمود الفداغً

حسن عامر

 1927محمد حسٌن محمد العبٌدي

 1241كرٌم محمد حسن مشهدانً

حمٌده جاسم

 1952رسمٌه علً خلف النعٌمً

 1242غنٌه حبٌب صخٌل العكٌلً

نجدٌه صافً

1949

 1243لٌلى خضٌر عزٌز العزاوي

شكرٌة توٌه

1952

 1244علً عبٌد سلطان الركابً

 1949هٌبه علوان حسن الجنابً
ركٌه خضر عبٌد سلطان

 1245غالم خلف راشد

مثله خلٌف

1945

 1246ماجده رشٌد خمٌس العمبري

حدٌده مجٌد

1950

 1247غرٌبة عودة بدر العكٌلً

خدٌجه ابراهٌم

1944

 1248مائده جاسم محمد الدلٌمً

عثمه حسن

1946

 1249عمار عاجل سلمان الجنابً

فطٌمه عبٌد

1951

 1250غنٌة فهٌم طعٌس الشمري

زهره عاصً

1944

 1251لٌلى جاسم محمد محمد

سعدٌة سبع

1950

 1252علً حسٌن معٌدي الجبوري

حمدٌه جاسم

1950

 1253غالب جاسم محمد االمً

ركن هور

 1956رجاء هاشم محمد ال جندٌل

 1254كرجٌة خلف حمادي البعالوي

بهٌة سعود

 1939قاسم حمادي خلف البعالوي

 1255علً شندي ثجٌل السراي

زهره روضان

1955

 1256غازي عوده دخٌل دخٌل

ضٌة صادق

1943

 1257كاظم حسن ولً االشرفً

حٌاة غانم

 1258هٌفاء عبد الملك عبد الرزاق الفضلً ولدان خلٌل

عباس علً محمد حمٌداوي
ندى محسن حمود الباوي

صالحة محمد شبٌب العبٌدي

 1951امل عبدهللا شرٌف السورجً
1951

 1259محمود عٌسى مطلك الجواري

حسنه حسٌن

 1936شكرٌة محمود عٌسى عٌسى

 1260محمد عبود جاسم الغنطوسً

خمٌسه احمد

ٌ 1955سرى ابراهٌم جاسم الغنطوسً

 1261فاضل حسٌن لفته العتابً

سكٌنه حسٌن

 1952هناء كاظم شالكه البهادلً

 1262فاظل عباس علً العنكبً

زنوبه حسن

 1954معٌوفه عبد علً العنكبً

 1263محمد عبود جواد الزبٌدي

لطٌفة ابراهٌم

 1946فضٌلة علً حسٌن الحمدانً

 1264محمود عجاج محمود فراجً

خلفه خلٌفه

 1954ساهره خلف سعود الركٌباوي

 1265محمد فاضل شاكر النعٌمً

مدٌحة شاكر

 1952عبد الرحمن محمد فاضل النعٌمً

 1266فرٌدة سلمان حسٌن الشطاوي

خٌرٌه علً

1944

 1267فاضل كاظم نعمه البصري

صفٌه اسماعٌل

 1948فتحٌه ٌوسف ابراهٌم المشهدانً

 1268فخرٌه حسٌن محمد البنداوي

جاسمٌه خفً

1952

 1269مشرف عبدالحمٌد جاسم جاسم

جوزه ابراهٌم

 1942محمد مشرف عبدالحمٌد عبدالحمٌد

 1270محسن داود حمد حمد

نفوذ حمادي

1945

 1271فاطمه جاسم طوٌرش الكنانً

مكٌه عطٌه

 1936هادي علٌوي لفته الكنانً

عٌسى صالح حسن النعٌمً
رجاء كاظم شالكه البهادلً

اٌمان احمد نجم الدٌن الواعظ

حسن علٌوي لفته الكنانً

 1272فائزة ناجً عبد هللا عبد هللا

فاطمة عباس

1955

 1273فرج بدر حافظ حافظ

زغٌره سدخان

1949

 1274محمود عبدهللا محمد الزوبعً

فرحه جزاع

1946

 1275محمد فرج شمه زنكنه

خاور علً

 1940سكٌنة عبدهللا صفر زنكنه

 1276مدٌحه حمٌد عباس الجبوري

ترفه بارود

1947

 1277مدٌحة عبدالجبار ناٌف الدلٌمً

بهٌة سلمان

 1930نهلة مالك عبدالجبار الدلٌمً

 1278فخرٌه كاطع موسى العوادي

قند حسن

 1922سلوى جابر عبدهللا العوادي

 1279فضٌلة حمد هللا علً الشدٌدي

ٌاسة جعفر

 1951زٌنة نوري صادق الشدٌدي

 1280فائزة رشٌد سلمان العبٌدي

فضٌله عباس

 1950االء عبد الكرٌم عبدهللا التكرٌتً

 1281فرحه علً كطوف العبودي

كارهن غالم

1947

 1282غنٌه مهدي عباس النداوي

حنٌه كاظم

 1951طلبه ناصر حسٌن العامري

 1283محمد جاسم محمد العزاوي

عنٌده حمد

1955

 1284فاطمه ٌاسٌن سلمان الموسوي

فرجه جاسم

1954

 1285محمد عبد الوهاب احمد

خدٌجه مجٌد

1951

 1286فتحٌة صادق صبري المراٌاتً

نورٌة هادي

1956

 1287محمود خضٌر جاسم الطائً

ملكه حسٌن

1955

 1288فطومه قاسم محمد وحٌالتً

سكٌنه ٌوسف

1953

 1289مراد حٌدر مراد مراد

دولت اسد

 1949زاهره محمدعلً اسد اسد

 1290فاطمه علً ناصر العطوان

زهره مطرود

 1950عداي سلمان محمد القرٌشً

 1291محمد علً حرٌمش البومحً

كنوه حمودي

 1945صفٌه علً جاسم السعدي

 1292محمد احمد زوٌد العٌساوي

كفاٌه مجبل

1953

 1293فاضل عباس حسٌن شطاوي

حلٌمه جواد

 1954عفراء احمد جاسم الربٌعً

 1294مطر عبد خمٌس المشهدانً

مهدٌه سلمان

 1944عانه ابراهٌم خمٌس المشهدانً

 1295فاطمة صكبان علً الفٌاض

حورٌه كاظم

1951

هدى محمدعلً توفٌق توفٌق

 1296محمود علون نفل نفل

مجٌده احمد

 1952نوره مجٌد رعد رعد

فضٌله علوان نفل نفل

 1297فخرٌة صلف خلف

شلتاغة دباش

 1947عروبة نوري محمود

عدنان شكري محمود

 1298فاطمه محمد شاطً النصٌري

كاظمٌه رشده

1950

 1299مصطفى كاظم عبد علً العوسج

غنٌة ابراهٌم

 1972نورٌة علوان كاظم الشٌبانً

سناء عطا ابراهٌم العزاوي

 1300مطلك لطٌف حسن حسن

عمشة سرحان

1953

 1301محمد جلوب قدوري قدوري

كمٌله سلطان

 1952اسماء تركً ناصر ناصر

 1302فاطمه موسى علوان ال سعبر

تمامه حسن

 1965حسن صافً علوان ال سعٌد

 1303مطر فٌاض عكله الحمدانً

حلوه احمد

1923

 1304فطٌم موزان محمد الساعدي

ربٌه زوٌر

 1954ملكٌه موزان محمد الساعدي

 1305مسٌرة محسن علً العٌساوي

هدهوده حرفوش

1949

 1306فاطمة باقر مهدي مال هللا

تقٌة هادي

 1939امنة كاظم جلٌل الزبٌدي

 1307فتحٌة حسٌن حمودي الشالهً

رحمه هلٌل

 1308محمد عبدالجبار موسى ال منصور زهرة شلش

1952
 1975زهرة شلش عبد الواحد الكنانً

 1309محمد شرٌف عباس العزاوي

فتحٌة علً

 1310محمد غنً حسون العبٌدي

جورٌه ٌاسٌن

 1952رجاء عبد االمٌر مهدي الشرقً

 1311فاضل علٌوي اعبٌد اعبٌد

ارضٌه اعوٌد

 1947حٌدر فاضل علٌوي علٌوي

 1312فاضل محمد شنٌن الدراجً

حٌاة حمود

 1978حٌاة حمور حسٌن الدراجً

 1313فخرٌه كعٌد جاسم ظاهر

غرٌبه سلمان

1947

 1314محمد اسماعٌل علً الخزرجً

حسنه فرحان

1945

 1315محمد عبدهللا سلمان المشهدانً

هظٌمة أحمد

1947

 1316مكٌه حمٌدي احمد العزاوي

حدٌه عبد هللا

1941

1948

 1317فاطمه شامخ سنٌد الساعدي

سكنه عبود

1949

 1318فضٌله عبد حسٌن المٌاحً

بشكار علً

 1956حسٌن راضً خلٌف الصرٌفً

 1319محمد عبدالرحمن صالح برزنجً

بدرٌه عبدالجبار

 1956بشرى طه علً الطائً

 1320فاطمة نعمه علً ابو رغٌف

وصف كاطع

1954

 1321معد فاضل عباس الجبوري

بسٌه احمد

 1955وفاء عبداللطٌف علً شٌبون

 1322محمود احمد جمٌل جمٌل

رحمة كرٌم

1936

 1323مروان محسن علً الدلٌمً

سمٌره نجم

 1979سمٌره نجم هالل الدلٌمً

 1324فاطمة شراد محٌل العكٌلً

حسنه عبد الحسن

1951

 1325فاطمه كناوي جاسم

فتنة حسٌن

1947

 1326مضر عبدالودود جاسم الشٌخلً

سلٌمه وهٌب

 1942سهٌله ٌوسف عبود الفالحً

 1327فاطمه مطر غرٌبج انكلٌزي

زهره محسن

1944

 1328جاسم محسن بندر الربٌعً

نشمٌه راشد

 1942محمد جاسم محسن الربٌعً

 1329فوزٌه هادي حسن العبٌدي

فرجة محمود

 1952محمد قاسم حسٌن الجبوري

 1330فهد حسٌن كردي البٌاتً

حصٌله واحد

1954

 1331كاظمٌه حرٌن محٌسن القٌسً

زنوبه فلٌح

1950

 1332ناٌف محمد حبٌب الخزرجً

شكره محٌمٌد

1946

 1333ناٌفه محمد سعٌد

مسٌره عباس

 1945حٌدر نجم عبدهللا

 1334كاطع امشتت اكرٌم الساعدي

مكٌه سلمان

 1954حرٌه عبدعلً جعفر الدهوي

 1335مهند عبدالرحمن محمد الهاشمً

محروسة داود

1955

 1336قاسم عبدهللا كرٌم الفرٌجً

ماٌهن كاظم

 1975ماٌهن كاظم فنجان الفرٌجً

 1337ناصر حسٌن بوهان الغرابً

هٌله حمزه

 1953ضٌاء ناصر حسٌن الغرابً

 1338فٌصل حسٌن حمادي البحرانً

حجٌة جابر

 1956فوزٌه محمد زبون الالمً

 1339مناهل فدعوس سلمان سلمان

حمده ربٌع

 1951طه محمد حسن حسن

 1340قٌس محمد صالح الدغمان

نجٌة عبد المجٌد

 1954صدوف حقً ابراهٌم النقشبندي

 1341قاسم مخٌلف سعد السراي

خدٌجه حمٌد

 1966فلٌحه خلٌفه سعد السراي

 1342منى عبد الجلٌل عبد الحسٌن زنكً فخرٌة كاظم

 1950موفق كاظم جدوع عكله

 1343كاظمٌة مغتاض عباس العزاوي

ثالثه مطشر

 1955بتول فالح مجٌد العزاوي

 1344نزار عبداالمٌر محمد الخفاجً

غنٌه حسن

1947

 1345نزهت عبود فرج الحدٌدي

خٌرٌه حسٌن

1953

 1346فوزٌه شرقً احمد احٌلً

صاٌه رضٌو

 1947محسن محمد اٌدام اوحٌلً

 1347فوزي منشد راهً الساعدي

هاشمٌة طاهر

1952

 1348فوزٌه محمد عبد الرضا السعدي

نعٌمه الزم

1942

 1349قسمه لفته خلف البو علً

سكنه زغٌر

1935

 1350فهٌمه املٌبس ناهً الشمري

حسنه ردام

1947

 1351نجاة نوار صالح محمد

حمده محمود

1956

 1352قبٌلة كاظم زلفة الشبلً

نجمة عبود

 1948رٌاض نوري ظاهر الكنانً

 1353نبراس محمود حسن ملوكً

عفٌفة ٌحٌى

 1950هناء بهجت سلمان العبٌدي

 1354فوزٌه عبد الكرٌم حسٌن حسٌن

صبرٌه رشٌد

1955

 1355كاظم مطشر حافظ الزركانً

سعٌده حسٌن

 1953خوله محسن ابوكٌف الزركانً

 1356فوزٌة صالح براهٌم البطاط

هٌلة معلة

1948

 1357نجله علً كاظم العباسً

فضٌله حسن

1955

 1358ناجحة تقً عبد الحسٌن الكعبً

معصومة ابراهٌم

1950

 1359مؤٌد حمٌد صالح الجمٌلً

نسٌمه مهدي

 1949نداء عبدالحسن عنك الجمٌلً

 1360منى عبدالحسٌن مطر العٌساوي

لٌلى زغٌر

1954

 1361قاسم محمد حسن الخزرجً

رازقٌة محمد

 1948أحالم حسٌن سعٌد السعٌد

 1362منصور محمد عباس العانً

فطومة علً

 1936اٌمان حسن عبدالحمٌد الراوي

 1363كاظم مٌذاب كرم كرم

نبات دلً

 1951ماجده عبد الحسن غاوي الكنانً

 1364فوزٌه هادي احمد ربٌعه

نعٌمه مهدي

1945

 1365منى عبد الكرٌم عبد الرحمن الحجازينبٌهه احمد

سعاد خالد محمد

كلثوم محمد راضً العوادي

خدٌجه حمٌد زغٌر السراي
مؤٌد عبد الحسٌن عباس العزاوي

نجدت بهجت سلمان العبٌدي

احمد منصور محمد العانً

1948

 1366ناهدة عبد الجبار محمد غرٌري

ترفة علً

1948

 1367نزٌهه عبدهللا حمد المشهدانً

زهره عبدو

 1947خضٌر قاسم عبدالكرٌم المشهدانً

 1368مٌسون عبد اللة ناصر الزٌدي

ادٌبة محمود

 1954عماد عبداللة ناصر الزٌدي

 1369قاسم محمد حسن العكٌلً

علٌه خلٌف

 1948فوزٌه حسن سلمان العكٌلً

 1370كاظم رحٌمه عكاب عكٌل

رٌبه رزوقً

1952

 1371فوزٌه كرٌم محمد السوره مٌري

عطٌه توفٌق

 1955حسن ٌوسف قاسم السوره مٌري

 1372ناهده مصطفى نجم الدوري

نبٌهه عمران

1947

 1373مً صدٌق طه الصباغ

نوزت نجٌب

1955

 1374مولود سلمان حمد الجبوري

علٌه جاسم

 1956كرٌمة حاتم علوان الجبوري

 1375نجلة عبد الرزاق طعمه الجبوري

وضحه عباس

 1954فلاير عبد الرزاق طعمه الجبوري

 1376مهدٌة حمد ذباح المعموري

سعده شبال

 1947حسٌن علً خمٌس المعموري

 1377مً تحسٌن عبد الجبار عبد الجبار

اسٌا خلٌل

1955

قاسم عبدالكرٌم حمد المشهدانً
اٌاد محمد حسٌن جعفر الزبٌدي

عبد المهدي حماد شٌبان الجنابً

 1378قسمه عرٌبً فلٌح الساعدي

غنده حسٌن

 1945عواطف عبد سلمان الساعدي

 1379مهدٌه حمد ابراهٌم الزوبعً

وسمٌه اسماعٌل

1954

 1380قبٌله محمود زوران البهادلً

طلٌعة كاظم

1955

 1381فوزٌه ضمد صٌهود االسدي

جمٌله زغٌر

1950

 1382مؤٌد عبدهللا رشٌد الشالجً

صبٌحه حمودي

 1948امتٌاز رشدي رشٌد الماضً

 1383قاسم لعٌبً كحٌط وحٌلً

شلتاغه ٌاسٌن

 1947خلدون قاسم لعٌبً وحٌلً

 1384نزٌهه ابرهٌم احمد العبٌدي

ثرٌه حمٌد

1948

 1385قاسم جاسم محمد الزٌدي

حسنه جمعه

1951

 1386نجم سلٌم نجم القٌسً

فاطمه احمد

1954

 1387منٌر شاكر محمود المشهدانً

شفٌقه حسٌن

 1951محمد منٌر شاكر المشهدانً

 1388نجاح فرحان شراد

مرهج حسن

 1945مجٌد حمٌد محسن

 1389فهٌمه جسام محمد الجبوري

جسومه عبد

1947

 1390نزهه صالح أحمد عكٌدات

حمزٌه مطلك

 1948لمٌس طه محً العبٌدي

 1391نجٌه منزل حمٌد حمٌد

صفٌه خلٌل

1953

 1392فوزٌة ناصر سلمان العجٌلً

كمٌلة محسن

1945

 1393قاسم سلمان ساجت الكنانً

فٌهن محسن

1954

 1394مهدي عباس شرقً الجبوري

نوفة صالح

 1953ابتسام عزٌز خلٌل البونصر

 1395كاظم جبر عبرة الالمً

فاطمة غلٌم

 1939بشرى كاظم جبر الالمً

 1396نجٌب حمٌد مجٌد شوك

فرحه محمد

 1954ظفر عبدعلً محمد الشوك

 1397نورٌه جار هللا سعود الزوبعً

نورس حمد

 1949طارق زوبع خلف الزوبعً

 1398نقتل مهدي عطٌه الجبوري

سلٌمه عباس

 1956جعفر نقتل مهدي الجبوري

 1399هدٌة ذٌاب ملحم الدلٌمً

جورٌة أحمد

 1952صباح نوري صالح النعٌمً

 1400نهاٌه ٌوسف صالح الزوبعً

علٌه فٌاض

1935

 1401كامل زغٌر عكلة مناحً

رزٌة عباس

 1943وسن كامل زغٌر عكلة

 1402نهى عبد الجبار مصطفى العانً

نجٌبة ناجً

 1947مهند توفٌق أمٌن البٌرمانً

 1403نعٌمة ابراهٌم سوٌر

علٌه حمادي

1953

 1404كرٌم عبدالكرٌم بدوي الالمً

شذره سمٌر

1944

 1405كاظمٌه عبد شمال الالمً

حضٌض بصٌص

1945

 1406لٌلى مطلب راضً راضً

جماله محسن

 1965ناصر سعدون سلطان فاضلً

 1407لذٌذه عوٌد علوان الكاطع

حنٌنه هاشم

1953

 1408نوري فاضل غضٌب غضٌب

كافً حسن

1951

 1409نوفه علً حمزه الزوبعً

علٌه صالح

 1963مصلح حسٌن عنٌد الزوبعً

 1410نصٌف جاسم محمد سهٌل

رفعه ٌوسف

1951

 1411لٌلى جوحً جبر البوعلً

صبرٌة محمد

 1955سمٌرة عجٌل عكباٌة التمٌمً

 1412هناء محمود عبد القادر اللهٌبً

خٌرٌة محمد

1956

 1413هٌفاء خٌر الدٌن محمد الزرقً

سالمة شرٌف

 1948صباح مهدي صالح الجاوش

 1414كٌفٌة محمد احمد المندالوي

فانوص داود

1937

 1415هدى كمال عبد الجبار

ستوته عبد الوهاب  1957صهٌب فهد نصار

 1416ماجده حمٌد صٌهود مشتت

فخرٌه خضٌر

1955

 1417هانً محً الدٌن محمد

ندٌمه حسن

 1955شذى ازهر ابراهٌم

 1418الزم جاسم محمد البهادلً

خالده حمدان

1955

 1419لطٌفه هاشم شكر الزبٌدي

محبوبه محمد علً 1939

 1420لمٌاء منهاج هادي شبر

نعٌمة شبر

 1949منى منهاج هادي شبر

 1421هناء عبدالرزاق مهدي الدجٌلً

سعٌده عبدالرسول

 1945احمد شهاب احمد البحري

 1422هشام داود سلمان عبدالحلٌم

سوده عبدهللا

 1956وضحه ابراهٌم خلٌل حٌدر

ابتهال لوٌس اسحاق وكٌله

مدٌحه عبدالباقً محمد اآللوسً

هٌثم ٌوسف صالح العكٌدي

شذى حمٌد مجٌد شوك
عربٌه ٌاسٌن ارحٌم الجبوري

سلٌمة حربً خرٌبط الحمود

امتثال كمال عبد الجبار الجنابً

بشرى عبدالسالم مبارك مبارك

 1423لٌلوه عبد كلش الكعبً

جماله عطٌه

1951

 1424لبٌبه محمود اسماعٌل الركابً

خٌرٌه علوان

 1938خالده عبد المجٌد مصطفى كركوكلً ضٌاء حسٌن اسماعٌل الركابً

 1425كرٌمه مطر نزال الدلفً

زهره بالً

 1962علٌوي حمد صالح دلفً

 1426كفهن ناصر جبر الزٌرج

موحه مطنش

 1942جماله ناصر جبر الزٌرج

 1427ماضً داٌش ٌوسف الفوادي

فاطمة رسن

 1954خالده جاسم الزم البزونً

 1428كامل عبٌد حسٌن العجٌلً

منسٌه خضٌر

 1955حسنه وهاب حسونً الفضلً

 1429كاظمٌه عبد محمد محمد

شنونه علً

1941

 1430نورٌة جرجٌس سلمان النعٌمً

رداسه محمد

1948

 1431هٌفاء احمد جواد الفراجً

خٌرٌة رشٌد

1955

 1432نوره عداي مشعان الزوبعً

وضحه شاهٌن

 1961عباس رشٌد شٌحان الزوبعً

 1433كوكب فاضل حسٌن الربٌعً

نجٌبه مجٌد

1954

 1434نهى عبدالقادر خالد

خدٌجه جاسم

1953

 1435كفهن حسن شاٌع السلٌماوي

شنٌنه عبد هللا

 1939سهام عبد مفتن السلٌماوي

 1436هٌفاء سلمان حسون الشكره

مدٌحه علً

1956

 1437كرٌم عباس احبش العمٌري

صبرٌه عشعوش

1956

 1438كرٌم طاهر خلف سلٌم

حرٌه كاظم

 1956عامره جبار كاظم الشمٌالوي

 1439هٌفاء سالم جابر السعٌدي

نجٌه جونً

1952

 1440كمٌله ناسً بدر البٌضانً

نجمه عبٌد

1953

 1441كربول حزٌم حافظ العرانً

عفره جبر

1947

 1442لٌلى حسن مطلك الحسٌنً

فاطمه ٌوسف

1945

 1443نعٌمه عٌسى مطلك الجواري

حسنه حسٌن

 1948غازي محسن غدٌر الجواري

 1444كاظمٌه خزعل مثنى شمٌالوي

كعٌهن وادي

1949

 1445كرٌم باهٌز عباس جنابً

ظمٌنه فضاله

1951

 1446نسرٌن محمد عبد هللا الجاف

منٌره عبد هللا

1949

 1447نعٌمه هجرس فٌصل الحجازي

فهٌمه قاسم

 1954انعام بشٌر سالم العاشق

 1448لٌلى هٌجل عباس

نعناعة عالج

1939

 1449نومان احمد خلف المشهدانً

علٌه صالح

 1953سمٌعه عباس صالح المشهدنً

 1450هدٌه مزهر نجم العكٌدي

علٌه صالح

 1451كتٌبة جهلول ابوحسنة البو علً خان سكٌنة هادي

وحٌده بشٌر سالم العاشق

1950
 1950عزٌز خلف مهدي البوتوثٌة

 1452هناء محمد ناصر الخالدي

ماهٌه عبدهللا

1954

 1453لطٌفه حسٌن ماجان الباوي

زهره بوري

1955

 1454نصره عناد نهار نهار

ردافه علً

 1954ادرٌس ٌعكوب ٌوسف نهار

 1455كعٌه خفً خافور

مثله لفته

1917

 1456كرٌمه عباس كرٌم الدلٌمً

حمدٌه باقر

1953

 1457كٌم شمخً موٌد السلٌباوي

بطجه عنٌد

 1949غنٌده داخل موٌد السلٌباوي

 1458لطٌف ضمد نصار الدلٌمً

رداعه دحام

 1956حسنه شكر محمود

 1459ماجد عبود حسٌن الوحٌلً

نجٌة طاهر

 1964حلٌمة عبود حسٌن الوحٌلً

 1460هاشم محمود احمد احمد

زمو صالح

 1947كلثوم حسٌن محمود محمود

 1461ماجدة جاسم مشري العلً

ونسة حوٌل

 1941زٌنب حسن روٌح العبودي

 1462كمال جوده خلف خماس

فرحه عكله

 1950حٌدر كمال جوده خماس

 1463كرٌمه عبدالواحد عبدهللا الشمري

فطٌمه ظاهر

 1953اسماعٌل سلمان كاظم الشمري

 1464نظٌره احمد عباس الموسوي

سكٌنه محٌل

1953

 1465نعمان عبد هللا نوري البدري

خٌرٌة شهاب

 1938رافده جسام محمد الزبٌدي

 1466نوري محمد حسٌن حسٌن

فطٌم طه

 1952سعدٌه ابراهٌم حسن حسن

 1467نوال محمدعلً شٌتاوي شٌتاوي

تاضً اسود

1955

 1468لمٌعه كاظم عذٌبً الكرعاوي

سكونه عزٌز

1953

 1469نعمه محمود محمد الزنكنه

شوكة حسٌن

1953

 1470مكٌه خٌون ماحصل الزٌدي

كافً رومً

1955

 1471مقبولة ابراهٌم حسٌن الحٌالً

جمٌلة داود

 1940سهى حمٌد جفال البكري

 1472محمد عبدالمحسن مهدي الملٌة

لبٌبة محمد

 1953اباالحسن محمد عبدالمحسن الملٌة

 1473مراد محمود حسٌن زركوش

زكٌه عبدالرضا

 1955ملكٌه علً اسماعٌل زركوش

 1474محسن جبر علً الغرٌري

شده احمد

1939

 1475محمد فرٌح جبر الرجٌع

موهه زابر

 1945علٌه ناصر فلٌح الغزاوي

 1476محارب عبدهللا ابحٌوس الفرٌجً

سلوه مشرف

1947

 1477مدٌحه حسون حسن السودانً

نجمه مطشر

1949

 1478معصومه علً حسٌن العطوانً

زوٌنه خلف

 1956عبد الرضا عباس روضان العطوانً

ٌ 1479اسٌن محمود خلف المشهدانً

خلفه حمٌد

 1956وضحه احمد خلف المشهدانً

 1480محمد رسن بدر الدراجً

حرٌه حنتوش

 1937هدٌبه حسن بدر الدراجً

 1481محسن كمٌن عزٌز الغرٌباوي

جماله فرعون

 1955حمٌده لعٌبً حمٌد الغرٌباوي

 1482مجٌد محمود محمد الخفاجً

نعٌمه كاظم

 1944أحالم عبد جسام حوار

 1483مرٌسه حٌدر شرٌش المالكً

زنكله زامل

 1945حمدٌه عبد الرضا مهدي المالكً

حسنٌه عوده خلف خماس

علً محمد عبدالمحسن الملٌة

جاسم محمد رسن الدراجً

ٌ 1484اس خضٌر حسن التمٌمً

ردٌفة حسٌن

1950

 1485ولٌد عبداللطٌف محسن الجمٌلً

وفٌقه نصٌف

1950

 1486مجٌد صالح مهدي بدٌر

وبرٌه جبر

 1952نهله جبار مهدي البٌاتً

 1487ملكه جسام مصارع الروٌعً

فطٌم حسٌن

 1950كامل سعدون كزار الروٌعً

 1488محمد مهدي محمد الخفاجً

هٌله ولٌد

 1942جاسم محمد مهدي

 1489مهدي جاسم حمادي الدلٌمً

خٌرٌه صالح

 1942هدٌه علً حسٌن الدلٌمً

 1490وداد زكً شاكر شاكر

سعدٌه نجٌب

 1976زكً شاكر سلمان سلمان

 1491محمد شاٌع خٌطان ابدٌرات

رسمٌه علً

 1963ملكٌه شاٌع خٌطان البدٌرات

 1492مرٌم شجر عٌسى

شنٌنه حسن

 1939عفٌفه هاشم حسٌن

بدرٌه دنبوس سهٌل البدٌراوي

 1493محمد حسن مهاوي المساعدي

حطٌري لفته

 1941نعٌمة مهدي صالح المٌاح

ٌ 1494اسٌن سلمان ناصر الجبوري

نجمه سرهٌد

 1956جمٌله سالم ناصر الجبوري

رسمٌه سالم ناصر الجبوري

 1495مذبوبه محمد باشاغه الفرادي

شدهة سلمان

 1950علً كاظم حسٌن الفرادٌالساعدي

هناء عبد الواحد طعمه الربٌعً

 1496مكٌه خلٌل صادق الحمٌداوي

بنٌه سٌد

 1950محمد صدام عبد

 1497محمد صالح عباس الحداد

زكٌة حسٌن

 1956انعام عباس اسماعٌل علً المال

 1498وداد محمود عمر نعال

سعاد مصطفى

 1946منى صبغة هللا اسماعٌل الواعظ

 1499مهدي رشٌد خصباك الشمري

صفٌة حسٌن

 1953سعاد ابراهٌم سعٌد الخفاجً

 1500ملٌكه هاشم محمد الحسٌنً

شرٌفه حسٌن

1947

 1501مصرٌة محمد عوٌد القرٌشً

حكمه أحمد

 1951سالم حمزة حسن القرٌشً

 1502محنه عباس حسٌن البهادلً

فاطمه بهٌدل

 1940رحٌم جبار عبد الحسٌن العكٌلً

 1503مكٌة محمد مهدي مهدي

علٌه علً

1952

 1504ملكٌة متعب علً علً

فهٌمة رستم

ٌ 1954حٌى حسٌن مله مله

 1505وداد ابراهٌم اسود النعٌمً

فرجه نعمان

1951

 1506مكٌة حمٌد حمادي حمادي

نوٌهن زبٌري

 1952حسٌن علً طاهر خلٌفاوي

 1507محمد جبٌر خضٌر الخضٌر

ماٌعه سلمان

1956

 1508محمد ملك باري قٌس

شابا نو نزار

 1954سهام زٌنل ابراهٌم ال سلمان

 1509مدٌحه جبار لفته عزٌز

جاسمٌه رسن

 1947لمٌاء عدنان علٌوي حمدان

نضال صبغة هللا اسماعٌل الواعظ

ٌ 1510اسٌن جالل جبار البٌاتً

سعدٌه محمود

 1956جنان ولً علً البٌاتً

 1511ملكٌة سلمان شنٌدة الدفاعً

بدرٌة مصطفى

 1953علً عباس ٌاسٌن بنً الم

حربٌة فرحان عبد الحسٌن العكٌلً

 1512منذر عبدالجلٌل قاسم الخزعلً

سلطانة كاظم

1947

 1513ولٌد علوان حمادي العكٌلً

امل تامول

 1954سلٌمه عبود محمد المشهدانً

جلٌله عبود محمد المشهدانً

 1514محمود عبد عون عذٌب الشمٌالوي ثنوه علً

 1947محمد محمود عبد عون الشمٌالوي صبرٌه عبد الواحد عبد هللا الغرباوي

ٌ 1515ونس ناجً احمد السامرائً

امونه سعود

 1940غفران ٌونس ناجً السامرائً

 1516منذر رشٌد سلطان الساعدي

حبٌبه كرٌم

 1955عالٌه محمد فضل الساعدي

 1517مندوب خضٌر مرهج الربٌعً

هاشمٌة برٌسم

 1956ساجده مدب مرهج القرٌشً

 1518مجٌد مزهر مختاض الٌعكوب

عنٌزة حمود

 1935شذى محمد حسٌن جواد ال ٌاسٌن

 1519مها قاسم علً الشوٌلً

هاشمٌه هاتف

 1976عقٌل قاسم علً الشوٌلً

 1520وداد رشٌد ناجً الحٌدري

فخرٌة نجم

 1940عمار فوزي محمد الغرٌري

 1521مزهر ابو جري مهاوي الغراوي

مدلوله كاظم

1948

 1522منوه طبر مكوطر العبودي

معالٌه مختاظ

 1945حسن عكار عٌدان العبودي

 1523ملكٌه علً محمد الساعدي

زنوبه كاظم

 1940ابتسام كاظم منشد الساعدي

 1524وداد عبدالحمٌد هاٌس العامري

نوفة عبد

1955

ٌ 1525اسٌن عطٌه احمد العبٌدي

بهٌه جاسم

 1948نجاة علً كاظم الصفار

 1526وداد ٌوسف نعمه السٌاف

فاطمه عبد الكرٌم

1956

 1527وضحه احمد نصٌف نصٌف

زهره خضٌر

 1933رسمٌه محمد جاسم كاظم

 1528قاسم حبٌب عبد هللا الطائً

نجٌبة قدوري

1951

 1529هدٌة عبد حنش البهادلً

فطٌم مخرب

1952

 1530نورٌه جهاد حسٌن الساعدي

موجه علك

 1937كمال حمود حسٌن الساعدي

 1531وبرٌه غٌالن جبر الدراجً

مصر لفته

 1936عمران موسى كاظم الدراجً

 1532هادي جلوب فرادي الوزوازي

حالوه منصور

 1952صبٌحه علك لفته الوزوازي

 1533هدٌه علً مهندس المالكً

فاطمه كطٌف

1948

 1534هاشمٌه لعٌبً حسٌن العكٌلً

شاطٌه جبر

 1952صادق مهٌدي ذباح العكٌلً

 1535نعٌمة فاضل ارهٌف ال وانس

امحٌنة حمد

1947

 1536وجٌهة بالش صكر الجبوري

ام جالب هوٌش

1944

هناء غفوري علً السامرائً

هاشمٌه هاتف جالً الشوٌلً

عبدهللا عبد حسن الساعدي

عزاوي عاكول علً مهاوش

 1537نزهه عباس لفته المندالوي

زهره عٌدان

1950

 1538نورٌه علً عبد الحجام

بقجه راضً

1943

 1539هٌفاء عبدالحسٌن هادي العبٌدي

لمٌعة عزٌز

 1950االء عٌد الحسٌن هادي العبٌدي

 1540نصرت عبد الحسن عوده السلٌم

نسٌمه جاسم

1956

 1541وفٌة ماٌع عبود العبودي

حسنة عبد

1950

 1542هاشم ابراهٌم علً صبخً

حسنة محسن

 1952فخرٌة صبر سالم اجٌلً

 1543نضال عباس حسٌن الباوي

فخرٌة جاسم

 1953االء حمٌد جلٌل السٌمرلً

 1544هادي محمد محمود المهداوي

منٌره عزاوي

 1943نضال راشد فٌصل الفرطوسً

 1545نعٌمه محسن طاهر سراي

اشبكار فرحان

1943

 1546هٌبت كاظم حسٌن الدلبوزي

نورٌه حمودي

1952

 1547وزٌره تاٌه سلطان الباوي

كاظمٌه مطر

1946

 1548هوبً ثامر محمود االبٌض

وشلة ثجٌل

 1951جبار فالح محمد االبٌض

 1549وضحة علوان رجون الالمً

كطمة شرٌد

1929

رجاء عٌد الحسٌن هادي العبٌدي

حٌدر كاظم عبد الحمٌداوي

كاشً 1945
كاشًٌوجد
احمد ال
جمٌله
 1550نعٌم عبد الرضا احمد محمد عبد الرضا
 1551نركز عبود حمزة العبادي

معصومة علً

 1940خالدة جواد كاظم الخفاجً

 1552وبرٌه جواد كاظم المشاعلً

سلٌمه راهً

 1950سعده حسٌن صخً العكٌكً

 1553نجٌة عبد الحسٌن مهاوش الخلفاوي هٌلة بداي

قاسم حمزة حسٌن السماك

 1953كامل راضً جودة باقر

 1554واجده سالم جعفر الغرٌباوي

نسوم محمد

1950

 1555هناء مبروك رباط العتابً

حسنة شناٌة

 1968رسمٌة مبروك رابط العتابً

 1556هالة مجٌد ردٌف المنصوري

بدرٌة محمد

 1968بدرٌة محمد جواد القزوٌنً

 1557نوال محمود عمران بال

بدرٌه علً

1949

 1558وهاب محسن سهل الموسوي

غالٌه مهدي

 1949لٌلى محمد خلف الموسوي

 1559هاشم عباس علً السٌاف

صافٌه عبدهللا

 1944شكرٌة عاشور علً السٌاف

ٌ 1560ونس عباس اكبر المندالوي

شكر كاظم

 1956عالٌة حسٌن عبد كرٌم الالمً

ٌ 1561وسف احمد مصطاف الخفاجً

فهٌمه كاظم

 1954فاطمه حبٌب حسون العباسً

 1562وجٌهه حسن عزٌز الهماش

حٌهن عبد علً

 1951عادل خضٌر بغٌض الهماش

 1563هاشمٌه جبر عبد مكصوصً

عزٌزه خلٌل

1947

 1564نضال عباس ابراهٌم الجلودي

غنٌة عبد علً

1955

 1565ناجحه توفٌق حٌدر ازكوازي

عطٌه علً

 1956لٌلى توفٌق حٌدر بك ازكوازي

 1566هدٌه سرحان بدر العكٌلً

حسنه حبٌب

1949

 1567وبرٌه حسون موزان عكٌلً

عنٌده كرم

1953

 1568هٌفاء فاخر خلٌفه السعدي

نورٌه عبد الجبار

1955

 1569نورٌه زاٌد شمخً الوحٌلً

سعٌده اسعد

 1947علٌاء جبار عدٌم الوحٌلً

ٌ 1570وشه قاسم شلش بنً الم

شلتاغه زٌدان

 1957ذهب علٌوي مطر الدلفً

 1571وحٌد علً سفٌح عتاب

فطٌم حوشان

 1945علً وحٌد علً عتاب

 1572نعٌمه عبدهللا عبدالرزاق الغرٌب

اكرم توفٌق حٌدر بك ازكوازي

عدنان عبدالزهره حاتم وصالت

زهره صالح

 1956مٌس حسن خالد الشطراوي

محمد حسن خالد الشطراوي

 1573نصره رباط غالً الحمٌدي

سلٌمه نصٌف

 1951فاطمه محمود محمد السعٌدي

خلف محمود محمد السعٌدي

 1574نعٌمه رمٌض خلف الشهٌلً

عٌاله خلف

 1941دالل حسٌن رمٌض الشهٌلً

عبدالرزاق حمد عطٌه الشهٌلً

 1575وفٌه نوري داود علً باش

فضٌلة حمٌد

1955

 1576نرجس عبد فلٌح مفرجً

زهره صالح

1949

 1577هٌفاء فاضل عباس الفتال

نعٌمه سعٌد

 1956أزهار فاضل عباس الفتال

 1578هٌام عبود عطٌة الجواري

سنٌة هٌكل

1954

 1579هزل ضامن صنكور البو شامه

فخرٌه مطر

 1930زهره هزل ضامن البوشامه

 1580نعٌمه رحٌمه وادي البدري

انجٌه شوٌر

 1947علً تركً سلمان

 1581نعٌمه محمد الخمٌس التمٌمً

نجدٌه سلمان

1955

 1582هناء عبدهللا حسن الحكٌم

ملكه علً

1955

 1583واهم كامل زغٌر الساعدي

ركنه فهد

1946

 1584نعٌمة علً عنٌد الحلفً

سعدٌة محمد

1946

 1585نشمٌه حاجً علً االركوازي

نازاره امٌن

1952

ٌ 1586ونس فاضل عباس

حلٌمه صدٌق

 1956امل شاكر سالم

 1587نعٌمه جبار زبٌن الدهاربً

كاظمٌه جوٌعد

1951

 1588وزنه زائر حمود محٌسن الشرفً

بدوٌة علً

 1943محمد حسٌن علٌوي دراجً

 1589وسٌلة جبر عودة الخمٌساوي

فٌهن كلخان

 1932احمد جبار حشوش الخمٌساوي

 1590هدٌه حسن عبود الماجدي

بهٌه خلف

1952

 1591نهاد محمد عباس صالح

عطٌة محمد

 1956االء علً حسٌن السعدي

 1592نضال فاضل رشٌد جعٌب

فوزٌه مجٌد

1956

 1593وضحه هادي ثجٌل المعٌدي

ردافه خلٌفه

1953

 1594هٌفاء محمد باقر زوٌن

نهاٌة محمود

 1950وفاء جواد محمد زوٌن

 1595نضال رزوقً داود الراشد

خدٌجه حسون

1948

 1596ناهض خضٌر حسن الشمري

شرٌفة جاسم

 1949لمٌاء كامل محمد علً الٌساري

ٌ 1597اسر ردام وادي الحسٌنً

مهٌا مزٌعل

1944

 1598مٌسون زغٌر جبر الالمً

نورة معمر

1953

 1599هادي عوٌد حسٌن المٌاحً

حٌهن سرٌح

 1950زهره خلٌف عباس عباس

 1600جورت حسٌن عبدهللا المحٌاوي

نوفه عباس

1928

 1مهند محمد علً جعفر الهواش

مهجة باقر

 1958هدى عبد االمٌر مهدي شكارة

بلسم ضٌاء محمد جواد الشماع

 2حٌدر مجٌد لفتة الموالً

صبٌحة عبود

 1967عبد الرحمن حٌدر مجٌد الموالً

زٌنب مهدي ٌاسٌن العزاوي

 3سامٌه تالً جٌاد الفرطوسً

زهرة محمد

 1957احالم تالً جٌاد الفرطوسً

احمد سلٌم جاسم االمٌري

 4سلٌمه علً حمد العلوانً

سعده جاسم

 1962جاسم حمادي خلف العلوانً

بشرى عالوي خلف العلوانً

 5حٌدر فوزي محمد الربٌعً

فاطمه علً

 1961احمد حٌدر فوزي الربٌعً

شذى منصور رشٌد الالمً

 6امل غازي سلمان النصٌراوي

كاظمٌة حمود

 1964مٌثاق عبدالرضا ٌاسٌن الالمً

علً غازي سلمان النصٌراوي

 7سندس عبد المطلب صادق الحلً سلٌمه محمد
 8كاظم عٌدان صعٌع الشوٌلً
 9علً داود حسٌن االنباري

زغٌره حجاي

 1970ارسالن عبد المطلب صادق الحلً علً عبد المطلب صادق الحلً
 1968صبٌحه هادي وارد الحمٌداوي

رسمٌه هاشم قاسم الحمٌداوي

تاجه حمودي

 1957بتول علً داود االنباري

اٌناس جاسم محمد شنه

 10ضٌاء خضر عبد الجبار الجبوري

سلٌمة خضٌر

 1960اسراء ضٌاء خضر الجبوري

حنان احمد مجٌد النعٌمً

 11محمد اسماعٌل شكر حمٌدي

رحٌمة عبد اللطٌف  1962نضال اسماعٌل شكر حمٌدي

سراب مجٌد احمد الخزرجً

 12قصً علً حمود الجبوري

خٌرٌه شهاب

 1979كرٌمه علً حمود الجبوري

حمدٌه علً حمود الجبوري

 13عادل عبد االمٌر حسن عامري

خضره خزعل

 1957فائزه عادل عبد االمٌر عامري

كتبه راضً حسٌن الشمري

 14نهاء محسن مجٌد الدره

خالده سوٌد

 1996حسن قٌس سعدون فوزي

قٌس سعدون فوزي داود

 15سعد عٌدي جفال الموسوي

زكٌة جبار

 1963منى عباس محمد علً الخفاجً

اقدام نعمة فرج العبودي

 1957زٌنب محمد عبد االمٌر الشمري

رافده نعمان حسن العبٌدي

فهٌمه علً

 1962سامر محمد صالح صالح

ٌسرى شاكر محمد محمد

 16عبد العزٌز عبد الحمٌد عبد هللا الراويبنٌه عبد الرحمن
 17محمد صالح مهدي مهدي
 18محمد حٌاوي ٌونس الٌاس

نورٌه رشٌد

 1965اسراء حٌاوي ٌونس الٌاس

هٌام ذنون قاسم الجبوري

 19سلٌمه حسن مطشر الزهٌراوي

غنٌده عاتً

 1959هٌفاء شناوه راضً الزهٌوات

فالح حسن مطشر الزهٌراوي

 20نبٌله علوان شالل الدلٌمً

فضٌله عواد

 1963منى محمد كاظم الجبوري

محمد كاظم قاسم الجبوري

 21اركان عدنان عمران الٌساري

رجاء صادق

 1975عبدالرحمن اركان عدنان الٌساري

ابرار غازي محمد

 22كرٌم حسٌن سلمان بنً سعد

رازقٌة حمودي

 1959كرٌمة حٌن سلمان بنً سعد

 23سعدٌة عبد حمادي المشهدانً

مقبولة خلف

 1966دالٌا احمد سالم المشهدانً

اسماعٌل عبد حمادي المشهدانً

 24صفاء جاسم حمودي النعٌمً

فضٌله احمد

 1966زٌاد طارق جاسم النعٌمً

سهاد عبد الرزاق حمود

 25امٌر صباح كاظم السعدي

نهله لفته

 1991حوراء صباح كاظم السعدي

زهراء صباح كاظم السعدي

 26محمد علً ولً عباس

فكري علً

 1975بنٌن ولً عباس

شرٌهان عبد هللا علً

 27ابتسام عبد الزهره هادي الخزاعلً فضٌله غالً

 1976عبد الكرٌم صادق سعٌد شٌخ حسٌن

 28رحٌم عوٌد زاٌر العكٌلً

نصرة ثجٌل

 1977زٌنب رحٌم عوٌد العكٌلً

 29سناء هاتف رشٌد دبشً

رباب علً

 1968فاطمه هاتف رشٌد دبشً

تركٌة عبٌد شالل العكٌلً

 30اسامة بدٌع عبدالمجٌد الداودي

ادٌبة وهبً

 1964مواهب بدٌع عبد المجٌد الداودي

النة خالد حسن الكتل

 31عدنان مهدي عدنان الشدٌدي

زهره فرج هللا

 1971هدٌل مهدي عدنان الشدٌدي

مٌثاق عبد المجٌد احمد الشبٌب

 32انمار اكرم ابراهٌم ابراهٌم

ماجده كامل

 1975بٌداء عبدالكرٌم صادق صادق

سهاد اكرم ابراهٌم ابراهٌم

 33عباس صالح محمد المشهدانً

غداره عبدالرزاق

 1965باسمه سعٌد عبٌد المشهدانً

اسماء صالح محمد المشهدانً

 34ابراهٌم خلٌل عزٌز العكٌلً

المٌعه سلمان

 1971جمٌله عزٌز جبر العكٌلً

هٌفاء عبد الحسٌن عكار العكٌلً

 35طه كرٌم جاسم الجبوري

حمدٌة عودة

1974

 36عدنان عبد الحسٌن رضا شكرجً

بهٌجة مجٌد

 1959بشائر عبد الهادي جعفر طٌبة

 37ابتسام كاظم جبر الكنانً

رضٌه شناوة

 1962عبدالستار خلف جبار

 38كرٌمه احمد شكر العامري

سعدٌه عبود

 1960موفق ابراهٌم عبد العامري

 39حسٌن عبد الكاظم محمٌد السلطانً بركه عبود
 40خالده عبدالرزاق عبدالقادر االلوسً فؤاده كامل

 1958فهٌمه كرٌم ابراهٌم البوسلطان
 1965حازم محمد عزٌز االلوسً

 41اسحاق خلٌل جمعه الطبلً

رزٌقه عباس

 1966سلٌمه خضٌر عبد

 42فالح خلف عبدهللا الجبوري

فضٌلة مجلً

 1957احالم مهدي صالح الجبوري

 43عدوٌه عبد الرضا حسون الجنابً

جبره كاظم

 1968ناهً عبد عالوي الجنابً

 44بتول حسٌن علوان الخفاجً

علٌه عباس

 1957صبرٌه حسٌن علوان الخفاجً

 45زهرة محسن جبار الجعٌفري

هالله حسن

 1971عبد الجلٌل رشٌد ٌوسف التمٌمً

 46بدرٌه خالوي رحٌم ال عاٌد

كمٌله رحٌم

 1972رٌاض كاظم جبر المخٌلفً

 47أحسان عطا عبد السعدي

بهٌجة عبد هللا

 1961نجاة نعمة عبد الحسٌن السامرائً

 48مهدي عبد حمزه سعٌدي

حمده عبٌد

 1960شاكرة خضٌر حمزه سعٌدي

 49عبدالكرٌم علً عباس الفطن

نبٌهه محمد

 1962خلود صادق حمود الكنانً

 50هناء مجٌد مهدي جدوع

مكٌة غنً

 1964سناء مجٌد مهدي جدوع

 51عادل كاظم عبد كاشً

فطٌمة كاظم

 1958حكمه كرٌم حمادي الٌاسري

 52عبد الكرٌم كاظم عٌسى المحمدي

زهره زامل

 1958اٌمان محسن عبد هللا عبد هللا

 53نزار عبد الرسول عزٌز الكفائً

فخرٌه مهدي

 1960نجاة جبر موسى موسى

 54نسرٌن عبد الحمٌد حسن

كلفدام كوفر

 1964عبد الكرٌم قاسم حسن كوره

 55عبدهللا نصٌف جاسم شوانً

حمٌده خضٌر

 1957سهٌله عبدالستار خضٌر الفٌلً

 56قٌس عباس داود الجبوري

صبٌحة علوان

 1958منى لطٌف علوان الجبوري

 57كاظم هلٌل ضاحً امٌري

شذره عباس

رضٌة عبد هللا
 58عامر عبد الرزاق عبد الوهاب الزبٌدي
 59سوسن اشرف عبد المجٌد القٌسً

 1957صبٌحه شهٌد مجاجر الربٌعً
 1957صبٌحة محمود محمد سعٌد الحدٌثً

رسمٌه عبد الوهاب  1962نهال اشرف عبد المجٌد القٌسً

 60خلود شاكر هندي الجبوري

نشمٌة محمد

 1968سمٌر عبدهللا هندي الجبوري

 61اسعد عبدالجلٌل حسن الشمري

لٌلى عبٌد

 1968هناء عبدالحسٌن عبٌد الشمري

 62سمح اسامه عبد الهادي السودانً

فاتن فرٌد

 1982لٌث عبد الهادي عبد الحسن السودانً

 63سهٌل نجم عبٌد المفرجً

حمٌده حبٌب

 1962سرور رستم ٌاسٌن العلوي

 64سعد صالح نجم الجمٌلً

سمٌعة عبدالجبار

 1957شهلة منعم جاسم الشٌخلً

 65أثٌر باقر صاحب االنصاري

حٌاة محمدعلً

 1963بثٌنه احمد عبدالجبار الجبوري

 66فاطمة صاحب عبد الهادي الزبٌدي جمٌلة جبار

 1971جبار كاظم عاشور الزبٌدي

 67سعاد محمد جواد الجبوري

خٌرٌة مصطفى

 1958ابتسام محمد جواد الجبوري

 68ثائر ارحٌل عباس البجاري

كتبٌه علً

 1963غاده محمود شحاذه العدوانً

 69فالح حسن غركان غركان

ماهٌه محمد

 1958مالٌه سلمان خضٌر العبدي

 70عٌدان عبدهللا عٌدان الشمري

محٌله مطلك

 1959اٌمان اكرم عٌدان الشمري

 71اشواق جعفر علً التمٌمً

فرٌدة محمد سعٌد

 1971سوسن جعفر علً التمٌمً

 72سلٌم جار هللا حسن النجادي

شمسه فرحان

 1960كرٌمه مكٌف فرحان النجادي

 73عبدالكرٌم علً جابر الربٌعً

رابعه خضٌر

 1959بلقٌس عبدالكرٌم علً الهٌبً

 74حمزة مهدي محمود الخفاظً

سعاد صٌهود

 1998سعاد صٌهود سلمان الخزرجً

 75كرٌم محً كاظم كاظم

قندٌل علً

 1957حٌاه حسٌن علً العامري

 76شكر سلطان بٌرام الزركوشً

دلبر جوامٌر

 1960نورٌه علً قاسم الربٌعً

 77بشرى عبد هللا تاٌة تاٌة

زهرة جاسم

 1969رحٌم حسٌن حسن المماوٌلً

 78رشٌد حمٌد علً

زهره كاظم

 1968جمٌله ابراهٌم علً

 79محمد منشد شنٌو الفرطوسً

غالٌه نوار

 1963سمٌره حسن حمد الفرطوسً

 80لمى عباس ناصر البٌاتً

أمل عٌسى

 1972طارق مرتضى اسماعٌل المندالوي

 81علً مهدي كاظم السعدي

مناهً جواد

 1963جنان عبد الحسٌن جودي السعدي

 82نعناعه عباس عاصً دراجً

حرٌة سلطان

 1961رحٌم علً عزٌز الدراجً

 83شهالء عبد الوهاب رزوقً العزاوي فتوح ناصر

 1961نوري جمٌل عباس القٌسً

 84هاشم خضٌر حمود الزبٌدي

فاطمة داوود

 1966منتهى عبد الشهٌد خلف الطائً

 85حنان عبد الرضا مجٌد الدباش

هدٌة حسن

 1970عالء حمٌد رشٌد الجبوري

 86ابتهال شهاب احمد احمد

مدٌحة حسٌن

 1962ثامر حسٌن عبد علً عبد علً

 87عامر لفته هوٌر الجبوري

فخرٌه مخٌف

 1960تٌماء فاروق كامل الدلٌمً

 88زٌاد غنً اسماعٌل العانً

نجٌه عبدهللا

 1963ندى كمال اسماعٌل العانً

 89محمود عبد الكرٌم حسن كراغول

هنوف غزال

 1966رشٌده نعمان حسن كراغول

 90كاظم مهدي هادي الشرٌفً

سعٌدة زمان

 1965سهام ضلع جٌاد الحجٌمً

 91عبدالجلٌل حسن صباح البدري

تركٌة شنٌار

 1964سمٌرة عزٌز صباح كراغول

 92ماجد محمد سعٌد السلٌماوي

صبٌحه علوان

 1961سامٌة محمد محسن المحمداوي

 93سعد كاظم عٌسى الؤمن

سعاد كاظم

 1959انعام جبار علً الكرٌم

 94عماد مهدي حسٌن الدفاعً

سلٌمه محمد

 1962سلٌمه فهد حسٌن الدفاعً

 95كرٌمه نعمه حسن البهادلً

علوٌه كاظم

 1963حسنه نعمه حسن البهادلً

 96عبد الكرٌم جاسم غانم السلطانً

شرٌفه ابراهٌم

 1958باسمه علوان كاظم ال عاشور

 97قٌس صبٌح عبدهللا الكروي

لٌلى بشٌر

 1961أمال فخري محمد الكدو

 98اقبال عبد صالح مشٌغل

مهدٌه لفته

 1967حسن احمد كاطع الخفاجً

 99تبارك حٌدر صالح السعدي

غٌداء شاكر

 1997حٌدر صالح عبد المهدي السعدي

 100فاتن كاظم مهدي مهدي

فخرٌه سعٌد

 1975هادي عبدالحمٌد حمٌدي حمٌدي

 101حسن عبد االمٌر عزٌز عزٌز

سامٌة ناٌف

 1968انوار صالح حسٌن حسٌن

 102كاظم عبد الحسٌن حسن الفرٌدواي فاطمه حسن

 1957جمٌله علً حمدان الحمدانً

 103اسٌل عبد المحسن حسٌن الخالدي

زاهدة سعد هللا

 1968اسماعٌل ابراهٌم محمدعلً العلوي

 104مازن عبد الصاحب عبود الهر

سهٌله طالب

 1964ازهار جاسم طاهر الخفاجً

 105خلٌل ذٌاب حمد المفرجً

مضٌفه ندى

 1962بشرى رمٌض غركان المفرجً

 106عباس راضً حسن الكاظم

فاطمة محمد

 1961زٌنب مهدي حسن الكورجً

 107عٌسى فهد عبود غرٌري

نعناعه شعالن

 1962سمٌه علً عنٌزي الدلٌمً

 108سعاد رشٌد حسٌن الدلٌمً
 109حبٌب ماضً محمد المٌاحً

شرٌفه عبد الغفور  1962سناء رشٌد حسٌن الدلٌمً
كٌفٌه برٌسم

 1957احالم جبر عباس الربٌعً

 110مجٌد حمٌد شالل المحمدي

نورٌه حردان

 1961غنٌه نوري حردان المحمدي

 111كرٌم عبدهللا سكوت الٌاسري

ملكه الزم

 1959حلٌمه عبدهللا سكوت الٌاسري

 112صالح باهً سماري الساعدي

فخرٌه منثر

 1960صبرٌه ناهً جبار ساعدي

 113رنا محمد عبد الغفور السامرائً

أنعام عبد الرزاق

 1977لٌث عبد الستار عبد الغفور السامرائً

 114رفاه سامح عارف حاج افندي

مً عبد المجٌد

 1964باسل زكً شاكر الخطٌب

 115علً دروٌش كاظم األسود

ناهده محمد

 116عبداللطٌف محمود محمد العٌثاوي حسنه عباس
 117عبد الكرٌم باقر عبود كزن

 1962بشرى حمودي عبد هللا األنباري
 1958سمٌه لفته احمد احمد

سلٌمه علوان

 1959زٌنب حسن علوان غرٌباوي

 118حنان عباس جاسم الباٌر

عباسٌه محسن

 1966ضرغام محمد علً عٌدان الزهٌره

 119اٌمان عبدالحلٌم احمد الطائً

صباح علً

 1969قصً عبدالوهاب شاكر شاكر

 120فالح حسن شامً

فطٌم محمد

 1964رضٌه عبد علً

 121امل عكٌلً عبود القرٌشً

كاظمٌه حسون

 1972هادي جبار جاسم الزبٌدي

 122حسٌن زغٌر صافً الكعبً

خوفة تجٌل

 1969ازهار سعدون جمعة السراي

 123فرحه عبدالحمٌد عبدهللا المحمدي

بنٌه كاظم

 1970عامر لطٌف جاسم المحمدي

 124محمود شاكر هاشم العزام

فائزه محمد

 1959وصال خضٌر عبدهللا الرحال

 125زامل أرحٌمة عبد السادة الساعدي شنٌنه خلف
 126خالد محمد لطٌف الصانع

حسنه ٌوسف

 127انتصار حسن سعدون \

شهٌدة عطٌة

 128عامر عبد الرحٌم ٌعقوب الزٌداوي فاطمه عبد النبً

 1964هٌلة زورة كاظم الساعدي
 1960ابتسام خضٌر سعٌد العامري
 1959افتخار حسن سعدون
 1960كوثر مزهر مجٌد االسدي

 129ماجد عبٌد عبدالحسٌن العرٌضً

فاطمه مهدي

 1960انعام حسٌن عبد العرٌضً

 130محمد علٌوي رشٌد

حمدٌه شٌحان

 1967صبٌحه حمد رشٌد

 131سعدٌه حسن عباس الكرغولً

علٌه فهد

 1968حامد عباس فهد الكرغولً

 132علً محسن عنٌد الشمري

نورٌه محمد

 1964فاطمه كامل عباس الداوري

 133محمد غنً علً الٌزه

علٌه مهدي

 1965زٌنب حسٌن علً الٌزه

 134خالد عبد الكرٌم سلمان القٌسً

نجاة علً

 1960مها خلف منجً المنصوري

 135خالد حسن علً الخفاجً

خٌرٌة ناصر

 1961زٌنب جبار غالم الزبٌدي

 136اسماء حمودي عبد هللا الجبوري

حازمة عبد الوهاب  1967نبٌل عبد الكرٌم فلٌح البٌاتً

 137حمٌد عبود جبر الجبوري

علٌه صالح

 1959اٌمان محمد هذال جبوري

 138عباس محمد خماط مكاصٌص

شاٌعة باقر

 1966منى عبد النبً عٌسى الكعبً

 139كرٌم حسٌن مخرب الربٌعاوي

روٌدة حافظ

 1961سعاد منشد ضمد الساعدي

 140فضٌله محمد برغً الكنانً

زاهدٌه حنانه

 1966ولٌد حمٌد برغً جنابً

 141باسمه كاظم حمٌد

خالدٌه عبد

 1966علً حسون عبد الدبٌسً

 142كمال هاشم علوان طبره

وفٌقه مصطفى

 1957نداء صفاء محمد طبره

 143اٌاد فرعون داغر الزٌدي

ملٌحه ناصر

ٌ 1964سرى جبر عبد علً ال عبد علً

ٌ 144ونس عبٌد مهاوش مهاوش

صبحه فرحان

 1966سعاد ٌوسف جاسم جاسم

 145حكٌمه حمدي مهنا الكربولً

جمٌله شٌحان

 1964حاتم حمدي مهنا الكربولً

 146هدى فتاح عبد علً الشهٌب

فاطمه داخل

 1967منتظر فتاح عبد علً الشهٌب

 147احمد عبد هللا محمد محمد

صبرٌه عبد اللطٌف  1960منى حمٌد عبود عبود

 148خالد داود سلمان الطائً

باكٌزه احمد

 1966افراح خلٌل ابراهٌم الطائً

 149كاطع خلٌف عبود

اغدٌنه زاٌر شناوه

 1964خوله حالوه عبٌد

 150عماد محً حسون عبجة

روحً نوري

 1971وسن عباس حسن عٌساوي

 151محمد سوادي عامر العكٌلً

سهٌله محمود

 1968مها عبد الرزاق حسن العزاوي

 152محمد حسٌن موسى القٌسً

كرٌمه عباس

 1959رواء حافظ مجٌد العزاوي

 153محمد عبد حمادي حمادي

مدٌحة حسن

 1964سناء حسن مهدي العنبكً

حسنٌه زغٌر
 154كرٌم عبد الرحمن عبد الزهره الساعدي

 1959امل صانت حلحول الساعدي

 155ضٌاء حسٌن علً الطائً

حمدٌة صبري

 1963اٌمان عبٌد مهدي الطائً

 156عاشور رحٌم راضً السراجً

جاسمٌه مطٌر

 1964ازهار عبد راضً السراجً

 157صباح حاجم سلطان البرٌجً

طلٌعه عبدهللا

 1970سلٌمه احمد محمود الشمري

 158جبار حوشً جبار الساعدي

محناٌه سفٌح

 1963خالدٌه حسن محمد الساعدي

 159علً احمد ٌوسف موسوي

هاشمٌة محمد

 1957ابتسام محسن حسٌن موسوي

 160سهى فاضل محمد القزاز

ندٌمة محمد علً

 1972حٌدر ٌحٌى صالح الجواد

 161ابراهٌم مهدي صالح الجبوري

مكٌه ذٌاب

 1964فطومه ظاهر صالح الجبوري

 162صبحً كاظم علوان العامري

بدرٌة جبر

 1960نبراس غازي عواد الراوي

 163كاظم داخل حسٌن حسٌن

وعٌده زائر

 1966حلٌمه كاطع سلمان المهناوي

 164سحر جابر رحٌمه المسلماوي

شهٌه عزٌز

 1982حسٌن ٌحٌى خزعل الشمري

 165محمد علً محمد مراد

جبرٌه عبدالحسٌن

 1962مٌثاق احمد غالب الطوب

 166علً مجٌد سلطان الجروانً

زنوبة عمٌت

 1963سكنه حمود شباكً البٌضانً

 167فٌاض عبدالحسٌن محمد

رضٌه جواد

 1970سفانه صطام جواد العامري

 168عبد الكرٌم صالح مهدي العباس

كواكب رسول

 1960فلاير اسد كاظم الصابونً

 169قاسم علوان حسٌن السعدي

سعدٌة كرٌم

 1963زٌنب جعفر كرٌم السعدي

 170سعد حسٌن عبد هللا غرٌري

فخرٌه خلف

 1965سهام حمٌد عبد هللا غرٌري

 171توفٌق عبدو علً الفٌلً

خٌرٌه عزٌز

 1967حلٌمه مراد علً البٌري

 172ابراهٌم خلٌل خمٌس الزٌدي

ستوته هاشم

 1971االء عباس عبٌد حروج

 173خالد ابراهٌم احمد البناء

ساجدة ابراهٌم

 1965منى عبد االله عبد الوهاب الدروبً

 174عالء حسٌن غانم الدباغ

سهٌله حسٌن

 1966زٌنب عبد الرزاق غانم الدباغ

حكمه كوكز
 175عبد المحسن عباس حمٌدي المنصوري

 1964مٌسون جبار كعٌم المنصوري

 176لٌث محمود ابراهٌم الخطٌب

ثامره شاكر

 1965دٌنا اسامه محمدعلً مهدي

 177حٌدر مهدي كاظم شرف

سعدٌه كاظم

 1964فاتن عبدعلً محمدامٌن الحافظ

 178علوان شٌاع حرز الحمٌداوي

سعٌده حنظل

 1972سكٌنة شٌاع حرز الحمٌداوي

 179خٌري محمد بندر

كرٌمه خلٌل

 1957خلود كمال جاسم

ٌ 180حٌى ناصر حسون حسون

بٌبٌه عباس

 1963ازهار محمد صالح العلً

 181عادل جاسم حسون الزبٌدي

نجٌه عبٌد

 1962زٌنة فوزي باقر الزبٌدي

 182مؤٌد عٌسى جواد الخفاجً

لٌلى علً

 1965رقٌه مهدي حسن الجبوري

 183مظفر قاسم والً والً

كاظمٌه زبون

 1971ماجده حمٌد سابط سابط

 184علً عبعوب علك المحمداوي

طلعة دعٌر

 1968شذى جبار دعٌر المحمداوي

 185احسان صادق صاحب العلً

ملٌحة هاشم

 1971ازل عادل عبدالحكٌم الخزرجً

 186محمد عبد الرزاق محمد

خولة محمد حسن

 1971هدٌل محمد هادي الجٌالوي

 187باقر معٌن علً شماسً

قسمه عبد

 1963عذراء عباس ولً العلً

 188لؤي سامً صالح جعفر

هٌفاء عبدالستار

 1966هدى عمران موسى بانً

 189عبد الرحمن مجبل جاسم الالمً

صفٌة علً

 1960فضٌلة خزعل جاسم الالمً

 190عدنان ابراهٌم مهدي العزاوي

بهٌه خضٌر

 1965لطٌفه عبدالكرٌم عبدالقادر الدبش

 191سمٌر عبد هللا سلمان تمٌمً

حسونه علوان

 1960نوال خلف سلمان التمٌمً

 192خلٌل وفري رستم فلوس

اهو مراد

 1959وداد محمد علً منت قره لوس

 193فاٌق غازي ناهً العتابً

صدٌقه عكٌش

 1974نضال حسٌن خلف مكاصٌص

 194اسٌل حٌدر عبدالجبار الطائً

سعدٌه حسن

 1974رمضان مروح عطٌه كطامً

 195ماهر بشار محمود الٌوسف

امٌنه حسٌن

 1964بشرى علوان حسن السعدي

 196جمٌله كزار جابر السعٌدي

عنٌده كالو

 1970لفته جودة كالو السعٌدي

 197هاشم جبار علوان السامرائً

غٌده صبح

 1968حمدٌه ستار محمد السامرائً

 198جاسم محمد علً المكصوصً

سلٌمه وادي

 1965ساهرة كاظم علً المكصوصً

 199مشتاق صباح محمد الصوفً

سمٌره حسن

 1971هدٌل مجٌد سلومً البٌضاوي

 200حمٌد زابط مطشر البً

فتنه عطٌه

 1963امنه جاسم كرٌم الدبً

 201سعاد محسن محمد الكنانً

هلٌله هٌجل

 1972سامً هادي ناٌف شوٌلً

 202هناء جمعه جابر الساعدي

جماله كاظم

 1971سامً سلمان ناصر الساعدي

 203شٌماء عادل فاضل القره غولً

عفراء خضر

 1979معتز سلمان عبدالرزاق الدوري

 204فارس عبدهللا حسون علً الشمري امنه محمد

 1964فٌحاء مرعً حسن الراوي

 205عذراء عبدالمجٌد عبدالحمٌد العزاويغنٌه صاحب

 1979حٌدر قاسم محمد محمد

 206ثامر داود رحٌمه السودانً

بدرٌه عبٌد

 1970سكٌنه شكري محمود الطٌار

 207بشرى حكٌم خلف الجبوري

زهره عباس

ٌ 1964اس خضٌر مهدي الجبوري

 208محمد عبدالجلٌل عبدهللا عبدهللا

صبٌحه عبدالجبار

 1967ابتسام خلٌل علً علً

 209دٌنا صبٌح حمٌد جونً

سعاد محمود

 1985قاسم خلٌف كاظم الكوام

 210فاطمه زٌدان خلف الفالحً

سالمٌه حمد

 1967علً عباس عبود الجمٌلً

 211انور عساف عواد الحلبوسً

حمده ناٌف

 1969سعدٌة محمد فٌاض الجنابً

 212جنان عباس ٌونس العانً

غنٌه محمود

 1967علً عبد الكرٌم ٌونس العانً

 213قٌس صاحب داود داود

خٌرٌه عبد

 1965اٌناس ابراهٌم صبري االنباري

كمٌله ناصر
 214كامل عبد الرزاق عبد الجلٌل الجزائري

 1959زهره عبد الصاحب محمد البطاط

 215عبدالستار عبدالجبار هاشم العبٌدي شذى اسماعٌل

 1973زٌنه حازم سعٌد العبٌدي

 216درٌد محمد هادي الدجٌلً

حمٌدة حسن

 1976زٌنة رشاد عبد الحمٌد المال

 217احمد خٌرهللا ٌاسٌن المشهدانً

سهٌلة شاكر

 1970علٌه حمٌد حسٌن الخابوري

 218علً رضا علً العبٌدي

زكٌه رشٌد

 1971امل جبار ثجٌل الكعبً

 219رجاء جبار سبتً الصبٌحاوي

سهام مجبل

 1964عباس سعدون علوان الصبٌحاوي

 220باسم محمد خضٌر البو محً

سكنه احمد

 1971زٌنب نجاح حشم الفتالوي

 221ولٌد حامد محمد الجبوري

حمدٌه عدول

 1968نهى محمود جاسم الزوٌنً

 222احمد كامل عبد الحمٌد السودانً

وهٌبه حاتم

 1968مرٌم مزهر سكندر السودانً

 223سعد علوان زغٌر الكعبً

علوٌة مجٌد

 1970حسنه صاحب مجٌد االفً

ٌ 224اسٌن سلمان نجم الدلٌمً

خٌرٌة صالح

 1969لقاء جاسم محمد العباسً

 225عباس حسان علً روشٌدي

ٌاسه توٌه

 1963ازهار عبد راضً النصراوي

 226صالح مهدي هانً شطاوي

سعده شاكر

 1977شٌماء علً هانً شطاوي

 227عبد السالم علً درب العٌساوي

سعده فرحان

 1966اٌمان عبد االمٌر علٌوي الشحمانً

 228ابتسام حمٌد محمود الجمٌلً

ماجده ٌاسٌن

 1980جاسم ذٌبان حمد الجمٌلً

 229حامد علً ناصر الشمري

نجمه عادي

 1965حمزٌه فزع عادي الجدادي

 230صالح مهدي عباس الدلٌمً

امٌرة سلطان

 1974بشرى عبدهللا سلطان الدلٌمً

 231محمد الزم جبر الكعبً

حلٌوة شوٌل

 1962حمدٌه عبد الساده شوٌل الكعبً

 232شٌماء اسماعٌل ندى المعاضٌدي

كماله فرحان

 1977بالل فازع محمد المعاضٌدي

 233حسٌن حمٌد شاكر الدجٌلً

لمٌعه علً

 1970امال ابراهٌم جاسم الكروي

 234سعاده حسٌن شمه البالوي

صبرٌه كبٌر

 1961حٌاه حسٌن شمه البالوي

 235لمٌس خضٌر عباس العنٌبً

فاطمه جواد

 1985محمد كاظم محمدعلً الفتالوي

 236زٌنب رزاق كاظم الوالً

فخرٌه كاظم

 1981عمار عبد الرحمن دحام دحام

 237اسراء فالح جواد الزبٌدي

بسٌه كردي

 1971صباح محمد محسن البومحمد

ٌ 238عقوب ٌاسر موحان غرٌري

صبٌحه ناٌف

 1967دنٌا جدوع عبدهللا غرٌري

 239عمار موسى كاظم كاظم

عنٌه هادي

 1979ندى نجاح عبدالعباس عبدالعباس

 240عماد فٌاض قاسم الكنانً

شنونه فنٌان

 1972سٌماء طاهر عبد هللا الكنانً

 241فراس حامد ٌاسر الخٌقانً

معانً منخً

 1974رشا محسن جاسم الطائً

 242ماجد نعٌثل علٌوي الشوٌلً

حٌاة ادهام

 1967ذكرى سعدي محمد التمٌمً

 243نغم سامً عبدالكرٌم عبدالكرٌم

خوله حسٌن

 1976احمد اسماعٌل حمٌد العزاوي

 244صالح سمٌر شهاب النجار

لٌلى شهاب

 1980ندى فوزي مصطفى البلداوي

 245محمد احمد سلمان الغرٌري
 246سجود رفٌع عبد علً العامري

صبٌحة عبد الحسن  1983زهراء حسن صالح الصفار
سعدٌة خضر

 1989موسى عبد االمٌر خضر الدالل

 247سهاد خمٌس عباس العامري

هدٌه شعالن

 1973لٌث محمد عبٌد الجبوري

 248رٌاض احمد هاشم الشٌرازي

فوزٌه علً

 1980حوراء عزٌز حسٌن حسٌن

 249سهى صباح عبدعلً حسانً

سعاد رفٌق

 1974ماهر محمود عبدعلً حسانً

 250فاطمة محمد توفٌق الفكٌكً

لمٌاء مرزه

 1986حسٌن عارف خضٌر العبسلً

 251زٌنب طارق كردي التمٌمً

امل جاسم

 1986محمد عفٌف كاظم السمٌلً

 252حٌدر علً راضً رزوقً

عارفه عباس

 1973بركات عباس راضً رزوقً

 253حسن مصطفى محمد البٌاتً

زهورى جاسم

 1966غناء عبد الرضا شاكر البغدادي

 254سماري مٌبر علٌوي العتابً

ركن ناصر

 1960مٌعاد عبد سلمان البدري

 255شذى سهٌل نجم الخزرجً

خالدة حمٌد

 1974احمد حسن علً المختار

 256رٌاض الزم علً حسناوي

مكٌة محسن

 1971حوراء عدنان ابراهٌم السعدي

 257مرتضى ٌاسر محمد علً الموسوي رفا خالد

 1993هدى فرٌد فاضل القزوٌنً

 258جاسم جابر عبود الماجدي

فهٌمه محٌبس

 1959امٌره قاسم محمد الماجدي

 259هناء جواد كاظم الطائً

كوثر هادي

 1978صالح حسن علٌخ عتابً

 260انتصار فٌصل جاسم طبٌز

حلٌمة صالح

 1964احمد هاشم حسن الهواشم

 261وفاء احمد كاظم عماري

حسنه علوان

 1965محمد ابراهٌم عبد الطائً

 262زٌد عالوي احمد لطٌفً

زهٌرة قاسم

 1987فاطمة حسٌن قاسم الحسٌنً

 263علً حمودي حسن الحسنً

كاظمٌه عبد

 1957حمدٌه سلمان دراج

 264محمد قصً خلٌل العبٌدي

الئقه عبد الخالق

 1968غصون قصً خلٌل العبٌدي

 265احمد كاظم حدٌد الحلفً

ملكٌه محمد

 1968منى هاشم حدٌد الحلفً

 266هاشم محمد عبدالحسن السداوي

حلٌمه قاسم

 1970زهره عبود عبدالحسن السداوي

 267حامد حسٌن عطٌة السراج

سنٌه جمٌل

 1973اشواق سعدون ٌبان السراج

 268عبد هللا سالم جلوب الزبٌدي

زكٌه احمد

 1971حلٌمه حمد طعمه الزبٌدي

 269سندس عٌسى علً القزاز
 270سالم حمٌد ثنوان السراجً

فضٌله عبد الرزاق  1967زٌنب احمد حمٌد بال
رحٌمه عبود

 271عبد الناصر مجٌد رشٌد سعود العانً بهٌة مخلف عبد
 272احمد هبر ناسً الركابً

 1981صابرٌن حسن ثنوان السراجً
 1962لمٌاء عبد الرزاق سعٌد ابراهٌم البرازي

وهنه عباس هبر ناسً 1963جمٌله هبر ناسً الركابً

 273علً جاسم محمد العامري

نظٌمة حامد

 274هاشم غضٌب عنٌن الماجدي

بتٌة جبر

 1964نعٌمة حسٌن حالوي السراجً

 275احمد حسن خزام خزام

كاظمٌه ناصر

 1972عواطف كرٌم هوٌرف الكورجً

 276ابراهٌم صالح حمادي سالم المشهدانًحمٌدة صالح

 1983نهى جاسم محمد العامري

 1966فاطمة محمود ابراهٌم سالمة المشهدانً

 277لٌث كاظم عبدعلً العوسج

غنٌه ابراهٌم

 1970عذراء عبدالقادر عبدالطٌف الزبٌدي

 278ماجد حمٌد محمد

بسهً خلف

 1972بٌداء فرحان حلوص الخاٌف

 279رعد رشٌد وتر الكنانً

شروتً جاسم

 1968رنا حسٌن علً الخفاجً

 280جواد كاظم عباس الفرطوسً

حباٌه جبر

 1966بشرى جاسب حسٌن الفرطوسً

 281ابراهٌم جاسم ناٌف المشاهدي

علٌه رمٌض

 1966اسماء محمد جاسم جاسم

 282شهالء صادق شاكر الرفاعً

رحمة مداح

 1979مهند محمد فرج الربٌعاوي

 283سعدٌه حسن جواد الصكٌري

نجٌه جعفر

 284عالٌه عبد العال عبد علً البحرانً وفٌه عبد الرزاق
 285نادٌة ذٌاب فرهود فرهود

خدٌجة ابراهٌم

 286ماجد حمٌد عنبر السودانً

بدرٌه شندفر

 287انتصار صبري خلباص المكاصٌص هاشمٌه محسن

1957
1957
 1979فرحان عبٌد فرهود فرهود
 1969أنسام ابراهٌم علً المنذري
 1981عامر عبدعلً محسن المكاصٌص

 288جمٌل عبد جلٌوي حوزاري

غنده محسن

1957

 289فراس عباس حمزة العجٌلً

مٌسون قاسم

 1970شٌماء عبد الخضر محمد محمد

 290مهدي كامل حمد النعامنه

حورٌه حسن

 1969فطٌم حسٌن خلٌفه النعٌمً

 291مجٌد عباس ساجت المعموري

صنجه كاظم

1957

 292سمٌره عبد الصاحب حسن الصفار هدٌه مهدي

1957

 293هدى شهاب احمد الجبوري

جنان عبدالمنعم

 1975عماد حاتم حربً العامري

 294سامٌه اركان صالح سلٌم

فاطمه عباس

1957

 295سمٌر خلٌل حسن القزاز

امٌره ابراهٌم

 1969زٌنب حمٌد عباس عباس

 296ندى جاسم محمد مبارك

زهرة عبد الشهٌد

1957

 297معصومه كاظم محمد الفتالوي

وفٌه نور

1957

 298عامر عبٌد صبار الزوبعً

صبحه رشٌد

1957

 299عثمان جمٌل محمود المشهدانً

علٌه عبد هللا

 1966ارٌج محمد ابراهٌم الحٌالً

 300هٌفاء حسٌن علوان العبٌدي

رسمٌه مرهون

1957

 301شٌروان نزار عبدالعزٌز سرهنك

سهام حسٌن

 1972زهراء فاضل ناجً المزرقجً

 302حمدٌه شنٌور نجدي الالمً

مطٌره جري

1958

 303اكرام علً محروس السعدي

فاطمة حسن

1958

سلمى عبدهللا
 304مصعب صالح الدٌن عبد الحمٌد الحطاب

 1971شٌماء فاضل عبد الحمٌد الحطاب

 305تهانً نجم عبود

بدرٌه جواد

 1976احمد نوٌم جاسم هلوس

 306كرٌم ناصر محمد مغامس

امٌره علً

1958

 307عالء عبدالرزاق موسى الوالً

فضٌلة كاطع

 1968غصون جاسب كاطع الزبٌدي

 308عباس كاظم حسن حسن

عوفه خنجر

 1969اخالص حنتوش حسن حسن

 309فاطمه عبد حسن الخماسً

رٌحه زٌدان

 1971خضر علً شطب الخماسً

 310زٌدان كرٌم عباس المسعودي

رحمه زامل

 1968ضواهن سلمان خلف المسعودي

 311عمر علً محمد الجنابً

ٌاسمٌن فاضل

 1974سماح خضٌر محمد الجنابً

 312حٌدر حسٌن عونً محمد القرٌشً سلٌمة جواد

 1968زهراء علً صادق البغدادي

 313كرٌمه كاظم حسون الجبوري

جواهر كاظم

1959

 314وداد عبد الحسن فرج الفرٌداوي

صبرٌة منشد

1958

رفعت
الشكور
راجحه
 315زٌد محمود سامً عبد الشكور سامً عبد

 1966غٌداء طلعت فاضل السامرائً

 316باسم حسٌن عبٌد الجٌالوب

زهره حسٌن

 1964اسٌل تكلٌف عباس العبٌدي

 317ماجدة عباس عبد الجلٌل األسدي

فتحٌة عباس

1957

 318عبٌر محمد طه احمد

علٌه محً

 1970نصر محمد طه احمد

 319جمهورٌه عبد الحسٌن طه الطائً

حلٌمه عباس

1958

 320سهاد هاتف عبداالمٌر الشامً

فخرٌة هادي

 321سرى عبدالمناف عبدالوهاب النوشً انتصار هاشم

1958
 1983حٌدر علً نعمة الزبٌدي

 322الهام محسن امٌر السندي

فاطمة داود

1957

 323كاظم باقً محمد االسدي

بدرٌه عبد الرضا

1959
1957

 324وداد بدر غٌاض العبودي

صبٌحة محمد

ٌ 325وسف حمزة احمد العامل

صبٌحة عبدالرزاق  1976رجاء عباس دهش التمٌمً

 326قبٌلة محمد عطٌة الربٌعً

صبرٌة وحٌد

1959

 327حسٌن هاشم فرج الموسوي

جاسمٌه حسن

 1974زهره جباره علً البخاتً

 328اسراء خضر علً الجحٌشً

وسٌعة ٌاسٌن

 1990احمد سلٌم خضٌر الجبوري

 329طالب خلف ذٌب الجدادي

عنٌده محمد

 1966رنا عبدالجلٌل كاضم االبراهٌمً

 330بشرى عبد حمٌد الكنانً

بدرٌه دلً

1959

 331عمر طه ابراهٌم الخطٌب

هدٌة عبد الرحمن

 1978سارة محمود فرج السامرائً

 332ماجده موسى كاظم احمٌداوي

نعٌمه حسٌن

1959

 333محمد لٌث إبراهٌم العامري

آمال صالح

 1977رنا محمد عبد المنعم األزمٌرلً

 334قصً عبدالستار مصطفى مصطفى سجوده حسٌن
 335سمر محمود علً الشمري

 1970لقاء علً مهدي التمٌمً

نجٌه حسن

 1980عمار حماد عبد الرزاق االلوسً

 336صباح انور مهدي الكرخً

سمٌره صبري

 1973عائشه طارق خالد المعروف

 337زٌنب ٌاسر محسن الموسوي

زهره حسن

1959

 338نضال خزعل شلش البوحسٌن

فخرٌه دهوش

 1975حازم فهد حسٌن السراي

 339علً محمد حمٌد عبدان

رسمٌه مجٌد

 1964امانً محمد شعبان فتالوي

 340كرٌمة سبهان رشٌد شومان

حلٌمة عبد

1959

 341مصطفى علً ناٌف العكٌلً

سلٌمه عبد الرحمن  1970اٌمان عبد السالم احمد العانً

 342طه عبد عبد هللا الصمٌدعً

خٌرٌه محمد

 1968رٌم محمد ابراهٌم الحٌانً

 343سعاد عزٌز شرٌف عبودي

صبٌحه مخٌل

1959

 344حلٌم عٌسى علً علً

حلٌمه حسٌن

 1969مٌرفت عبود غانم العلٌاوي

 345محمد ستار رحٌم الدلٌمً

سعدٌه خضٌر

 1997انوار ستار رحٌم الدلٌمً

 346صبٌح حمود سوٌحن الحرٌشاوي

حلوه مسلم

 1976اسماء فرحان سوٌحن الحرٌشاوي

 347محمد طالب كامل ال جعفر

سلٌمه محمود

 1978زٌنب مدلول عباس

 348اتنصار حمٌد قدوري النداف

فضٌلة عباس

1959

 349سمٌره ٌاسٌن عبد عبد

فطٌم صالح

 1963مهند احمد محمود محمود

 350عاٌدة حسٌن علوان المٌاحً

نجٌة علٌوي

 1960حٌدر جبار طاهر المٌاحً

بدوٌه شهاب
 351بتول عبد الوهاب عبد الرزاق السامرائً

1960

 352مصطفى صبحً ابراهٌم العزاوي سمٌره مجٌد

 1975زٌنب غضبان فالح المجمع

 353كرٌمه حسن عباس السعدي

نعٌمه جواد

1960

 354ازهار ضٌاء خماس

هضٌمه زغٌر

1960

 355محمد عبد الرضا عبدهللا المرادي

نجمه موسى

1960

 356نضال لطٌف مهدي ال تاج

فرحة مجٌد

1960

 357مروان رحٌم عطٌه المشهدانً

زكٌه ذٌاب

 1983اسماء علً راجً ال سعٌد

 358محمد حسٌن جاسم بنً عكبه

كمٌله مطر

 1962منى سبتً جاسم بنً عكبه

 359اسراء طارق رشٌد الحبٌب

رافعه فاضل

 1988محمد عبدالكرٌم مجٌد الدهمشً

 360سعدٌه حافظ هاشم

بدرٌه غضبان

1960

 361هٌفاء باقر ابراهٌم الموسوي

نعٌمه راضً

1960

 362فضٌلة حمٌد غالً العبودي

بهة سدخان

1960

 363سالمه صبري كاظم الساعدي

حدهن زوٌد

1960

 364خلود حامد ناصر البوفرادي

بتول جساس

 1972عامر حامد ناصر البوفرادي

 365عالء حسٌن اسماعٌل مالك

صبٌحه عبد هللا

 1973زٌنب حازم حسٌن المهناوي

 366هدٌل بشار سعٌد الدراجً

امل جاسب

 1985عقٌل صدام خلٌفه الدراجً

 367رٌاض جعفر كنعان مفارجة

حمٌدة حمزة

1960

 368هناء سلمان كرٌم الرفاعً

زكٌة عباس

1960

ٌ 369اسر عبدهللا خضٌر خضٌر

عذبه حسٌن

 1965اناس عبد صبخه صبخه

 370انعام حسون جواد السنٌد

شكرٌه حنٌش

1960

 371محمد حمٌد حسن القٌسً

زنوبه زٌدان

 1965نور الهدى صباح ناصر الزٌدي

 372هادي حسٌن صالح الشدٌدي

دله محمد

1960

 373محمد عبد سلمان سلمان

زكٌه رشٌد

 1970نهله هادي محمود محمود

 374فلٌحة حسن فٌاض الفهداوي

جمٌلة حسٌن

1960

ٌ 375اسر محمد علٌوي المشهدانً

نجٌة محمد

 1982نغم حسن عباس عباس

 376اسٌل خالد ذٌاب ذٌاب

علٌاء مطلك

 1991اٌمن سعٌد مطلك الجدادي

 377عالء كرٌم زاٌر السراي

كامله غانم

 1975شذى غازي زاٌر زغٌر

 378محمد مظهر عبد الدلٌمً

علٌه عواد

 1985إسراء أحمد عبد الدلٌمً

 379وسن صالح حسن الشمري

زٌنب احمد

 1975علً عباس عبد هللا الشمري

 380فخري هاشم جبر البوكرٌم

زهره غٌالن

 1974ظمٌاء حسٌن رحٌل الزٌرجاوي

 381عبدالرحمن أٌمن خضٌر العانً

خدٌجة محمود

 1987خلود شعبان عبدهللا العانً

 382سعد مطر صالح القرٌشً

حسنه ابراهٌم

 1969شٌماء سرحان صالح القرٌشً

 383رٌاض حسن نجم الصالحً

نجٌبة صدٌق

1961

 384علً عبد الخالق علً الخمٌس

امٌره حمزه

 1991فاطمه علً غدٌر الشحمانً

 385محمود عبد خلف العكٌدي

نعٌمة محسن

 1972سماح محمد محسن الجنابً

 386شهد محً محمد ابراهٌم الطائً

اٌمان عزٌز

 1991شرٌف محمود عباس الهٌازعً

 387فضٌله حمٌد حسن النجادي

حكمه خلف

 1958هشام مالك ناصر النجادي

 388فضٌله ابراهٌم عبد المً

زهره دخٌل

1961

 389جنان عبدالواحد ماجد

سلٌمه داود

1961

 390زهٌه محمد غافل البنداوي

عٌده حمد

1961

 391سعاد جمعه حسن جعب

موحه حمود

 1974حسٌن جمعه حسن جعب

 392رحمان خالد عبد عبد

مدٌنه مهٌدي

 1990نور شاكر محمود محمود

 393عالٌه علً ناصر شمسً

فضٌلة عبدعلً

1961

 394احمد حاتم مخلف عبد الهادي

نضال ثابت

 1986سجى اسامة ٌونس النقٌب

 395ربٌعه ٌاسر جعفر

حمٌده ابراهٌم

1961

 396براء نضال ناصر االدرٌسً

نوال كاظم

 1986هدٌل نضال ناصر االدرٌسً

 397وحٌدة فرٌح حسٌن الجبوري

حسنة كرٌع

1961

 398لٌث كاظم ناجً الساده

نعٌمه عبٌد

 1974اسٌل سعد هادي الجنابً

 399سعد عباس رضا االزري

نعٌمه علً

1961

 400حسٌن هوبً حسٌن الشمري

مدٌحه عباس

 1984أرٌج عالء جواد العامري

 401علً جاسم حسن الزرقات

سعٌده شمٌس

1962

 402حسٌن علً ناجً السعدي

سلٌمة ابراهٌم

1962

 403أمل محسن عبدالحسٌن الحسٌنات

هدٌة عباس

1957

 404أمنة شاكر قاسم الكعبً

شمسٌة منخً

1962

 405ردٌفه سلمان خضٌر العامري

شرٌفه حسٌن

1962

 406عبدالزهره سلمان حسن المهناوي

الٌه حسٌن

 1969اٌمان شنٌشل سالم الكورجً

 407جاسم حسٌن علوان البطاوي

نجمه صباح

1957

 408حمدٌه حسان قنبر الطائً

فضٌله علوان

1962

 409احمد كاظم مرشد المجداوي

سهام عزٌز

 1992مصطفى كاظم مرشد المجداوي

 410صالح مهدي جواد العزاوي

سهٌل مهدي

1957

 411رغد علً عبد الرسول الربٌعً

ساجدة عبد الرحمن 1957

 412حسٌن علً كرٌز المالكً

موحه كطان

 1974نهاد عبد الساده درباش بطبوطً

 413هناء مرتضى ابراهٌم حبه

سهام حسن

1962

 1965اسماء كاظم ناصر الشراد

 414صادق عالً نعٌثر المالكً

حرٌة شاكر

 415منصور محمد حسن العادلً

أنتصار محمد علً  1980فاتن علً جاسم الربٌعً

 416صبٌحه عبد جاسم الزبٌدي

ٌزي محمد

1957

 417سعاد ابراهٌم حسن العبٌدي

صبحة علً

1961

 418حامد جسام محمد

مرٌم شناوة

1957

 419احمد غانم سعٌد الحمٌمً

ساعه عبدالخضر

 1973شٌماء كاظم عبدهللا المالكً

 420مكارم محمد عبد الكرٌم المؤمن

لمٌعه مهدي

1962

 421حكمت حسن محمد الساعدي

كاظمٌه سلمان

1962

 422عباس ولً عباس

فكري علً

 1970كولسن هاشم ناجً

 423احمد حسن خلف الالمً

نعٌمه بزل

 1975زٌنب ابراهٌم خلٌل بال

 424رجاء امشانً حسن السكٌنً

مناهل حسون

1962

 425فلٌحة حسن حمادي الخفاجً

خٌرٌة خضر

1957

 426بتول عبد الجبار محمد محمد

صبٌحه شالل

1957

 427كرٌمه ناجً واحد الناجً

ملكٌه هاشم

1962

 428عجٌل سرٌح ابتر العكٌلً

بنٌه حسن

 1968كاظمٌه حسٌن ابتر العكٌلً

 429زهرة غالً عطٌه الكعباوي

غزاله راضً

1962

 430حمٌد محمد حمٌد الطرٌحً

بدرٌة داود

1962

 431ناهده طعمه شذر الكعبً

ملكٌه عبدالوهاب

1962

 432علً حسٌن علً علً

علٌه عرموط

1957

 433عامر سعود خلٌل خلٌل

حلٌمه احمد

1957

 434رعد حمٌد مجٌد مجٌد

زهره رشٌد

1963

 435اتحاد منٌر امٌن العانً

زكٌة محمود

1958

 436منذر محمد علً الدجٌلً

رباب عبد الجبار

1963

 437نعمان حمزه محٌسن الدرٌساوي

خانه تبٌنه

1963

 438عادل سبهان غالم الكعبً

نزهة محسن

 1973زٌنة جبار حسٌن الكعبً

 439رسمٌة جاسم فرحان الخفاجً

نجٌبة حسٌن

1958

 440عالء عبد الجبار بدن التمٌمً

فاطمة بانً

 1974زٌنة صبري محمد الدبٌسً

 441ابتسام عزٌز صالح البٌرمانً

سهام حسٌن

1963

 442مراتب دنٌف عبد التمٌمً

عطٌه شمخً

1957

 443رعد جازع زمام الدراجً

كاظمٌه سعد

 1978هدٌه تركً خلف الدراجً

 444وحٌده لطٌف حمد حمد

عذٌه عباس

1957

 445محمد داود خضٌر العباسً

رحمه ناجً

 1977ورود لطٌف فارس العبٌدي

 446رافد غافل جبر العزة

فخرٌة عبود

 1978اسمهان ماجد جٌجان الشٌخ

 447عبدالباسط عبدالوهاب محمد حمو

منٌره محمد

1958

 448محمد صادق عبد الرزاق الدوري

سعدٌة قدوري

1958

 449شٌرٌن عادل جالل مندالوي

مدٌحه جبار

 1983تحسٌن قاسم محمد علً مندالوي

 450هند محمد شرهان المصلوخً

فاطمة عرٌبً

 1993علً كاظم لعٌبً العجولً

 451سناء عبدالحمٌد مجٌد سبتً

فدوه هاشم

1963

 452محمد حردان شهد الفضلً

سعدٌه مهدي

 1978سمٌره خلٌل ابراهٌم الفضلً

 453جمال طه علوان الفالحً

وضحة جاسم

1958

 454خضٌر عبدالهادي شاطً الموسوي فاطمه عبدهللا

 1968امل خالد فرٌح فرٌح

 455اثمار جاسم محمد الزهٌري

خزنة اسماعٌل

1957

 456انهار عجٌل محمد السلطان

فخرٌة حاتم

1963

 457سمٌره شاكر عبود العامري

سعدٌه هاشم

1963

 458أٌمان عبد ذنون كرعانً

سمٌرة ناصر

1963

 459بٌداء حمٌد علً الشوٌلً

سلوى راشد

 1988ناصر حسٌن علً الشوٌلً

 460بشرى اكرم رشٌد االعظمً

سعدٌة مجٌد

1958

 461سعدٌه سودي عباس الجنابً

صبرٌه كاظم

1957

 462ثائر حسٌن هالل الفراجً

حمده خلف

1958

 463انتضار محمود عبٌد الجبوري

جماله داود

1959

 464عبدالحكٌم مطر حرٌز النوري

زهره حٌدر

 1971وفاء بدر حسن نور

 465نوال شهاب احمد العزاوي

وزٌره سهٌل

1959

 466عقٌل حٌدر امٌن ال عٌسى

هاجر صالح

 1981بتول محمد صالح الجواد

 467سمٌره نعمه زاجً الالمً

هاشمٌه عزٌز

1964

 468نضال خنجر مخٌط الصبٌح

بهت رسن

1958

 469مكً علً محمد مراد

جبرٌه عبد الحسٌن 1964

 470فاضل علً سلمان العٌثاوي

وضحه جاسم

1958

 471عباس كامل جاسم الجشعمً

فضٌله عباس

1964

 472سرى صكبان علً الربٌعً

امال احمد

 1984محمد حسن علً الربٌعً

 473نضال فاضل تقً بدر

بهٌجه رضا

1964

 474كوكب جاسم محمد المفرجً

مائده خلف

1958

 475جنان محمد رضا الصكٌري

زٌنب حسٌن

1964

 476سعد حسٌن علً البٌاتً

سمٌرة شاكر

1958

 477كرٌمه ابراهٌم محمد الدلٌمً

جماله حسٌن

1959

 478اٌمان كرٌم صالح صالح

عالهن سكران

1958

 479انعام حسن شرٌف الكاظمً

ثمٌنه صادق

1964

 480حذٌفه داود حسٌن الدلٌمً

سعدٌه علوان

1959

 481عماد عبدالحسن عطٌه عبودي

سعدٌه بنوان

 1975امل هادي خلف العبوده

 482فتوح جاسم محمد شمري

نصرة حسٌن

1964

 483غالً حسن كشٌش الحجٌمً

نعٌثلة حنون

 1972سعاد عواد حامً الحجٌمً

ٌ 484اس خضٌر عبٌد عبٌد

ثرٌه علً

1958

 485منارة راشد خوٌر الدرٌعً

حسنة عكاب

 1961علً كرٌم مهنى الدرٌعً

 486كرٌم عبدهللا ناٌف ناٌف

نشعه عفن

1958

 487سهى محمد حمود

جاسمٌة خماس

 1979نزار جاسم خماس

 488خلٌل ابراهٌم علوان البرزنجً

فصٌحه رشٌد

1958

 489رنا علً حسن عكٌلً

زٌنب عوٌد

 1988مثنى جبار جبرو عكٌلً

 490عبٌر غنً خلف البٌضانً

سلٌمه هانً

 1990قصً غنً خلف البٌضانً

 491سعدة شمران كاظم

نورٌة حمزة

 1963محمد داخل علٌان

 492سرى عقبه نافع نافع

سوسن محمد

 1987مهند علً فاضل فاضل

 493وحٌده حسٌن هذال الشرشاحً

فخرٌه جبر

1965

 494محمد جاسم حسن الداخلً

كاظمٌة شنة

1965

 495شهاب شباط جسام العكٌدي

خمٌسه محمد

1959

 496سعدٌه جمٌل ابراهٌم القٌسً

سكنه حسن

1965

 497جنان جالب احمد السعٌدي

فوزٌه محمود

1965

 498فضٌله مالك حدٌد الفرطوسً

رسمٌه ضمد

 1960علً جبار كرار الفرطوسً

 499عبد الكرٌم حسن سلوم الغرٌباوي

نجود هالل

1959
1959

 500غصون ٌعقوب عبداللطٌف العانً

حسٌبة خلٌل

 501عبد الكرٌم صادق جاسم الفتال

ملٌكة محمد حسن 1959

 502فخرٌه عبد زٌن الجنابً

فهٌمه عبدالحكٌم

1959

 503رفاه مجٌد حمٌد ابراهٌم

سهٌله ابراهٌم

1960

 504جبار فرحان شرقً الدلٌمً

رفعه صالح

1959

 505مرٌم عبد الحسٌن جواد الحمٌري

نزهة محمد

 1989علً حسٌن احمد الحمٌري

 506هاشم محمد عبدالعباس البلداوي

افراح عبداالله

 1980ورود دانٌال صادق السعٌد

 507نورٌه محمد دواي المذخوري

زهراء مطشر

 1965علً غٌالن حسن المذخوري

 508حسٌن سلمان محمد

فخرٌه كاظم

 1982نورا عدنان حسن علً باش

 509كرٌمه مزعل غضبان البنٌه

حكمٌه بنٌان

 1960حٌدر شٌاع سكر النصٌري

 510عدي عبدهللا حسون الموسوي

بشرى جواد

 1982زهراء جعفر نوري ال السٌد عٌسى

 511قاسم عبد ناصر ناصر

راقٌة جاسم

 1980هند جمعة سلمان سلمان

 512انتصار فاضل حمٌد ساكنً

صدٌقه جعفر

1959

 513اعتماد صالح محمدعلً الداوودي فوزٌه ادهم

1960

 514شكر محمود قهرمان األركوازي

توبة محمد

 1969جوان حسٌن علً جان األركوازي

 515حسٌن علً حطاب الروٌجحاوي

كرٌمه صبٌح

 1982دنٌا عباس ناصر المً

 516نضال مزهر ابراهٌم جراد

جمٌله عبدالحمٌد

1959

 517محمد جمعه حٌال االسدي

قادسه عبدالساده

 518شذى عبدالمهدي عبدالحمٌد الالري بدرٌه عبدالحسٌن
 519انتصار مهدي جواد جواد

فضٌله داود

 1975شهد محمد وسمً الخماسً
1965
1966

 520خضٌر عباس خٌون الطائً

ٌسرى ٌونس

 1995زٌنه عباس خٌون الطائً

 521بتول طالب رشاش دله علً

وفٌه عبدالعزٌز

1960

 522قاسم محمد سعٌد السلٌماوي

صبٌحه علوان

1965

 523اسامة حسن كاظم الخفاجً

هدى حسن

 1990رند حسن كاظم الخفاجً

 524علً عبد علً فنٌطل الراجحً

بثٌنه جعفر مسلم

1966

 525سارة عالء محمدحسٌن ال رمضان نوراء طالب
 526علً غالب مولى الموسوي

كوثر زبون

 1993احمد حازم عزٌز البٌر
 1983سجى شمس كامل العلوي

 527ثامر عبد االئمة عبد الرضا الطائً صدٌقة حسٌن

1966

 528فاتن شرقً محمود دٌنً

فخرٌة سلمان

1966

 529فاطمه كطامً فنجان الدبً

صبرٌه جلوب

1966

 530جواد كاظم ٌونس الغثوان

سعدة كرٌم

1960

 531علً كامل ثجٌل المحمداوي

صغٌره عطٌه

 1970نرجس سالم حامد الجتان

 532خالده حمٌد مهدي الجبوري

صبٌحه احمد

1960

 533امٌره جلٌل نصٌف النصار

نورٌه محمود

1966

 534كرٌم احمد سعٌد الجنابً

فوزٌه زبن

 535فاطمه عبدالرضا غضٌب الجوابراويوحٌده محمد
 536سمٌره ثامر زغٌر السودانً

1961
 1965محمد قاسم هاشم الجوٌبراوي

فاطمة رشك

1960

 537علً حٌدر امٌن ال عٌسى

هاجر صالح

 1984نور محمد عبد الحسٌن ال عٌسى

 538ناهده طالب كاظم المحامً

زهره عبدالحسٌن

 1964سٌف منٌر ابراهٌم المجمع

 539سامر عبدالزهره سلمان البدٌري

ساهره مشد

 1985هاجر اسماعٌل منشد الدلفً

 540احمد عبد الرضا حسون حسون

جبره كاظم

1965

 541غفار ماجد ابراهٌم ابراهٌم

صبرٌه سهٌل

1960

 542تماضر كاطع محسن البلعوطً

رسمٌه سدخان

 1973انور عباس فاضل الجابري

 543رائده عبد الواحد اسعد اسعد

لطٌفة عبد هللا

1960

 544عروبه حمودي خضٌر االلوسً

اقبال سلمان

1960

 545سٌف مؤٌد عبدالجبار المتولى

بشٌرة شناوة

 1981فخرٌة عبدالحمٌد رشٌد هدله

 546نغم عبد الكاظم باقر الفٌاض

ملٌحه مهدي

1966

 547عروبه محً محمود الحٌالً

زهره حمودي

1960

 548محمود عوده خزعل االسدي

فاطمه كاظم

1961

 549لمٌعه كرٌم زامل الجعاري

جمٌله سلطان

1961

 550لطٌفه عبدهللا جالب جالب

هدٌه كاظم

1957

 551فائزة نصرت عبد الرحمن الجبوري خولة محمود

1961

 552علً حمٌد عبود الزوٌنً

فخرٌة عبد

 553شهاب حمد عوده معادنه

موزه معٌبد

1957

 554سلمى محمود فتاح

ناهده حسٌن

1961

1957

 555سوسن خلٌفه كاظم الشهٌلً

خٌرٌه جوٌد

 1971سداد رشٌد كامل الشهٌلً

 556ابتسام محمد مبارك المبارك

مدٌحه علوان

1961

 557سالم حدٌد محمد الجالبً

ساره جواد

1967

 558فوزٌة ماٌع مالح حالفً

لزمه كاظم

1957

 559عبد الغفور عبدهللا محمد مشهدانً

رٌمه عبد الرزاق

1961

 560سحر عبدالحسٌن صادق الخناق

ثرٌا كاظم

 1966محمد جاسم محمدصالح الوسواسً

 561هند ناجً علوان التمٌمً

نهال محمد علً

 1975حسٌن امجد حسٌن التمٌمً

 562حٌاة هوبً حسٌن العانً

سهام عبدالجبار

1961

 563زهره حمزه محً الوائلً

حسنه كاظم

1961

 564فوزٌه محسن رشم البٌضانً

جماله خصاف

1957

 565فاطمة ابراهٌم حسانً التمٌمً

حسنة صالح

1967

 566ابتسلم وهاب داود التكرٌتً

زكٌه حمد

1961

 567سعاد كرٌم سلمان سلمان

كلثوم محٌسن

1967

 568استبرق غازي عبد االمٌر عبد االمٌرصبٌحه محمد علً 1967
 569زٌنب محمد موزان الفكٌكً

كاشٌة سلمان

 570عامر عبد عباس شاهبندر

بتول أبرهٌم

1967

 571نجٌة بدن دٌوان العكٌلً

كصٌمٌلة مثنى

1957

 572خالده جاسم محمد مقاصٌص

سكٌنه فلٌح

1957

1967

 573رٌاض جبار هاشم محمد

زهره جاسم

1967

 574عامر علً صلٌبً العجٌلً

لطٌفه كاظم

1961

 575انتظار ناجً سعٌد الخفاجً

زهره جعفر

1967

 576نهى جدعان عبٌد السند

فاطمه سلمان

1961

 577فوزي جاسم محمد جاسم العبوسً

سهٌلة احمد نعٌم

1961

 578سلمان محمد سلمان ربٌعة

علٌة جبر

1968

 579عامر عبٌد سعود سعود

فطٌم نصر

1962

 580سناء فاضل مبارك الكرخً

فوزٌه صادق

1961

 581فضٌله محمود خلف خلف

شكرٌه محمود

1962

 582سهام كمر سلمان الجوداوٌة

نشمٌة حنف

1957

 583ساعه مولى عبد هللا المحمداوي

زهرة علً

1957

 584نزهت فوزي سعٌد الخفاجً

رجاء محمد

1968

 585خلود علً امٌن الشٌخلً

فوزٌه احمد

1967

 586نوري سلمان غنام غرٌري

زهره زبار

1962

لوزه عٌر
 587كاظمٌه شناوي عبد الصاحب الخضري

1957

وفٌة شاكر

1962

 588بشرى محً عبش التكرٌتً
 589خوله علً حمادي المشهدانً

مهدٌه خلٌل

1962

 590رجاء عبد الرضا حربً الربٌعً

بدرٌة عرٌبً

1968

 591فالحه عبد الحمٌد محمد الربٌعً

بدرٌه عبد علً

1957

 592احالم راضً مدلول ساعدي

بدرٌه بارونً

1957

 593وداد خلف فالح صالح

سهام عبد

1962

 594ماجده هادي حسن العبٌدي

فرجه محمود

1962

 595دله حسٌن عبٌد الزوبعً

حسنه ضحوي

1962

 596اسماء فاضل حسون الدلٌمً

زهره ابراهٌم

1962

علًسلمان
 597انتصار عبد الرزاق محمد علً محمدبدرٌه

1958

كمٌله محٌبس

1957

 598سمٌره عبد جٌبر العتابً
 599زامل عطٌة جبر الساعدي

مكٌة خلف

1962

 600عبدالحسٌن كاطع جبر المً

بدرٌه شاطً

1957

 601اكرم عزٌز صاٌل الشمري

علٌة صبار

1962

 602عباس كرٌم جاعد الدلفً

غرٌبة سالم

1962

 603عبد االله غازي عبد هللا النقٌب

سمر فاضل

1968

 604كفاٌه دروٌش بارانً كجل

نشمٌه سلمان

1962

 605اٌمان زكً علً الطالبانً

صبرٌه رشٌد

1957

 606صبرٌه ناهض خاوي الكعبً

زهره عبد هللا

1957

 607خمٌسه ٌاس خضٌر الفداغً

حسن عبٌد

1962

 608عقٌل مجٌد كاظم السعدي

نجٌة عبد

1969

 609ابتسام مجبل مجٌد الغراوي

فخرٌه رفٌع

1969

 610مهى عبد الستار عبد الكرٌم العبٌدي خولة حسٌن فوزي 1962
 611زهٌر هادي طاهر الٌوسف

نعٌمة مزٌد

1957

 612هادي مزاحم هادي عجاج

نورٌه حسٌن

1968

 613محمد عبد الحسن عوده سلٌم

نسٌمه جاسم

1969

 614سناء موحان عكوش حذاف

هاشمٌة جبار

1969

 615سمٌره حسٌن شهاب عبٌدي

شمسه محمود

1962

 616أثمار عبدعلً حسون العامري

زهرة علً

1957

 617سهٌله حسٌن محمد الطائً

نجٌه عبدهللا

1957

 618نادٌة عبدالرحمن حمدي محمد

مفٌده محمود

1962

 619صبٌحة محمد مشهد الجبوري

كمٌلة حسن

1962

 620علً مهدي عباس العرناووطً

نجمه علوان

1957

 621كرٌمه شرهان جباره الكعبً

بدرٌة سلمان

1958

 622كفاح حسن محمد حسٌنً

غرٌبه ابراهٌم

1957

 623سناء سالم فلٌح الدباس

فاطمه حبٌب

1957

 624رمضان ٌوسف النعمه الساعدي

دله ساجت

1957

 625جبرٌة خماس عباس الدفاعً

فرجة صالح

1969

 626جمال رشٌد جاسم زٌدي

ملوك ابراهٌم

1958

 627محمد فوزي محمد السعدي

عنٌده وهٌب

1969

 628جسومه شالل جبر الربٌعً

بدرٌة جودة

1958

 629راقٌه عبد المحسن علً المالكً

فاطمه عبد الجبار

1970

 630عبد الكرٌم عبد الواحد حمود بال

زهره قاسم

1958

 631انعام نصٌف جاسم عجاج

ملكٌة انور

1963

ٌ 632اسمٌن خضٌر عباس القرغولً

منٌره رزوقً

1958

 633هناء هوٌدي عبد الحلٌم العانً

لطٌفة صالح

1963

 634ثوره احمد مهدي السعدي

عطٌه علوان

1958

 635ورٌا محمد عزٌز باوه مراد مراد نزاهت فرج

1958

 636نادٌة محمد قاسم النعٌمً

سمٌرة خلٌل

1969

 637حمادي محمد احمد الدلٌمً

بدرٌه عطوان

1962

 638امل كامل احمد المشهدانً

سعدٌه احمد

1963

 639اٌمان فٌاض قاسم الكنانً

شنونة فنٌان

1970

 640زٌنب عبدزٌد عبد الحسٌن الزبٌدي شكله موحً

1970

سكنه موشً

1970

 642محمد كمال رشٌد العانً

سهوره مرشد

1963

 643منتهى ابراهٌم حسٌن الدهلكً

سنٌة ٌوسف

1969

 644ندٌمه محٌسن علً الحجامً

شاهه عذافه

1958

 645علً صبحً خضٌر الحسان

سعدٌة حسن

1963

 646فلٌحه حسن عباس الساعدي

نبعه غانم

1958

 647حمدٌة غافل ختالن السراج

دكة مكطوف

1958

 648إنتصار أحمد علً الخماس

فضٌلة حمٌد

1963

ٌ 649اسٌن طه حبٌب الرماحً

خٌال علً

1969

 650سعدٌه ناصر حسٌن العبٌدي

علٌه برٌج

1963

 651ابراهٌم بانً جالس الربٌعً

جبارٌه جاسم

1958

 652صالح مهدي صالح الكبٌسً

مطٌعه معتوك

1962

 653نورٌه فرج شوٌش ثنولنً

كلثوم اسماعٌل

1970

 654كرٌمه حمٌد رشٌد

جمٌله حسون

1963

 655منتهى جحٌل محمد الحجامً

منٌرة كرٌم

1958

 656محمد جبوري جواد االسدي

ملكه صالح

1958

 657ابتسام جاسم عزاوي عزاوي

دله عبد

1958

 658باسمه علً جلوب الجنابً

فاطمه عبعوب

1963

 659لٌلى جبار عسكر عسكر

صبرٌه حمادي

1969

 660رجاء عبد الحمٌد سعد التمٌمً

نعٌمه حسن

1958

 661دجله محمد حسن حسن

قندٌله حسٌن

1963

 662حمدٌة هاشم رسن الدراجً

وسٌلة بداي

1958

 663صبٌحة محمد صحن الساعدي

زهرة حسن

1958

 664ناصر حسٌن صٌاح صٌاح

زهره فٌحان

1969

 665ماجده محمد صالح البعوري

كتبه كرٌم

1970

 641علً جبار متٌعب ساعدي

 666احالم حمٌد شاوة شناوة

حسٌنة مطر

1971

 667خالد مخلف حمد الدلٌمً

صبٌحه شهاب

1963

 668نوال مشهد عسل غرٌري

زهره كاظم

1964

 669حمدٌه صبري محسن الساعدي

حلٌمه سلمان

1971

 670أسماء محمد قدوري الدوري

فوزٌه داود

1964

 671باسمه محمد كرٌم الكوازي

بدرٌه محمد

1971

 672عباسٌه عاٌز ذٌاب العامري

حسنه درٌج

1963

 673منٌر مهدي سلمان الربٌعً

فضٌله محمد

1971

 674خلوده حمٌد طه المشهدانً

زهره فهد

1964

 675سعدٌه خماط قصار الربٌعً

فاطمه عطٌه

1959

 676سندس عٌدان لوٌس الربٌعً

حمٌده خنزر

1971

 677رضا علً حسٌن حسٌن

فطومة خلف

1964

 678علً حسٌن طابور المالكً

موالنً حثٌل

1959

 679اقبال احمد عمران الالمً

بهٌجة صبري

1964

 680جنون قاسم عباس الكعبً

صدامه حسٌن

1964

 681منٌره طالب بدن الكعبً

زهره محسن

1971

 682عبد الكرٌم نافع عارف

نزٌهة علً

1959

 683رفعه حسٌن عبد المساري

نوره ناصر

1964

 684شهزنان حسن حٌاوي الزبٌدي

بهٌجة ناصر

1963

 685بشرى حمٌد جبر المٌاحً

طرفه جرغ

1971

 686حٌدر محمد عبد الربٌعً

حمزٌه عباس

1971

 687جاسم محمد مخلف العزاوي

صبحه نجم

1964

 688سالم محمد جواد جواد

زهرة حبٌب

1971

 689حنان كاظم ناٌف العطار

سعدٌة عزٌز

1959

 690صالح جواد خلف السوٌعدي

صبرٌة ثوٌنً

1972

 691محمد حسٌن كاظم ال ٌاسٌن

صدٌقه زٌن العابدٌن 1970

 692فاطمة موسى علً المندالوي

خٌرٌة خان

 693حربً جاسم حاجم الكرعانً

حتم ٌاسٌن

1972

 694ثامر حسن عٌسى الجبوري

كنطار سلمان

1964

 695كرٌمه قاسم علً الشمري

جاهده هادي

1959

 696علً عطٌه عوده الجنابً

زهره علوان

1963

 697فاطمه صاحب رحٌم رحٌم

كاظمٌه الزم

1959

1971

 698ثوره داخل محمد الوائلً

صبحه حسن

1959

 699ردٌفه علوان محمد الدفاعً

عٌشه جعاطه

1959

الرسول مطر
 700زٌنب عبد االمٌر عبد الرسول عبد فوزٌة

1971

 701شكرٌه خرٌبط مراد االمً

خاتون صٌوان

1963

 702زٌنب عباس حمادي الدلفً

غنده رشم

1971

 703ندى جواد عبدالحسٌن 0000

شكرٌه عبدالحسٌن

1970

 704نعٌمه جبار كبان الكعبً

سعدونه ناصر

1959

 705فالح ناٌف علً نعٌمً

هدٌه علً

1964

 706صالح عباس رضا الزبٌدي

نجاة حسن

1974

 707سكنة زامل محمد الساعدي

نسمه عبدالحسن

1960

امٌنة احمد
 708عمر عبدالرزاق محمود عبدهللا الصباغ

1965

 709بدرٌه جاسب عبود الساعدي

شنٌنه محمد

 710صباح سعٌد محمد القصاب

امٌنه خالد

1965

 711باسم جاسم محمد محمد

بدرٌه فاضل

1960

1959

 712عمار عماد حمٌد النجار

قناة محمد

1975

 713راضً عبد النبً كرٌم سودانً

اسعٌده بوهان

1960

 714نهادة عباس عبد العبٌدي

عبلة احمد

1965

 715نوال خلٌل صالح قٌسً

سهامه مهدي

1965

 716محمد مالك عبد الرحٌم الغانمً

فضٌله عبد

1975

 717فالح حسن فلٌح البهادلً

علٌه حواس

1975

 718مهند ابراهٌم عبدالواحد النجار

سعدٌه احمد

1974

 719جمهورٌه حنون جوٌد المطلك

نشوه جدٌع

1960

 720اٌمان عبٌد ناجً البوحٌان

سعدٌه عباس

1960

 721ناصر شكر محمود الجحشً

شٌخه علً

1965

 722محمد خضٌر فرحان عجٌاوي

كافً محمود

1965

 723عمار عباس بلش الربٌعً

حرب جمعه

1974

 724حسٌن مالك مهدي المساري

علٌه محمد

1975

 725فاروق قاسم رٌحان التمٌمً

سلمه نجم

1972

 726معن عبد الكاظم عبٌد الخرٌفً

سٌدٌة كاظم

1973

 727رٌاض عمران مكً

خٌرٌة جاسم

1964

 728سهٌله احمد مبارك الجبوري

حسنه محمود

1964

 729عماد عبد حسن السالم

مدٌحه خلف

1964

 730محمود عناد كاطع عبٌد

نصره ابراهٌم

1964

 731علً حسٌن علً الصبٌحً

نعٌمه احمد

1965

 732مازن عبد الباقً احمد السالمً

فوزٌه سهٌل

1974

 733فاتن سلمان محمد الونداوي

فوزٌه توفٌق

1964

ٌ 734سرى عبدالباقً عبدالستار الهلٌجً رضٌه جبر

1960

 735سلٌمه سبتً شالش العكٌلً

سعده حسن

1959

 736سندس عثمان علً الجاف

شوكت امٌن

1965

 737علً راضً محمد المحمداوي

حسنه سلطان

1960

 738مهند عباس جاسم الدباس

لٌلى عبود

1975

 739نهاد حسن شغاتً المصلوخً

رضٌه سعٌد

1960

 740صباح عباس نعمه الجوري

ربٌعه كشاش

1960

 741مٌسون محمد مسلط الفٌصلً

سلٌمة توفٌق

1960

 742بشرى سمٌر خلٌفة الشبلً

غنٌة غفوري

1965

 743علً شٌاع فارس المسعودي

فاطمه عبٌد

1974

 744شاكر براد علً موسى الطعان

زٌنب مشهدي

1960

 745عمار عبد الغفور محمد علً الدبونً نجاة ٌونس

1964

 746لؤي راضً حنٌش غانمً

رزٌقه هادي

1978

 747ندى عبد الغفور ٌاسٌن ال جعفر

فهٌمه شكر

1966

 748قصٌه ٌحٌى كرٌم الجنابً

وفٌه ابراهٌم

1960

 749سالم خلٌف جابر العكٌلً

مسعوده كاطع

1978

 750محمد حسان سلمان الالمً

سلٌمه حربً

1976

 751صبٌحه علً كاظم سلطانً

هاشمٌه زغٌر

1966

 752بشرى عبدالمحسن داود الخطٌب

فضٌله علً

1960

 753فدعه عزٌز شفلح النصراوي

رضاته هارف

1960

 754حسن علً توفٌق النقٌب

شذى عبد الكرٌم

1979

 755صباح لفته حسن الفرٌداوي

صبرٌه خلف

1977

 756سعاد عبدالرضا وكف الربٌعً

صبرٌه مالح

1960

 757ماهر عبدهللا عٌسى السودانً

فوزٌه حاوي

1977

 758سهام عباس محمد الكاهة جً

ثرٌا عبد الغنً

1960

 759حٌدر قاسم خضٌر البهادلً

نجاة عجٌل

1976

 760نجم عبدهللا حسن العقراوي

أسماء فتاح

1977

 761هدٌة حسٌن عرٌش المكصوصً

صحٌفه غالً

1960

 762لٌث محمد علً التمٌمً

لٌلى نعمه

1975

 763وسام عبودي جودي الكعبً

زهرة عبد الحمزة 1978

 764فاضل علوان حمزه الخابوري

نجٌه مهنا

 765فاضل محمد ضاحً االسدي

بهٌه عبد

1961

 766فؤاد عباس ناصر العبٌدي

سلٌمه حمٌد

1965

 767انتهاء كرٌم نجم الدٌن سلمان

وجٌهه ٌوسف

1966

 768وحٌده جبر ثانً القرٌشً

عنوه شٌاع

1961

 769طالل سلمان جواد الدلٌمً

شفٌقة هادي

1966

 770صفاء علً عبد الحسٌن وطٌفً

حمدٌة ناٌف

1978

 771نعٌمه حسن كاظم العنزي

فطٌم عدنان

1965

 772جاسم محمد عبد الحسٌن الكرٌماوي رسمٌة رضا

1965

1976

 773ضحى شهاب احمد العٌدان

بدرٌه سبع

1966

 774علً حسٌن علً كعب

صالحه حنون

1978

 775احسان عبد الجبار فلحً حسٌن

سهام حسن

 776كامران رحمان غٌدان السورمٌري شكرٌة صالحان

1976
1977

 777زٌنة عبدالهادي سلمان العجٌلً

مائدة راضً

1976

 778مٌسون محمود كٌطان الزٌدي

جهاده جهاد

1965

 779سعدٌه عبدهللا علً معامٌر

ٌازي علً

1966

 780سعاد جسام محمد الفضلً

خٌرٌه مهدي

1960

 781علً جاسم محمد عبدي

حظٌه عٌدان

1966

 782كاظم عسكر نعٌثر الدراجً

لطٌفه رهٌف

1961

 783سند عبدالجبار محمد كرٌدي

حمدٌة فاضل

1966

 784علً سامً جبار الدباغ

بسعاد كاظم

1978

 785حسنٌن عامر عبد الجزائري

سهٌله كاظم

1978

 786حاتم كامل حمٌد السوٌداوي

زكٌه صدعان

1967

 787سمٌر طعمه فارس المسعودي

علٌه نجم

1981

 788اٌام عبد االمٌر سعٌد سعٌد

سلوى حسٌن

1980

 789حمدٌه حمزه نادر

خدٌجه همالن

1961
1982

 790هانً راضً هانً الفتلً

حسنه حسن

 791عباس فاضل محمد الدراج

بشرى عبد الصاحب 1980

 792سلٌمة هامل ثابت نوٌصري

طشارة مشٌعل

1961

 793فوزٌه عبد شدهان

نصره عبد النبً

1961

 794ولٌد مصطاف حسٌن حسٌن

كظٌمة ناصر

1966

 795حٌدر داود سلمان رضوي حسٌنً

دجله ماضً

1979

 796محمد جار هللا حسن المجمعً

فلٌحة حسٌن

1967

 797نادر ناصر كاطع الغرٌباوي

كمٌلة غالً

1980

 798خالده علً موسى بنً الم

جمٌله عبد هللا

1961

 799نوال ذٌاب احمد الجبوري

فخرٌة هادي

1961

 800نضال فلٌح رحمن الشحمانً

غنٌة هوبً

1961

 801نعم بهجت احمد ادٌب احمد ادٌب

سلمى ٌحٌى

1966

 802لٌلى كاظم صكبان

شكرٌه حسٌن

1967

 803محمد مرهون حمادي العبٌدي

عوفه عوده

1967

 804تحسٌن هوٌش حسن الكعبً

صبرٌه حمٌد

1979

 805سمٌرة عبدالحسٌن ابراهٌم التمٌمً كرٌمة علً

1961

 806محمد جاسم محمد

كفاٌه حسٌن

1980

 807عباس موفق صادق القزاز

نزهت عباس

1982

 808نادٌه ابراهٌم زٌدان الغزاري

جمٌله كرٌم

1961

 809احمد هاشم رسن الخزعلً

سهام حسب

1982

 810حٌدر محمد مفٌد حمٌد الحلفً

سمٌرة عبد عباس

1983

ٌ 811حً عطوان محمد الشمري

نعٌمه ناوي

1966

 812خالده عبد االمٌر محمد الصكٌري

فضٌله علً

1961

 813حال شاهد ٌوسف الجبوري

هناء عبد المهدي

1981

 814حٌدر عبداالمٌر عبد عبد

لٌلى ابراهٌم

1983

 815محمد حمدان حسون العجٌلً

عطٌه جاسم

1967

 816مصطفى طالب عبدهللا الجابري

ماجده خلٌف

1983

 817سومر سلمان جارهللا االنصاري

عدوٌة عبدالستار

1967

 818رسلٌه جعفر حمود السودانً

صدامه شفً

1961

 819شهاب احمد حمد الجنابً

جمٌله عباس

1966

 820قٌسٌة فهد عوٌد كرطانً

خدٌجة عبد اللة

1967

 821بان فاروق محمد العانً

شكرٌه محمود

1967

 822محمد حسٌن جراد جراد

حسنه سلمان

1967

 823حرٌه ٌاسٌن جاسم السودانً

بدرٌه جاسم

1961

 824حكٌمه شهد جازع السعٌدي

طرفه حسن

1961

 825حمده صبح سمرمد سمرمد

ثالثه خمٌس

1967

 826حسٌن حمٌد رشٌد االنباري

ناهدة مهدي

1986

 827مهدي شاكر عبدالصاحب غدٌَر

ساجدة هاشم

1986

 828عوٌد كرٌم عباس المسعودي

دجمه زامل

1962

 829امٌره حسٌن برجد البٌاتً

عانه شكور

1968

 830سهام جبار جٌاد السودانً

كاظمٌه راضً

1962

 831ربٌع رستم حسٌن االمدي

حٌاة قدوري

1968

 832مدٌحه كاظم حسٌن السراي

سكنه فرج

1961

 833بتول علً محمد الحسنً

فوزٌة نصٌف

1968

 834ثائر راشد محمد الشمري

خضرة مسرهد

1967

 835محمد عامر عبد هللا الحسٌنً

ماجده عباس

1988

 836زٌد ضٌاء صادق الخفاجً

خوله عبد الحسٌن

1988

 837هٌفاء نوري كاظم الشمري

صبٌحه حبٌب

1968

 838رباح عبد الرزاق ازغٌر المسودنً لٌلى حمد

1968

فهٌمه عبد

1962

 840تٌسٌر علً عاٌد الثوٌنً

بتول عبد الحسن

1988

 841سعدٌه خلف صالح العبٌدي

فطٌم صالح

1968

 842حٌاة شائع قاسم الموسوي

فاطمة موسى

1962

 839صبٌحه خضٌر وداعه الدبٌانً

 843ناظر طارق جٌاد القٌسً

سعدٌه عبد

1968

 844فاضل حافظ فاضل القٌسً

لٌلى وهٌب

1967

 845مصطفى علً شالل الدراجً

سكنه كاظم

1962

 846محسن حانه جبر العكٌلً

خمشه ثجٌل

1962

 847كرٌم مانع راشد البٌضانً

زهرة محمٌد

1962

 848محمد عبد الصمد جابر الراوي

رقٌة تمٌر

1985

 849اكرام عبدالحسٌن عبداالمٌر الطائً ثمٌنة رشٌد

1961

 850طه عجاج محمد دنٌنه

حمزٌة حسٌن

1968

 851محمد خاجً عبد النبً حدٌثً

منى محمد

1967

 852اٌمان نعمه عٌسى عٌسى

بدرٌه شٌر علً

1968

 853قطر الندى فؤاد حسن الخزرجً

غرٌبه عبد األمٌر

1962

 854سعد حسٌن فرج العٌثاوي

صبرٌه دواح

1968

 855نداء ابراهٌم خماس العزاوي

نهودة مظلوم

1961

 856اٌهاب قٌس علً الدلوي

مدٌحة احمد

1988

 857منتظر راجح فرحان الزبٌدي

اشواق طالب

1988

 858لٌث بهاء حسٌن

زهرة عبد الرزاق

1989

 859علً عٌسى عطٌه عطٌه

خٌرٌه رواك

1986

 860منئ محمود سلمان الزبٌدي

شرٌفه رشٌد

1962

 861احالم عبد علً هاشم المحمداوي

بدرٌه خلف

1961

 862حسن محمد حسن البناء

فضٌله عبد علً

1987

 863علً سالم عبدالحسن الربٌعاوي

صبٌحه هاشم

1985

 864سالمه حمٌد راهً

نعٌمه غانم

1962

 865نضال لطٌف عطٌوي الفهداوي

سعٌده عكله

1962

 866كمال احمد حسن الصجري

شتات محمد

1969

 867سعاد عٌسى اسماعٌل الالمً

ملكٌه ماهود

1962

 868كرار محمد عبد الحسن المساري

ٌسرى فرحان

1998

 869سٌف علً حسٌن آل فضل هللا

زٌنب شاكر

1990

 870أقبال علً محمود العزاوي

حمدٌة سالم

1969

 871حسن علً حسٌن

ذكرى طه

1997

 872نمٌر سلمان عبد الغنً قمبرآ اغا

باسمه عبد الهادي

1962

 873دلٌله عقٌل عباس المهداوي

فوزٌه صادق

1962

 874نبأ ضٌاء ابراهٌم ابراهٌم

مها مجٌد

1997

 875محمد قاسم محمد البهادلً

نعٌمة حمٌد

1991

 876امل جمٌل فرج العٌساوي

عٌده مخٌلف

1969

 877عباس حسٌن شمخً الجعاري

شكرٌة مردان

1962

 878أسراء كرٌم أحمد العزاوي

رسمٌة احمد

1969

 879سٌف عامر حمودي حمودي

ضحى كاظم

1996

 880اسمهان خزعل حسن السودانً

امٌره ٌوسف

1962

 881عفاف حسن هادي الساعاتً

حلٌمه محمد تقً

1962

 882ثامر هادي شلب الكوام

تاٌهه علٌوي

1970

 883زهراء حامد ٌازع الالمً

رسمٌة محمد

1993

 884مصطفى ابراهٌم احمد الكروي

ساهره ٌوسف

1969

 885حلٌمه حمدان ملكه

كامله علٌوي

1962

 886فوزي وهٌب حشٌب الضمٌد

وحٌده عبد الحسن

1962

 887خالد سعد احمد العبٌدي

فوزٌة علً

1969

 888نداء عزام محمد المنصوري

فاطمة احمد

1969

 889حسن محمد حسٌن صالح المهٌدي

فاتن خضٌر

1995

 890خالد ابراهٌم عبدهلل عبدهلل

كمٌلة ابراهٌم

1970

 891صادق عبدهللا عباس الزوبعً

صبٌحه محمد

 892علً مازن طالب العنبكً

فردوس عبد االمٌر 1991

1969

 893علً صالح مهدي جٌاد

رسمٌه عبداالمٌر

1969

 894احمد جاسم هاشم كصاد

سلٌمه حسٌن

1992

 895خضر عبد هللا عواد المعٌنً

نعٌمة حسٌن

1969

 896عائده محمود علً غرٌباوي

جلٌلٌه سلمان

1969

 897مهدي محمد مهدي الخاصكً

وداد هادي

1995

 898امٌر علً عباس المعمار

افراح خلٌل

1993

 899مثال حمٌد نمر الزٌدي

فوزٌة حسن

1962

 900أمٌن سلطان عبود السعدي

سنان جودة

1991

 901جمال ابراهٌم محمود العانً

ماجدة شكر

1968

 902مدٌحه مظهر كاظم الجنابً

رسمٌه حسن

1962

 903علً صباح عون الجٌزانً

نورٌة مشط

1992

 904امال عباس مهدي المسعودي

صدٌقة اسماعٌل

1962

 905حسن جعفر حسن الحفاجً

بدرٌة مجٌد

1994

 906لمٌاء حمٌد علً العكٌدي

حمدٌه احمد

1971

 907هدٌل عامر مهدي القٌسً

نهاد عبدالعزٌز

1971

 908سهٌل عباس ارخٌل الحسناوي

صبٌحه خادم

1963

 909سلوى صادق علً حمٌري

فتحٌة مجٌد

1963

 910كرٌمه احمد عبد عتبً

طبٌعه جلوب

1963

 911جهاد احمد ورور ورور

عجبة عبد

1971

 912نوال كاطع مادي ال سلٌم

وبرٌه باشط

1963

 913نضال خلف كاطع الشمري

حمدٌه غزال

1963

 914فطٌم جاسم محمد الشمري

نعٌمه محمود

1963

 915حسٌن غانم حسٌن االسدي

صدٌقة مصطفى

1963

 916ندى جواد كاظم المشهدانً

خمٌسة عباس

1971

 917مثنى ماجد حسن البٌضانً

حسن علً
زهرة بدن مهتلف ماجد1963

 918محمود داود محمد الدلفً

دله هادي

1963

 919ناهدة جبار لفته الالمً

عدٌله خلف

1963

 920علً عبٌس طالب الحمدانً

مشتهاٌه كناش

1970

 921خٌرٌه عبدهللا منصور العٌثاوي

وضحه محمد

1972

 922سالم محً حمدان التكرٌتً

ظهٌرة عبد الجبار

1970

 923صالحه حسن ماٌع الحرٌشاوي

طاكه رسن

1963

 924سناء محمد هادي البوذبحك

الفٌه عبد الزهرة

1970

 925جعفر بشار حسٌن التمٌمً

نوال الزم

1963
1971

 926خوله علً نصار نصار

ماهٌه عبد

 927اسماء خالد سلمان الجبوري

انتصار عبد المجٌد 1971

 928سهٌله محمود ابراهٌم البدرانً

زٌنب محمد

 929احمد عٌسى مظلوم الدلٌمً

زٌنب عبود

1970

 930محمد سلمان زبار المعٌنً

صبٌحة محمد

1972

 931كاظمٌه حسٌن جبر التمٌمً

رضٌه عباس

1963

 932احالم حسٌن محمد التمٌمً

حمدٌة حسٌن

1963

 933موحان عبدهللا خضٌر العامري

كرجٌه حبٌب

1963

1971

 934مرتضى سعدون فوزي الموسوي عنود شعبان

1971

 935اٌاد سوزي مراد الخزعلً

خاور حسن

1970

 936لمٌس عبٌد مجباس الجبوري

فوزٌة محمود

1971

 937اسراء طالب وهاب وهاب

نزهت داود

1970

 938احمد عسل كنهور المشرف

ناصرٌه منهل

1971

 939محمد احمد ٌوسف الشمري

امنه احمد

1971

 940سالم عرنوص كشٌش العكٌلً

زهرة عطٌة

1963

 941اسامه عباس حسٌن حسٌن

علٌه نجم

1971

 942منى خزعل علً ال فتله

فوزٌه ابراهٌم

1970

 943عالوي عواد فٌاض العزاوي

خٌرٌه علً

1971

 944طه عبد الحسٌن كاظم الوائلً

لطٌفة هادي

1963

 945امان عازي عبد الدلٌمً

مراتب علوان

1970

 946اٌثار طارق خلٌل العبٌدي

هٌفاء خلٌل

1974

 947محمد سعٌد عبد زٌدي

لٌلى كاظم

1972

 948خضٌر عباس حسن البٌضانً

نورٌة حسن

1964

 949حسن عناد نهار نهار

ردافه علً

1972

 950كرٌم نعمه عبد العرٌضً

كمٌله جراد

1974

 951باسم عباس مهدي الحسناوي

حكٌمه ابراهٌم

1964

 952اوراس خالد نافع القٌسً

كمٌله جاسم

1972

 953محمد ٌاسر ٌاسٌن البعاج

سدوه ٌعقوب

1964

 954منى عبد الستار سلٌم البغدادي

فضٌله حٌدر

1972

 955حمدي محل محمد الربٌعً

نورٌه حسون

1964

 956مها صبار عبدالرحمن عبدالرحمن نورٌه مبارك

1964

 957االء حسٌن علوان الجبوري

حربٌه جاسم

1972

 958عواطف عباس جاسم الكٌمً

سلٌمه سعٌد

1964

 959شعبان كرٌم جاسم الجبوري

حمدٌة عودة

1972

 960احمد ٌاسٌن حمد الذهٌبه

وفاء عبد الوهاب

1974

 961فاطمه زبون سلمان الساعدي

بسنه محسن

1964

 962علً ناصر حسٌن الصعب

نجمه حسٌن

1974

 963حسن أحمد حمزه علً

شٌخه ابراهٌم

1974

 964نجم ندى زوٌع الزٌدي

مسٌرة عباس

1972

 965علً عبد حمٌد دلبوحً

هدٌه سوٌلم

1964

 966محمود علً فزع المشهدانً

لمٌعه علً

1974

 967مشتاق سماعٌل جاسم العزاوي

روة حسن

1973

 968شاكر مهدي عبد الحسن الخلٌانً

سعٌدة علً

1964

 969جمال علً جاسم المحمدي

سلمى كلٌب

1972

 970كرٌمه اسماعٌل دوٌح الزبٌدي

هدٌه صبر

1964

 971ابتسام عبد الكاظم هلٌل العتابً

صدامه جمعه

1964

 972هٌفاء كوثر عبد اللطٌف الطائً

خزعلٌه مهدي

1964

 973احمد طه حمادي المشهدانً

نعٌمه احمد

1972

 974اٌاد حسٌن علً المندالوي

وجٌهه عمران

1964

 975جمعه عبدهللا مبرم العلً

غنده عطٌش

1964

 976اضواء عبدالواحد جاسم السودانً

زهٌره زوره

1964

 977هدٌه خلف احمد العامري

مسٌره خلف

1974

 978ماهر محمود حسن الدلٌمً

امل عبداللطٌف

1972

 979محمد علً حسٌن العتابً

زوٌدة غالً

1975

 980وحٌده فرحان كعٌد العلٌاوي

حرٌه العٌبً

1964

 981غسان بدر صالح القٌسً

لٌلى رشٌد

1973

 982محمد فاضل عبود الدلٌمً

نجٌة مهدي

1974

 983مها مجٌد محمد امٌن العزاوي

باسمة علوان

1972

 984عبدالرزاق عبدالحمٌد خشمان الدلٌمًفوزٌه طركً

1973

 985فائزة احمد هادي الحرچان

مرٌم محمد

1964

 986نضال جاسم محمد الفرطوسً

علٌه حمدان

1965

 987كرٌم سالم بشر الفرطوسً

وٌرٌه سلطان

1965

 988هالل مصطفى حسٌن الحمدانً

منٌرة علً

1977

 989محمد جاسم محمد الكرطانً

سالمٌة خلف

1978

 990لٌلى ذروان علوان العكٌلً

قندٌله عسل

1965

 991سلمى ٌاسر عبد علً الشمري

ساجده عرٌبً

1965

 992كامل شالل مطلب الزوبعً

عبده محمد

1978

 993وصال ابرهٌم حسن

حسنه جرٌو

1965

 994مصعب عاٌد كصب الجنابً

خولة ٌاسٌن

1979

 995ماجد حمادي كاظم الحسنً

خالدٌه هاشم

1965

 996كردٌه عباس خرٌجه

زكٌه مكطوف

1965

صبٌحه علً

1965

 998صفاءالدٌن عبدالكاظم خضٌر الهنداويشكرٌه عوده

1976

 997امٌر عبود مفتن مفتن
 999محسسن عبد حمود الحٌانً

حسنه جسام

1975

 1000هدٌة عباس مناتً الحمرانً

هٌله محسن

1964

 1001وسام مشتت الزم الرستٌماوي

شنونه رزٌح

1978

 1002سلوان سلٌم عباس الصادق

رجاء محمد رؤف

1976

 1003احمد كاطع خلٌل المالكً

ذاتة جالب

1976

 1004علً مرتضى داود العباسً

نعٌمه علً

1965

 1005زٌنب محٌسن حزام العطوانً

هاشمٌه حسٌن

1965

 1006كلثوم صمود سعد الدراجً

صاكة فرج

1965

 1007اقبال جخٌور عذٌر المالكً

مكٌة كطٌف

1964

 1008بسام محمد عبدالجبار عكٌد

سعاد حكمت

1979

 1009عالء مهدي محمد الدلٌمً

فلٌحه باقر

1977

 1010فائز هاتف عبد النجادي

سعدٌه مجٌد

1976

 1011عبدهللا خلٌفه خلٌف خلٌف

نجود حنتوش

1977

 1012باسم نعٌم عجالن الشٌحاوي

جمٌله مخلف

1979

 1013مظلومة محمود علً الردٌنً

شرٌفة عبد

1965

 1014صفاء عبد الكرٌم فرحان السقاء

ملوكً علً

1975

 1015مهند طه علً علً

نجمه كربول

1976

 1016ولٌد سلمان عبد هللا الدهان

نٌه عنون

1965

 1017احمد شهاب احمد السامرائً

خالده جسام

1977

 1018عٌسى فارس ابراهٌم ابراهٌم

فطٌم علً

1965

 1019مائده فخري جمعه الهٌب

سلٌمه لطٌف

1965

 1020حلٌمة عاشور عبٌد المطٌري

رجٌة راضً

1965

 1021حسن عبدهللا جاسم الفالحً

مهدٌه صالح

1976

 1022ابتسام سلمان حمٌدان

خشاره عطٌه

1965

 1023انتصار عباس عزٌز القرٌشً

كاظمٌة قاسم

1965

 1024حسٌن عذاب صٌهود فراطسه

لطٌفه حافظ

1965

 1025عامر احمد ذهب المجمعً

علٌة علً

1975

 1026حمدٌه شنان عربً الفاضلً

زهٌه ثجٌل

1966

 1027مضر اٌاد شوقً الغرابً

نهله احمد

1985

 1028فضٌله نجم عذٌب عذٌب

كابشٌه فرج

1966

 1029محمد عبد وناس النجادي

غركه سلمان

1966

 1030نهله نجم عبد عبد

نعٌمة حسٌن

1966

 1031هادي عطٌه كرٌم الفرطوسً

صدامه عبود

1965

 1032مسار قحطان عبد هللا الكرطانً

سعدٌة اسود

1983

 1033عمر عبدالكرٌم محمد السوٌداوي

ازهار حسن

1985

 1034حازم محمود عبدهللا القره غولً

حلٌمه خضٌر

1984

 1035سٌف سمٌر فرحان الكبٌسً

نجاح فرٌح

1984

 1036فوزٌة عبد الرضا محمد شالكه

ملٌحه هادي

1966

 1037مثنى فؤاد محمد عادل العبٌدي

هناء محمد سلٌم

1983

 1038عمر محمد احمد االحمد

بشرى مصطفى

1985

 1039قاسمٌه محمد حٌدر الٌاسٌن

زاجٌه شنٌن

1966

 1040طالب جبار مزٌد الربٌعاوي

علوٌه عطٌه

1966

 1041نعٌمة قاسم ٌاسٌن الساعدي

خمٌدة حسان

1966

 1042محمد صباح محسن معموري

فخرٌه عبدهلل

1983

 1043سمٌره هامل مفتن جعباوي

هلٌله حنون

1965

 1044ماجد حامد حسن خضٌر

وبرٌه ناهً

1966

 1045محمد جاسم محمد الزبٌدي

نورٌه شاكر

1984

 1046لمعان نوري علً الخفاجً

طلبه رمضان

1966

 1047سٌف عماد ٌاسٌن الوران

وداد حمودي

1982

 1048عمر خالد احمد الدلٌمً

سعدٌه دلف

1984

 1049اٌاد طارق عاشور الحٌالً

امٌرة خضٌر

1983

 1050باسمه عبدالعباس صدام

شكرٌه فرحان

1966

 1051عدي محمد ذرب السودانً

فضٌله عكله

1966

 1052سعاد زغٌر دلبوح سراي

مٌت عبد

1966

 1053عقٌل مكصد عبد هللا الساعدي

فاطمة قاسم

1981

 1054امٌره ناهً عنبر الزٌرجاوي

بدرٌه محمد

1965

 1055ضٌاء صباح علً خلف

امل محمد

1966

 1056احمد عادل عبد القادر القٌسً

هٌام اسماعٌل

1984

 1057سوسن صفر محمد

امٌنه غٌدان

1966

 1058مازن كاظم ونان الغرٌري

باخته فرحان

1982

 1059زٌنة علً صباح الجبوري

مهدٌة محمد

1980

 1060جلٌل برهان علً الموسوي

دره جونه

1966

 1061ابراهٌم حسٌن علً كرغولً

طلٌعه محمود

1984

 1062عادل عبٌد زٌدان النوفلً

سبٌة خضٌر

1983

 1063سعٌد علً محمد الجوارنً

شكه محمود

1981

 1064اثٌر ضٌاء ٌوسف نداوي

سامٌه عبدالقادر

1980

 1065زهره قاسم عباس المالكً

حمدٌه راضً

1966

 1066سرى رؤوف محمود الجبوري

ساهره عبد الجبار

1985

 1067جمٌل مهدي محمد القره لوسً

كلستان عبد

1967

 1068نعٌم ابراهٌم احمد احمد

بهٌجه عباس

1987

 1069عادل وهب عبدي العطوانً

حلٌمه شامخ

1966

 1070اٌمان رحٌم جبار السودانً

جسومه محمد

1967

 1071احمد حسام الدٌن جمعه السامرائً امٌنه محمود

1988

 1072سعد عدنان خزعل سعٌد

شكرٌة راجً

1967

 1073احمد كمال محمد الجبوري

باسمه محمد

1989

ٌ 1074اسٌن طه عبد الباقً العانً

شهباء حسن

1986

 1075هناء حمدي احمد نفاشً

سنٌه محمود

1967

 1076كرٌم كامل حسٌن خزرج

غنده رسن

1967

 1077عروبه كاظم كطان الصبحً

كاظمه حسب

1967

 1078سلوى جعفر جواد الموسوي

عزت عبد الرسول 1967

 1079احالم عباس غتر العطوانً

بطه والً

1967

 1080نادٌة حسٌن محمد كمونة

ماجدة باقر

1967

 1081حسٌن علً طالب الحبوبً

جنان جبوري

1986

 1082محمد عباس خٌرهللا مالكً

فضٌله جاسم

1989

 1083الهام مطشر المً الدراجً

موهة عبد النبً

1967

 1084خلفه خابط جاٌد

رجوه عوده

1966

 1085محمد رٌسان جبار الربٌعاوي

سعدٌه محسن

1967

 1086عبد الرضا خسن ساهً الشوٌلً

هٌله عبد الحسن

1967

 1087حسٌن علً حسن الجبوري

حٌاه محمد

1992

 1088حٌدر عبداللطٌف محسن راشد

شكرٌه علوان

1966

 1089حٌدر اٌاد شوقً الغرابً

نهله احمد

1992

 1090مها صادق محمد جواد الدالل

سلمى عبد الرزاق

1967

 1091محمد محمود جاسم الجنابً

حمدٌه سعٌد

1986

 1092تبارك علً فخري الزبٌدي

نبأ اسماعٌل

1989

 1093رابعة شرهان غانم الساعدي

جمٌلة لعٌبً

1967

 1094رجاء عبد الجبار محمد السعدي

سعدٌه وهٌب

1967

 1095مالذ صالح فرج فرج

انتصار عطا

1985

 1096بحر حسٌن حافظ الهلباوي

بطاقه عبد الحسن

1967

 1097محمد عبدالكرٌم جاسم الدراجً

فوزٌة كاظم

1967

 1098مصطفى جمال سلمان آل عثمان

جنان حمٌد

1988

 1099رحٌم عبدهللا محمد البركاوي

هضٌمه هندي

1967

 1100سناء علٌوي ناهً الداودي

ملكٌه حسٌن

1966

 1101خالد ابراهٌم علً الزوبعً

لٌلى ابراهٌم

1987

ٌ 1102اسر راتب ممدوح ممدوح

االء متعب

1989

 1103سعدٌه حطاب جبر الحلفً

صدمه كاظم

1967

 1104علً مخلف علً

حلٌمه محمد

1989

 1105محمد الزم جارهللا السراي

بدرٌه خرٌبط

1967

 1106ابراهٌم صباح طه السامرائً

ابتسام صالح

1994

 1107انتصار خضٌر شرٌف التمٌمً

فتحٌه محمود

1969

 1108عمران جٌاد منشد الحمٌدي

حمدٌة سالم

1969

 1109فضٌله حلو جثٌر الكنانً

بنٌه عبره

1967

 1110احمد عزٌز عبدهللا الجبوري

انتصار صالح

1993

 1111رائد حامد سلٌمان المندالوي

رسمٌه ستار

1969

 1112وسام حسن كتاب كتاب

نعٌمة كاظم

1968

 1113منال علً عطا الشمري

امٌنه حمادي

1968

 1114عدوله حسن علً علً

فطومه جمٌل

1967

 1115محمد ناظر مزاحم الراوي

بٌداء نافع

1994

 1116صالح حسن سرٌبٌت الجنابً

صفٌه هراط

1999

 1117كلثوم رزوقً مهدي العجٌلً

صبٌحه نجم

1967

 1118هناء صابر خلف

نوٌره سعدون

1968

 1119حسٌن نعمان سلمان الكرغولً

حبٌبه هلٌل

1968

 1120ستار جبار رجً الحمٌداوي

كاظمٌه العٌبً

1968

 1121رجاء علً ناجً الربٌعً

مدٌنه عبد

1967

 1122ابراهٌم اسماعٌل ابراهٌم خمٌس

جزائر محمود

1996

 1123حنان زٌدان داود داود

جلٌله عبدالكرٌم

 1974محمد عبدالعلٌم عبود عبود

 1124سجاد كمال خضٌر خضٌر

سمر محمد

1999

 1125نعومه عبدالنبً ٌوسف بنً الم

فطٌم عذٌب

1969

 1126مؤٌد خلٌفة عواد لتمٌمً

نجٌمه منصور

1969

 1127بشرى حٌدر ابراهٌم الربٌعً

مرٌم شوكت

1968

 1128سناء رشٌد مجٌد مجٌد

حسنه ساجت

1968

 1129علٌاء داود سلمان العطار

سمٌرة سالم

1967

 1130فاطمة سلمان محمد محمد

فندٌه علوان

1968

 1131احمد حسٌن عبدعلً الخزعلً

ساهرة علوان

1996

 1132عدنان فرحان شتال الكنانً

مطره عبد النبً

1969

 1133اوس عبدهللا ٌاسٌن المشهدانً

اٌمان عبدهللا

1994

 1134وفاء ٌاسٌن اسماعٌل اسماعٌل

سعدٌه عباس

1968

 1135سهام عبدالحسن فرج العامري

بدرٌة رسن

1968

 1136علً غالب عبود النعمانً

خدٌجه عبد الواحد

1968

 1137ازهار جبر هاشم هاشم

هٌله حمٌد

1967

 1138باسمة خضر عباس السعدي

صحٌبة بداحً

1967

 1139بشٌره مطر كاظم دراجً

علٌه جاسم

1968

 1140سلٌمه عٌالن كاظم العمٌري

لهمود حسٌن

1968

 1141ابتسام ثامر عاٌد الهٌبً

سلوى علً

 1971نادٌه حازم ذنون العون

 1142عالء سعد عبدهللا الدلٌمً

رجاء سلٌم

1994

 1143هناء فارس محارب ال ازٌرج

سحن علٌوي

1971

 1144مٌساء طالب حبٌب الجادري

فخرٌه مهدي

1971

 1145علً ساهً دوٌش دوٌش

رحٌمه هاشم

1971

 1146عادل بالسم مهاوي المذخوري

فخرٌة عجرم

1971

 1147غانم عبدالساده خلٌف النصار

صفٌه زاٌر

1969

 1148ثرٌا جاسم طاهر

صبٌحه وحٌد

1970

 1149نجم عبدهللا داخل السراجً

عنٌده جاسم

1971

 1150طالب حسن هوبً الزبٌد

فخرٌه قاسم

1971

 1151فضٌله رشٌد اموٌع العكٌلً

ظلمه خضر

1971

 1152حسن هادي فرحان الربٌعً

لمٌعه كوكز

1970

 1153خنساء عبد القادر عبد الرزاق العجٌلًرجاء داود

1971

 1154سعدٌه ٌوسف زاٌد الجماله

لٌلى محمد

1969

 1155مجٌد عبدالرسول عبد الضاٌفً

سعدٌه ظاهر

1969

اكرم ثامر عاٌد الهٌبً

 1156هٌام عبد الحسن طالب الشجٌري

صبٌحه عباس

1969

 1157صالح عرٌبً سلمان الشوٌلً

كاظمٌه حمادي

1969

 1158عبد هللا طاهر هاشم الموسوي

مجٌده جوده

1969

 1159باسم بدر طعمة الموزانً

موهة زغٌر

1971

 1160فرٌد هاشم موزان الجادري

نجٌه جار

1970

 1161حٌاة رهٌف رحمه الساعدي

جسومه داود

1970

 1162سكنه حافظ عبد الكنانً

جماله عطٌه

1970

 1163اوسام عبدهللا عبدالكرٌم عتبه

فوزٌه حسن

1971

 1164نضال فرٌد خلف الهاشمً

فطٌم علً

1970

 1165بدٌعه شرٌف حسٌن الساعدي

فرحه ساجت

1971

 1166زاهده حسن علً الجبوري الكرٌعً سنٌة جواد
 1167محمد زكً مفتول العماري

سجودة غالً

1971
1970

 1168ستار جبار جاسم الجٌزانً

سعاد كاظم

1971

 1169وهاب احمد علوان العامري

نبهار حسٌن

1970

 1170شذى عبدالحسٌن جبر جبر

فضٌله كرٌم

1970

 1171هناء حسن كنهٌر مكاصٌص

مزنه دنٌن

1970

 1172محمد محسن عٌدان المصلوخً

اجماله مغتاض

1971

 1173طه عبدالحسٌن موسى المً

حرٌة مري

1971

 1174جنان عكال مجه الجورانً

مشتل رٌس

1969

 1175بشرى لعٌبً جعفر الدراجً

مكٌه بدر

1970

 1176قاسم جبار كاظم السادة الشالمطة

زهرة اموري

1969

 1177عبد الحسن خمٌس حمزه زٌد

حٌهن شالل

1970

 1178فالح موشً عاتً الساعدي

كتٌبه طعمه

1970

 1179حنان عبدالستار عبدالوهاب السعدي كلثوم موسى

1970

 1180سندس زٌدان خلف خلف

خاور مرزا

1969

 1181سناء حسٌن احمد الجبوري

علٌه عباس

1970

هاديالسعدي السعدي
جواد
1969
حسن
هادي حسن
السعدي
حسن
جواد
رضٌة
 1182عفان طارق حسن السعدي طارق حسن
شختاٌه حسٌن

1974

 1183علً شبوط محسن البهادلً
 1184ابتسام عبد هللا حسٌن العطٌه

شمسه غرٌب

1972

 1185مٌسون عبد الزهره زنٌد الالمً

جاسمٌه حمٌد

1974

 1186عماد خلف عبٌد الدلفً

فضٌله حوشً

1975

 1187مصطفى هاشم اسماعٌل القٌسً

نظٌرة حمٌد

1972

 1188محمد عبد الزهره حسن السوٌعدي نعٌمه حسٌن

1975

 1189علً حسٌن سلمان السراي

حنٌنة سند

1973

 1190عدنان عبدالواحد حسٌن التمٌمً

نورٌه حسٌن

1974

 1191خمٌس رغٌف شكاكً الشمري

فتنه وادي

1973

 1192جمٌله عبٌد عباس ال فرج

امٌره حسٌن

1975

 1193سهٌل نجم عبٌد التمٌمً

ثمٌنه كمال

1975

 1194صباح نوري نعٌمه نعٌمه

فوزٌه فرج

1975

 1195مٌسون صادق احمد احمد

خٌرٌة محمد علً

1971

 1196رعد زٌارة مطشر السراجً

حكٌمه جار هللا

1972

 1197طالب مزهر خمٌس

جاسمٌة علً

1973

 1198جوده عبدالكاظم شمخً الالمً

غنٌه عبدالحسٌن

1972

ٌ 1199حٌى فرحان عبد الرضا الجنابً

رسمٌة عبد الحسن

1974

 1200عامر داود سلمان الزٌدي

فاطمه جاسم

1972

 1201عادل قاسم ناصر البهادلً

ودٌه فلٌح

1972

 1202سناء سبع خماس برٌجات

امٌره حمٌد

1971

 1203غالب سلمان محٌسن الطائً

فهٌمه خلف

1973

 1204باسم قاسم حسٌن البدنٌن

سلٌمه عباس

1973

 1205حٌدر صبٌح علً النجار

رسمٌه رشٌد

1975

 1206حسن داود ناصر الطلٌحً

خدٌجة محمد علً 1973

 1207عباس فاضل هاشم العجٌلً

سعدٌه حسٌن

1974

 1208هٌثم داود سلمان

سورٌة محمد

1974

 1209عدنان قاسم مطر بنً الم

رتبه سٌد

1971

 1210عباس خلف حسٌن الفرٌجً

حوري طاهر

1974

 1211احمد موسئ هاشم احمد

ادٌبه سلمان

1974

 1212تقً باوي محمد

التون شاهٌن

1974

 1213اشواق سلمان حسٌن جعٌفص

نعٌمة ابراهٌم

1973

 1214علً جالل عزٌز النقٌب

نزاهت حسٌن

1971

 1215حٌدر خمٌس محمد الزٌداوي

فاطمة عكٌل

1972

 1216سعد زهراو صخً الطائً

سنٌه محسن

1974

 1217فاطمه حمود حمٌدي السعدون

نوشه لفته

1972

 1218عباس شٌتراو برغش الكعبً

سعدٌه محمد

1974

 1219مهند علً خزعل الالمً

سعدٌه كرٌم

1974

 1220ابراهٌم عبدالستار خضٌر النعٌمً سمٌره ٌحٌى

1975

 1221مؤٌد حسون عبود السلمان

فضلٌه صالح

1972

 1222عباس طاهر جبار العكٌلً

غنٌده كرٌم

1972

 1223عالء جمٌل مرٌح الكركوش

كمره محً

1979

 1224محمد عبد عاجب الحمٌداوي

وحٌده داود

1975

 1225باسم زٌاره جعٌدي الكرٌزي

حسنه مجٌد

1977

 1226نذٌر حنون حسون الدراجً

جسٌمه شالكه

1978

 1227زٌد كاطع عبدهللا الكرم

مدٌحه حسٌن

1979

 1228علً جبار دكنوش الشمالً

زهره عوده

1976

 1229حٌدر مرزة كاظم االسدي

نورٌه صادق

1977

 1230ثائر ابراهٌم عباس الخفاجً

سناء حبٌب

1978

 1231ماهر كاظم درٌول الساعدي

حٌاه عبد

1979

 1232عمار فالح الزم الذهٌباوي

انتصار شاوي

1977

 1233حٌدر سلمان علً الالمً

فطٌمه كوسً

1978

 1234فراس سمٌر كرٌم الجبوري

فضٌله علً

1978

 1235احمد عبد هللا عباس العزاوي

سورٌه قاسم

1976

 1236خلدون علً جبر المولى

لٌلى فرٌح

1976

 1237سٌناء محمد حسن حسن

حلٌمة سباهً

1976

 1238عالء اسعد مسلم الموسوي

تهانً عباس

1979

 1239محمد موفق علٌوي خضٌر

رابعة عبداالمٌر

1979

ٌ 1240اسر خضٌر عباس السراج

فائزة اسماعٌل

1977

 1241رٌاض خلٌل خضٌر الشوٌلً

فطٌمه عذافه

1977

 1242احمد عبدالكرٌم الزم الشموسً

مصرٌه زوٌر

1976

 1243قاسم تركً جودة المجبلً

جوري عبد

1978

 1244لٌث غازي رحٌم الالمً

خدٌجه لعٌبً

1978

 1245محمد حسٌن سٌد كرٌزي

فخرٌه عبدالحسن

1976

 1246مصطفى كرٌم حمود الجبوري

عفه سلمان

1979

 1247سعد كاظم زاٌر الصبٌح

زهره مختاض

1980

 1248قحطان خلٌفة نوار االفرجً

علٌه كنواه

1978

 1249فٌصل غازي جالب السعداوي

نعٌمة كاظم

1977

 1250موسى عمران موسى عبدالخان

لٌلى علً

1975

 1251ناطق جعفر كعٌد الدلفً

شمسه مجٌد

1979

 1252نبراس جلٌل طالب الٌعقوبً

ابتسام فاضل

1976

 1253محمد شنٌدل ٌاسر

كرٌمه صالح

1980

 1254معاذ جاسم نصٌف الزبٌدي

زهره مسلم

1975

 1255صادق عبد الرحمن كاظم كاظم

فاطمه شبوط

1975

 1256احمد علً حسٌن الكوفً

صبرٌه خندان

1976

 1257حمٌد وائل حمٌد الحٌالً

ناهدة عبداللة

1977

 1258اٌاد رٌاض هاشم

نداء حسٌن

1976

 1259سمٌر لطٌف فلٌح تمٌمً

عبوده حزام

1977

 1260سٌف حسٌن كاظم الدهلكً

انٌسه حسن

1979

 1261مناف جاسم عطٌة فرحان عكبً

صبٌحه علوان

1978

 1262مصطفى سلٌم مهدي الحسناوي

حمٌده بالسم

1977

 1263وسام لفته راهً العناوي

حمٌده جبر

1982

 1264علً اسماعٌل خٌون الكعبً

حبابة حسن

1987

 1265علً عبدالرحٌم علً العوٌنً

افتخار محمد

1983

 1266عالء كامل علً علً

نجاة كرٌم

1980

 1267علً عبد الكاظم احمد الزركانً موزة محمد
 1268محمد كرٌم عبدهللا الزٌداوي

1986

سمره عبٌد

1986

 1269زٌاد مؤٌد علً الالمً

نضال علوان

1980

 1270مصطفى فالح مرزة كمونة

امل شهاب

1982

 1271شوكت عاصً ابراهٌم الردٌنً

سمٌره عٌسئ

1983

 1272زٌنب فتاح علً أكبر الخٌاط

نورٌه مراد

1985

 1273وسام عباس حسٌن السلٌم

نجاة برع

1983

 1274علً عباس فنجان البلحً

نجاح غافل

1983

 1275كرٌم جبار ابشٌر ابشٌر

زهره جعفر

1982

 1276حٌدر اسماعٌل عذوف البطبوطً

شنونه مغامس

1986

 1277عماد مطر راشد المسعودي

شذره خلٌف

1986

 1278احمد مشراف عبد االمٌر الردٌنً

هناء سمٌن

1982

 1279عمار جابر فٌاض البنداوي

فطٌم لعٌبً

1981

 1280حٌدر سعٌد ثجٌل الكنانً

حمدٌه عداي

1986

 1281احمد جالب حمود العگٌلً

خٌرٌة دخٌل

1985

 1282مرتظى داخل قاسم الموسوي

بهٌة جاسم

1983

 1283علً ابراهٌم خلف الناجً

زهرة طه

1987

 1284حسٌن ستار عبد العامري

هناء احمد

1984

 1285عدي رعد عبد الكرٌم عبد الكرٌم

ازهار حمٌد

1980

 1286حٌدر وحٌد مطلك الناجً

صبرٌه موسى

1980

 1287كمال عطٌه مرهج الركابً

مطره خضٌر

1984

 1288علً خٌون سالم الساعدي

كرٌمه نعمه

1985

 1289منتظر عبدهللا كاظم الربٌعاوي

صبٌحه عبدي

1981

 1290فاضل محمد حمود الزهٌواوي

طرفٌة بجاي

1987

 1291مهند حسن محسن العلٌاوي

سهام جمعه

1986

 1292احمد سعد لفته الجابري

سعاد حمادي

1985

 1293مهدي عبد المنعم كرٌم دراجً

سلٌمه زوٌد

1983

 1294منتظر كاظم دٌوان

كرٌمة هامل

1984

 1295حسن عبدهللا ثابت الرسٌتماوي

وفٌة جبر

1986

 1296احمد حسون نزال الرضٌعً

كمٌله حاتم

1984

 1297محمد مجٌد عبد سواعد

سلٌمه حسن

1981

 1298شاكر حنٌن منصور دراجً

علٌه قاسم

1986

 1299عادل علً حبٌب عكٌلً

زهره سلطان

1981

 1300محمد راضً خلف الربٌعً

سعاد جمعه

1981

 1301عبد الهادي فالح فاخر الدنٌناوي

عناٌة شامخ

1986

 1302احمد لطٌف افرٌش الزاملً

كرٌمه راضً

1981

 1303حٌدر سامً جاسم كعباوي

نسرٌن حمٌد

1993

 1304علً نذٌر نوري جالل

منى ناصر

1998

 1305زٌنب محمد حسن /

جمٌلة محمد

1992

 1306احمد شندوخ علوان العكٌلً

شوله رضا

1987

 1307حسٌن مؤٌد شاكر البعاج

زٌنب شهٌد

1996

 1308مصطفى محمد كرٌم الجبوري

ساهرة عبدالرزاق

1992

ٌ 1309حٌى ماجد عبد ال ازٌرج

سعدٌه عبد الرحٌم

1994

 1310مصطفى جمال كامل الطائً

نازك علً

1989

 1311احمد محمد حسن

جمٌلة محمد

1989

 1312احمد هاشم حسن الدهلكً

نهى هادي

1987

 1313لواء المهدي سعدون جابر الموسوي اٌمان عزٌز

1998

زٌنب جبار

1992

 1314حٌدر نوري عوده الدبً

 1315محمد داود سلمان الفرطوسً

صبٌحه خاجً

1997

 1316احمد مطشر خٌرهللا الحوٌلدي

فندٌه كاظم

1988

 1317اوس عباس حٌدر الجورانً

ربٌعه سلمان

1991

 1318سٌف كامل بدن الزابج

سلٌمة جبارة

1994

 1319باقر محمد ٌاسر الجمٌلً

نجاة عباس

1997

 1320احمد رضا حطاب السوٌعدي

دالل جواد

1991

 1321منتظر محمد حبش العمشانً

سلٌمه دحام

1991

 1322هٌثم نعٌم هامش هامش

سلٌمه حسن

1989

 1323كاظم عبد الزهرة حسن السودانً

زهرة مزهر

1993

 1324ضرغام راضً كاطع الحجام

زكٌه عٌدان

1988

 1325احمد اسعد عبد

فضٌلة خلف

1991

 1326مصطفى حسٌن كاظم محمداوي

حٌاة مشالً

1993

 1327رحٌل جالب حمود العگٌلً

خٌرٌة دخٌل

1989

 1328حٌدر رعد حمزه الشطاوي

فرحه خضٌر

1994

 1329صادق جبر خلف الدبً

زٌنب حمٌد

1992

 1330امٌر عبدالحسٌن ٌوسف الكروي

خولة عباس

1993

 1331علً عامر كامل الشمري

صبٌحة علً

1993

 1332ابو الفضل العباس مازن كوثر الطائًاقبال كاظم

1999

 1333بارق موفق عبد الكاظم الربٌعً

ندى كمال

1988

 1334نوري عبد الستار نوري العكٌلً

نضال حاتم

1987

 1335محمد قحطان احمد عبوش

جمٌله محمد

1987

 1336حسٌن عبد علً عباس مطلك

مرٌم محسن

1993

 1337حسٌن علً ابراهٌم الدهلكً

االء كاظم

1995

 1338طٌبة مطشر نصٌر العكٌلً

اسماء صبري

1999

 1339قسمه دمٌن حنظل عكٌلً

عٌده محمد

1987

 1340مرتضى علً خزعل السعٌدي

فاطمه علً

1999

 1341حسٌن خلف كاظم العبودي

نعٌمه عبد الرضا 1988

 1342بسام سالم محسن

مٌالده راضً

1988

