
NOالمرافق الثانًالمرافق االولالتولداسم االماالسم

1956خدٌجه ٌاسٌنابراهٌم حمد خضٌر الحمزاوي1

كرجٌه مطشر عناد الجواري1972حسنه حسٌناحمد عٌسئ مطلك الجواري2

1946وجٌهه توفٌقاحمد محمودحلمً محمد حفٌظ3

اشواق كاظم عمران عمران1920كلٌن حسٌناحمد عبد الحسٌن علً الحسناوي4

1950فضٌلة عبدالكرٌماحمد عبدالرزاق حسٌن الخزرج5ً

1952لٌلى ٌونسارتان احسان خٌرهللا الحسن6ً

1947صفٌة حموداسمى عبد الرحٌم نور الٌاسري7

لٌلى عاصً جبوري الساعدي1942حرٌشه افضٌلاسود سعد داغر المالك8ً

صباح حسٌن شبوط الساعدي1956مكٌه عبدالكرٌماكرم سلمان نجم العان9ً

1946تاضٌة حموديالهام صالح  جعفر الصفار10

1954نورٌة اسماعٌلابتسام فخري عبد هللا11

افراح عباس علوان الشمري1955ظفٌره حسٌناسعد عبداالمٌر مجٌد القاموس12

1945كندٌرة الزموضحة حبٌب برغش الفرٌج13ً

1955غثوه جاسماحمد  محمد خضٌر الجناب14ً

1951شفٌقه محمدامل عبود علً العزاوي15

ممدوح احسان ممدوح النقشل1950ًسعدٌة عبد القادراحسان ممدوح حمدي النقشل16ً

1955زهره حسانادٌبه عباس سلطان السراي17

1955مكٌه خلفابراهٌم محمود محٌل العرجٌل18ً

نجٌبه عبد اللطٌف عمر الدوريٌوسف اسماعٌل قدوري الدوري1932سعده حربًاسماعٌل قدروي عمر الدوري19

1956وضحة احمدادٌبة عاكول علً مهاوش20

1955سنٌه هادياخالص كاظم مهدي السعدي21

علً محمد مراد كاظم مرادبان حسٌن ابراهٌم ال سلمان1948زٌنب ناصرادٌبة محمد مراد كاظم مراد22

1952جٌتاٌه عطٌويامل زعل مزبان الساعدي23

1948كتبة  حسٌناحمد  برٌهً  علً  العلوش24

1952صفٌة مجٌداكرام عبداالمٌر جدوع الحساب25ً

مرٌم عبد الواحد عٌسى عٌسى1950حكم عٌسىابراهٌم علً لفتة المالك26ً

زٌد حسٌن محمد الهاشم1961ًملٌحه عبدالكرٌماٌمان حٌاوي عبد الشذر27

حمده احمد عثمان1955فطٌم اسماعٌلابراهٌم محمد اسماعٌل كروشٌن28

1953شكوره محمداحمد حمود عباس جناب29ً

1947عمشه حسٌناحمد ولً محمد الدلٌم30ً

1947نجٌه مجٌداحمد محمود فارس العزاوي31

1954نصرت كله محمدادٌبه عبدالرسول كاظم الهماوندي32

1953غٌضه ٌاسراحمد زعون سنادي33

1953مدٌحه رشٌداحالم طالب كامل قفطان34

1954رضٌة عبدالرسولاحالم عاصً حسون الخطٌب35

جاسم  محمد حافظ1941كاملة   خلففلٌحة حسٌن جالب36

1953نوفة رشٌدضوٌة عباس احمد احمد37

اٌسر عٌسى رؤوف الجواهري1954مدٌحه مهديانٌس فلٌح حسن بلدي38

علٌه عٌد احمد كراغولطلبه عباس حسن كراغول1947كٌفٌه جعٌلاسماعٌل محمد حسن كراغول39

ضٌاء عبد الحسٌن مطشر السودانًخوله عبد الحسٌن مطشر السودان1946ًكفٌه صادقدلٌله بنٌان محمٌد السودانً[40

1954نجٌه حموديامل مصطفئ موسئ الجمال41ً

1956مدٌنة علوانازهار داود عبد الدلٌم42ً

1947حده جوادارحٌم منصور عبد العبٌدي43

كرٌم صالح فٌاض جنابًسهٌله عبدهللا عطٌه جناب1947ًخٌرٌه محمداحالم هاشم وحٌد الجناب44ً

حسن مجٌد حسٌن العبٌدي1966صبٌحه سعٌداقبال محمد حسن دزه 45ًٌ

شذى علً احمد مغازهحلٌمه كاظم خضٌر التمٌم1962ًفهٌمه محمداكرم علً احمد مغازه46

محمد ابراهٌم لفته العكٌدي1934جاسمٌه جسامابراهٌم لفته لطٌف العكٌدي47

1950حسنٌه لطٌفازهار احمد سبتً سبت48ً

محمد بدر ذهب العبودي1946باكٌت  حسنهاشمٌة  عٌدان مالح49

سعدٌه احمد حسن الحجار1947لمٌعه جبارابراهم عبدالواحد مجٌد النجار50

امنة نعمة ثوٌنً ال حول1949عطٌة سلماناحسان  مهدي عٌسى الصقر51

1956صفٌه  احمدانتصار عبد المجٌد عبد الغفور السامرائ52ً



وسام عبدالستار عبدالحمٌد الكدٌانزٌنة طاهر محمد ال حمداوي1955بدرٌة كاظماحالم عبد الرزاق شالل العجٌل53ً

1955عمشه حسٌناحمد حسن شاووش لهٌب54ً

ثوره كاظم علٌوي علٌوي1958علٌه مخلفاحمد رحٌم عبد الدلٌم55ً

1951رفعه طالبامٌر احمد جاسم الجمٌل56ً

كرٌمة حسن محسن العباٌج1952ًزهرة صالحاسٌا مالك  عبد هللا  السنوي57

1943جورٌه حبٌباحمد حسٌن عبدهللا المفرج58ً

ضٌاء العٌبً صدام الخلٌفاوي1954نعٌمه محٌسنالعٌبً صدام محٌسن خلٌفاوي59

1953طٌه عبداحمد حسٌن حمد60

1956حلٌمة محمدامٌرة محمود موسى موسى61

فوزٌه منشد حسٌن البخات1954ًحٌاة مطشراحمد حسن حسٌن الجناب62ً

حٌاة عبد الرسول جواد الدهاترلى احمد محمد علً الحائري1950مرٌم كاظماحمد محمد علً اسماعٌل الحائري63

1950زهره مصطفىاسعد ابراهٌم خلٌل افندي64

احالم عبد هادي الخفاج1942ًمدٌحة عزاوياسامه عدنان مصطفى المعتوق65

جاسمٌة شكر محمود الدلٌم1949ًملكة سرحاناحمد عبدهلل حمادي حمادي66

1947شنونه حسنابراهٌم خالوي علً الشوٌل67ً

حسن موفق رجب الدلٌمًزٌنب اكرم عباس المعموري1952زهره كاظماقبال عباس جمٌل الزبٌدي68

سهاد رشٌد ٌارهللا الالم1945ًخٌرٌة كاظمامل عبدالصاحب حسون الشندي69

1954سعدٌة علواناحالم عبد الوهاب عبد الكرٌم العبٌدي70

لٌلى محمود خلٌفه المشهدانًمازن احمد صالح المشهدان1950ًرفعه صالحاحمد صالح احمد المشهدان71ً

نوال عبد الرضا عبد الكرٌم1950نزٌهه صالحاحسان محسن علً االسدي72

1952عٌده عجٌلاسماعٌل حسٌن علً الزوبع73ً

عجٌل جبار رسن السراج1954ًلبٌبة ناصرازهار  علً عطا الصاف74ً

سلٌمه نعمه مهدي الفرٌج1943ًباهٌزه علوًٌبدر وهٌب خلٌفه الفرٌج75ً

1950فخرٌه محمدانتصار عبدالجبار عبدالكرٌم السعدي76

1954حوراء شخٌربثٌنه داٌخ واعً الربٌع77ً

1946مروه سلمانبدرٌه حسٌن ثوٌنً الدراج78ً

فاطمه كاظم شوٌطه الالم1939ًزهره عبد الرضابسنه موٌه صلبوغ الالم79ً

1940علٌه موسىجبار ربٌع حسٌن السعدي80

احمد عبد الجبار عاشور الحطبان1951نفٌسه مولودالهام عبد العزٌز خطاب العبد هللا81

1953جماله حسٌنبتول علً عوده عوده82

1946نعمه مخلفانوشه كاظم ساري ال عبود83

1949علوٌة خلفبدرٌه حوشً نجم نجم84

1952حده كاظمبتول حمزه ناصر ناصر85

حكٌمه عبدالحسٌن ظاهر وطٌف1937ًكرجٌه ولًامجد هاشم مصطفى الجباري86

فاضل كوكز سهٌان الزبٌدي1958فطٌم دنانأمل تمٌم هندل الزبٌدي87

حسن كاظم حاسد البزون1950ًبٌده حسنجاسم محمد اٌسٌر البزون88

1946فخرٌة عباسبلقٌس ر ضا حسٌن الحسن89

1950علٌة محمدبهٌة حمادي فٌاض العامري90

1949حمدٌه ناصرانعام عاصً جبار الدراج91ً

شاكر غازي حمٌد الدلٌم1954ًحمزٌة ٌانسامٌنة  رشٌد كاظم الدلٌم92ً

محمد علً محمود الخفاج1946ًعنٌدة محمدبدرٌة عرٌبً سبع الكرطان93ً

1937معالٌه موزانبدرٌه جنٌنه عطٌه البٌضان94ً

رسمٌة جبار ساجت اشوٌلًهبة بانً حسٌن الجعباوي1952كاظمٌة مخٌلفبانً حسٌن هلٌل الجعباوي95

1950عرٌمه ربٌطجبار راهً حمود الشبالوي96

وسام حسون عبد االمٌر الجشعم1942ًملكة صالحبسام  محسن  مجٌد القرغول97ً

نضال هادي صالح الكرٌشًفلٌحة هادي صالح الكرٌش1953ًمرٌم ابراهٌمجبار عبدالحسٌن علً عسكر98

1951سكنه محمودامنه عبدالعزٌز عبدالمجٌد الحٌال99ً

أمٌن جبار عباس الٌاسري1953نعٌمه كرٌمبثٌنه صبري جاسم البو رغٌف100

1951رمزٌة مصطفىاٌاد ناطق حسٌن فوزي الطائ101ً

امال جمعه عوده الحصنابراهٌم جمعه عوده الحصن1936بهت عرٌبًباشه عنبر عامر الحصن102

1954شكحه حماديأحمد  دحام عبدهللا عٌاش103

1950بهٌة حمدامٌرة جاسم حمادي عجراوي104

1946كاظمٌه ناصربدرٌه جبار علً عل105ً



نهى عباس حسن الزبٌدي1951هدٌة هاديأحمد صالح مهدي البرزنج106ً

عالءالدٌن حسٌن عبد العبٌديخوله خالد رشٌد هندي1950نجٌبه حمٌدانعام خالد رشٌد هندي107

ناٌف عبد محمد السواح1949كلثوم خلفأمل محمد أحمد الساج108ً

ٌاسر كرٌم كاظم كاظم1954شنٌوه لفتهانعام بهٌدل كاظم كاظم109

كاظمٌه كاظم جابر الساعدي1951نعٌمه كرٌمجبار محمد صالح محمد الساعدي110

1946خدٌجه ٌوسفجاسم  خلٌل مجٌد العكاب111ً

1955هٌلة ثعباناٌمان حمٌد مجٌد الكروي112

بهاء بهٌج محمدباقر المدن1941ًافتخار عبداالمٌربهٌج محمدباقر حسٌن المدن113ً

امل عطٌة هذال سواعد1949علٌة فنجانبدرٌة شفٌت صاٌح الحمٌداوي114

1949فضٌله فاضلاكرام  طالب محمد عبدهللا االغا115

1949سعده غازيبتول حربً محسن الفتالوي116

هند جبار عجرش الزرٌجًغٌث جبار عجرش الزرٌج1946ًحسٌبه حسنباسمه علً سلطان الخفاج117ً

اٌمان محمد عبد الرظا الماض1938ًجورٌه محمدبسعاد حسٌن محمد بال118

ستار نصٌف جاسم مسعدي1952شمسه احمدبرسته عباس شنٌهز مسعدي119

امل حمٌد عبد الرضا عدله1953مراتب غنًبدر لطٌف علً جٌالوي120

1952هوٌله زغٌرجاسمٌه صباح مطلك النصرهلل121

عبدهللا رجب حزوم الجناب1963ًعطٌه علوانانتصار جاسم محمد بنً عجٌل122

جعفر جاسم محمد هبو1960بدرٌه محمدبشرى مرجان عبد األمٌر عبد األمٌر123

1954زالل صبعبدرٌه برع مرعٌد الشمري124

بهاء الدٌن محً الالم1950ًصبرٌه غضبانبادله حمٌد بنٌان الالم125ً

1952خاجٌة خالدبدرٌة نعمه علوان محمود126

قٌس عبٌد جواد البوغرب1949ًجري لهمودبدرٌه جبار بطل البوغرب127ً

1952حمٌدة هاديامٌمه عبود محمدرضا البرزنج128ً

زٌنب عبٌد غنام البوٌس1954ًزهرة مزهرباقر ساجت سالم السالم129

خنجر عبد حسن فرٌج1954ًكاشٌه امشاريبدرٌه جبار جاسم130

1950صبرٌة عباسامٌنه محمود عبد اللطٌف الكروي131

شذى ناجً علوان السعدي1956غنٌه حسناٌاد ٌحٌى ٌاس الدفاع132ً

1954شكرٌه محمودامٌره علً حمودي العزاوي133

1955ملوك توفٌقبشرى عبد علً حسٌن الزبٌدي134

1955فاطمة حسٌنامنة ابراهٌم نصٌف الجمٌل135ً

1951فخرٌه  كاظمأمٌره شاكر محمود  البٌضان136ً

قسمه خلٌف لهٌب1950جوٌدٌه صلبوخأوحٌد نصٌف لفتة المرشداوي137

نهاد حمٌد هلٌل الفرطوس1953ًحلوة حٌدربدرٌة جاسم عٌسى فرطوس138ً

عصام ناصر حسٌن حسٌن1958نزٌهه ناجًاٌمان عذاب حسن العٌاد139

1944صبرٌه عزٌزجبار صاحب حسون كنوا140

احالم حسن ابراهٌم العبٌدي1959سعدٌه عبدهللااٌمان حسن ابراهٌم العبٌدي141

امٌره صفر عاكف االم1950ًجماره حسونجبار حمص حمزه العابدي142

محمد رسن خضٌر مٌاحًناهده محسن معارج معارج1937حسنه طاهربدرٌه سلمان محسن مٌاح143ً

سعدٌه عبٌد عبدهللا السودان1951ًرسلٌه عبدالكرٌمبثٌنه عبٌد عبدهللا السودان144ً

سمٌعة خضٌر ٌاسٌن الشمري1954بنٌة شنٌفجاسم محمد شذر الفرٌج145ً

صباح نوري صادق االعرج1961ًرضٌه حبٌبتضامن خلٌل حمٌد القٌس146ً

حسٌن عذاب عٌالن العابدي1962حسنه محمدبشرى علً جبر الكنان147ً

غداره فرٌح ثجٌل العواشق1944شنونة علًجاسب خالطً عاصً العواشق148

واشٌه  ٌوسف علٌوي العلٌويامل جابر جمٌل الٌوسف1947ضحٌه محمدجابر جمٌل  ٌوسف الٌوسف149

1946حنوه حمٌدبدرٌه عبد الحسٌن علً الخٌطان150ً

مروج قاسم محمد الوتار1956نورٌه رضاجاسم عبد علً جواد النٌار151

لٌلى علً حمودي الشماع1958زنوبة شوشًجاسم محمد عبدالرضا عبدالرضا152

ٌازي ابراهٌم حمد حمدرابعه ابراهٌم حمد حمد1944هضٌمه حمدبهٌه ابراهٌم حمد حمد153

1953ناكه خماسجمٌله حسن علً العامري154

1948زٌنب علًحسن عبٌد لفته الفرٌج155ً

1953رفعه جاسمبتول مصلح محمد العبٌدي156

علٌه جبر سرحان1944مجذوبه عبٌدحسن مطٌر حمد العبودي157

سامٌه قاسم جبر البٌات1948ًحضهن بجايجمعه زبون علً البهادل158ً



فرات كرٌم محمد العسكريسلٌمة غضبان سرحان المحمداوي1950خاجٌة  عبٌدجلٌلة خلف مجٌد العسكري159

كرٌمة محمد دبش العتاب1955ًدله وحٌدبشٌر ثجٌل وداي العتاب160ً

نجالء حمٌد رشٌد البكري1951نشمٌه حمزةبهٌه عبد محمد البكري161

عادل احمد محمد التمٌمًخمٌسه محمد ارحٌم التمٌم1934ًهالله ارحٌمبهٌة بعٌر فرحان التمٌم162ً

1952شورهن محسنحسنه سلمان عبود الزركان163ً

1950بدرٌة محمدبشرى منصور ابراهٌم الشمري164

االء ناصر حسٌن البعاج1953هاشمٌه جابرحاتم جبار عطٌه الربٌع165ً

ابتسام جبار كاظم العقاب1953ًبدرٌه  جاسمحسٌن علً ضٌدان العتاب166ً

1950شتوته عبٌدبهٌه سعٌد محمد الجعباوي167

1955نعٌمه غضبانبلقٌس محمد رحٌمه المحمداوي168

1949دبعونه عبدهللابهره طالل مهبش مهبش169

1947كاظمٌه حسٌنجعفر حمٌد علٌوي الجبوري170

1951صبرٌة شهابثامر هاشم سعٌد الكٌالن171ً

شذٌن عبد هللا مهدي مهدي1951نورٌه جاسمحسٌن جاسم حمادي حمادي172

عبدهللا حسٌن علً التمٌم1957ًوضحه حسنبهار هادي حسٌن التمٌم173ً

1943سنٌه غلومحاتم فلٌح حسن الركاب174ً

عروبه سلمان شكر الدلٌم1953ًحدهن محمودجاسم محمد شكر الدلٌم175ً

1955نشمٌه  رشٌدحسٌن عبد علً محمد الكعب176ً

اٌمان جواد احمد شكشك1950كبرى بكمجواد احمد طاهر شكشك177

1950نوفه صكرجاسم حمادي سرهٌد الدلٌم178ً

1950مكٌه شناوهحسون حداوي عبود الكرٌط179ً

بدرٌه حمزه عبد عامري1950شنٌار داودحسٌن عبد حسن عامري180

1952حكمة هٌمصحسن رباط حسن العوادي181

1953خدٌجة محمدباسمة علوان حسٌن العان182ً

صبرٌه حسن مهوس الحرٌشاوي1949حدٌه جاسمثجٌل خرٌبط مهوس الحرٌشاوي183

سلٌمة صالح فٌاض فٌاض1952صفٌة جاسمثمٌنة صالح فٌاض فٌاض184

1952حسنٌه عباسجاسم محمد اٌدام فاعم185ً

1949ملوك مرزاحسن حبٌب هللا شرول االسدي186

1956بتول صافًجمال محمد حسٌن الشالج187ً

رعد احسان علً العبٌديهاشمٌه زبون عبد الخزعل1944ًمنسٌه نواربدرٌه عبدالحمٌد عساف العبٌدي188

1955خلٌفه جلعودحسنه حرٌجه ولً الالم189ً

1947نهٌده شاكرجهاد نعمة علً العبٌدي190

عبدالحسن سلمان جبر الفرطوس1949ًخطٌطة مرضًتركٌة خنجر جبر االم191ً

1954زهره عبد هللاجماله محٌل شاهٌن الشوٌل192ً

1947صبٌحه ٌوسفبتول خلٌفه عباس الزبٌدي193

مراد عزٌز جٌاد العتاب1943ًرهٌفه زعٌبلحسنة مصارع عاصً الدخان194

ربٌحه علً حسٌن الحجام1954ملكه احمدجواد كاظم حسٌن الخزرج195ً

فاطمه عباس محمد االنباري1952زهره محمدحسن كاظم خضٌر االنباري196

1944لبٌبه جاٌدبتول عبد حسٌن المولى197

1952شفٌقه محمدثرٌا محمد مصطفى القبان198ً

بهٌجه حسٌن علوان الكعب1954ًبزونه ٌاسربنٌان كاظم احمد البهادل199ً

حٌهن جمعة كطوف الكنان1949ًبطٌخة احمدجاسم غلٌم كطوف الكنان200ً

1954لٌلى طهبثٌنة رضا غثٌث الصمٌدع201ً

فطومه حسٌن علً السلمان1955ًعلٌه ٌاسٌنجاسم محمد احمد االعز202

1947نزٌره عبد الغفوربشرى مصطفى ساقً السامرائ203ً

ٌاسٌن طه حبٌب الدوريخوله طه حبٌب الدوري1941شكرٌة عبدهللابلقٌس طه حبٌب الدوري204

انتصار زكً اسماعٌل المال عبد هللا1953واجدة اسماعٌلبشٌر عبد القادر حسٌن محمود205

خدٌجه صالح فزي صالح1950فاطمه جراخحسٌن زٌدان علً عل206ً

مهدي صالح حمد حمد1943كتبه عبدثرٌه صبح حمد الدلٌم207ً

جمٌله سٌد حسون العقاب1949ًشوكه سعٌدبهلول محٌسن حسن العكب208ً

1948شعواطه فرجبهٌه مانع ابوشنه الزٌدي209

امل ضٌدان سنٌد العلٌوي1956بنٌه مطلكحسن لعٌبً مشكور الفرٌج210ً

كافً فارس عبدعلً السعدي1945حوزه حمدهللالٌعبً البازي+جاسم محسن 211



ابراهٌم تركً فرحان فرحان1942هالله حبٌبحسنه هراط هتٌمً هتٌم212ً

1953سلٌمه حامدبدٌعه حسٌن صفوك صفوك213

1954هدٌه علٌويبثٌنة فاضل عباس الحسن214ً

1950رغٌده جبرتننزبل عزٌز صالح بحرالعلوم215

باسم عبد هللا بدن الكنان1951ًشاهه جبرثنوه عنود مشكور الكنان216ً

ألهام عبد هللا اسود اسود1952ضوٌه داودحسٌن محمد علً عبد الحسٌن الظاهر217

حكمه حسن محمد سعٌد المخزوم1973ًحكمه حسنحسن محمد عبد الزهرة زاٌردهام218

احالم رحمن قنبر سلمان قنبر سلمان1948هاشمٌة محمودحازم غنً عباس السامرائ219ً

1956وبرٌه شتٌتخدٌه حسٌن عنبر الدلف220ً

حمٌدة احمد حسٌن الغرٌري1958نصرة حسٌنحسن خمٌس حسٌن الغرٌري221

هٌام زكً احمد السامراءي1941طلٌعه مصطافخلٌل ابراهٌم احمد البٌطار222

بسعاد كرٌم رزٌج كعب1950ًثنوه جخٌورجبار مسٌر مذبوب عبودي223

أمل عبدعلً ناجً شبر1945غاشٌه كرٌمحسن عبدعلً ناجً شبر224

1949صنعه اشكححده ٌوسف عمٌره معموري225

نهله حمٌد احمد1946ترفه رحٌمحامد حمٌد حدو226

محمد سعدون حافظ الكنان1947ًزكٌة زاكورجمالة صافً فرحان الالم227ً

محمد علً سلمان الجبوري1956تسٌار  طلبجنان حمٌد سهٌل الجبوري228

فطومه بدر شهاب شهاب1955ردسه شكرجبار محمد شهاب شهاب229

1952علٌه حسونجمٌل حدٌد جبر العوده230

1942بنٌه الزمخزعل ماضً خوٌل المحمد231

خدوة جابر جمٌل الشٌحانًهناء مطشر ناصر الالم1963ًخدوة جابرجواد كاظم شالكه الشٌحان232ً

جبار حسٌن علً لٌلو1952غنٌه حسنخجه عباس صالح صالح233

حسٌن علً جلوب العامري1942نصرة جوٌرخمٌسه حمد محٌسن العامري234

سعدي ذاري عاصً الهماشهناء ذاري عاصً الهماش1927عنب رحمهخدٌجه جاسم عٌسى الهماش235ً

زهره كاطع سلطان االم1949ًشٌحه جلوبجلوب موزان كاظم الحرٌشاوي236

1949بزونه مناحًجسومه محمد هوٌرف الجعباوي237

ابتهال محمد دري فدعم الدوري1940خدٌجه مزهرحسنه جاسم  حمٌدي الدوري238

1947ناٌله حمدجمٌله عبد حمادي العامري239

1950ازهٌة عبد علًجمٌلة عكار محسن الركاب240ً

1941غٌاب فتحًحربً محمد بولص الزٌدي241

صبٌحه حسٌن سلمان1950زهره حسٌنخماس كطافه كاظم الداواوي242

1946فرجه سلمانجاسمٌه محمد سلطان الكنان243ً

كمٌله عبد الزهره خضر عباس1947زهره هاشمحسٌن موسى كاظم خضر244

داود سلمان حسٌن الربٌع1961ًسلٌمه صالحجنان محمد حسٌن الحسن245ً

عواطف ولً كامل النداوي1956نشمٌه حسنحاتم جاسم حمادي التمٌم246ً

1945جبرة حسٌنجمعة  ناصر سلمان سلمان247

بداع مخلف عباس الفهداوي1949شرٌفة محسنجمٌلة احمد دحام الفهداوي248

1955حتم عبدخالدٌه علً سٌد الكعب249ً

ابراهٌم فزع دهلة الركاب1981ًعلٌة فالححٌدر ابراهٌم فزع الركاب250ً

1945جبره علًجلٌل احمد محمد الغرٌري251

هدٌه خلٌف كناد العكٌل1954ًارٌاسه فرحانجبار ضمٌد شاهٌن سراي252

1953نجٌه عبدحمدٌه خلف حسن الٌساري253

1952وضحه ثامرخمٌس عكار محسن الربٌع254ً

سلمٌه عبد الحسن وساك الزٌدادي1951هعذب موزانجبار شنوف وساك الزٌداوي255

هاله عبد العزٌز حمودي حمودي1945غنٌه محمدجعفر حمٌد حسٌن علوش256

اٌالف حارث عبدالوهاب الكروي1942فاطمه عثمانحارث عبدالوهاب عبدالرحمن الكروي257

1944بدرٌه امٌنحسام عمر ٌوسف العنزي258

كرٌمة داود عبد الفالحًاسٌل حسن حمود الفالح1952ًنجمة محمدحسن حمود ابراهٌم الفالح259ً

1953معانً ابراهٌمحلٌمة  حسن هادي الخزرج260ً

محسن فاظل فرج العكٌل1936ًشعٌنه علٌويجبره كرٌدي عبٌد العبٌد261

حمدٌه كاظم عبد الكرطان1942ًشٌخه كسارجبار عوٌد حمد الكرطان262ً

عالٌه عبد الجلٌل علً الموسوي1954حكمه شاكرخلٌل عبود حمٌد بدراوي263

رداعة عبد هللا مطر الساعدي1946فٌهن الٌججمعه عبود صالح الساعدي264



رحٌمه عبود عون الجٌزان1954ًزنوبه محمدحمٌد ثنوان غضبان السراج265ً

حسن خلٌل حافظ الغرٌباوي1952مطره حسٌنجاسمٌه محمد ظنه الغرٌباوي266

1939شلٌه خدامحمزه عبدالحسن عبد مٌاح267ً

امل عكله حسونً الخفاجًمرتضى حمود حمزه السهالن1951ًنوفه جفٌتحمود حمزه حسونً السهالن268ً

1940بدرٌه زبورجمال مصطفى عبدهللا البٌات269ً

1954فهم مبادرجاسمٌه حسٌن مخٌلف النصراوي270

زهره  خلف فارس البزون1953ًبدرٌة  محمدجبار  حسن  فارس  سراي271

اٌمان احمد حمادي المشهدان1950ًشكرٌه  صالححاتم محمود حمادي المشهدان272ً

رسمٌه خضٌر عباس الساعديهدى جالل حسٌن ال خضٌر1952مكٌه قاسمجالل حسٌن عباس ال خٌضر273

عادل حنٌن عبد هللا الزٌدي1952علٌه ظاهرجاٌهن عوفً حسن الربٌع274ً

انعام ناصر حسٌن الذهب1956فوزٌة مهديحسن عبد هللا علٌوي الزبٌدي275

عجٌله كشٌش صٌاح الدبًنزٌهه جمٌل راضً المٌاح1943ًحمٌده حسنجمٌل راضً بخٌت المٌاح276ً

1934فطٌم جلويجبار عناد علوان الشمري277

1952مرٌم حرفشجواد كاظم عبود الجناب278ً

سلٌمه كاظم ظاهر العكٌلًعامر غازي صالح الدلٌم1950ًزهره عدٌدحلٌمه عبد الساده كاظم البراكه279

غنٌة رسن ٌوسف الكعبًحنان جمعة مفتن الكعب1954ًكاشٌة حسنجمعة مفتن ٌوسف الكعب280ً

1951حوري غوٌزجمعة راضً علوكً الساعدي281

احمد شهاب فرمان1944فانوس هكورجهان شٌر خان واري واري282

اٌمان غازي جواد المطٌري1954شكافه كاظمراضً محمد رضا ابوالبخور283

نازك احمد عبدالحسن كعب1956ًعلٌه عباسحسن جلوب عبد كعب284ً

صدام حسن علً زعنت1943ًبهٌة علوانحمدٌة رفٌع عباس عباس285

احالم علً عامر1955فطومه عباسحسٌن علوان فرٌح286

هاشم فالح حسٌن الفرطوس1944ًزهٌه غالمحتومه زٌدان حسن الفرطوس287ً

كاظم حسن فلٌح البهادلًعلٌه هاشم عبد هللا البهادل1938ًزنوبه عذابجمٌله عبود حٌط البهادل288ً

محمد عبٌد حسن درهومهشروق ماشاء هللا جابر عاكوله1931كمٌله حسنرسمٌه جابر حمد عاكوله289

اسمهان عبداالمٌر كرٌم الربٌع1939ًنعٌمة موسىخٌرٌة عبداالمٌر عٌسى االسدي290

1953صدٌقه محمدزكٌه فاضل عباس طٌاوي291

1948خفٌه علوانجوتاره شرٌجً نعٌمه العقاب292ً

1938هاشمٌة سلمانحمدة اجٌاد لطٌف الجناب293ً

ساجده عبد الحسٌن رزوقً الخفاج1938ًجبره هنديحمزه عبد عمٌش الجناب294ً

وسٌله كاظم فرٌح العطوان1946ًفنصه زاٌرحافظ حمٌد ٌوسف العطوان295ً

نجاة حسن كاظم الفرطوسًوجدان حسن كاظم الفرطوس1932ًجماله مجبرحسن كاظم رحٌمه الفرطوس296ً

صادق جعفر غالن الشمري1952زنوبه ابراهٌمحسنٌه حسن شاطً العبودي297

1953عوفه ماجودجوده عبدالنبً محمد محمد298

1951بنٌة عودةخولة كاطع خلٌل العتاب299ً

1954شوكه عذابحماد شعالن عضٌب الشمري300

1952فاطمة  كرم هللاحلٌمه شلش بهار العمشان301ً

1949حٌهن زبونحرٌه عٌسى سلمان الساعدي302

1949وطفه ذٌابحمده شالل محمد محمد303

زٌنب حمٌد محسن الخفاج1951ًكمٌلة عبد الحسٌنرعد حمٌد محسن الخفاج304ً

محمد حامد ابراهٌم المساري1945مٌاحه شاهرحمده شحاذه علً المساري305

سامٌه هوٌدي ملفوتكاظمٌة  هادي دوخً العبودي1953حنونه  عبد هللاحسن  هادي دوخً العبودي306

عادل جبار ظاهر المالكًسندس عبدهللا ناجً حسٌناوي1956نجمه حسنحرٌه فرهود مزعل المالك307ً

1947قسمة عبد هللارابحة حسٌن ابراهٌم الخفاج308ً

1954علٌه جلٌويجواد رحٌم محمد الهلٌج309ً

صبحٌه ٌونس ابراهٌم العبٌدي1946صبٌحه هاديحازم محمد جودي ال جواد310

1946فٌنه لفتهحافظ كطٌش علً عزواي311

كاظم جواد صادق البرزنجًزٌنب جواد صادق البرزنج1944ًزهره حسنجواد صادق باقر البرزنج312ً

1947فٌضه لومانحمده فرحان جهف السعدان313ً

1955بدرٌه حسٌنجمٌله عبد هللا سلمان ال صبٌح314

خٌرٌة جٌاد شالكة1949مسعودة كاطعحاكم خلٌف جابر العكٌل315ً

1948حسنه علًحسٌن ناهً عبد هللا عامري316

كامل علوان حمزة الخابوري1952سعدٌه حسونحمدٌه نغٌمش جٌاد الخابوري317



1948بلهه مخٌفحارس كاظم سلٌم الشمري318

رعد  فاضل   حسن حسنشٌماء ثامر  عباس عباس1950مهدٌة  عبد الرحمنرابحة  كاظم  كٌطان  كٌطان319

لٌلى زغٌر كوٌد1954غند ونٌسداود جاسم شلش زبٌدي320

سعده عبدالساده حمٌدي الجٌزان1950ًسنٌه واديحافظ موحان زاٌر جٌزان321ً

زهرة  كاظم  علوان1951ربٌعه  فرجرفٌق  عبد الكرٌم  عبد المطلب322

داود سلمان حرٌش الجبوريساهره خلٌل ابراهٌم االنباري1937حسنه نجمحمدٌه خلٌفه علً الجبوري323

فائزه محمد حسٌن عٌسى المشاطزهراء عبد االمٌر محمد حسٌن العكٌل1946ًوفٌقه  عبد المحسنرٌاض عبد االمٌر محمد حسٌن العكٌل324ً

1946هدٌه ضاحًحسنه محمد ردٌنً الجناب325ً

حسنه منكر صٌوان القٌس1951ًعفٌفه ناصرحسن فالح صٌوان القٌس326ً

1937فاطمه غنًحمدٌه مجٌد غنً البٌات327ً

حسن هاشم طربوش الرمٌثاويلٌلى جاسم جنان العزة1956رهنة علٌويحسنة جاسم جنان العزة328

وفاء حسن علً عتاب1951قٌده عطٌةحسن علً خلف عتاب329

1956فاطمة فرججنان احمد صالح جاروان330

سهٌلة وناس حمدان االسديهٌثم حبٌب ناشر الحلف1945ًسنٌة غٌاضحبٌب ناشر مدلول الحلف331ً

كامل فهد شابت البهادل1950ًعلٌه برٌديحسن درجال ثجٌل البهادل332ً

حموده داود عباس قره غل1939ًخضٌره عباسحامد سعود جارهللا الشمري333

1952جمٌله البٌسِحسن سنٌد نجم الالم334ً

اٌمان كاظم جواد بنً سعد1947رازقٌة حموديرزاق حسٌن سلمان بنً سعد335

1939كظٌمة ناصرحمده عباس فلٌح الطائ336ً

1943سلٌمه محمدحسٌبه عبدهللا محمد حسن القادري337

وداد حسن جابر العقٌل1943ًفراك عكارجمٌله عبد هللا هالل العقٌل338ً

1950فهٌمه علوان0حمدٌه جاسم محمد 339

نسرٌن ٌوسف رشٌد السعٌدي1947حاٌله عبٌدحسن كاظم زاٌر البخات340ً

نادٌه عاصً ابراهٌم دهلك1952ًصبرٌه احمدحسٌن علً صالح341

1949ورده محمدحسن رسول علً الربٌع342ً

1954صدٌقة هاديرٌاض راضً عبد زاهد343

1950ذٌبه محمدرسول ابراهٌم رسول الصفار344

1940زهٌه جدوعحرب حسن مكطوف الجوابر345

1947ملكة  سلمانحلٌمة مصطفى ابراهٌم ابراهٌم346

عباس حاتم فهد السوٌعدي1938حرٌة  عٌسىحسنة جبر كطامً السوٌعدي347

1948زٌنب زوٌدخٌرٌه محمود علً السٌري مٌري348

1952سكنه عودهحفٌظه فجان موٌسر البوعبود349

1954وضحة محمدسعدٌة علً عبد المفرج350ً

خضٌره حمٌد عبد العلنج1956ًسلٌمه كاظمخلٌل مهدي عباس الجبوري351

1950نعٌمة احمدخولة اٌوب ابراهٌم العزاوي352

1952وحٌده حنشحٌاة فاضل حافظ الهٌتاوي353

1947نوره مزهرسعد احمد جلوب الوٌس354ً

اسماء ابراهٌم صالح الجبوري1956هٌلة حسنخمٌس صالح خضٌر الجبوري355

علً شاتً قاسم الموسوي1949حوري سكرانحظهن رعد علوان مفاصٌص356

حسنه عزاب شوٌشه الزامل1954ًثالثه بجايحسٌن ناصر حسن زامل357ً

ابتسام ناهً محسن القرٌش1947ًاسومه فنٌرحسٌن علً عبد الموسوي358

خالد ابراهٌم رشٌد الكروي1952خدٌجة علًخلود  ابراهٌم رشٌد الكروي359

1946نورٌه حسنسامٌه جعفر جابر مهجج360

1946تاضً محمدزهره عباس ثامر الوائل361ً

1947سنٌة غلومسامً فلٌح حسن الركاب362ً

1955المٌه محمدحسٌبه تاٌه سفٌح عكٌل363ً

نجٌه جاسم احمد العٌثاوي1950تاٌه حماديخلف شهاب احمد عنادي364

1952موهة سلمانحلٌمة  حنون  علً الكعب365ً

كرٌم صادق محمد قزاز1953صدٌقه علًسرور باقر حسن النداف366

1953بهٌه فرحانحسنه عبدهللا مناتً منات367ً

1955فاطمه عباسحكٌمه محمد  جاسم368

حسٌن هالل عٌدان المجمع1952ًحمده عٌسىحسنٌه جاسم مطلك الجبوري369

سمٌر عبداالمٌر  لطٌف دجٌل1934ًفاطمه علًزهره محمد ناصر ٌاور370



صباح حبٌب راشد البندر المنتفك1951فاطمه سلمانزهٌر جوده عٌسى عمران371

1954وجٌه  رشٌدسامٌه  جاسم  محمد القزاز372

1955حلٌمه بدرخالد نعمه حسٌن الجناب373ً

مهند خالد محمد النعٌم1948ًزهرة شعبانخدٌجة شرٌف عبد374

فائزة عبدالغنً مصطفى حسنزٌنب طالب عبدالحسٌن حسن1943نزهه عبدالرزاقساهرة عبدالغنً مصطفى حسن375

1951جاسمٌه مطلكحلٌمه غضٌب كٌطان المكصوص376ً

محمد شهاب حمد عبٌدي1942جاسمٌه محمدخاتون رشٌد مهٌدي عبٌدي377

لمٌعه عمر امٌن مظفر1943ضوٌه احمدخالد عبدهللا جارهللا الجناب378ً

فخرٌه حسٌن جباره الرماح1945ًبلخش شاتًحسٌن زغٌر عذافه الزٌداوي379

1955فاطمة حمٌدسعاد هاشم عبد الباقً القصاب380

وداد سماوي حمزه العكٌل1947ًخٌرٌه محمودخلٌل فرحان علٌوي التوٌجري381

1951سهٌله  مسلمزهره  ناصر  حسٌن  الحلف382ً

فتحٌه محمد عالوي كراغول1942ًسعٌده صالححمٌده محمد عالوي كراغول383ً

1942خمٌسه محمدخضٌر عباس سلمان الجبوري384

زٌنب غالب سلمان الراشد1950خانم صالحخلٌل ابراهٌم مصطفى البكري385

علً حسون ٌوسف الساعدي1942زنوبه حرٌجهحسون ٌوسف عرٌبً الساعدي386

تماره نضال شوكتعمر نضال شوكت1953امٌنه قادرخدٌجه عبد  دخٌل الجمٌل387ً

ملكه ادهم حسٌن الجمٌل1950ًجروه علًخلف احمد مصطفى الجمٌل388ً

1947عٌده غضٌبحالوه عذار نجم العكٌل389ً

ولٌد جندي منصور العبٌديكوثر ٌاسٌن طه االلوس1944ًربٌعه احمدخالصه صالح شرٌف الحدٌث390ً

1931زنوبه مزرعحسٌن سعد سلطان السراي391

صادق قاسم حسن العامري1955دله جتانسعدٌة عباس حسٌن العامري392

ذكرى جبر محسن الخزاع1956ًبردٌه خضٌرخلٌفه عبود سالم الجبوري393

علً جبار رسن العودهأرحٌمه مهاوي جبر الوحٌل1932ًسنكٌه مطرحفٌظه أحمد بهار الراشدي394

حنان اسماعٌل محمد حسٌن الحٌدري1946ضوٌة رؤوفسعد سلمان هاشم الدٌوان395ً

حمٌد علٌوي حنون حنون1936زهرة حسٌنخدٌجة صالح حمادي المشهدان396ً

1951فرحه نشمًحسنٌه جٌاد علً دلفٌه397

فضٌلة محمد عداي علوانشدن خلٌل ابراهٌم القٌس1948ًوجٌهه ابراهٌمخلٌل ابراهٌم  مدحت القٌس398ً

علٌه علوان عباس عباس1966كافً حٌدخمٌس فرحان عباس عباس399

ٌونس  عبدالحافظ حازم  الدباغ1936مثٌلة  ابراهٌمساجدة  جاسم  محمد للوا  الدباغ400

1952سعدٌه رؤوفزهره علً هادي الزبٌدي401

1956وفٌقة مجٌدخولة غٌدان عبٌد العلكاوي402

تركٌه عباس جاسم1945ٌازي جاموسخضٌر عباس جاسم403

1951نصرت شدهانحظٌة حمٌد سلمان ال جمٌل404

انتصار صاحب حسن الموسويماجدة صاحب  حسن الموسوي1949فخرٌة حسٌنساجدة صاحب حسن الموسوي405

1956صبرٌه محمودخضٌر عباس علً عل406ً

1948معصومه هاشمسعاد حلبوص فرج الوتار407

1954منٌبة محمد امٌنخالد عبد العزٌز محمد الشٌخ408

زٌنب عبد المحمد نعمه السلٌماويمدٌحه محسن كاظم دلف1940ًحنوشه صالححلٌمه سالم طاهر السلٌماوي409

1953خاجٌه عجٌلحسٌن علً ملوح العقاب410ً

رسمٌه حسٌن حسن الصجري1944علٌه صالححمٌده خلف رمضان المشهدان411ً

1926مطره عوٌدزوري كاظم محمد المحمد412

1950شرٌفه محمد علًسعاد محسن امٌن الخفاج413ً

حسٌن شهاب حمد العامري1912خمٌسة مهديزٌنب احمد  ثامر العامري414

1948حمدٌه خمٌسخالده قاسم راضً راض415ً

بشرى عباس عبٌد العباديمحمود سامً عباس العبادي1955ناٌفه عباسحسنٌه علً عبود العبادي416

محمود رمٌض غركان1951فطٌم تاٌهحمٌده محمد غركان417

1956فطومه عباديساجده كاظم حسٌن حسٌن418

1954ملكٌه محٌسنسمٌره طالب عطٌه السوٌعدي419

1947خاجٌه شبٌححمرٌه اسماعٌل جبر البٌضان420ً

نعٌمه ثامر سلطان الالم1950ًماٌهن داودحمٌد علً معرض الالم421ً

سعاد صالح حسن العبٌدياسماعٌل صالح حسن العبٌدي1954هضٌمه خلفرسمٌه صالح حسن العبٌدي422

1951زكٌه هاديسهام عبد الكرٌم هادي الشٌبان423ً



وحٌد كاظم حسٌن الغراوي الساعدي1962كمٌله بدنحمٌده قاسم حسٌن  الغراوي الساعدي424

فراس فتاح ناصر الجاٌرج1944ًلٌلى شوقًسمٌرة ٌوسف ٌونس الصٌاد425

هاشم محمد مالك الٌاسري1949كدره شاللحٌاة  ابراهٌم سراب المنخ426ً

ملكٌه كاظم هندي الطعٌس1954ًكاظمٌه محمدسنٌه كاظم هندي الطعٌس427

1956غنٌة علٌويحمٌده شاكر محمد الشطري428

فاتن عبد العزٌز عٌسى محمداٌمان صالح مهدي ابراهٌم1952بدرٌه محمودرعد عبد العزٌز عٌسى محمد429

انتصار عبد الحسٌن غنً البو حمدان1953خٌرٌة غنًسمٌر رضا علً عبٌده430

1953ذهن فرجرحٌم عباس ناهً العواٌدي431

رائد عبد الحافظ حسن الخفاجًانتصار احمد ٌاسٌن عل1950ًجورٌة فٌاضحمدٌة ٌاسٌن علً كاظم432

1947جبرٌه سالمسمٌره جمعه علً التمٌم433ً

خاجٌه كاطع خلف الغانم1969ًخاجٌه كاطعخالد قاسم ثجٌل الغانم434ً

1951طماطه فعلحمٌده ربٌع حمادي الساعدي435

1954كنصه علٌويرابعة حسن شالل الجناب436ً

1944فتنه داغرحمود عبود حوٌتم الشوٌل437ً

1954شرٌفة عباسسكنة عرٌبً سرحان الربٌع438ً

1941زهوري سعٌدرجاء عبداالمٌر عزٌز عجٌنه439

رفاه لفته علٌوي العبٌدي1944عبده شاٌعدله حمٌد جرموط العبٌدي440

ظمٌاء جعفر اغاجان الحسن1945نورٌه قاسمرسمٌه جعفر اغاجان الحسن441

1944فطٌمه شاطًسكٌنه هادي محمد الزامل442ً

1947حلوه جبرخالدٌه شمخً عامر السودان443ً

مصطفى عبد هللا مراحبان شاكر عبعوب المعموري1949زهره محمد جوادراجحه كاظم محمد حسٌن االسدي444

عبد الرزاق فاضل عبد الرحٌم العبادي1968سلٌمه وهٌبسناء عبدالوهاب حمدان العان445ً

1950قسمه حسٌنشاكر حمود مرتضى الربٌع446ً

منئ عبدالرزاق سماعٌلعلً عبدالطٌف علً النوري1952حرٌة عبدحمٌدة مجٌد حسن االبٌض447

1953تقٌة باجًسلٌمة هادي سنٌد االبراهٌم448ً

فوزٌه سلٌم عوده سلٌم عوده عوده البهادل1934ًكواكه غٌاض غٌاضحمود فزٌع فهد فزٌع فهد فهد العلٌاوي449

مطاخ زاٌر مطنش الالم1957ًبدرٌه ورورحمدٌه عبد هبسً  النصٌري450

فراس حسٌن كاظم1947كارهن راضًحوري رشٌد طاهر مصلوخ451

1950شوغة مٌذابحمٌده حنٌن حسٌن الزبٌدي452

1939حمدٌه ردٌفرسمٌه اسود محمد الجبوري453

1956مدٌحه فلٌحخوله محمد حسٌن الذهب454

1953زهره علًرجاء عبدهللا حسٌن كرغول455ً

خالد برجس دهٌس دهٌس1950فطٌم ناجًرشده داود علوان علوان456

1953فضٌله صادقسورٌه مهدي حسٌن االسود457

1946فطٌم غدٌرخاتون خماس سهٌل الجبوري458

نعٌمه مهدي صالح النداويهشومه جاسم عرٌبً النداوي1985نعٌمه مهديخٌري احمد كاظم الشمري459

هندٌه ظاهر حمادي خزرج1951ًفاطمه الحسٌنشارع سلمان مطلك الخزرج460ً

كرٌمة حسٌن زغٌر زغٌر1955جسم كاطعسمٌر راضً فلٌح العماري461

1948نعٌمه رسنسلٌمه جاسم موسى السودان462ً

1951صدٌقه صادقسمٌره عزٌز صالح المال463

1951فاطمة  خماسرعد  عبد الكرٌم  محمود  الزهٌري464

1946وحٌده شغٌتحمٌد كاظم طاهر البهادل465ً

زٌنب عبدالمهدي شراد شراد1956حسن نورٌهداود عبدالنبً حسن حسن466

1951فاطمه عباسسعٌد غازي فٌصل المقصوص467ً

نزٌهه خلٌل محمد الدلٌم1951ًنورٌه شهبازحمٌد مجٌد علً البٌات468ً

سعاد محمد عٌسى  محمد صالح السمٌن1952قسمه كاظمسهٌله  محمد عٌسى محمد صالح السمٌن469

1949هٌلة فنجانخالد عبد جندر الشموس470ً

اٌمان محمود عبد الرحمن شبٌب1950وجٌهه عبد الحمٌدرشٌد عبد المجٌد رشٌد الصباغ471

نعٌمه حسن محمد برزنج1933ًفضٌله  سلمانخالد عبدعلً حسون برزنج472ً

1936نشمٌه محمدرشٌد جاسم محمد الدلٌم473ً

1955فضٌلة علوانسلٌمة حسان قنبر الطائ474ً

1955ملكه علوانسلٌمه حسن عبد ال عزٌز475

1954بهٌه نعمهحمدٌه كرٌم برهان التمٌم476ً



سعدٌه ابراهٌم شرهان عامري1978سعدٌه ابراهٌمحٌدر حسٌن حنوش البعلٌان477

علً عٌسى عبد العوٌدي1952فطومة عباسسلٌمة عطٌة علً ال شبانة478

سعدٌه علً فرحان فرحان1946خشفه عكابرشٌد شامان نهر نهر479

شاكر حمود عباس العلٌاوي1949لٌلوه راضًحنتوسه جابر كاظم العلٌاوي480

رٌاض سعدون محمد حسن حصبالوي1953فخرٌه حموديسكٌنه فاضل عبد حصبالوي481

محمد عزٌز حمد جبرٌن1944هٌله موسىسلوى ابراهٌم توفٌق تاج الدٌن482

االء شعبان رجب التكرٌتًشذى شعبان رجب التكرٌت1952ًعذراء مجٌدذكاء شعبان رجب التكرٌت483ً

خنساء احمد طه المشهدان1944ًغنٌه محمدسهامه شاكر سلمان الطائ484ً

1948همدٌه علًرشٌد سلٌم عبد الدلٌم485ً

حسنه فهد كحٌط المحٌط1952بدرٌه بنٌانحمزة حسن حمود العبود486

1954صبٌحة محمدسلٌم جواد كاظم العبٌدي487

1955وفٌه  عبدسمٌره ابراهٌم  ابراهٌم  محمد الجبوري488

صبٌحه منادي شهد مطرثمٌنه زاجً شمخً جبر1940شهٌده موسىحمٌد زاجً شمخً جبر489

1952زهره واديخٌرٌه شكر حمود البكري490

1940كوهر اكبرصافٌه علً غالم الزهاوي491

1954كٌفٌه جاسمزهره حسٌن جواد العبٌدي492

نزٌهه فلٌح محمد محمد1947عزٌزه جعفررٌاض عبد هللا حسون العل493ً

1947كعٌهن زاجًخٌر هللا دٌوان كعود النصار494

1952كاظمٌه جار هللاخٌون جاسم حسٌن حسٌن495

عباس حرٌز حسٌن الكرغول1946ًنجٌة خلٌفزكٌه ناٌف كاظم496

1950فاطمة  حسٌنساجدة  ٌاسٌن  مجٌد  السالم497

1950فوزٌة احمدشذى حسن محمد صالح الصفار498

زكً غٌاض عجٌل حسٌن1972فطومة  ابراهٌمرغد زكً غٌاض عجٌل499

1948دكة باسطخمٌسة عٌسى علك الشرع500

زٌد فٌصل شغٌت1952فاطمه مرعبصبٌحه الزم مرعب المالك501ً

حمدٌه علً سلٌمان الجمٌل1942ًامٌنه  جمعهشدهان  رشٌد ناٌف الخفاج502ً

1951حمدٌه عبد الرحمنزهٌر عبد الغفار سعود الكبٌس503ً

سرمد فاضل جبار العزاوي1947فهٌمه رضازهرة حسن كاظم التاٌه504

ناصر حسٌن ذباح العكٌل1931ًهدٌدة جبرخلبة فالح جبر العكٌل505ً

هٌفاء شمه ولً البٌاتًنور سامً شمه البٌات1950ًجمٌله مجٌدسامً شمه ولً البٌات506ً

1942فتنه مطٌرصبرٌه كمر هالل الموسوي507

احمد مزبان سباه1935ًعذابه ضامنزهرة طالك صالح508

نورٌه صالح موزان البطاح1944موٌحه عبٌدخٌر هللا عودة  كبان كبان509

امٌره فاضل عباس الحٌانًالهام توفٌق حسٌن الحٌان1947ًفهٌمه محمدزهره علوان جواد جواد510

هٌثم نافع عبدالرزاق العان1966ًنجمة عبدهللارفٌدة محمد حامد مالحوٌش511

تركٌه حٌبش بردي البطاوي1952لطٌفه حسنصبحً محمد نصٌف العكٌدي512

1945فضٌله عزٌزصالح مهدي جدوع الخفاج513ً

احمد فاضل مناور فراج1950ًبرنجً خمٌسهزهره فاضل مناور فراج514ً

1947هوٌه خلفصبٌحة عٌسى  عبد السعدي515

لٌلى  مهدي جوهر1955عٌده جوهرخضر  عوده محسن  الكعب516ً

صالحه عبد حمود الشموس1953ًكاظمٌه راضًخزعل موجر رسن الشموس517ً

سعدٌه كاظم رحٌمه السداوي1952بهٌه حوزيداود سلمان دراج االسدي518

1956فتوح مجٌدشذى نعٌم عبد الغنً غزاي519

مهدٌة مطر سالم كنعان1945مطره شطٌبخضٌر زٌار سوٌلم كنعان520

1947ملكٌه جعفردراهم علً عواد العامري521

فضٌله محمد ناصر عنباويخالد حامد محمد عنباوي1942فطٌم حمدزٌنب حسٌن ناصر العٌثاوي522

سعٌد اسماعٌل مجٌد الجوخه ج1974ًماهٌة موسىشذى فاضل جبوري جبوري523

1943زغٌره صبٌحشكرٌه وحٌد جاسم التمٌم524ً

1939امٌنة عمرزهٌرة سعٌد ٌحٌى الجراح525

1945كنطار تعبانزهره عبٌد حسن المكصوص526ً

رشكه جبر سلطان الجعباوي1945عوفه دوهانخٌون رسن طاهر الجعباوي527

1956فركٌنه علًشمسه ابراهٌم حسٌن الدلوي528

1939فتحٌه علًساجده خلٌل شكر الدلٌم529ً



فرٌدون مجٌد عبدهللا الٌاور1955اختر هاديروز محمد عارف المفت530ً

1955بدرٌه حمزهزٌتون حسٌن مراد الدلٌم531ً

1953ملكه سلمانساره صالح عٌفان العٌثاوي532

1952وضحه عطٌهصالح خلف شاهر الربٌع533ً

افراح  عبد االمٌر  محمد علً  محمد علًسهٌلة  رضا  ناصر  علو1952سعدٌة  كاظمصادق  رضا  ناصر  علو534

1955نوعة خشانصبٌحة داخل ثابت الفكٌك535ً

1950علوٌه ابنٌدخشفه هٌاي صمٌخ536

1955فطم حمٌدصبٌحه عبد هللا حسن النجف537ً

1952فخرٌة حسونصدٌقه عزٌز حسن الدجٌل538ً

ثائر احمد كماش المالك1950ًصبٌحه ٌحًخوله خلٌل اسماعٌل خٌاط539

سهاد احمد جرجٌس الرمضان1950ًشفٌقه سعٌدرقاد احمد جرجٌس الرمضان540ً

1947نبٌهه رشٌدصباح علً عبد الحسٌن الحسن541ً

0نضال هادي كاظم 1945سلٌمه جاسمصالح عزت جوهر  الموسوي542

هناء جاسم محمد الدفاع1955ًرحٌمه سلمانرابحه جاسم محمد الدفاع543ً

1951بدرٌه عوادسامٌه كاظم احمد الدلٌم544ً

سمٌره هاشم ٌاسٌن الغراويسمٌر هاشم ٌاسٌن الغراوي1945جماله كاظمصبرٌه حسن ماذي الغراوي545

ناهدة عبدهللا خلف الدلٌمًسنان مجبل حسٌن الحرٌشاوي1963ناهدة عبدهللاسامً عطا حسٌن الدلٌم546ً

عٌده صالح كاظم كاظم1946فخرٌه محمدصالح مهدي سعٌد العامل547ً

1953نظٌمه سعٌدخٌرٌه كرٌم عباس الزبٌدي548

عبدالقادر عباس جواد السعدي1954جوٌده كاظمسامٌة رشٌد كاظم السعدي549

1953جوٌدة حمودصبحً جبار عبٌدش الربٌع550ً

االء عبد الحسٌن عبد الصاحب مظفر1953سمٌعه حسنرٌاض محمد حسن حسن551

1939رابعه سعٌدسامً محمد فارس محمد552

ندٌمه حسٌن علً العكٌلًهناء رحٌم شنٌف العكٌل1967ًبدرٌه عبدذٌاب عاصً حاجم العكٌل553ً

اٌمان عبدالواحد حاتم المحمداوي1944شذره كماشصبٌحه حاتم هاشم هاشم554

ٌوسف مبارك اسماعٌل الساعديهدى مبارك اسماعٌل الساعدي1953شمامه كحٌلخٌرٌه حمادي معٌن الساعدي555

1955نوفه عٌالزكٌه جٌاد عواد الحلبوس556ً

حمدٌة كامل حرٌش الجبوري1949خمٌسه جاسمسبع محمد زعٌتر الجبوري557

هادي حربً حمود الخالدي1949نوفه خلفزكٌه حسٌن فارس الخالدي558

سعدٌه عنصٌل حمٌد بنً عمٌر1955علوٌه محمدفٌصل عبد مهجهج العمٌري559

1948نجٌة حسنضوٌة هادي عبد الكرمنج560ً

1953نورٌه حسٌنسعد عبدهللا محمود الهوٌدري561

طلٌعة عبدهللا عباس العماري1951مظلومة كاظمعبد الحسٌن  مرجان كاظم الزبٌدي562

جبار فوزي عبدهللا الهٌبًفوزي عبدهللا مسربت الهٌب1959ًبهره علوانرزٌقه جبر كاظم الرماح563ً

1954غنٌه علًسعدٌه ٌاس خضٌر الدوري564

اٌمان خضٌر جاسم العمار1954فوزٌة  حمٌدسعد  مسك محمد علً المرسوم565ً

1955كٌفٌه خلفرباح عبد الواحد راضً العامري566

علً حسن علً الجبوري1953علٌه حسنسعدٌة حسون علً الجبوري567

ملكٌة حدٌد سلمان االم1955ًتاضً جابررشٌد سعدون سلطان االم568ً

خدٌجه ناصر عل1964ًخدٌجه ناضر\\\\رسمٌه جولً طوٌله 569

احالم رضا حسٌن الحسٌن1947ًبدرٌة عبد المجٌدعادل موسى باقر البشٌر570

1932كامله حسنرتبه صالح سلطان571

ذكرى محسن سهٌل العبٌديمحمد محسن سهٌل العبٌدي1945بدرٌة عبدالقادرسعاد عبدالحسن جاسم الجٌالوي572

عبد االمٌر علً خٌري الفهداوي1954كلثوم  جابرضواهن حسن غشن الفهداوي573

نصٌره احمد اسماعٌل الدهوي1947رباب علًعبد الحسٌن رضا علً فٌروز574

1954عذٌه روكانرعد شجاع نجرس الركاب575ً

رضٌه حسٌن هاشم عبودي1955حفٌظه حسنعباس معرض عرار الحرٌشاوي576

حكٌمه عبدهللا أبراهٌم التمٌم1946ًعمشه فنجانطالب كاظم عبد التمٌم577ً

1948عدٌله احمدعباس ٌاسٌن صالح الدلٌم578ً

1950فاطمة داودسعدٌة محمد حسن النعٌم579ً

شاكر محمود محمد حداد1995شذى محفوظضحى شاكر محمود حداد580

1937وٌه خنجررابعه هادي راضً البوحٌاي581

حٌهن عبد مول الشهٌل1960ًبٌجٌه محمدرحٌم مجٌد عبد الشهٌل582ً



كرٌمة حسٌن حسون الشمري1942فخرٌة عباس الصباغضٌاء مهدي حسن العفون583

1952هٌله حبٌبسعٌد حسون حسٌن العنبك584ً

عبد وهٌب علً الكرخًابتداء عبد وهٌب الكرخ1945ًزهوة حبٌبسعدٌة منصور محمد الربٌع585ً

1954غاتهن  مرهجعبد الحسٌن  خضٌر  عٌدان  المٌاح586ً

امل عطوان هاشم الصافًحٌدر عبد االله حمود الربٌع1947ًقسمه حسٌنعبد االله حمود مرتضى الربٌع587ً

نورٌه الٌج خضٌر المالك1956ًحتمه راضًرسن علوان عٌسى المحمداوي588

1925بشٌره عسلعانه عاكول علٌوي االعرج589ً

1951بدرٌة  ٌوسفسعاد صدٌق رشٌد داوودي590

1956عفته محمدسعده علً حسٌن االمارة591

1948خماسه حمٌدضٌاء مجٌد محمود مرٌزة592

جمال طه علً المشهدان1943ًجورٌة احمدسعدٌة مهدي صالح المشهدان593ً

ثامر محمود صالح عٌثاويخوله سلمان حمد العٌثاوي1939فطٌم حمدسته جاسم حمٌد العٌثاوي594

1951صبٌحه صادقضوٌه هادي مهدي الجراح595

1947جاسمٌه محمودسعاد محمد صالح صالح596

نجاة علً  عطٌهسحر صبٌح احمد العل1968ًنجاة علًعباس رمضان محمد الصالح597ً

1951محٌنه كاظمعبد الغنً  هادي حمود الموسوي598

جمٌلة مكطوف ناهً اعبودي1952بنٌة هاشمطه اسمر مدهوش الزٌداوي599

صباح قاسم طابور المالك1953ًجمٌلة سدخانرسمٌه قاسم طابور المالك600ً

1956طٌبه مخلفسعدٌه اسود محمد جاسم601

علً عبد الكاظم جاسم الشموس1943ًطاكه محسنعبد الكاظم جاسم  صابط الشموس602ً

فوزٌة هادي موسى موسىعلٌوي عبد رباط رباط1946شمسة عامضطلبة حسن مطر مطر603

1947خٌرٌه لفتهسعاد صالح مهدي الدوري604

خالده فائق امٌن امٌن1949ملكه حسٌنسعٌد موسى ابو سوده الفتالوي605

1950حكمه نوٌصرعبد  حاوي عطوي الربٌع606ً

حرٌة علوان علٌوي المكصوص1956ًقسمة  ٌاسرمضان سلمان علٌوي علٌوي607

1949زهره مجٌدسرور عبدالعزٌز رشٌد األوس608ً

مٌعاد فائق خضٌر التمٌم1950ًفضٌلة ذٌابرضٌه عبد علً جواد الخفاج609ً

1945رباب محمدعبد الحسٌن اصغر علً عل610ً

مازن محمد باقر عبد الهاديخلود عبد الستار عبد الجبار المخزوم1944ًشرٌعة محمودرضٌة جاسم محمد الطالقان611ً

1951قسمة ظاهرسعدٌة قاسم وحٌد العزاوي612

1950جمٌلة محمدسعاد جاسم محمد الكرطان613ً

عجٌل كاظم مبارك الساٌريكرٌمه ساهً مرٌبً الزٌدي1941حورٌه لفتهرضٌه عوٌد حسون الدخٌل614

نور صاحب مجٌد النجار1955فخرٌة عبد الهاديضرغام عبد الحسن جواد الزبٌدي615

1955خمٌسه كاظمرسمٌه علً حمادي الدلٌم616ً

1953جسومة  فارسرسمٌة نجم ثامر  المالك617ً

1948شاكرٌه مطرسعاد سعٌد مزعل الرٌاح618ً

1951حسنه محمدرسمٌه محمد سلمان الحجام619ً

1952حدهن ابراهٌمعباس نصٌف ٌوسف ال شمٌس620

1947باشة فرحانعبد الكاظم سعدون محمود الطائ621ً

1940فاطمه عبد الحسٌنطلٌعه  قنبر محمد الكاظم622ً

1944رشٌجة حسٌنرحٌم كاظم راضً المجداوي623

1948نعناعه سعدرضٌه مظلوم حاوي البنداوي624

احالم محمد محمود الغبان1952فخرٌة مهديطالب  علوان  طالب الوان625ً

عواطف طه اسماعٌل اسماعٌلنور سعد ٌاسٌن ٌاسٌن1953كلثومة محمد امٌنسعد ٌاسٌن اسماعٌل اسماعٌل626

صبحه حسن علً عل1956ًلبجه بحرسرحان سالم علً عل627ً

1945جوجب غزايرسن فهد خشن المالك628ً

اٌمان عاشور حسٌن حمٌري1956خلفه عبد هللاعباس نجم عبٌد الشمري629

1954صبٌحة نصٌفراجحة هاتف حمادي الصدام630

1950شكرٌه وهٌبرٌاض ٌوسف سعودي سعودي631

زكٌة سالم ابراهٌم التمٌمًاسٌل عبد جواد التمٌم1943ًوضحة  ابراهٌمعبد جواد حسن التمٌم632ً

1951ربوعه احمدسهامه احمد حسٌن العزي633

1947نعٌمه داودساجده خلٌل محسن الباوي634

نضوه زوٌد عمود الم1941ًجٌتاٌة كاتبزغٌر سٌد كمر الشمٌالوي635



1950شٌه نجٌرعفٌفه مرٌر دسٌج العكٌل636ً

1950هٌله شلشزهره شاتً قاسم الماجدي637

نجاة مجٌد جاسم النصٌري1954كلثوم علًزٌن العابدٌن احمد عبد الرسول المحزوم638ً

صبا راهً نور الٌاسري1945عزٌزة موسىزهور صالح حسٌن الٌاسري639

1946فاطمة قاسمسمٌرة عبدالواحد عبدالكرٌم الدلٌم640ً

1955حمٌده ابوالحسنعالء نوري احمد الحكٌم641

1949صفٌه موسىساجده جودة زراك الركاب642ً

نعمه عباس حسٌن التمٌم1961ًحسنه رٌحانسهامه حسٌن شهاب القٌس643ً

شهالء حامد عبد  العانًعدنان عفتان ثامر العان1946ًنورٌه محمدسهٌلة  عبد الحمٌد  محمد العان644ً

1956حسنه حسٌنعبد الكرٌم عباس جاسم السعدي645

1952فاطمه عبد الهاديسناء عبد المطلب رشٌد القطان646

1943حسونه هوٌديسهمة جمعه جاسم الجٌالوي647

حٌهن حاوي علً مكصوص1945ًنجمه هوٌشمزوٌد فرٌح منادي المكصوص648ً

1950صبٌحة  موسىعزٌز شلش عبدالسادة الساعدي649

امل محمود باقر1952خاتون علًعبد هللا حسٌن ٌد هللا اٌزدي650

عثمان هادي مراد عبٌديجنان عبدهللا حمٌد حمٌد1943نوفه جتانسنٌه مهدي ذٌاب العكٌدي651

احمد عطٌة علً التمٌم1932ًزنوبة  دربعطٌة علً عبد هللا التمٌم652ً

1937حسن عجٌلعلوٌة بهار صافً الربٌع653ً

1954صبرة عبدالرحمنسمٌر عزٌز سمٌر العان654ً

بلدة غانم محمد دراج1946ًفطٌم تمٌرزوٌد سلمان خلفه دراج655ً

جاسمٌه عباس علٌوي العكٌلًعباس زاٌر رحٌمه الهلٌج1945ًقاسمٌه كاظمزاٌر رحٌمه حسن الهلٌج656ً

مصطفى فائق احمد العان1954ًفضٌله مولودسهامه شاكر داود الوٌس الزبٌدي657

1945رجٌه جاسمزهرة كاطع علً الموزان658ً

1954فطٌم مصلحعبدالجبار احمد عبدالواحد الكرطان659ً

1952شاٌعه حمودزهره كطوف طرٌف المترف660ً

1949طلبة داودعدنان عبد  حسٌن الفاضل661

1939نعٌمه كاظمعبدالهادي عبدالحمٌد حبٌب الالري662

عروبه خضٌر عباس الطائ1950ًصدٌقة حسونسلمان داود سلمان الطائ663ً

1944كرٌمة مجٌدعدنان خلٌفة جاسم الدهان664

عدنان عمران دخنه الخفاجًامال عباس طاهر الموسوي1945وٌزي محمدساجده مسلم عبد الحسٌن حكاك665

1938زهره صالحزٌنب عبد الغنً مهدي الحسن666ً

1929حسنه راضًزهره ٌاسر شغً الساعدي667

1956عٌشه ناصرسمٌعه خلٌل ابراهٌم الجبوري668

جمهورٌه علً منهل الدلٌمًحمٌده محمد فلٌح فلٌح1952حربٌه حماديسلمان محمد فلٌح فلٌح669

نهله عبد الجبار عبد الحمٌد الجوادظافر عبد الجبار عبد الحمٌد الجواد1944باهً محمدسهام محمد مهدي الموسوي670

وفٌه جهاد صالح الحرٌبدعاء عبد اللطٌف حمود الحواس1944وثٌقه غالبعبد اللطٌف حمود ثامر الحواس671

شذى عبد المحسن عبد الرحٌم المذحت1953ًنعٌمة احمدعبد الوهاب طاهر بشٌر الشمري672

1935زنوبه عطٌاءزهره شكٌر محمود انصٌراوي673

1947جمٌله مهديرٌاض حسن كاظم المعموري674

1932فطٌم شلٌشعبد عبٌد كش675ً

1937صدٌقه عباسزهره عبدالجبار عبدالكرٌم الطحان676

1955نجمه عبدهللاسلمى جاسم حمادي البدران677ً

احمد جواد كاظم الزٌرج1948ًكاغد حمودزهره لعٌبً علوان الزٌرج678

1949نورٌة عبد الحسٌنعلً جواد كاظم السعدي679

اوعٌده حمٌد دوحان العاٌدي1955عنٌده كاطعزغٌر كاظم دوحان العاٌدي680

1949حرٌه محمدزهره  كرٌم  حسٌن  طلباوي681

سلٌمه حسٌن صالح المًلٌلى كاظم محمد الزٌدي1955مجٌتاٌه هدابعزٌز شبٌب دٌوان التمٌم682ً

1940صوغة خلفعبد هللا حافظ  جبارة العبودي683

زهراء مصطفى كاظم الجلٌحاوي1953سكٌنه قاسمعدنان حسن رشٌد العبٌدي684

1955كٌفٌة  رغٌفزهرة  مالح محمد الالم685ً

1943لٌلوة محمدعبدالرضا اسماعٌل لعٌبً الغالب686ً

سالم داود سلمان سلمان1953بهٌجه اسماعٌلسمٌره محمود صالح قدوري687

خالد مطلك حسن القره غول1930ًزبلة دهشسلٌمة حمٌد احمٌد القره غول688ً



محمد عبد الكرٌم مناتً المٌاح1941ًلٌلوه  محنهعبد الكرٌم مناتً جوهر المٌاح689ً

1945صبٌحة عبد الوهابسهام عبد الوهاب احمد الشٌخل690ً

بدرٌه عبدهلل احمد الفراج1953ًفصله كاظمسلٌمان محمد ابراهٌم ابراهٌم691

1947فاطمه باهضزهره فالح حسن عكٌل692ً

1948صبحة طاهرسلمى مجٌد ابراهٌم الكاصوص693ً

1953كطاٌه عباسسهام فخري حسن ابو قالم694

فاتن عبدالوهاب محمد الجمٌلًزهراء عبدالمنعم ساجد الشاعل1944ًغند كرٌديعبدالمنعم ساجد معٌدي الشاعل695ً

حسٌن جواد حسٌن النعٌم1944ًنجٌة نصٌفساجدة حمٌد محمد النعٌم696ً

1952فضٌلة  علًسمٌرة  حسن  علً الدلٌم697ً

1953جماله سلمانساجده سلمان محٌبس البطبوط698ً

1930نوفة محسنسلٌم فٌاض محمد محمد699

1951امنه مصطفىسهى محمد علً حسٌن العزاوي700

1951ناكه شناوهعبدالعزٌز الزم ناصر السودان701ً

نهى زٌاد خلٌفة الجمٌلًعلً عبدالكرٌم صبٌح الزركان1949ًلطٌفه توفٌقسها حسن معروف برزج702ً

منار زهٌر عمر الخفاف1934سنٌه عبودزهٌر عمر محمد الخفاف703

1939فله  لعٌبًعبد الكرٌم حاتم نعمه المنشداوي704

نضال كرٌم مشٌهد1945نجمه عبد هللاصالح  عبد مهدي705

1946زهره عبدشاكر محمود حمزه القرطان706ً

1943خٌرٌه محمدسعدٌه حسٌن جواد عمبك707ً

ابراهٌم سعود محمد العزواي1948علٌه محمدشكحه ناصر صٌوان العزواي708

مرتضى حسن مانع البٌاض1954ًحسنة حسٌنسعدة حلو  راشد البٌاض709ً

1947جلٌه وهابسعاد هادي سلمان سلمان710

حسٌن طالب رامً الجبوري1954زهٌه بطاحسعدٌه بجاي وحٌد وحٌد711

سعدون مرٌهج ضٌدان المحمداوي1951طشاره محمدسعدونه الزم راضً النوٌصر712

تركً ماجد عبدالرزاق1939شاهه سلٌمانشعٌع عوض عل713ً

1951حكم محمدغالب ماضً سلمان العزواي714

1953تاله عبٌدعلً كامل درٌب الفنهراوي715

زهره نوري علً عل1944ًسعدٌه رضاصباح حسن صالح الصوالح716

1945جسومة محمدفالح حسن دنٌوس السراج717ً

صبٌحه حسن علوان الجحٌش1968ًصبٌحه حسنعلً سامً غالً البطاوي718

اٌمان حسن فرج الخزرج1953ًنبٌهه محمودفارس سامً عزٌز الكفائ719ً

1955كاظمٌه عباسصادق جهاد محمد الوٌس720ً

1939نعٌمه سلطانشاكر محمود حسٌن المرع721ً

1956صفٌه جوادعون حسن حسٌن سعداوي722

عبدالسالم خلف داود حٌال1939ًمعصومة محمودسهٌله داود احمد المصالوي723

فخرٌه نعمه ضٌغم الضمٌداوي1936شنته جبرسالم العٌبً ماجد المحمداوي724

1954فاطمه شهابصباح نصار عبد الركٌباوي725

محمد عبداللطٌف محمد ابو عكلةاسراء سامً جمعة العامري1953نبٌهه موسىسعاد هاشم محً وتوت726

1953خاتون جاسمشمامه كرٌم حمد العامري727

زهره ابراهٌم اسماعٌل السعدي1947نجٌة جعفرعلً فاضل علو اسعدي728

1955زهره عبدالحسٌنغنٌه صالح رشٌد الدراج729ً

كاظم راضً علً الساعدي1955مذبوبه جاسمسامٌه نوري محسن الصبٌحاوي730

أٌمان صبحً صالح الحٌالًحنان صبحً صالح الحٌال1958ًكاشٌه كاطععلً ٌوسف خنٌاب المالك731ً

1956قسٌمه عبدالستارسوسن عبدالكرٌم عبدالرزاق حنش732

1947عالهن مهديغالب عبد االمٌر علوان الجبوري733

1952شمسٌه خلففالح حسن شعبان الكوالن734ً

علٌه ذٌب ضاري ضاري1966شمسه عطاهللاصباح سرحان ضاري ضاري735

عواطف غنً ناصر السعدي1950سعدٌة حسٌنسعدون جعفر حسن البلداوي736

محمد عبود عباس الخفاج1937ًزهره رضافاطمه جعفر محمود الخفاج737ً

موحٌه خلف سٌد البو محمد1947حلوة خشٌنسالم  محمد سٌد النصراوي738

مصطفى علً حسن الهاشم1946ًملكه مهديفاطمه عبداالمٌر رشٌد الخفاج739ً

سمٌره جاسم نصٌف السعدي1944صدٌقه حسٌنسامً ناجً عباس القٌس740ً

حٌاة مهدي رحٌمه المالك1943ًماٌعه سلمانسعاد حسٌن غمٌس الجمال741ً



خالص حسٌن جلوب الخزرج1951ًجدعه محمدشاهه حمود غركان الخالدي742

سامً كاظم كاطع العارض1955ًدٌناره ابودٌهغرٌبه ولً عبود العارض743ً

فالح مهدي عبد الهادي الضاٌفسماح مهدي عبدالهادي الضاٌف1951حسٌبه عباسسعدٌه محمد جواد العزاوي744

شبوط حسن اخٌرس الطوٌل1964بسهن غانمسعاد حمزه ردام العالك745

كرٌمه لطٌف جاسم الخالدي1954فهٌمه عبدستار ارحٌم حمود النعٌم746ً

انغام كاظم محسن ال محمود1953زكٌة عبدالحسٌنسعد عبدالحسٌن ناجً جواد747

سلٌمة كاظم جواد حمرةبشرى كاظم حمزة حمرة1941امٌرة عبد الستارفاضل عباس موسى الخالص748ً

1950حرٌه حسنغٌالن راضً ورٌج الفوادي749

لمٌاء حمد جابر ابو المجد1951فضٌلة علوانفالح ابراهٌم عبد الهادي الزبٌدي750

1953نمره عرٌانعمشه حسٌن مكً الحجام751ً

نجاة عبد هللا عباس العامري1947رشده حسونعلٌوي ناصر حسٌن العامري752

1955فطٌم ٌوسفغزاي حسٌن سعٌد العكٌل753ً

سامر ٌحٌى ابراهٌم الخفاجًشٌماء نعمة  محمود الخفاج1939ًفرحه شاللسعدٌة ابراهٌم محمد الخفاج754ً

1944جواهٌر حسٌنفاطمه علً مراد حسن اركوازي755

1955نعٌمه حسنسعدونه لعٌبً فاضل المحمداوي756

1931مرهج خضٌرصاٌل عبد حسٌن الفلوج757ً

صبٌحه  موسى طاهر الربٌع1950ًنعٌمه محسنعلً مانع رسن الربٌع758ً

فاضل علً منصور الركاب1958ًخدٌجة حسٌنسٌادة عبد الجبار عباس الربٌع759ً

1946هاشمٌه فلٌحسعدون علوان علً الوائل760ً

انتصار جمٌل اسماعٌل الراوينوار صباح حسن حسن1946زهوه عٌسىصباح حسن اسماعٌل اسماعٌل761

1948معالٌه حسنفاضل عباس عنبر الفرٌج762ً

عبدهللا كاظم سعودي قرمل1946ًشكرٌه احمدسعاد جعفر عبدالكرٌم القرمل763ً

ابتسام حطحوط جاسم الظاهر1953خدٌجه سلطانسبهان دوش كطٌنه االم764ً

اٌمان غنً محمد المطر1955شعاع خلٌلفاضل ٌوسف جعفر فخر الدٌن765

ضٌاء حامد احمد الزوبع1956ًزهٌه سعودشذرة مجباس مشعل الزوبع766ً

اٌمان عزٌز عبدالواحد الموصل1947ًرسمٌه  رضاعماد علً هادي الخنل767ً

كرٌمه  كاظم خالطً نداوي1949نوعه خفًفاضل سٌد حاجم النداوي768

كامل عباس جباره1952شكرٌه كاظمسعاد عكار مهوس عكٌل769ً

1945فطٌم ظاهرفاطمه حسٌن شالل المعموري770

1950خدٌجه علوانفاطمه متانً لعٌبً الهلٌج771ً

1951فاضل مهاويموحة جبار عبدهللا عالق772

طه ضاحً حمد المسارياحمد ضاحً حمد المساري1943شٌحه عكوبطلبه عواد حسٌن المساري773

1952تاضً حسٌنسلٌمة منصور علً الدراج774ً

1955فوزٌه عبد هللافائزه غازي خلٌل التمٌم775ً

حٌدر فاضل عباس الحمٌريزٌنب فاضل عباس الفرادي1938فاطمه حسٌنفضٌله سلمان قاسم الحمٌري776

1955التون شاهٌنسكٌنه باوي محمد777

1954رداعه علكمفوك جباس غالً الدهاش778ً

فاطمه حمٌد حاج عجٌل الخفاج1952ًألوٌز فارسصفاءالدٌن رافع عبود النعٌم779ً

هناء فاضل محمود عٌسى1954حسٌبه عبدالحمٌدطه هاشم عبدالغفور العان780ً

سندس جعفر عباس ال ٌسٌن1956طلٌعه عبودفرحان رضا جاسم الطائ781ً

شاكر محمود معٌوف1937ترفه علًطلبه احمد عبد782

سناء  عبد هللا هاشم الربٌع1943ًخٌرٌة  مجٌدسمٌرة صادق  جعفر شبر783

انعام جاسم محمد االحمديسمٌرة جاسم محمد االحمدي1950رسل حسنطه كرٌم محمد الحلف784ً

1951حده حسنفخرٌه علوان محمد الساكن785ً

1944دلٌل مجباسطلبه علً حسٌن786

سلوى فٌصل عبدالحسٌن الجنابًرقٌة ثامر حسٌن الربٌع1946ًجسومة  جخٌورفٌصل  عبد الحسٌن خضٌر  الجناب787ً

1955طرفٌة صدامفخرٌة محمد ماجد العزاوي788

1956مرٌم عوضسمٌره علً ولً فلٌل789ً

1952خاجٌه ناصرفوزٌه سكر لفته الساعدي790

أنتصار عبد الواحد جواد السامرائ1951ًلمٌعة حمٌدصالح جاسم محمد المشهدان791ً

صباح احمد نورس عبد هللا محمدعلً طارق رجب عمر1946سعدٌه مجٌدطارق رجب عمر خطاب792

1951رابعة حسٌنسلٌمة خزعل طاهر القرٌش793ً

1955مسماٌه عبودسكنه اهوٌشم علٌوي الساعدي794



رجاء كامل كاظم الدراج1954ًفطٌم علٌويسكٌنه حنٌن حسٌن الدراج795ً

عادل هاشم حسن الٌزركنجاح  جبار عبدعلً الكرٌماوي1947عالٌىة حافظفدمة عبدعلً محمد زٌرجاوي796

1953زكٌه سمٌنفخرٌه عبد حسٌن العبادي797

فرحه  ٌاسٌن  ضمد  الصبٌحاوي1943لٌلوه  عاتًقاسم  ناصر  موله  الصبٌحاوي798

1955غرٌبه علًسمٌره خلف ٌاسٌن السوٌعدي799

1947زكٌه عبد الحسنفرحه عزٌز كاظم جناح800

1949خمٌسه حمدطالب رحٌم دٌوان الجناب801ً

سحر جبار كامل المولىلٌث كاظم حسن البطاوي1952فضٌله  جمعهصبرٌه ذٌاب سلمان البطاوي802

1951خٌرٌه مالكسالمه عدٌل حسٌن الجبوري803

هدٌه ابراهٌم عبد هللا  عبد هللاهاشمٌه عبد عواد الجبوري1942طلٌعه احمدطالب ناٌل كعٌد الشورتان804ً

1952جٌران جوامٌرسلمى حسن ولً البٌات805ً

1952سنٌه توفٌقطالل بهاء الدٌن عثمان العبٌدي806

صنعه حسن حجام دراج1947ًسلٌمه ثامرسعٌد عكال عكش دراج807ً

1943زهره محمودصبٌحه عبدهللا حسٌن المشهدان808ً

اسماعٌل جاسم حسن الحرٌشاوي1951شٌحه جلوبسلٌمه موزان كاظم الحرٌشاوي809

1955هٌله كاظمسمٌره علوان حسٌن النجار810

حسونه مرعٌد خضٌر الزبٌدي1943كمره جاسمطراد كسار هبٌسً المٌاح811ً

1947هضٌمة جدوعصفٌة جاسم محمد الوكاع812

سناء محمد سعٌد عبد الجبار الراوي1950سعٌده محمدطالب عبد الرحمن عبد المجٌد الراوي813

حٌدر صاحب علً السعدي1938صدٌقه كاظمفخرٌه ابراهٌم مصطفى العطار814

فاضل رسول علوان المعمار1948فاطمه محمدفضٌله رسول علوان المعمار815

سناء عمران عٌسى الخفاج1951ًقسمة عبدهللاظاهر حسٌن ابراهٌم الخفاج816ً

عباس محمد عبدالرضا عبدالرضا1944رخصً عطوانفرحه دور علً عزٌز البسروج817ً

صدام حمٌد هادي الطائًسارة اسعد حسن الطائ1949ًزهرة جاسمفخرٌة علً عبد الرضا لٌلو818

1950بدرٌه عنونسمٌره خٌري عبدهللا الدهان819

كاظم ابراهٌم مخلف جناعره1945عٌده عبودضحٌه مخلف محمد جناعره820

1950وضحة محمدفوزٌة علً عبد المفرج821ً

1956فهٌمه منصورسعٌد عبد علوان الشاط822ً

فاضل خلٌل سلمان سلمان1952ٌازي خلفصبٌحه محمد علً الدلٌم823ً

فلاير صالح مهدي المحمد1946زهره حسونسعٌد محسن حمزه القطب824ً

سوسن عبد الرحمن عبد القادر البغدادي1953عمشه حسٌنضاري محمد عبد هللا الجمٌل825ً

سندس حسن احمد العامل1952وزٌره توفٌقصالح محمود بدر بدر826

1949بهٌه علٌويفوزٌة عبد الشهٌد محمد حسن ابراهٌم827

كرٌمه صبٌح ثانً العطوان1951ًحفٌضه  ثابتسلمان  العٌبً بجاي العطوان828ً

سلٌمه زبار عوده المسافري1942نشٌده علكفوزٌه شبوط فرحان السراي829

1956ضاحٌه هاشمسالمه زغٌر اسماعٌل الموسوي830

اخالص حسٌن جعفر الطٌار1955ملٌحه فلٌحسالم سعٌد كاظم الطٌار831

جنان سلمان عبدعلً عكٌل1946ًحسنٌة جعفرسعٌد صاحب عبد الهادي الزبٌدي832

جنان كاظم علً العل1947ًمدلوله محمدفتنه محٌسن عبٌد العلٌوي833

1952حده حسنصبٌحه عباس عبد عل834ً

1956منازل  كرٌمفرات رشٌد  عباس  ناج835ً

1956زهرة محمدفلٌحة ساهً كاظم العامري836

مبدر محمد نجرس العطوان1974ًمصرٌه عبدسندس مبدر محمد العطوان837ً

سعدٌه كاظم كشمر الجابري1957كٌفٌه عبدفلٌح حسن حمٌد الجابري838

سحر سلمان ولً الالم1943ًكمره حمدفرٌده علً احمد الخفاج839ً

ندٌمه منفً عباس الربٌع1955ًرسمٌه جعفرعبد علً موسى مسلم الربٌع840ً

1939خدٌجة محٌسنكامل  محمد احمد العبٌدي841

1947حلوه حٌدركاظم جاسم عٌسى الفرطوس842ً

ماجده هاشم فالح ال سٌد حمٌد1953جماله الزمعبد الوهاب عبد الحمٌد شالف الساعدي843

1954ملكه صالحشكرٌه كاطع جبر الالم844ً

وحٌدة حسٌن جاسم سرخوش1953شكورة محمودعامر محمود سعٌد سعٌد845

1955فطومة  حسٌنكمٌلة عبود محمد مالجم846

هظٌمه كرٌم محمد الطائ1956ًعنٌبه سلطانصادق خلوف محمد الطائ847ً



1956كرٌمة حمٌدعبد الكرٌم رحٌم عبد هللا الشمري848

صبرٌة صانت صالح الساعديبدرٌة حسن علً المندالوي1955كندٌلة  حازمسهٌلة زٌاد مبارك الظوالم849

1955فضٌلة محمدلمٌعه خلٌف عبد الشجٌري850

ابتسام ثوٌنً دحام معن1943كاظمٌه محمدلطٌفة حسٌن جلوب معن851

فوحه وادي كرام1983فرحه واديصادق فرحان عبد  الحسن سراي852

سمٌرة حبٌب باكوز الجمٌل1955خدٌجة خداوايعبد القادر امٌن محمد قرةداغ853ً

1955ترفه مرفودظاهر قصاب عكرش عكرش854

1952بدرٌه ٌعقوبصادق حبٌب كرٌم الجادري855

جٌشٌه عذاب حمد الفداغ1954ًفطٌم حمدعبد صباح حسٌن الفداغ856ً

علٌه عبدهللا مرهج الفرجًالهام عزٌز اسد اسد1952جدعه محٌسنشمس جلوب شدهان ردٌن857ً

1953عسله  بالسمعبد المحسن  فرحان  عبد السراج858ً

زٌنب حسن محمود السعدي1950تاضً حمدعباس جسام محمد العزاوي859

سلٌمه سعٌد حسٌن الفرٌداويصبٌحه حدٌد فرج بنً الم1957فطٌم منشدسوٌلم سعٌد حسٌن الفرٌداوي860

1955عنٌده عبٌدعبد حمٌد كماش عوده861

أحمد عبد هللا كاطع السراي1947ناكه حاجمشونة شاكر صالح الٌاسري862

1955ثرٌا علوانعباس كاظم محمد المهداوي863

1956حمده ضعٌفكظٌمة عٌسى شعالن الشبالوي864

1942زكٌة كاظمكواكب  حسن نجم المعموري865

تسواهن هادي محمد العمشان1955ًشلتاغه جبرسوادي عوده حسٌن البوعل866ً

نغم علً حسٌن علًنزار علً حسٌن عل1941ًفطٌم خلفكرجٌة حسن علً حبٌب867

نجاة عبدالمٌر محسن الجباري1951نجمه ٌونسصاحب سمسم مهدي الجباري868

سعاد جاسم محمد محمد1954صفٌه جوادلطٌفه عباس محمود الدجٌل869ً

1951فاطمه عبودقاسم عبد الحسٌن عبد علً الزعتري870

فاطمه باجً ناصر الكاوش1942صٌنٌه صوٌحشكٌله زوٌد نغٌمش المالك871ً

1950نزٌله ذٌابكواكب كطران شعالن خزعل872ً

1948نورٌه تمن\\\\\\\سنٌه شنٌل علٌوي873

غافل حمٌدي فرحان السعٌدي1953جمٌله فنٌخشهٌده هانً جاسم السعٌدي874

قبٌله رحم نجم غرٌريحٌدر عبٌد عاصً غرٌري1953دهٌده بلجًلطٌفه رحم نجم غرٌري875

سعدٌه شالل سلمان الجناب1955ًهضٌمه شكرعباس حسن حسٌن العامري876

1951صدامه محسنشامخ عبٌد ناصر العكٌل877ً

1948سكنه عنادسهٌله رحمه هاشم المحمد878

1952كوي حمٌدشمه جاسم قاسم القره لوس879ً

1953بنٌه جبركمٌله ٌاسر حسن الزٌدي880

رازقٌه  جعفر  بدر  بنً  حسن1954حمٌده  جاسمكتاب   اسماعٌل  عبد  بنً حسن881

هدى ناجً رشٌد الهاشم1956ًحسنه فٌاضعبد الرحمن حسون علً عماري882

احمد شاكر حوٌش الكبٌسًوسٌم شاكر حوٌش الكبٌس1942ًسنٌه جمٌلعائشه عبٌد سالم883

فالح كاظم حسن الزٌداويرسل خطاب مناتً الحمران1933ًزهرة عٌسىكاظمٌة نصٌف جبر البٌضان884ً

شكرٌه محمود خضٌر الزٌديمصطفى عادل حسٌن اللوز1942وفٌه محمودعادل حسٌن محمد اللوز885

1942شلتاغة  ضٌدانكاظمٌة  حمد فنجان الكنان886ً

عالء كاظم جواد هدبسناء عواد حسٌن الطائ1925ًزهرة محمودكاظم جواد هدب هدب887

1942حسنه خضركاظم دخٌنه سلمان السلمان888

جمٌله علً عبود السامرائ1956ًطلٌعه سلومعبد الرحمن محً عبود السامرائ889ً

هوال جاسم هذال التمٌم1953ًجسومه صبٌحسهٌله عٌسى هالل التمٌم890ً

نبٌل عبدالعادل محمد ال فتلةعقٌل  عبدالعادل محمد ال فتلة1943حظٌة شعالنكمٌلة طه جبر الفٌدواي891

1948خٌرٌه محمدسنٌه ذجر شمخً الركاب892ً

شكرٌه حمٌد خماس النجادي1967بدوه حسٌنعبد االمٌر  حمٌد  خمٌس النجادي893

سلٌمه سالم سلمان زركوش1949رقٌه احمدشمسه مطلك داغر زركوش894

ندى محمود ابراهٌم حدادتحرٌر عبد الرحمن خزعل العزاوي1937زكٌة وهٌبعبد الرحمن  خزعل جبوري العزاوي895

نجاة شناوه فٌصل فٌصل1930تٌنه لفتهشناوه فٌصل جعفر جعفر896

فخرٌة  حسٌن  علوان  الشرشاح1943ًتقٌه  سبهانسوادي  عبد علً دٌوان  التمٌم897ً

1947شتاله  ثانًشٌده  فهد كاطع898

اقدس ٌاسٌن غافل االبراهٌم1949ًلهٌده مطركاطع عبد الحسٌن راضً الكنان899ً

سرور عبد اسماعٌل الدلٌم1953ًصبرٌة حماديعادل حسن هزاع الدلٌم900ً



نوال عبد الجبار محمد السعدون1943لوفه سعدونعبد الواحد مٌزر محمد السعدون901

عباس سهٌل جمٌل الخزرج1939ًصبرٌة  محمدسهٌل جمٌل عبد هللا الخزرج902ً

حذام علً سلمان العقٌدي1951حمده محمودعامر عبود محمد الجبوري903

1948لطٌفه صالحعادل طاهر سعٌد الخٌاط904

1952مسج رشٌدعبد خلف عباس العبٌدي905

1954فرحة  فزعجاسم  خضٌر  عبود جاسم906

حٌاة جبار سهٌل الربٌع1943ًصفٌه جندٌلصبٌح عبدالحسن بنٌان العبودي907

عدوٌه سلمان سعدون الكرخًمدٌحه فرحان دوشان1958حسٌبه كرٌممجٌد محمد مهدي908

حلهن لعٌبً كزار الشمٌالوي1946سجنه خلٌفهصبٌح زٌاره جوٌد البٌضان909ً

زهره مهدي كاظم العكاب1941ًزوٌنة نجرسمحمد سالم علً العكاب910ً

اقبال علً حسن الشوٌل1951ًزهره خلفمحمد رضا مهدي كاظم الزبٌدي911

1951عمشه هٌثمعبود احمد حسن الدلٌم912ً

1950صبرٌه علٌويمبارك وثٌج عكٌلً ال ٌوسف913

1952بهره عبٌدصالحه عطٌه سرسوح الشوٌل914ً

1954حسنه خماسصباح مطش علً المٌاح915ً

علً صالح شمران شمران1950جماله عبدعذبه احمد مشلول مشلول916

نصٌر ابراهٌم علً التمٌم1954ًصفٌه محسنمدٌحة كاظم محمد السمٌل917ً

1955مروه عكلهمجٌده عبدالكرٌم ابراهٌم العامري918

فاطمه ابراهٌم خلٌل خلٌل1945حلٌمه  صالحعدوٌه علوان احمد الدلٌم919ً

ندى عبدالرحٌم جاسم الدلٌم1955ًفخرٌه خضٌرعبدالكرٌم ابراهٌم حسن الجبوري920

1956صبرٌة محمدصبٌحة محٌد عبدهللا العٌد921

1946امنة محمد تقًمرتضى عبد المجٌد عبد الحسٌن الحٌدري922

1940عوفه عبٌدمحمد كاظم سلومً الخزرج923ً

سعدٌة طاهر راضً المحمدي1952باشة صادقمحمد حنوف لفتة الساري924

زٌد طاهر عبد االمٌر العكٌل1947ًنجاة حاتملٌلى هادي موسى العكٌل925ً

مدٌحه حسن شرٌف الزنك1952ًحمزٌه عطٌويمحمد عكش عبود عبود926

1947مناهل حسٌنلٌلى فالح جابر الفوادي927

1952سالله مرٌحصالح مهدي غرٌب الدلف928ً

سامٌة عبد حمزة الدلٌم1956ًجمٌلة حمزةعجٌل حمود مهنا الدلٌم929ً

زهره زنٌد دفار مصطفاوي1948حولٌه عنٌدصبار حسٌن رمٌض مصطفاوي930

صالح معٌب داود الزبٌدي1946زنوبه كرٌمصبرٌه مفتن حنتوش  االم931ً

1955شكرٌه محمودعدٌله صالح حمادي المشهدان932ً

1955صبٌحه حسٌنعدنان عبد الجبار سلمان العبٌدي933

مٌسون عبدالوهاب عزٌز العبٌدي1937لطٌفه محمودعبدالوهاب عزٌز محمود العبٌدي934

1945نكد شٌخاوصالحة جبر عامر العاشق935ً

1933حسنه عبدصبر غانم طرفة طرفه936

ٌاسٌن مهدي صالح الحفاجًمٌادة مظلوم سلمان الخفاج1947ًزهرة خضٌرصالحة مهدي صالح الخفاج937ً

نهاوند كاظم مطر الشطري1951خٌرٌه  علًمحمد جواد كاظم جودي الجودي938

فاضل عضٌب خلٌفه بدون1949علٌه جوادصبرٌه عباس مهدي بدون939

1949ملٌكه حسنماجد حمود مجلً مجل940ً

1952نمره كاظمصبٌحه مزٌد عبدهللا السعدي941

سناء سعٌد كاظم الحسٌنًعباس جاسم كاظم الزامل1952ًحٌاه جوادمدٌنه عبد جاسم الزامل942ً

حٌدر سعٌد هادي الجنابًجنان علً كاظم الزبٌدي1944فخرٌة صالحلٌلى هادي جاسم الجناب943ً

اٌمان علً عبد عبدزٌنب محمد احمد الجراخ1953شرٌفه فاضلمحمد احمد كاظم الجراخ944

1945نجٌبة خلفعفاف عبد الجبار عبد السالم الراوي945

1952طله خضٌرمجٌد صغٌر فاضل العامري946

سمر علً مطشر العكٌل1956ًكلثوم ثجٌلصبري عاصً ستار عكٌل947ً

1956خضره ناصرعدنه محٌسن حسٌن ال عبد وٌس948

مدٌحه احمد عٌسى العان1943ًسكٌنة حسٌنعبداالمٌر سلمان سرحان الجناب949ً

سوادي مارد جوده الفواديسمره دوٌح جوده الفوادي1940خاشوكه علًمارد جوده مطنش الفوادي950

عالٌة علً غلوم حسٌن البدري1945فضٌلة جاسملٌلى علً غلوم حسٌن البدري951

نزٌهه ابراهٌم علوش علوش1952كمٌله عبدعلًمحً سطم فرحان فرحان952

جنان هاشم توفٌق العبٌدي1941رٌمه علًعبدالملك سطم صالح صالح953



رعد سهام عبود الجمٌلًهبه ابراهٌم كاظم الجبوري1946هدٌه محمدعدوٌه عبد الجبار جسام الجمٌل954ً

1947مرٌم صالحمحمد جاسم حسن السنداوي955

1951اقندٌة مسلمصباح ٌوسف داخل الدلف956ً

اسراء عبدهللا مكطوف ال ٌوخان1952جوالنة كرٌمعبدهللا مكطوف ٌوخان ال ٌوخان957

1950زٌنب مرادصبرٌه ابراهٌم قاسم الحداد958

انتصار محسن  عبد رمضان1955فخرٌة توفٌقمحمد هاشم عباس العامل959ً

فلٌحه عباس عبدهللا الكرطانًحنان عبدالجبار احمد1950نهاٌه كاظمعبدالجبار احمد عبدهللا960

1956علٌه خضٌرعبدالجبار عبدهللا احمد الجبوري961

حسٌن محمد حمٌد الخزرجًاعتماد عبود جواد العبٌدي1947فاطمه عبٌدمحمد حمٌد حمد الخزرج962ً

1949صدٌقة جعانًمحمد ناٌف كاظم العماري963

هادٌه عبدالوهاب محمد البٌات1955ًبٌده لزاممحسن جٌاد صحن الكنان964ً

1954نفلة حاجملٌلى حسٌن حمزة حمزة965

1955زهره عباسعطٌه عبود عبدهللا الجبوري966

1953نشمٌه عزٌزصبٌحه دروٌش عبود الكعب967ً

خالد شاكر حامد الخالدي1953جمٌلة ثوٌنًعطٌة  حمود وسمً الخالدي968

سهاد عبدالساده مزهر العفارياحمد عبدالساده مزهر العفاري1955صبرٌه جوادلٌلى حمزه عطٌه العطٌه969

حمٌده سعد مهدي الموسوي1956زنوبه حسٌنصبٌحه علً محمد جابري970

اسماء رشٌد محمود بغدادي1949طلٌعه صالحعدنان عطا جمٌل عل971ً

امال مهدي حسن الموسوي1955رضٌة محمدمحمد اسماعٌل حسن حرٌري972

1945حسنه محمدعبد رحٌم عبدهللا الشمري973

شعالن علً سلمان الجالب1953ًجمٌله راضًملكه حسٌن سلمان جالب974ً

1953فخرٌة حذافناظم جبار امانه الشمري975

سوسن عٌسى مظلوم الدلٌمًزٌنب عبود رحٌم المجمع1950ًقسمه مهديعوده كاظم عبود المجمع976ً

1949هٌبت امٌنضوٌه كامل جودي جودي977

1943مرٌم فرجطٌاره عباس حسون978ً

احمد طارق نجم السامرائ1938ًخٌرٌة عبد هللانافعة محمد حمٌد النعٌم979ً

فوزٌة داود سلمان الشامل1946ًزكٌة ابراهٌمطارق خلٌل احمد الجبوري980

1955حسن سلطانطالب حسٌن جابر جبر981

عسلة نعٌس عبدهللا البو محمد1949فاطمة حسنصدام عبدالحسٌن حسن الفرٌداوي982

1954نورٌة فلٌحمناهل شكر  محمود الكروي983

1941طرفٌه غزايمكٌه عبدالعباس فنجان نصرهللا984

كاظمٌه شلتاغ سعٌد الالم1953ًحرٌه سلمانعادل شبٌب هالل االم985ً

1955سكنه حسنطارق جلوب كاظم العبٌدي986

سعاد جبار حسٌن الجبوري1943امٌنه جاسمنبٌهه كاظم فرحان الكرعاوي987

خدٌجة صالح عبد هللا الجاف1956عزٌزة ناصرعٌسى حسٌن محٌمٌد الخٌكان988ً

مٌساء  عباس حسون الخفاج1947ًنشمٌه عبدعواد محمد سلمان التمٌم989ً

1950فاطمة محمدغازي دعدوش احمد الشمري990

اعتماد كاظم احمد الٌوسف1951ماجده عبد المجٌدعماد شهاب احمد الٌوسف991

1953فضٌلة عبد عذابمٌعاد صادق موسى الخالدي992

1951شدهة جاسممهدي ابراهٌم عبد التمٌم993ً

1954فطٌم  عبٌدعلً  عبود احمد المحمدي994

اٌمان خاشع عبدالرحمن فتحًفوزٌه مجٌد مالك الكبٌس1968ًفائقة جمعةعلٌاء خاشع عبدالرحمن فتح995ً

1942شكله فنجانصكر حرز حافظ عجب996

ولٌد ٌاسٌن سمسم االوسًخالد ٌاسٌن سمسم االوس1942ًنعٌمه عبدهللاعمشه حسٌن سلٌم الجمٌل997ً

نضال محمود صالح جمعة1955سعدٌة صالحعلً مهدي داود سلمان998

1949بهٌة منجلصحبٌة كاظم منصور الخماس999ً

خٌرٌه عبدهلل حبٌب المشهدان1951ًصالحه جمٌلعلً ٌاسٌن عبدهلل المشهدان1000ً

نعٌمه حافظ صالح فكٌك1960ًعٌده حافظطاهر حبٌب لطٌف بهادل البوعٌد1001

نرمٌن  برهان عبد القادر النقشبنديسوزان مؤٌد كاظم ربٌع1946زهراء جاسممؤٌد كاظم جعفر ربٌع1002

1948زٌنه علٌويصدٌقة كتاب بربوتً االم1003ً

رجاء مهدي لفتة الحسناوي1943زكٌة لفتةموحان حاتم حسن الحسناوي1004

1941مرهج عقلةعلٌه محمد موسى الحمدان1005ً

عالٌه اسماعٌل حسٌن الساعدي1946طشاره صالحصدام وهٌب شبان القطباوي1006



عز الدٌن جاسم خلف العامريسناء عبادي علً االمباري1956مجٌده علًعنوه عبد حسون االمباري1007

لمٌعه سلٌمان عثمان زنكنه1951جسومة رمضانطالب محمد علً الربٌع1008ً

جالء عبدالسالم محمد عانًعبدالناصر عبداللطٌف نعمان عان1954ًنظٌمة محمدمٌادة عبداللطٌف نعمان عان1009ً

نازك عبداالمٌر محمدحسٌن الغبانكاظم جواد شرٌف البلداوي1950رسمٌة عبدالهاديمنى عبداالمٌر محمدحسٌن الغبان1010

سعدٌه كاظم  ناصر  النصٌري1953قرٌبه صحنصدام  ناصر  عبد الرضا  الالم1011ً

1955زهره عكلهعاشور فالح منصور الماجدي1012

1955سكنه كاظمعباس سعد كاظم صبٌحاوي1013

علٌاء عماد عبدهللا الخاصك1948ًضوٌه موسىعماد عبدهللا حسن الخاصك1014ً

1953عطٌه حردانعلٌه ٌوسف عسل عسل1015

عامر جلٌل صدٌان مساري1947رٌمه ضٌفعلٌه بدٌوي شبٌب المساري1016

وداد حسٌن عباس عباس1955فتحٌة عباسعلٌة حسن علوان قرة غول1017ً

1942خٌرٌه عبدمعصومه هادي حسٌن الخفاج1018ً

نبراس  جعفر كاظم ثامرأنتصار عبدالرزاق أمان محً الدٌن1951نعٌمة علًعلً عبدالراق أمان محً الدٌن1019

حاتمٌه هاشم حسٌن الجابري1947حسنه الزمطعمه حاتم فلحً الجابري1020

محمد عبدهللا محمد المرسوم1945ًكمٌله منصورعٌده عمران دلف المرسوم1021ً

فاطمه معارج علٌوي الدلف1942ًزكٌه سلمانعباس جابر علٌوي الدلف1022ً

1952فطٌم ربٌععلً حسٌن نجم العكٌدي1023

وجدان طاهر صادق سلمان1953بسعاد صالحعٌسى جبار ٌوسف العان1024ً

غنمه عبدالرضا جعفر المحمداوي1939غدره جاسمعباس حسن جعفر المحمداوي1025

نعٌمة عاٌز موازي التمٌم1949ًحسنة معٌوفناصر  حسٌن  خلٌف التمٌم1026ً

لٌلى عبدالرزاق احمد الظاهر1941فخرٌة  خمٌسمنذر عبداالمٌر حمزة دروٌش1027

1955فخرٌه رضاطاهر هادي دروٌش الحممج1028ً

سعاد خلٌف حافظ صرٌف1956ًمٌاسة زاٌرعاصً جبر فرٌح عكٌل1029ً

غالٌه قادر صابر ناعورج1940ًنعٌمه محمدطه حسن احمد البٌات1030ً

هناء محً علً الجابري1940معصومه اسماعٌلصدٌقه حسٌن عبد الربٌع1031ً

1951كلثوم سلطانعائدة محسن سلمان الربٌعاوي1032

1945موزر خمٌسطه حسٌن علوان الجناب1033ً

1949فضٌلة محمدعلً كاظم ناصر التمٌم1034ً

1955جوزه  محمدناهً حمد ابراهٌم1035

1953فضٌله محمودنادٌه محسن موسى المناصٌر1036

1952نعٌمه جاسمنجاة مطرود دوش سلمان1037

1955فاطمة مهدينادٌه داود سلمان الكش1038ً

1950مكٌه محمدطلبه خشان جراغ الكنان1039ً

1942فاطمه عباسطٌاره احمد علً المالك1040ً

رحٌم محمود سلمان محمود1910فرحه محسنعلٌه خلف عبد حسٌن1041

1952كطاٌه جبوريسمٌه فاضل قدوري العبٌدي1042

1945زكٌه وناننجاة علً عبد الرضا المٌاح1043ً

سحر طاهر حسٌن البٌات1947ًحكٌمة كاظمفخرٌة غٌدان خمٌس البٌات1044ً

عبدالحسٌن مسلم حسن الذهب1945ًمرضٌه علًنورٌه هاشم علً االعرج1045ً

1933بهٌه  دجرعبد الواحد محمد  مسلط محمد مسلط1046

1947فاطمه جبرنعٌمه جاسم صبر الساعدي1047

1950عطٌه رضاعبداالمٌر احمد كسار1048

1956كمٌلة علواننونٌٌة علً حسٌن العامري1049

طه سامً هادي هادي1949خلفه مخلففاطمه كرٌم حسٌن العبٌدي1050

1930زهره حمزهنجٌه جبر جاسم الغنام1051ً

سكنه عاتً خشٌن الساعدي1944لٌلوة درجالعبد الزهرة مزعل كاظم الساعدي1052

1953سمٌره محمودنهوض محسن حمود الربٌع1053ً

1952زكٌه كاظمنوال هاشم مجٌد النجار1054

1953قندٌله علًعبد الرضا كاظم اسمٌح بنً الم1055

1954سمٌعة  صالحغطفان حمٌد  احمد الهٌب1056ً

1950وحٌدة داودنورٌه جواد كاظم العزاوي1057

نورٌه خضٌر عباس الخزرجًعواطف غضبان رؤوف1944نبٌهه علًفتحٌه رؤوف ارخٌص الربٌع1058ً

عطٌة محمد جوٌعد سرايقاسم عبد المحسن جاسم البدٌري1941عٌده جوٌعدعبد المحسن  جاسم محً البدٌري1059



1956سلٌمه عبد علًنضال عباس علً الطائ1060ً

فلحه عبد النبً عبد الكرٌم العمار1949وضحه حسٌنعبد هللا سلمان عوٌد العكٌل1061ً

فاطمه علً شكر المندالوي1947نسٌمه حٌدرغازٌه علً شكر المندالوي1062

توفٌق عبد الحسٌن زبون الربٌع1941ًحرٌه سعدونعبد الحسٌن زبون وادي الربٌع1063ً

1956فوزٌة عزٌزندى جاسم محمد حاجم1064

توٌهه شهاب حرامً حرامًعالء عبٌد ذٌاب ذٌاب1961طلبه سلمانغفله فرج طاٌس الزٌدي1065

ساجده اسعد محمد السودان1947ًبهت حمادهعبد الكاظم جبر حسن السودان1066ً

1935زكٌة عبد الرسولهاشم حسٌن حسن التمٌم1067ً

راجحة طالب داود الفضل1935اسماء عبد السالمفخري عبد الرزاق صلبً الحدٌث1068ً

هٌفاء حسٌن عبود الغرٌباوي1949سنٌه صالحنوال حسٌن عبود الغرٌباوي1069

1950زهره عنادنوشه حمٌد صٌهود1070

مدٌحه احمد رشٌد المشهدان1952ًحمده ابراهٌمفاطمه احمد رشٌد المشهدان1071ً

نوال حسٌن صالح الربٌع1955ًعطٌه حسٌنفاهم جٌاد جعٌفص حمدان1072ً

1953كافً مدبفخرٌه نوري ابراهٌم  الغرٌري1073

1952فهٌمه حسنفاضل كرجً نصٌف الدهلك1074ً

ندى جبار سمٌر بهادل1942ًزومه نادرعبد الكاظم محمد  حسن البهادل1075ً

1954فضٌلة علوانفائزه علوان احمد الدلٌم1076ً

1956ملكه جاسمهدٌه عبود هادي مساري1077

هٌفاء عبد الرحمن خلف الجمٌل1946ًعذبه عزٌزغازي محمد عبود الغرٌري1078

1954موحة دشرعباس كاطع بنٌان الربٌع1079ً

فاطمه عتاب هاشم عٌسئ1955نبٌهه دحامعبد العزٌز عبٌد كاظم النداوي1080

لٌلى كاطع رسن الهاشم1950ًجسومه رسمعباس كرم علً الموزان1081ً

ملٌحه عبد زٌد راشد المسعودي1925تاضً حسونعبد زٌد راشد علً المسعودي1082

خلفة ناصر بطوش الشجٌري1950نشمٌة مضغنفخري بدو بطوش الشجٌري1083

زهرة عبد صبر االسدي1946مرٌم خمٌطعبد الرضا ٌوسف صبر االسدي1084

فؤاد رفعت عبد الواحد الشٌخلًاسراء ضٌاء ٌوسف العبٌدي1958مالٌه شعوبًفائزه ضٌاء ٌوسف العبٌدي1085

حسٌن حسٌن زٌدان كنانًفاطمه قاسم محمد الجمٌل1941ًسلٌمه داودعباسٌه علوان مصطاف الجمال1086ً

قسمه زبون عبٌد السراي1948حسنه عباسعبد عبدالساده عكله القرٌش1087ً

1948فلٌحة  اٌوبنضال شهٌد عباس الربٌع1088ً

1955زهوري حمٌدنضال جبوري محمد العكٌل1089ً

كفاح عكش جاسم البهادل1952ًفهم مطشرعبد داود شاطً البهادل1090ً

1945عنٌدة عكالنجٌة حسٌن عٌفان الكٌتاوي1091

محمد حسن حمادي حمادي1950كرٌمه طهفخرٌه حسن حمادي حمادي1092

عدنان مصٌخ مرزوك الخالدي1956بركه كركزغنٌه علً مصٌخ الخالدي1093

سمٌره حنش حسون ملطاش1954ًزهره حسونًهادي عبدالرضا جبر الدب1094ً

1952حنشه كاظمنجٌه شنشول مولى السماعٌل1095ً

1945رتبه محمدهادي عبد الحسن حمٌدي السهالن1096ً

1956صفٌة  كنطارهادي صالح مهدي الجساب1097

1947تسواهن درفٌشغذبه مرزوك براك معموري1098

1947عوفه خلففخرٌه جواد عبد هللا غرٌري1099

سمر عبدالمجٌد عبدالرحمن السامرائًعامر عبدالمجٌد عبدالرحمن السامرائ1941ًوجٌهة محمدفاطمة عبدالحمٌد عبدالمجٌد عبدالمجٌد1100

1952زهره عبد هللاعبد الرزاق مهدي سلمان الحسان1101

فوزي دهري رشٌد الفتالوي1960وفٌة حسننجلة جلٌل عباس الجمٌل1102ً

1944زكٌه اسماعٌلغانم داود سلمان الخطاب1103

1955حسنة راضًفاضل عباس علوان القره غول1104ً

1946هدٌه دعدوشفاطم جاسم محمد الدلف1105ً

سمٌره عباس هدب هدب1947ضوٌه هادينجم عبد الزهره جواد السعدي1106

1955قبٌله مهديهدى طه احمد العزاوي1107

هدى خالد احمد الزبٌدي1947هدٌة نصٌففاٌق خلف محمد الشمري1108

جمٌلة عباس عبد هللا االنصاري1963جمٌلة عباسنداء جاسم محمد الخفاج1109ً

نجٌحه مدلول صاحب صاحبوسام عبد الكرٌم عبد االمٌر التمٌم1947ًزكٌه مصطفىعبد الكرٌم عبد االمٌر حسٌن التمٌم1110ً

1939صٌنٌه موكرعبد داود عبٌد الساعدي1111

سلوى فارس فتنان الجناب1955ًصبرٌه سلٌماننجٌه ثامر سعدون النصر هللا1112



ماجد محمود مصطاف مصطاف1952حسنٌه عوادغنٌه علً لباج لباج1113

ساهره عباس سالم الخزرج1953ًكاظمٌه خلٌلهاشم قاسم حسن العمٌدي1114

مرٌم عبدالرضا جابر الغزاوي1930عاجلة ناصرعبدالرضا جابر جالً الغزاوي1115

1938عائشة علًفٌض هللا محمد علً محمد محمد1116

مها ابراهٌم حسن الحمٌري1950كنوة جاسمولٌد عبد االمٌر جاسم العزاوي1117

فهٌمه كرٌم داود فٌل1952ًنورٌه بناقعبدالحسن علً شٌخه فٌل1118ً

1945حكٌمه بنٌانعزٌزه مزعل غضبان البنٌه1119

نهلة جاسم محمد الغرٌري1947فطومة عبودٌونس محمد سلمان الغرٌري1120

1952ربح عنادفهٌمه مزهر سعود السعدون1121

1953زكٌه فرجفوزٌه عبدالغنً سعود الكبٌس1122ً

1949زنوبه ضمٌدفوزي عباس راضً الصبٌحاوي1123

زٌنب محمد علٌوي علٌوي1952صفٌة احمدقاسم اسماعٌل ابراهٌم ابراهٌم1124

1952امٌنة نجمعزٌز كرٌم شاكر الخزرج1125ً

1937وضحه محمدفوزٌه مد هللا محمد الراوي1126

1948حسنه رسنفوزٌه حسٌن جاسم الزركان1127ً

1948زكٌه عباسفضٌله مرهون ٌوسف الكروي1128

1945مكٌه غرٌبعذبه حنظل حسن الدلف1129ً

1942بندرة جاسموبرٌة ثابت فرج البهادل1130ً

عبد الحسٌن علً حسٌن النجف1948ًخٌرٌه حسٌنوجٌهه علً رضا دادبخش1131

1952تاضً خلباصعلوان جري جباره العطوان1132ً

عسله  الزم  بنٌان  الفرطوس1941ًخاجٌه  حسنعذاب  ٌحٌى  اكبر   السراج1133ً

1952سعٌده علً خانعبٌد ٌوسف ٌاسٌن الراشدي1134

فوزٌة عبد الحسن ٌوسف البدراوي1953هدٌة محمدعبدالمهدي داخل رضا انصاري1135

نجٌه عبد هللا سبهان عبودي1949هاشمٌه محمدعقٌل عبد عون وادي العبودي1136

سلمى عباس علً الشماع1953فوزٌه عبدهللاولٌد طه علً عل1137ً

1952حوري  حرادعبدهللا  كاظم عبود1138

ابتسام حمود جثٌر غرٌباويمرٌة طربوش رهٌف المٌاح1954ًزنوبة طاهرعدنان كاظم عباس العكب1139ً

زهره خلف ثجٌل  الفاضل1943ًفطٌمه  خضٌرعطٌه ثجٌل كاطع الفاضل1140ً

وداد محمد علً السراي1953حسنه خدامعبدهللا فرج ثجٌل السعٌدي1141

همسه حسٌن علً الزبٌدي1950رشٌده رعدفوزي حمودي احمد محالوي1142

فٌصل عمران غربال العبٌدي1946بحرٌة محمدفوزٌة كاظم حمودي الخزعل1143ً

1949وفٌه محمودعبدالوهاب طاهر محمود البدري1144

1954حمده مهديقتٌبه جمٌل عالوي عالوي1145

فاضل   جار هللا غضٌب الجداديكافً مطر عواد الشمري1932تروٌحه لهمودفٌضة عبد مخلف العزاوي1146

1939سكنه صرععبدالجبار عبدهللا حسٌن المحمداوي1147

كرٌم خضٌر شرهان الخلٌفاوي1949واحده صاحًقسمه سلمان مرعً السراي1148

1944زهره حسنفرحه محمود جاسم العزاوي1149

صبحه عبدالرضا شٌاع اصداع1955ًعجٌبه كاظمعبدالكاظم عبدالعباس شٌاع1150

1954هدٌة عبدالحسٌنعبدهللا هزاع علً الشافع1151ً

1952زهره حافظعزٌزه حسن غضب ساعدي1152

ماجده كاظم علك عطوان1932ًبوشه راضًعبدهللا حمزه دمن البدرك1153ً

ماجده جاسب حسٌن الساعدي1942رضٌه جودهعبدالنبً واجد سٌف الساعدي1154

1955فضٌلة هاديعالهن ٌوسف محمود الكرٌع1155ً

عبد الطٌف عبد الحمٌد ناٌف العان1944ًمرٌم عرانفوزٌه حتروش وادي كرٌم1156

غزوان علً جاسم غرٌريحده نعمه حواس غرٌري1945نوفه حرجفضٌله نعمه حواس حواس1157

حلٌمه عبدهللا حسن جنانه1951حره علًعبدالزهره كاطع ضمد الالم1158ً

نهوده حمٌد حسن الدلٌم1945ًغنٌه حمديعزٌز حاضر عزٌز التمٌم1159ً

علً نبٌه جعفر العوادي1956خاور اسد هللافوزٌه كرٌم محمد البٌات1160ً

خالد ولٌد هادي هادينهله ولٌد هادي هادي1950خانم  علًفضٌله عبدالحمٌد عبد هللا افغان1161ً

احالم رمل خوٌلد الكنان1948ًحكم غوٌلًعجٌل عزٌز عرٌان العكٌل1162ً

خٌرٌة جواد طالب الكروينادرة جواد طالب الكروي1955نزٌهة مهديهشام حسون عباس العزاوي1163

1953جهادٌه حسٌنفطومه جاسم محمد الحشماوي1164

مٌسون مجٌد اسماعٌل حجازيابراهٌم قاسم امٌن امٌن1952سلٌمه قدوريقاسم امٌن احمد احمد1165



1954هٌله خلفٌاسٌن عاجل خلٌل خلٌل1166

نزٌله عوٌد جبح الجوارٌن1949ام شعاع جرابعزٌز بطً سدخان الزٌدي1167

1956مكٌه ذوبعبدالواحد مطر فنطل الردٌن1168ً

جبار رشٌد حسن الخلٌل1942ًفرحة حدادفضٌلة منصور كاظم الخلٌل1169ً

جاسم حسٌن نجم العٌثاوي1942حمده نجمفطٌم حسن حمود العٌثاوي1170

1953شهد حسٌنهناء خماس راض1171ً

1947كاظمٌة احمدفضٌله ٌونس حاتم حاتم1172

1954حكمه كاظمقسمه كاظم حسون الزٌدٌه1173

1949كمٌله عباسفلاير علً صاٌل المشاهدي1174

نسرٌن حسن امٌن الحٌدري1950جمٌله حموديقٌس عبدهللا صالح الجبوري1175

1953حسنه جاسمفرحه زغٌر عرسان العل1176ً

1956عطٌة مهديفلاير ناجً عزٌز العبٌدي1177

وصال علوان حسٌن العان1955ًساجدة دحامقصً خلٌل ابراهٌم العان1178ً

احالم اموري غرٌب وزن1949ًفوزٌه فتاحعالء جبار شاكر الغبان1179

1953طرفٌه جناحعزٌزه عبادي عبدالرضا الحرٌشاوي1180

شذى عبد هللا محمد حسٌن1940ترفه خلففوزٌه مهدي شبٌب1181

1949حسنه علوانورده فلح سلمان سلمان1182

1951منتوبة فهدوفٌة كاظم محمد محمد1183

1951هاشمٌة  راضًقادرٌة حسٌن علً الدلٌم1184ً

1943غرٌبه علًفطٌمه صبحً اجنٌح الم1185ً

منال عبدالرحٌم اشعٌب العساف1949صبٌحه علًفوزي عبدالرزاق اشعٌب العساف1186

1939فاطمه خالويوجٌهه عبد الرضا محسن التمٌم1187ً

سعاد حمٌد رشٌد الوان1955ًخدٌجه علوانعواد حسٌن محمد علً العمٌدي1188

نجٌه مغتاض حسن ال غره1956فوكهن لفتهعٌدي زامل حمٌدي ال غره1189

جمعة حمد حسٌن الهٌازع1941ًفضٌلة جاسملطٌفة جاسم مخلف الدلٌم1190ً

مدٌحة خلف حسٌن حسٌن1949علٌة حسٌنكردي خلف صالح الفهداوي1191

دنٌا عبد العزٌز خلٌل الراوي1955شكرٌة سلمانلٌث مهدي صالح السعٌد1192

1954ماهٌه شهابمائده احمد صالح العزاوي1193

بدرٌه فلٌح موٌنع العقاب1950ًوطفه رشٌدعلٌه شالكه زوٌر العقاب1194ً

1949زكٌه كرٌمماجده خلٌل داود العجٌل1195ً

وزه محمود مرعٌد الدلف1942زهلوله نذٌرعنٌه كاظم كونه كونه1196

1951سعدٌة خلٌللٌلى محمد حسٌن ابو قالم1197

1955فاطمة خلفكاظم كرٌدي عاصً الكعب1198ً

1950معصومة  اسد هللاكاظم مهدي محمد الرستم1199

كرٌمه حمد علً عل1955ًجبارٌه كرٌمعلً هادي بنٌان بنٌان1200

1954مكٌه حسنعلً قاسم صالح الدراج1201ً

خلٌله ابراهٌم احمد احمداحمد حسن احمد احمد1951تفاحة صالحلطٌفه حسن احمد المشهدان1202ً

1942نعٌمه جمعهماجده حسن سبتً سبت1203ً

كلثوم انعٌمه عوٌد التمٌم1953ًبدرٌه ضمدغامل عباس محسن عجرش1204

طارق حسن حمٌد العزيانعام عبد الكرٌم سرحان الجناب1940ًسرحه زغٌركظٌمه مطر عباس العزي1205

سلٌمه منشد عجالن ال ٌوجد1953حسونه  علًعلً مزبان حافظ آل ازٌرج1206

1943طلٌعه جبٌركمٌله مشوح باص الزٌدي1207

1953فهٌمه خاجًعلً عبطان عوٌد الشمري1208

1950صالحة كاطعغنٌة حسٌن محمد محمد1209

1955بدو جبرعواطف شبل جبر الموسوي1210

تركٌة كنبر شغٌتنٌسان علً عباس1952زهرة عبودعلً عباس علٌوي1211

1952خٌرٌه حمديكرٌمه سلطان مجذاب البناء1212

1943غنٌه علًماجده خضٌر عباس العامري1213

طالب محمدطه داود داود1937بدرٌه جوادغنٌه عبداالمٌر علً عل1214ً

1951طلٌعه حمدعنٌد خلف هاشم الزٌداوي1215

علً احمد محمود محمود1922ردسه احمدكرٌمه جاسم محمد محمد1216

زهره عبد سلمان مقاصٌص1947كبشه شلشعوده حطٌحط علوان الكعب1217ً

1943حمده حسنكافٌه مهدي عبٌد الحدٌث1218ً



1944جاسمٌة حماديمثنى خلٌل ابراهٌم العاٌش1219

امل عبد الحسٌن عل1946ًزنوبه محمدعلً عبد الحسٌن عل1220ً

كرجٌة رشٌد سعٌد السعدي1953هظٌمه حسنكرٌم عواد سعٌد سعٌد1221

كمشه راهً علٌخ العتاب1945ًنهد مطلكعلً حسٌن سلطان العتاب1222ً

1947صدٌقة زٌدانلٌلى فاضل عبد العبٌدي1223

ماجد ابراهٌم حسٌن الكنارينداء علً حسٌن الكناري1940فضٌلة حسنغازٌة عباس علوان علوان1224

خضٌر حمدان كاظم الجبوري1963قنده عبدالعزٌزكرٌمه احمد علً المشهدان1225ً

كرٌمه خضٌر نومان العلوان1954ًعلٌه نومانلطٌف ابراهٌم عباس العكاش1226ً

قادرٌة  حبٌب احمد النداويقحطان لفته  سلٌمان الجبوري1939حمٌدة حسٌنلفته سلٌمان صالح الجبوري1227

غنٌة خمٌس صالح الدلٌمًمهند لطٌف عبدهللا الدلٌم1941ًنشمٌة ذٌابلطٌف عبدهللا صالح الدلٌم1228ً

هناء خلٌل ابراهٌم العطار1943بدرٌه صالحكملٌه علً سلمان الهاشم1229ً

1953زهرة دراجعلً وادي كماش المشتتاوي1230

عباس علً محمد حمٌداوينغم رعد نصٌف غرب1927حسنة عبودعلً محمد مشكور حمٌداوي1231

حمدٌه كاظم حمٌد الدبٌس1953ًموهه وجرعلً حمود جري الدراج1232ً

ندى محسن حمود الباوينهاد عزٌز حمود الباوٌه1940حكٌمه كاظمغزه حسٌن حسون الباوي1233

1949بدرٌه عبد الحسٌنلقاء حسٌن خلف المٌاح1234

1943حسٌنه محمودلطفٌه محمد رشٌد المال حوٌش1235

=محمد حمد صالح 1959حسنة بخٌتكرٌمه جواد كاظم الجناب1236ً

1922غبٌشه كرٌديعلٌه كاظم شندول ابو بدر1237

1950سكنه غافللعٌبً عبد الحسٌن قحط الكعب1238ً

هناء فٌصل عباس الحسن1954ًبتول جعفرعماد سعٌد مجٌد عبطان1239

صالحة محمد شبٌب العبٌديمحمد حسٌن محمد العبٌدي1927حسن عامركتبة عودة حمود الفداغ1240ً

رسمٌه علً خلف النعٌم1952ًحمٌده جاسمكرٌم محمد حسن مشهدان1241ً

1949نجدٌه صافًغنٌه حبٌب  صخٌل العكٌل1242ً

1952شكرٌة توٌهلٌلى خضٌر عزٌز العزاوي1243

هٌبه علوان حسن الجناب1949ًركٌه خضر عبٌد سلطانعلً عبٌد سلطان الركاب1244ً

1945مثله خلٌفغالم خلف راشد1245

1950حدٌده مجٌدماجده رشٌد خمٌس العمبري1246

1944خدٌجه ابراهٌمغرٌبة عودة بدر العكٌل1247ً

1946عثمه حسنمائده  جاسم محمد الدلٌم1248ً

1951فطٌمه عبٌدعمار عاجل سلمان الجناب1249ً

1944زهره عاصًغنٌة فهٌم طعٌس الشمري1250

1950سعدٌة سبعلٌلى جاسم محمد محمد1251

1950حمدٌه جاسمعلً حسٌن معٌدي الجبوري1252

رجاء هاشم محمد ال جندٌل1956ركن هورغالب جاسم محمد االم1253ً

قاسم  حمادي خلف البعالوي1939بهٌة سعودكرجٌة خلف حمادي البعالوي1254

1955زهره روضانعلً شندي ثجٌل السراي1255

1943ضٌة صادقغازي عوده دخٌل دخٌل1256

امل عبدهللا شرٌف السورج1951ًحٌاة غانمكاظم حسن ولً االشرف1257ً

1951ولدان خلٌلهٌفاء عبد الملك عبد الرزاق الفضل1258ً

عٌسى صالح حسن النعٌمًشكرٌة محمود عٌسى عٌسى1936حسنه حسٌنمحمود عٌسى مطلك الجواري1259

ٌسرى ابراهٌم جاسم الغنطوس1955ًخمٌسه احمدمحمد عبود جاسم الغنطوس1260ً

رجاء كاظم شالكه البهادلًهناء كاظم شالكه البهادل1952ًسكٌنه حسٌنفاضل حسٌن لفته العتاب1261ً

معٌوفه عبد علً العنكب1954ًزنوبه حسنفاظل عباس علً العنكب1262ً

فضٌلة علً حسٌن الحمدان1946ًلطٌفة ابراهٌممحمد عبود جواد الزبٌدي1263

ساهره خلف سعود الركٌباوي1954خلفه خلٌفهمحمود عجاج محمود فراج1264ً

اٌمان احمد نجم الدٌن الواعظعبد الرحمن محمد فاضل النعٌم1952ًمدٌحة شاكرمحمد فاضل شاكر النعٌم1265ً

1944خٌرٌه علًفرٌدة  سلمان حسٌن الشطاوي1266

فتحٌه ٌوسف ابراهٌم المشهدان1948ًصفٌه اسماعٌلفاضل كاظم نعمه البصري1267

1952جاسمٌه خفًفخرٌه حسٌن محمد البنداوي1268

محمد مشرف عبدالحمٌد عبدالحمٌد1942جوزه ابراهٌممشرف عبدالحمٌد جاسم جاسم1269

1945نفوذ حماديمحسن داود حمد حمد1270

حسن علٌوي لفته الكنانًهادي علٌوي لفته الكنان1936ًمكٌه عطٌهفاطمه جاسم طوٌرش الكنان1271ً



1955فاطمة عباسفائزة ناجً عبد هللا عبد هللا1272

1949زغٌره سدخانفرج بدر حافظ حافظ1273

1946فرحه جزاعمحمود عبدهللا محمد الزوبع1274ً

سكٌنة عبدهللا صفر زنكنه1940خاور علًمحمد فرج شمه زنكنه1275

1947ترفه بارودمدٌحه حمٌد عباس الجبوري1276

هدى محمدعلً توفٌق توفٌقنهلة مالك عبدالجبار الدلٌم1930ًبهٌة سلمانمدٌحة عبدالجبار ناٌف الدلٌم1277ً

سلوى جابر عبدهللا العوادي1922قند حسنفخرٌه كاطع موسى العوادي1278

زٌنة نوري صادق الشدٌدي1951ٌاسة جعفرفضٌلة حمد هللا علً الشدٌدي1279

االء عبد الكرٌم عبدهللا التكرٌت1950ًفضٌله عباسفائزة رشٌد سلمان العبٌدي1280

1947كارهن غالمفرحه علً كطوف العبودي1281

طلبه ناصر حسٌن العامري1951حنٌه كاظمغنٌه مهدي عباس النداوي1282

1955عنٌده حمدمحمد جاسم محمد العزاوي1283

1954فرجه جاسمفاطمه ٌاسٌن سلمان الموسوي1284

1951خدٌجه مجٌدمحمد عبد الوهاب احمد1285

1956نورٌة هاديفتحٌة صادق صبري المراٌات1286ً

1955ملكه حسٌنمحمود خضٌر جاسم الطائ1287ً

1953سكٌنه ٌوسففطومه قاسم محمد وحٌالت1288ً

زاهره محمدعلً  اسد اسد1949دولت اسدمراد حٌدر مراد مراد1289

عداي سلمان محمد القرٌش1950ًزهره مطرودفاطمه علً ناصر العطوان1290

صفٌه علً جاسم السعدي1945كنوه حموديمحمد علً حرٌمش البومح1291ً

1953كفاٌه مجبلمحمد احمد زوٌد العٌساوي1292

عفراء احمد جاسم الربٌع1954ًحلٌمه جوادفاضل عباس حسٌن شطاوي1293

عانه ابراهٌم خمٌس المشهدان1944ًمهدٌه سلمانمطر عبد خمٌس المشهدان1294ً

1951حورٌه كاظمفاطمة صكبان علً الفٌاض1295

فضٌله علوان نفل نفلنوره مجٌد رعد رعد1952مجٌده احمدمحمود علون نفل نفل1296

عدنان شكري محمودعروبة نوري محمود1947شلتاغة دباشفخرٌة صلف خلف1297

1950كاظمٌه رشدهفاطمه محمد شاطً النصٌري1298

سناء عطا ابراهٌم العزاوينورٌة علوان كاظم الشٌبان1972ًغنٌة ابراهٌممصطفى كاظم عبد علً العوسج1299

1953عمشة سرحانمطلك لطٌف حسن حسن1300

اسماء تركً ناصر ناصر1952كمٌله سلطانمحمد جلوب قدوري قدوري1301

حسن صافً علوان ال سعٌد1965تمامه حسنفاطمه موسى علوان ال سعبر1302

1923حلوه احمدمطر فٌاض عكله الحمدان1303ً

ملكٌه  موزان  محمد  الساعدي1954ربٌه  زوٌرفطٌم  موزان  محمد  الساعدي1304

1949هدهوده حرفوشمسٌرة محسن علً العٌساوي1305

امنة كاظم جلٌل الزبٌدي1939تقٌة هاديفاطمة باقر مهدي مال هللا1306

1952رحمه هلٌلفتحٌة حسٌن حمودي الشاله1307ً

زهرة شلش عبد الواحد الكنان1975ًزهرة شلشمحمد عبدالجبار موسى ال منصور1308

1948فتحٌة علًمحمد شرٌف عباس العزاوي1309

رجاء عبد االمٌر مهدي الشرق1952ًجورٌه ٌاسٌنمحمد غنً حسون العبٌدي1310

حٌدر فاضل علٌوي علٌوي1947ارضٌه اعوٌدفاضل علٌوي اعبٌد اعبٌد1311

حٌاة حمور حسٌن الدراج1978ًحٌاة حمودفاضل محمد شنٌن الدراج1312ً

1947غرٌبه سلمانفخرٌه كعٌد جاسم ظاهر1313

1945حسنه فرحانمحمد اسماعٌل علً الخزرج1314ً

1947هظٌمة أحمدمحمد عبدهللا سلمان المشهدان1315ً

1941حدٌه عبد هللامكٌه حمٌدي احمد العزاوي1316

1949سكنه عبودفاطمه شامخ سنٌد الساعدي1317

حسٌن راضً خلٌف الصرٌف1956ًبشكار علًفضٌله عبد حسٌن المٌاح1318ً

بشرى طه علً الطائ1956ًبدرٌه عبدالجبارمحمد عبدالرحمن صالح برزنج1319ً

1954وصف كاطعفاطمة نعمه علً  ابو رغٌف1320

وفاء عبداللطٌف علً شٌبون1955بسٌه احمدمعد  فاضل عباس الجبوري1321

1936رحمة كرٌممحمود احمد جمٌل جمٌل1322

سمٌره نجم هالل الدلٌم1979ًسمٌره نجممروان محسن علً الدلٌم1323ً

1951حسنه  عبد الحسنفاطمة شراد محٌل العكٌل1324ً



1947فتنة حسٌنفاطمه كناوي جاسم1325

سهٌله ٌوسف عبود الفالح1942ًسلٌمه وهٌبمضر عبدالودود جاسم الشٌخل1326ً

1944زهره محسنفاطمه مطر غرٌبج انكلٌزي1327

محمد جاسم محسن الربٌع1942ًنشمٌه راشدجاسم محسن بندر الربٌع1328ً

محمد قاسم حسٌن الجبوري1952فرجة محمودفوزٌه هادي حسن العبٌدي1329

1954حصٌله واحدفهد حسٌن كردي البٌات1330ً

1950زنوبه فلٌحكاظمٌه حرٌن محٌسن القٌس1331ً

1946شكره محٌمٌدناٌف محمد حبٌب الخزرج1332ً

سعاد خالد محمدحٌدر نجم عبدهللا1945مسٌره عباسناٌفه محمد سعٌد1333

حرٌه عبدعلً جعفر الدهوي1954مكٌه سلمانكاطع امشتت اكرٌم الساعدي1334

1955محروسة داودمهند عبدالرحمن محمد الهاشم1335ً

ماٌهن كاظم فنجان الفرٌج1975ًماٌهن كاظمقاسم عبدهللا كرٌم الفرٌج1336ً

كلثوم محمد راضً العواديضٌاء ناصر حسٌن الغراب1953ًهٌله   حمزهناصر حسٌن بوهان الغراب1337ً

فوزٌه محمد زبون الالم1956ًحجٌة جابرفٌصل حسٌن حمادي البحران1338ً

طه محمد حسن حسن1951حمده ربٌعمناهل فدعوس سلمان سلمان1339

صدوف حقً ابراهٌم النقشبندي1954نجٌة عبد المجٌدقٌس محمد صالح الدغمان1340

خدٌجه حمٌد زغٌر السرايفلٌحه خلٌفه سعد السراي1966خدٌجه حمٌدقاسم مخٌلف سعد السراي1341

موفق كاظم جدوع عكله1950فخرٌة كاظممنى عبد الجلٌل عبد الحسٌن زنك1342ً

مؤٌد عبد الحسٌن عباس العزاويبتول فالح مجٌد العزاوي1955ثالثه  مطشركاظمٌة مغتاض عباس العزاوي1343

1947غنٌه حسننزار عبداالمٌر محمد الخفاج1344ً

1953خٌرٌه حسٌننزهت عبود فرج الحدٌدي1345

محسن محمد اٌدام اوحٌل1947ًصاٌه رضٌوفوزٌه شرقً احمد احٌل1346ً

1952هاشمٌة طاهرفوزي منشد راهً الساعدي1347

1942نعٌمه الزمفوزٌه محمد عبد الرضا السعدي1348

1935سكنه زغٌرقسمه لفته خلف البو عل1349ً

1947حسنه ردامفهٌمه املٌبس ناهً الشمري1350

1956حمده محمودنجاة نوار صالح محمد1351

رٌاض نوري ظاهر الكنان1948ًنجمة عبودقبٌلة كاظم زلفة الشبل1352ً

نجدت بهجت سلمان العبٌديهناء بهجت سلمان العبٌدي1950عفٌفة  ٌحٌىنبراس محمود حسن ملوك1353ً

1955صبرٌه رشٌدفوزٌه عبد الكرٌم حسٌن حسٌن1354

خوله محسن ابوكٌف الزركان1953ًسعٌده حسٌنكاظم مطشر حافظ الزركان1355ً

1948هٌلة  معلةفوزٌة  صالح  براهٌم  البطاط1356

1955فضٌله حسننجله علً كاظم العباس1357ً

1950معصومة ابراهٌمناجحة تقً عبد الحسٌن الكعب1358ً

نداء عبدالحسن عنك الجمٌل1949ًنسٌمه مهديمؤٌد حمٌد صالح الجمٌل1359ً

1954لٌلى زغٌرمنى عبدالحسٌن مطر العٌساوي1360

أحالم حسٌن سعٌد السعٌد1948رازقٌة محمدقاسم محمد  حسن الخزرج1361ً

احمد منصور محمد العانًاٌمان حسن عبدالحمٌد الراوي1936فطومة علًمنصور محمد عباس العان1362ً

ماجده عبد الحسن غاوي الكنان1951ًنبات دلًكاظم مٌذاب كرم كرم1363

1945نعٌمه مهديفوزٌه هادي احمد ربٌعه1364

1948نبٌهه احمدمنى عبد الكرٌم عبد الرحمن الحجازي1365

1948ترفة علًناهدة عبد الجبار محمد غرٌري1366

قاسم عبدالكرٌم حمد المشهدانًخضٌر قاسم عبدالكرٌم المشهدان1947ًزهره عبدونزٌهه عبدهللا حمد المشهدان1367ً

اٌاد محمد حسٌن جعفر الزبٌديعماد عبداللة ناصر الزٌدي1954ادٌبة محمودمٌسون عبد اللة ناصر الزٌدي1368

فوزٌه حسن سلمان العكٌل1948ًعلٌه خلٌفقاسم محمد حسن العكٌل1369ً

1952رٌبه رزوقًكاظم رحٌمه عكاب  عكٌل1370

حسن ٌوسف قاسم السوره مٌري1955عطٌه توفٌقفوزٌه كرٌم محمد السوره مٌري1371

1947نبٌهه عمرانناهده مصطفى نجم الدوري1372

1955نوزت نجٌبمً صدٌق طه الصباغ1373

كرٌمة حاتم علوان الجبوري1956علٌه جاسممولود سلمان حمد الجبوري1374

عبد المهدي حماد شٌبان الجنابًفلاير عبد الرزاق طعمه الجبوري1954وضحه عباسنجلة عبد الرزاق طعمه الجبوري1375

حسٌن علً خمٌس المعموري1947سعده شبالمهدٌة حمد ذباح المعموري1376

1955اسٌا خلٌلمً تحسٌن عبد الجبار عبد الجبار1377



عواطف عبد سلمان الساعدي1945غنده حسٌنقسمه عرٌبً فلٌح الساعدي1378

1954وسمٌه اسماعٌلمهدٌه حمد ابراهٌم الزوبع1379ً

1955طلٌعة  كاظمقبٌله  محمود  زوران  البهادل1380ً

1950جمٌله زغٌرفوزٌه ضمد صٌهود االسدي1381

امتٌاز رشدي رشٌد الماض1948ًصبٌحه حموديمؤٌد عبدهللا رشٌد الشالج1382ً

ابتهال لوٌس اسحاق وكٌلهخلدون قاسم لعٌبً وحٌل1947ًشلتاغه ٌاسٌنقاسم لعٌبً كحٌط وحٌل1383ً

1948ثرٌه حمٌدنزٌهه ابرهٌم احمد العبٌدي1384

1951حسنه جمعهقاسم جاسم محمد الزٌدي1385

1954فاطمه احمدنجم سلٌم نجم القٌس1386ً

مدٌحه عبدالباقً محمد اآللوسًمحمد منٌر شاكر المشهدان1951ًشفٌقه حسٌنمنٌر شاكر محمود المشهدان1387ً

مجٌد حمٌد محسن1945مرهج حسننجاح فرحان شراد1388

1947جسومه عبدفهٌمه جسام محمد الجبوري1389

هٌثم ٌوسف صالح العكٌديلمٌس طه محً العبٌدي1948حمزٌه مطلكنزهه صالح أحمد عكٌدات1390

1953صفٌه خلٌلنجٌه منزل  حمٌد حمٌد1391

1945كمٌلة محسنفوزٌة ناصر سلمان العجٌل1392ً

1954فٌهن محسنقاسم سلمان ساجت الكنان1393ً

ابتسام عزٌز خلٌل البونصر1953نوفة صالحمهدي عباس شرقً الجبوري1394

بشرى  كاظم  جبر الالم1939ًفاطمة  غلٌمكاظم  جبر عبرة  الالم1395ً

شذى حمٌد مجٌد شوكظفر عبدعلً محمد الشوك1954فرحه محمدنجٌب حمٌد مجٌد شوك1396

طارق زوبع خلف الزوبع1949ًنورس حمدنورٌه جار هللا سعود الزوبع1397ً

عربٌه ٌاسٌن ارحٌم الجبوريجعفر نقتل مهدي الجبوري1956سلٌمه عباسنقتل مهدي عطٌه الجبوري1398

صباح نوري صالح النعٌم1952ًجورٌة  أحمدهدٌة  ذٌاب ملحم الدلٌم1399ً

1935علٌه فٌاضنهاٌه ٌوسف صالح الزوبع1400ً

سلٌمة حربً خرٌبط الحمودوسن كامل زغٌر عكلة1943رزٌة عباسكامل زغٌر عكلة مناح1401ً

مهند توفٌق أمٌن البٌرمان1947ًنجٌبة ناجًنهى عبد الجبار مصطفى العان1402ً

1953علٌه حمادينعٌمة ابراهٌم سوٌر1403

1944شذره سمٌركرٌم عبدالكرٌم بدوي الالم1404ً

1945حضٌض بصٌصكاظمٌه عبد شمال الالم1405ً

ناصر سعدون سلطان فاضل1965ًجماله محسنلٌلى مطلب راضً راض1406ً

1953حنٌنه هاشملذٌذه عوٌد علوان الكاطع1407

1951كافً حسننوري فاضل غضٌب غضٌب1408

مصلح حسٌن عنٌد الزوبع1963ًعلٌه صالحنوفه علً حمزه الزوبع1409ً

1951رفعه ٌوسفنصٌف جاسم محمد سهٌل1410

سمٌرة عجٌل عكباٌة التمٌم1955ًصبرٌة محمدلٌلى جوحً جبر البوعل1411ً

1956خٌرٌة محمدهناء محمود عبد القادر اللهٌب1412ً

صباح مهدي صالح الجاوش1948سالمة شرٌفهٌفاء خٌر الدٌن محمد الزرق1413ً

1937فانوص داودكٌفٌة محمد احمد المندالوي1414

امتثال كمال عبد الجبار الجنابًصهٌب فهد نصار1957ستوته عبد الوهابهدى كمال عبد الجبار1415

1955فخرٌه خضٌرماجده حمٌد صٌهود مشتت1416

شذى ازهر ابراهٌم1955ندٌمه حسنهانً  محً الدٌن محمد1417

1955خالده حمدانالزم جاسم محمد البهادل1418ً

1939محبوبه محمد علًلطٌفه هاشم شكر الزبٌدي1419

منى منهاج هادي شبر1949نعٌمة شبرلمٌاء  منهاج هادي شبر1420

بشرى عبدالسالم مبارك مباركاحمد شهاب احمد البحري1945سعٌده عبدالرسولهناء عبدالرزاق مهدي الدجٌل1421ً

وضحه ابراهٌم خلٌل حٌدر1956سوده عبدهللاهشام داود سلمان عبدالحلٌم1422

1951جماله عطٌهلٌلوه عبد كلش الكعب1423ً

ضٌاء حسٌن اسماعٌل الركابًخالده عبد المجٌد مصطفى كركوكل1938ًخٌرٌه علوانلبٌبه محمود اسماعٌل الركاب1424ً

علٌوي حمد صالح دلف1962ًزهره بالًكرٌمه مطر نزال الدلف1425ً

جماله ناصر جبر الزٌرج1942موحه مطنشكفهن ناصر جبر الزٌرج1426

خالده جاسم الزم البزون1954ًفاطمة رسنماضً داٌش ٌوسف الفوادي1427

حسنه وهاب حسونً الفضل1955ًمنسٌه خضٌركامل عبٌد حسٌن العجٌل1428ً

1941شنونه علًكاظمٌه عبد محمد محمد1429

1948رداسه محمدنورٌة جرجٌس سلمان النعٌم1430ً



1955خٌرٌة رشٌدهٌفاء احمد جواد الفراج1431ً

عباس رشٌد شٌحان الزوبع1961ًوضحه شاهٌننوره عداي مشعان الزوبع1432ً

1954نجٌبه مجٌدكوكب فاضل حسٌن الربٌع1433ً

1953خدٌجه جاسمنهى عبدالقادر خالد1434

سهام عبد  مفتن السلٌماوي1939شنٌنه عبد  هللاكفهن حسن شاٌع السلٌماوي1435

1956مدٌحه علًهٌفاء سلمان حسون الشكره1436

1956صبرٌه  عشعوشكرٌم  عباس احبش العمٌري1437

عامره جبار  كاظم  الشمٌالوي1956حرٌه كاظمكرٌم  طاهر  خلف سلٌم1438

1952نجٌه جونًهٌفاء سالم جابر السعٌدي1439

1953نجمه عبٌدكمٌله ناسً بدر البٌضان1440ً

1947عفره جبركربول حزٌم حافظ العران1441ً

1945فاطمه ٌوسفلٌلى حسن مطلك الحسٌن1442ً

غازي محسن غدٌر الجواري1948حسنه حسٌننعٌمه عٌسى مطلك الجواري1443

1949كعٌهن واديكاظمٌه خزعل مثنى شمٌالوي1444

1951ظمٌنه فضالهكرٌم باهٌز عباس جناب1445ً

1949منٌره عبد هللانسرٌن محمد عبد هللا الجاف1446

وحٌده بشٌر سالم العاشقانعام بشٌر سالم العاشق1954فهٌمه قاسمنعٌمه هجرس فٌصل الحجازي1447

1939نعناعة عالجلٌلى هٌجل عباس1448

سمٌعه عباس صالح المشهدن1953ًعلٌه صالحنومان احمد خلف المشهدان1449ً

1950علٌه صالحهدٌه مزهر نجم العكٌدي1450

عزٌز خلف مهدي البوتوثٌة1950سكٌنة هاديكتٌبة جهلول ابوحسنة البو علً خان1451

1954ماهٌه عبدهللاهناء محمد ناصر الخالدي1452

1955زهره بوريلطٌفه  حسٌن ماجان الباوي1453

ادرٌس ٌعكوب ٌوسف نهار1954ردافه علًنصره عناد نهار نهار1454

1917مثله لفتهكعٌه خفً خافور1455

1953حمدٌه باقركرٌمه عباس كرٌم الدلٌم1456ً

غنٌده داخل موٌد السلٌباوي1949بطجه عنٌدكٌم شمخً موٌد السلٌباوي1457

حسنه شكر محمود1956رداعه دحاملطٌف ضمد نصار الدلٌم1458ً

حلٌمة عبود حسٌن الوحٌل1964ًنجٌة  طاهرماجد عبود حسٌن الوحٌل1459ً

كلثوم حسٌن محمود محمود1947زمو صالحهاشم محمود احمد احمد1460

زٌنب حسن روٌح العبودي1941ونسة حوٌلماجدة جاسم مشري العل1461ً

حسنٌه عوده خلف خماسحٌدر كمال جوده خماس1950فرحه عكلهكمال جوده خلف خماس1462

اسماعٌل سلمان كاظم الشمري1953فطٌمه ظاهركرٌمه عبدالواحد عبدهللا الشمري1463

1953سكٌنه محٌلنظٌره احمد عباس الموسوي1464

رافده جسام محمد الزبٌدي1938خٌرٌة شهابنعمان عبد هللا نوري البدري1465

سعدٌه ابراهٌم حسن حسن1952فطٌم طهنوري محمد حسٌن حسٌن1466

1955تاضً اسودنوال محمدعلً شٌتاوي شٌتاوي1467

1953سكونه  عزٌزلمٌعه  كاظم   عذٌبً الكرعاوي1468

1953شوكة حسٌننعمه محمود محمد الزنكنه1469

1955كافً رومًمكٌه خٌون ماحصل الزٌدي1470

سهى حمٌد جفال البكري1940جمٌلة داودمقبولة ابراهٌم حسٌن الحٌال1471ً

علً محمد عبدالمحسن الملٌةاباالحسن محمد عبدالمحسن الملٌة1953لبٌبة محمدمحمد عبدالمحسن مهدي الملٌة1472

ملكٌه علً اسماعٌل زركوش1955زكٌه عبدالرضامراد محمود حسٌن زركوش1473

1939شده احمدمحسن جبر علً الغرٌري1474

علٌه ناصر فلٌح الغزاوي1945موهه زابرمحمد فرٌح جبر الرجٌع1475

1947سلوه مشرفمحارب عبدهللا ابحٌوس الفرٌج1476ً

1949نجمه مطشرمدٌحه حسون حسن السودان1477ً

عبد الرضا عباس روضان العطوان1956ًزوٌنه خلفمعصومه علً حسٌن العطوان1478ً

وضحه احمد خلف المشهدان1956ًخلفه حمٌدٌاسٌن محمود خلف المشهدان1479ً

جاسم محمد رسن الدراجًهدٌبه حسن بدر الدراج1937ًحرٌه حنتوشمحمد رسن بدر الدراج1480ً

حمٌده لعٌبً حمٌد الغرٌباوي1955جماله فرعونمحسن كمٌن عزٌز الغرٌباوي1481

أحالم عبد جسام حوار1944نعٌمه كاظممجٌد محمود محمد الخفاج1482ً

حمدٌه عبد الرضا مهدي المالك1945ًزنكله زاملمرٌسه حٌدر شرٌش المالك1483ً



1950ردٌفة حسٌنٌاس خضٌر حسن التمٌم1484ً

1950وفٌقه نصٌفولٌد عبداللطٌف محسن الجمٌل1485ً

نهله جبار مهدي البٌات1952ًوبرٌه جبرمجٌد صالح مهدي بدٌر1486

كامل سعدون كزار الروٌع1950ًفطٌم حسٌنملكه جسام مصارع الروٌع1487ً

جاسم محمد مهدي1942هٌله ولٌدمحمد مهدي محمد الخفاج1488ً

هدٌه علً حسٌن الدلٌم1942ًخٌرٌه صالحمهدي جاسم حمادي الدلٌم1489ً

زكً شاكر سلمان سلمان1976سعدٌه نجٌبوداد زكً شاكر شاكر1490

بدرٌه دنبوس سهٌل البدٌراويملكٌه شاٌع خٌطان البدٌرات1963رسمٌه علًمحمد شاٌع خٌطان ابدٌرات1491

عفٌفه هاشم حسٌن1939شنٌنه حسنمرٌم شجر عٌسى1492

نعٌمة مهدي صالح المٌاح1941حطٌري لفتهمحمد حسن مهاوي المساعدي1493

رسمٌه سالم ناصر الجبوريجمٌله سالم ناصر الجبوري1956نجمه سرهٌدٌاسٌن سلمان ناصر الجبوري1494

هناء عبد الواحد طعمه الربٌعًعلً كاظم حسٌن الفرادٌالساعدي1950شدهة سلمانمذبوبه محمد باشاغه الفرادي1495

محمد  صدام  عبد1950بنٌه سٌدمكٌه خلٌل صادق الحمٌداوي1496

انعام عباس اسماعٌل علً المال1956زكٌة حسٌنمحمد صالح عباس الحداد1497

نضال صبغة هللا اسماعٌل الواعظمنى صبغة هللا اسماعٌل الواعظ1946سعاد مصطفىوداد محمود عمر نعال1498

سعاد ابراهٌم سعٌد الخفاج1953ًصفٌة حسٌنمهدي رشٌد خصباك الشمري1499

1947شرٌفه حسٌنملٌكه هاشم محمد الحسٌن1500ً

سالم حمزة حسن القرٌش1951ًحكمه أحمدمصرٌة محمد عوٌد القرٌش1501ً

رحٌم جبار عبد الحسٌن العكٌل1940ًفاطمه بهٌدلمحنه عباس حسٌن البهادل1502ً

1952علٌه علًمكٌة محمد مهدي مهدي1503

ٌحٌى حسٌن مله مله1954فهٌمة رستمملكٌة متعب علً عل1504ً

1951فرجه نعمانوداد ابراهٌم اسود النعٌم1505ً

حسٌن علً طاهر خلٌفاوي1952نوٌهن زبٌريمكٌة حمٌد حمادي حمادي1506

1956ماٌعه سلمانمحمد جبٌر خضٌر الخضٌر1507

سهام زٌنل ابراهٌم ال سلمان1954شابا نو  نزارمحمد ملك باري قٌس1508

لمٌاء عدنان علٌوي حمدان1947جاسمٌه رسنمدٌحه جبار لفته عزٌز1509

جنان ولً علً البٌات1956ًسعدٌه  محمودٌاسٌن جالل جبار البٌات1510ً

حربٌة فرحان عبد الحسٌن العكٌلًعلً عباس ٌاسٌن بنً الم1953بدرٌة مصطفىملكٌة سلمان شنٌدة الدفاع1511ً

1947سلطانة كاظممنذر عبدالجلٌل قاسم الخزعل1512ً

جلٌله عبود محمد المشهدانًسلٌمه عبود محمد المشهدان1954ًامل تامولولٌد علوان حمادي العكٌل1513ً

صبرٌه عبد الواحد عبد هللا الغرباويمحمد محمود عبد عون الشمٌالوي1947ثنوه علًمحمود عبد عون عذٌب الشمٌالوي1514

هناء غفوري علً السامرائًغفران  ٌونس ناجً السامرائ1940ًامونه سعودٌونس ناجً احمد السامرائ1515ً

عالٌه محمد فضل الساعدي1955حبٌبه كرٌممنذر رشٌد سلطان الساعدي1516

ساجده مدب مرهج القرٌش1956ًهاشمٌة برٌسممندوب خضٌر مرهج الربٌع1517ً

شذى محمد حسٌن جواد ال ٌاسٌن1935عنٌزة حمودمجٌد مزهر مختاض الٌعكوب1518

هاشمٌه هاتف جالً الشوٌلًعقٌل قاسم علً الشوٌل1976ًهاشمٌه هاتفمها قاسم علً الشوٌل1519ً

عمار فوزي محمد الغرٌري1940فخرٌة نجموداد رشٌد ناجً الحٌدري1520

1948مدلوله كاظممزهر ابو جري مهاوي الغراوي1521

حسن عكار عٌدان العبودي1945معالٌه مختاظمنوه طبر مكوطر العبودي1522

عبدهللا عبد حسن الساعديابتسام كاظم منشد الساعدي1940زنوبه كاظمملكٌه علً محمد الساعدي1523

1955نوفة عبدوداد عبدالحمٌد هاٌس العامري1524

نجاة علً كاظم الصفار1948بهٌه جاسمٌاسٌن عطٌه احمد العبٌدي1525

1956فاطمه عبد الكرٌموداد ٌوسف نعمه السٌاف1526

عزاوي عاكول علً مهاوشرسمٌه محمد جاسم كاظم1933زهره خضٌروضحه احمد نصٌف نصٌف1527

1951نجٌبة قدوريقاسم  حبٌب عبد هللا الطائ1528ً

1952فطٌم مخربهدٌة عبد حنش البهادل1529ً

كمال حمود حسٌن الساعدي1937موجه علكنورٌه جهاد حسٌن الساعدي1530

عمران  موسى  كاظم  الدراج1936ًمصر  لفتهوبرٌه  غٌالن  جبر  الدراج1531ً

صبٌحه علك لفته الوزوازي1952حالوه منصورهادي جلوب فرادي الوزوازي1532

1948فاطمه كطٌفهدٌه علً مهندس المالك1533ً

صادق مهٌدي ذباح العكٌل1952ًشاطٌه جبرهاشمٌه لعٌبً حسٌن العكٌل1534ً

1947امحٌنة حمدنعٌمة فاضل ارهٌف ال وانس1535

1944ام جالب هوٌشوجٌهة بالش صكر الجبوري1536



1950زهره عٌداننزهه عباس لفته المندالوي1537

1943بقجه راضًنورٌه علً عبد الحجام1538

رجاء عٌد الحسٌن هادي العبٌدياالء عٌد الحسٌن هادي العبٌدي1950لمٌعة عزٌزهٌفاء عبدالحسٌن هادي العبٌدي1539

1956نسٌمه جاسمنصرت عبد الحسن عوده السلٌم1540

1950حسنة عبدوفٌة ماٌع عبود العبودي1541

فخرٌة صبر سالم اجٌل1952ًحسنة محسنهاشم ابراهٌم علً صبخ1542ً

حٌدر كاظم عبد الحمٌداوياالء حمٌد جلٌل السٌمرل1953ًفخرٌة جاسمنضال عباس حسٌن الباوي1543

نضال راشد فٌصل الفرطوس1943ًمنٌره عزاويهادي محمد محمود المهداوي1544

1943اشبكار فرحاننعٌمه محسن طاهر سراي1545

1952نورٌه حموديهٌبت كاظم حسٌن الدلبوزي1546

1946كاظمٌه مطروزٌره تاٌه سلطان الباوي1547

جبار فالح محمد االبٌض1951وشلة ثجٌلهوبً  ثامر محمود االبٌض1548

1929كطمة شرٌدوضحة علوان رجون الالم1549ً

1945جمٌله كاشً كاشًنعٌم عبد الرضا احمد محمد عبد الرضا احمد ال ٌوجد1550

قاسم حمزة حسٌن السماكخالدة جواد كاظم الخفاج1940ًمعصومة علًنركز عبود حمزة العبادي1551

سعده حسٌن صخً العكٌك1950ًسلٌمه راهًوبرٌه جواد كاظم المشاعل1552ً

كامل راضً جودة باقر1953هٌلة بداينجٌة عبد الحسٌن مهاوش الخلفاوي1553

1950نسوم محمدواجده سالم جعفر الغرٌباوي1554

رسمٌة مبروك رابط العتاب1968ًحسنة شناٌةهناء مبروك رباط العتاب1555ً

بدرٌة محمد جواد القزوٌن1968ًبدرٌة محمدهالة  مجٌد ردٌف المنصوري1556

1949بدرٌه علًنوال محمود عمران بال1557

لٌلى محمد خلف الموسوي1949غالٌه مهديوهاب محسن سهل الموسوي1558

شكرٌة عاشور علً السٌاف1944صافٌه عبدهللاهاشم عباس علً السٌاف1559

عالٌة حسٌن عبد كرٌم الالم1956ًشكر كاظمٌونس عباس اكبر المندالوي1560

فاطمه حبٌب حسون العباس1954ًفهٌمه كاظمٌوسف  احمد  مصطاف الخفاج1561ً

عادل خضٌر بغٌض الهماش1951حٌهن عبد علًوجٌهه حسن عزٌز الهماش1562

1947عزٌزه خلٌلهاشمٌه جبر عبد مكصوص1563ً

1955غنٌة عبد علًنضال عباس ابراهٌم الجلودي1564

اكرم توفٌق حٌدر بك ازكوازيلٌلى توفٌق حٌدر بك ازكوازي1956عطٌه علًناجحه توفٌق حٌدر ازكوازي1565

1949حسنه حبٌبهدٌه سرحان بدر العكٌل1566ً

1953عنٌده كرموبرٌه حسون موزان عكٌل1567ً

1955نورٌه عبد الجبارهٌفاء فاخر خلٌفه السعدي1568

عدنان عبدالزهره حاتم وصالتعلٌاء جبار عدٌم الوحٌل1947ًسعٌده اسعدنورٌه زاٌد شمخً الوحٌل1569ً

ذهب علٌوي مطر الدلف1957ًشلتاغه زٌدانٌوشه قاسم شلش بنً الم1570

علً وحٌد علً عتاب1945فطٌم حوشانوحٌد علً سفٌح عتاب1571

محمد حسن خالد الشطراويمٌس حسن خالد الشطراوي1956زهره صالحنعٌمه عبدهللا عبدالرزاق الغرٌب1572

خلف محمود محمد السعٌديفاطمه محمود محمد السعٌدي1951سلٌمه نصٌفنصره رباط غالً الحمٌدي1573

عبدالرزاق حمد عطٌه الشهٌلًدالل حسٌن رمٌض الشهٌل1941ًعٌاله خلفنعٌمه رمٌض خلف الشهٌل1574ً

1955فضٌلة حمٌدوفٌه نوري داود علً باش1575

1949زهره  صالحنرجس عبد فلٌح مفرج1576ً

أزهار فاضل عباس الفتال1956نعٌمه سعٌدهٌفاء فاضل عباس الفتال1577

1954سنٌة هٌكلهٌام عبود عطٌة الجواري1578

زهره هزل ضامن البوشامه1930فخرٌه مطرهزل ضامن صنكور البو شامه1579

علً  تركً سلمان1947انجٌه شوٌرنعٌمه رحٌمه وادي البدري1580

1955نجدٌه سلماننعٌمه محمد الخمٌس التمٌم1581ً

1955ملكه علًهناء عبدهللا حسن الحكٌم1582

1946ركنه فهدواهم كامل زغٌر الساعدي1583

1946سعدٌة محمدنعٌمة علً عنٌد الحلف1584ً

1952نازاره امٌننشمٌه حاجً علً االركوازي1585

امل شاكر  سالم1956حلٌمه صدٌقٌونس فاضل عباس1586

1951كاظمٌه جوٌعدنعٌمه جبار زبٌن الدهارب1587ً

محمد حسٌن علٌوي دراج1943ًبدوٌة علًوزنه زائر حمود محٌسن الشرف1588ً

احمد جبار حشوش الخمٌساوي1932فٌهن كلخانوسٌلة جبر عودة الخمٌساوي1589



1952بهٌه خلفهدٌه حسن عبود الماجدي1590

االء علً حسٌن السعدي1956عطٌة محمدنهاد محمد عباس صالح1591

1956فوزٌه مجٌدنضال فاضل رشٌد جعٌب1592

1953ردافه خلٌفهوضحه هادي ثجٌل المعٌدي1593

وفاء جواد محمد زوٌن1950نهاٌة محمودهٌفاء محمد باقر زوٌن1594

1948خدٌجه  حسوننضال رزوقً داود الراشد1595

لمٌاء كامل محمد علً الٌساري1949شرٌفة جاسمناهض خضٌر حسن الشمري1596

1944مهٌا  مزٌعلٌاسر ردام وادي الحسٌن1597ً

1953نورة معمرمٌسون زغٌر جبر الالم1598ً

زهره خلٌف عباس عباس1950حٌهن سرٌحهادي عوٌد حسٌن المٌاح1599ً

1928نوفه عباسجورت حسٌن عبدهللا المحٌاوي1600

بلسم ضٌاء محمد جواد الشماعهدى عبد االمٌر مهدي شكارة1958مهجة باقرمهند محمد علً جعفر الهواش1

زٌنب  مهدي ٌاسٌن العزاويعبد الرحمن حٌدر مجٌد الموال1967ًصبٌحة عبودحٌدر مجٌد لفتة الموال2ً

احمد سلٌم جاسم االمٌرياحالم تالً جٌاد الفرطوس1957ًزهرة   محمدسامٌه تالً جٌاد الفرطوس3ً

بشرى عالوي خلف العلوانًجاسم حمادي خلف العلوان1962ًسعده جاسمسلٌمه علً حمد العلوان4ً

شذى منصور رشٌد الالمًاحمد حٌدر فوزي الربٌع1961ًفاطمه علًحٌدر فوزي محمد الربٌع5ً

علً غازي سلمان النصٌراويمٌثاق عبدالرضا ٌاسٌن الالم1964ًكاظمٌة حمودامل غازي سلمان النصٌراوي6

علً عبد المطلب صادق الحلًارسالن عبد المطلب صادق الحل1970ًسلٌمه محمدسندس  عبد المطلب صادق الحل7ً

رسمٌه هاشم قاسم الحمٌداويصبٌحه هادي وارد الحمٌداوي1968زغٌره حجايكاظم عٌدان صعٌع الشوٌل8ً

اٌناس جاسم محمد شنهبتول علً داود االنباري1957تاجه حموديعلً داود حسٌن االنباري9

حنان احمد مجٌد النعٌمًاسراء ضٌاء خضر الجبوري1960سلٌمة خضٌرضٌاء خضر عبد الجبار الجبوري10

سراب مجٌد احمد الخزرجًنضال اسماعٌل شكر حمٌدي1962رحٌمة عبد اللطٌفمحمد اسماعٌل  شكر حمٌدي11

حمدٌه علً حمود الجبوريكرٌمه علً حمود الجبوري1979خٌرٌه شهابقصً علً حمود الجبوري12

كتبه راضً حسٌن الشمريفائزه عادل عبد االمٌر عامري1957خضره خزعلعادل عبد االمٌر حسن عامري13

قٌس سعدون فوزي داودحسن قٌس سعدون فوزي1996خالده سوٌدنهاء محسن مجٌد الدره14

اقدام نعمة فرج العبوديمنى عباس محمد علً الخفاج1963ًزكٌة جبارسعد عٌدي جفال الموسوي15

رافده نعمان حسن العبٌديزٌنب محمد عبد االمٌر الشمري1957بنٌه عبد الرحمنعبد العزٌز عبد الحمٌد عبد هللا الراوي16

ٌسرى شاكر محمد محمدسامر محمد صالح صالح1962فهٌمه علًمحمد صالح مهدي مهدي17

هٌام ذنون قاسم الجبورياسراء حٌاوي ٌونس الٌاس1965نورٌه رشٌدمحمد حٌاوي ٌونس الٌاس18

فالح حسن مطشر الزهٌراويهٌفاء شناوه راضً الزهٌوات1959غنٌده عاتًسلٌمه حسن مطشر الزهٌراوي19

محمد كاظم قاسم الجبوريمنى محمد كاظم الجبوري1963فضٌله عوادنبٌله علوان شالل الدلٌم20ً

ابرار غازي محمدعبدالرحمن اركان عدنان الٌساري1975رجاء صادقاركان عدنان عمران الٌساري21

كرٌمة حٌن سلمان بنً سعد1959رازقٌة حموديكرٌم حسٌن سلمان بنً سعد22

اسماعٌل عبد حمادي المشهدانًدالٌا احمد سالم المشهدان1966ًمقبولة خلفسعدٌة عبد حمادي المشهدان23ً

سهاد عبد الرزاق حمودزٌاد طارق جاسم النعٌم1966ًفضٌله احمدصفاء جاسم حمودي النعٌم24ً

زهراء صباح كاظم السعديحوراء صباح كاظم السعدي1991نهله لفتهامٌر صباح كاظم السعدي25

شرٌهان عبد هللا علًبنٌن ولً عباس1975فكري علًمحمد علً ولً عباس26

عبد الكرٌم صادق سعٌد شٌخ حسٌن1976فضٌله غالًابتسام عبد الزهره هادي الخزاعل27ً

تركٌة عبٌد شالل العكٌلًزٌنب رحٌم عوٌد العكٌل1977ًنصرة ثجٌلرحٌم عوٌد زاٌر العكٌل28ً

فاطمه هاتف رشٌد دبش1968ًرباب علًسناء هاتف رشٌد دبش29ً

النة خالد حسن الكتلمواهب بدٌع عبد المجٌد الداودي1964ادٌبة وهبًاسامة بدٌع عبدالمجٌد الداودي30

مٌثاق عبد المجٌد احمد الشبٌبهدٌل مهدي عدنان الشدٌدي1971زهره فرج هللاعدنان مهدي عدنان الشدٌدي31

سهاد اكرم ابراهٌم ابراهٌمبٌداء عبدالكرٌم صادق صادق1975ماجده كاملانمار اكرم ابراهٌم ابراهٌم32

اسماء صالح محمد المشهدانًباسمه سعٌد عبٌد المشهدان1965ًغداره عبدالرزاقعباس صالح محمد المشهدان33ً

هٌفاء عبد الحسٌن عكار العكٌلًجمٌله عزٌز جبر العكٌل1971ًالمٌعه سلمانابراهٌم خلٌل عزٌز العكٌل34ً

1974حمدٌة عودةطه كرٌم جاسم الجبوري35

بشائر عبد الهادي جعفر طٌبة1959بهٌجة مجٌدعدنان عبد الحسٌن رضا شكرج36ً

عبدالستار خلف جبار1962رضٌه شناوةابتسام كاظم جبر الكنان37ً

موفق ابراهٌم عبد العامري1960سعدٌه عبودكرٌمه احمد شكر العامري38

فهٌمه كرٌم ابراهٌم البوسلطان1958بركه عبودحسٌن عبد الكاظم محمٌد السلطان39ً

حازم محمد عزٌز االلوس1965ًفؤاده كاملخالده عبدالرزاق عبدالقادر االلوس40ً

سلٌمه خضٌر عبد1966رزٌقه عباساسحاق خلٌل جمعه الطبل41ً

احالم مهدي صالح الجبوري1957فضٌلة مجلًفالح خلف عبدهللا الجبوري42



ناهً عبد عالوي الجناب1968ًجبره كاظمعدوٌه عبد الرضا حسون الجناب43ً

صبرٌه حسٌن علوان الخفاج1957ًعلٌه عباسبتول حسٌن علوان الخفاج44ً

عبد الجلٌل رشٌد ٌوسف التمٌم1971ًهالله حسنزهرة محسن جبار الجعٌفري45

رٌاض كاظم جبر المخٌلف1972ًكمٌله رحٌمبدرٌه خالوي رحٌم ال عاٌد46

نجاة نعمة عبد الحسٌن السامرائ1961ًبهٌجة عبد هللاأحسان  عطا عبد السعدي47

شاكرة خضٌر حمزه سعٌدي1960حمده عبٌدمهدي عبد حمزه سعٌدي48

خلود صادق حمود الكنان1962ًنبٌهه محمدعبدالكرٌم علً عباس الفطن49

سناء مجٌد مهدي جدوع1964مكٌة غنًهناء مجٌد مهدي جدوع50

حكمه كرٌم حمادي الٌاسري1958فطٌمة كاظمعادل كاظم عبد كاش51ً

اٌمان محسن عبد هللا عبد هللا1958زهره زاملعبد الكرٌم كاظم عٌسى المحمدي52

نجاة جبر موسى موسى1960فخرٌه مهدينزار عبد الرسول عزٌز الكفائ53ً

عبد الكرٌم قاسم  حسن كوره1964كلفدام كوفرنسرٌن عبد الحمٌد   حسن54

سهٌله عبدالستار خضٌر الفٌل1957ًحمٌده خضٌرعبدهللا نصٌف جاسم شوان55ً

منى لطٌف علوان الجبوري1958صبٌحة علوانقٌس عباس داود الجبوري56

صبٌحه شهٌد مجاجر الربٌع1957ًشذره عباسكاظم هلٌل ضاحً امٌري57

صبٌحة محمود محمد سعٌد الحدٌث1957ًرضٌة عبد هللاعامر عبد الرزاق عبد الوهاب الزبٌدي58

نهال اشرف عبد المجٌد القٌس1962ًرسمٌه عبد الوهابسوسن اشرف عبد المجٌد القٌس59ً

سمٌر عبدهللا هندي الجبوري1968نشمٌة محمدخلود شاكر هندي الجبوري60

هناء عبدالحسٌن عبٌد الشمري1968لٌلى عبٌداسعد عبدالجلٌل حسن الشمري61

لٌث عبد الهادي عبد الحسن السودان1982ًفاتن فرٌدسمح اسامه عبد الهادي السودان62ً

سرور رستم ٌاسٌن العلوي1962حمٌده حبٌبسهٌل نجم عبٌد المفرج63ً

شهلة منعم جاسم الشٌخل1957ًسمٌعة عبدالجبارسعد صالح نجم الجمٌل64ً

بثٌنه احمد عبدالجبار الجبوري1963حٌاة محمدعلًأثٌر باقر صاحب االنصاري65

جبار كاظم عاشور الزبٌدي1971جمٌلة جبارفاطمة صاحب عبد الهادي الزبٌدي66

ابتسام محمد جواد الجبوري1958خٌرٌة مصطفىسعاد محمد جواد الجبوري67

غاده محمود شحاذه العدوان1963ًكتبٌه علًثائر ارحٌل عباس البجاري68

مالٌه سلمان خضٌر العبدي1958ماهٌه محمدفالح حسن غركان غركان69

اٌمان اكرم عٌدان الشمري1959محٌله مطلكعٌدان عبدهللا عٌدان الشمري70

سوسن جعفر علً التمٌم1971ًفرٌدة محمد سعٌداشواق جعفر علً التمٌم71ً

كرٌمه مكٌف فرحان النجادي1960شمسه فرحانسلٌم جار هللا حسن النجادي72

بلقٌس عبدالكرٌم علً الهٌب1959ًرابعه خضٌرعبدالكرٌم علً جابر الربٌع73ً

سعاد صٌهود سلمان الخزرج1998ًسعاد صٌهودحمزة مهدي محمود الخفاظ74ً

حٌاه حسٌن علً العامري1957قندٌل علًكرٌم محً كاظم كاظم75

نورٌه علً قاسم الربٌع1960ًدلبر جوامٌرشكر سلطان بٌرام الزركوش76ً

رحٌم حسٌن حسن المماوٌل1969ًزهرة  جاسمبشرى عبد هللا تاٌة تاٌة77

جمٌله ابراهٌم عل1968ًزهره كاظمرشٌد حمٌد عل78ً

سمٌره حسن حمد الفرطوس1963ًغالٌه نوارمحمد منشد شنٌو الفرطوس79ً

طارق مرتضى اسماعٌل المندالوي1972أمل  عٌسىلمى عباس ناصر البٌات80ً

جنان عبد الحسٌن جودي السعدي1963مناهً جوادعلً مهدي كاظم السعدي81

رحٌم علً عزٌز الدراج1961ًحرٌة سلطاننعناعه عباس عاصً دراج82ً

نوري جمٌل عباس القٌس1961ًفتوح ناصرشهالء عبد الوهاب رزوقً العزاوي83

منتهى عبد الشهٌد خلف الطائ1966ًفاطمة داوودهاشم خضٌر حمود الزبٌدي84

عالء حمٌد رشٌد الجبوري1970هدٌة حسنحنان عبد الرضا مجٌد الدباش85

ثامر حسٌن عبد علً عبد عل1962ًمدٌحة حسٌنابتهال شهاب احمد احمد86

تٌماء فاروق كامل الدلٌم1960ًفخرٌه مخٌفعامر لفته هوٌر الجبوري87

ندى كمال اسماعٌل  العان1963ًنجٌه عبدهللازٌاد غنً اسماعٌل العان88ً

رشٌده نعمان حسن كراغول1966هنوف غزالمحمود عبد الكرٌم حسن كراغول89

سهام ضلع جٌاد الحجٌم1965ًسعٌدة زمانكاظم مهدي هادي الشرٌف90ً

سمٌرة عزٌز صباح كراغول1964تركٌة  شنٌارعبدالجلٌل حسن صباح البدري91

سامٌة محمد محسن المحمداوي1961صبٌحه علوانماجد محمد سعٌد السلٌماوي92

انعام جبار علً الكرٌم1959سعاد كاظمسعد كاظم عٌسى الؤمن93

سلٌمه فهد حسٌن الدفاع1962ًسلٌمه محمدعماد مهدي حسٌن الدفاع94ً

حسنه نعمه حسن البهادل1963ًعلوٌه كاظمكرٌمه نعمه حسن البهادل95ً



باسمه علوان كاظم ال عاشور1958شرٌفه ابراهٌمعبد الكرٌم  جاسم غانم السلطان96ً

أمال فخري محمد الكدو1961لٌلى بشٌرقٌس صبٌح عبدهللا الكروي97

حسن احمد كاطع الخفاج1967ًمهدٌه لفتهاقبال عبد صالح مشٌغل98

حٌدر صالح عبد المهدي السعدي1997غٌداء شاكرتبارك حٌدر صالح السعدي99

هادي عبدالحمٌد حمٌدي حمٌدي1975فخرٌه سعٌدفاتن كاظم مهدي مهدي100

انوار   صالح  حسٌن حسٌن1968سامٌة ناٌفحسن   عبد االمٌر  عزٌز عزٌز101

جمٌله علً حمدان الحمدان1957ًفاطمه حسنكاظم عبد الحسٌن حسن الفرٌدواي102

اسماعٌل  ابراهٌم محمدعلً العلوي1968زاهدة سعد هللااسٌل عبد المحسن حسٌن الخالدي103

ازهار جاسم طاهر الخفاج1964ًسهٌله طالبمازن عبد الصاحب عبود الهر104

بشرى رمٌض غركان المفرج1962ًمضٌفه ندىخلٌل ذٌاب حمد المفرج105ً

زٌنب مهدي حسن الكورج1961ًفاطمة محمدعباس راضً حسن الكاظم106

سمٌه علً عنٌزي الدلٌم1962ًنعناعه شعالنعٌسى فهد عبود غرٌري107

سناء رشٌد حسٌن الدلٌم1962ًشرٌفه  عبد الغفورسعاد رشٌد حسٌن الدلٌم108ً

احالم جبر عباس الربٌع1957ًكٌفٌه برٌسمحبٌب ماضً محمد المٌاح109ً

غنٌه نوري  حردان المحمدي1961نورٌه حردانمجٌد حمٌد شالل المحمدي110

حلٌمه عبدهللا سكوت الٌاسري1959ملكه الزمكرٌم عبدهللا  سكوت الٌاسري111

صبرٌه ناهً جبار ساعدي1960فخرٌه منثرصالح باهً سماري الساعدي112

لٌث عبد الستار عبد الغفور السامرائ1977ًأنعام عبد الرزاقرنا محمد عبد الغفور السامرائ113ً

باسل زكً شاكر الخطٌب1964مً عبد المجٌدرفاه سامح عارف حاج افندي114

بشرى حمودي عبد هللا األنباري1962ناهده محمدعلً دروٌش كاظم األسود115

سمٌه لفته احمد احمد1958حسنه عباسعبداللطٌف محمود محمد العٌثاوي116

زٌنب حسن علوان غرٌباوي1959سلٌمه علوانعبد الكرٌم باقر عبود كزن117

ضرغام محمد علً عٌدان الزهٌره1966عباسٌه محسنحنان عباس جاسم الباٌر118

قصً عبدالوهاب شاكر شاكر1969صباح علًاٌمان عبدالحلٌم احمد الطائ119ً

رضٌه عبد عل1964ًفطٌم محمدفالح حسن شام120ً

هادي جبار جاسم الزبٌدي1972كاظمٌه حسونامل عكٌلً عبود القرٌش121ً

ازهار سعدون جمعة السراي1969خوفة  تجٌلحسٌن زغٌر صافً الكعب122ً

عامر لطٌف جاسم المحمدي1970بنٌه كاظمفرحه عبدالحمٌد عبدهللا المحمدي123

وصال خضٌر عبدهللا الرحال1959فائزه محمدمحمود شاكر هاشم العزام124

هٌلة زورة كاظم الساعدي1964شنٌنه خلفزامل أرحٌمة عبد السادة الساعدي125

ابتسام خضٌر سعٌد العامري1960حسنه ٌوسفخالد محمد لطٌف الصانع126

افتخار حسن سعدون1959شهٌدة عطٌة\انتصار حسن سعدون 127

كوثر مزهر مجٌد االسدي1960فاطمه عبد النبًعامر عبد الرحٌم ٌعقوب الزٌداوي128

انعام حسٌن عبد العرٌض1960ًفاطمه مهديماجد عبٌد عبدالحسٌن العرٌض129ً

صبٌحه حمد رشٌد1967حمدٌه شٌحانمحمد علٌوي رشٌد130

حامد عباس فهد الكرغول1968ًعلٌه فهدسعدٌه حسن عباس الكرغول131ً

فاطمه كامل عباس الداوري1964نورٌه محمدعلً  محسن عنٌد الشمري132

زٌنب حسٌن علً الٌزه1965علٌه مهديمحمد غنً علً الٌزه133

مها  خلف منجً المنصوري1960نجاة علًخالد عبد الكرٌم سلمان القٌس134ً

زٌنب جبار غالم الزبٌدي1961خٌرٌة ناصرخالد حسن علً الخفاج135ً

نبٌل عبد الكرٌم فلٌح البٌات1967ًحازمة عبد الوهاباسماء حمودي عبد هللا الجبوري136

اٌمان محمد هذال جبوري1959علٌه صالححمٌد عبود جبر الجبوري137

منى عبد النبً عٌسى الكعب1966ًشاٌعة باقرعباس محمد خماط مكاصٌص138

سعاد  منشد  ضمد  الساعدي1961روٌدة  حافظكرٌم  حسٌن  مخرب  الربٌعاوي139

ولٌد حمٌد برغً جناب1966ًزاهدٌه حنانهفضٌله محمد برغً الكنان140ً

علً حسون عبد الدبٌس1966ًخالدٌه عبدباسمه كاظم حمٌد141

نداء صفاء محمد طبره1957وفٌقه مصطفىكمال هاشم علوان طبره142

ٌسرى جبر عبد علً ال عبد عل1964ًملٌحه ناصراٌاد فرعون داغر الزٌدي143

سعاد ٌوسف جاسم جاسم1966صبحه فرحانٌونس عبٌد مهاوش مهاوش144

حاتم حمدي مهنا الكربول1964ًجمٌله شٌحانحكٌمه حمدي مهنا الكربول145ً

منتظر فتاح عبد علً الشهٌب1967فاطمه داخلهدى فتاح عبد علً الشهٌب146

منى حمٌد عبود عبود1960صبرٌه عبد اللطٌفاحمد عبد هللا محمد محمد147

افراح خلٌل ابراهٌم الطائ1966ًباكٌزه احمدخالد داود سلمان الطائ148ً



خوله حالوه عبٌد1964اغدٌنه زاٌر شناوهكاطع خلٌف عبود149

وسن عباس حسن عٌساوي1971روحً نوريعماد محً حسون عبجة150

مها عبد الرزاق حسن العزاوي1968سهٌله محمودمحمد سوادي عامر العكٌل151ً

رواء حافظ مجٌد العزاوي1959كرٌمه عباسمحمد حسٌن موسى القٌس152ً

سناء حسن مهدي العنبك1964ًمدٌحة حسنمحمد عبد حمادي حمادي153

امل صانت حلحول الساعدي1959حسنٌه زغٌركرٌم عبد الرحمن عبد الزهره الساعدي154

اٌمان عبٌد مهدي الطائ1963ًحمدٌة صبريضٌاء حسٌن علً الطائ155ً

ازهار عبد راضً السراج1964ًجاسمٌه مطٌرعاشور رحٌم راضً السراج156ً

سلٌمه احمد محمود الشمري1970طلٌعه عبدهللاصباح حاجم سلطان البرٌج157ً

خالدٌه حسن محمد الساعدي1963محناٌه سفٌحجبار حوشً جبار الساعدي158

ابتسام محسن حسٌن موسوي1957هاشمٌة محمدعلً احمد ٌوسف موسوي159

حٌدر ٌحٌى صالح الجواد1972ندٌمة محمد علًسهى فاضل محمد القزاز160

فطومه ظاهر صالح الجبوري1964مكٌه ذٌابابراهٌم مهدي صالح الجبوري161

نبراس غازي عواد الراوي1960بدرٌة  جبرصبحً كاظم علوان العامري162

حلٌمه كاطع سلمان المهناوي1966وعٌده زائركاظم داخل حسٌن حسٌن163

حسٌن  ٌحٌى خزعل الشمري1982شهٌه  عزٌزسحر جابر رحٌمه المسلماوي164

مٌثاق احمد غالب الطوب1962جبرٌه عبدالحسٌنمحمد علً محمد مراد165

سكنه حمود شباكً البٌضان1963ًزنوبة عمٌتعلً مجٌد سلطان الجروان166ً

سفانه صطام جواد العامري1970رضٌه جوادفٌاض عبدالحسٌن  محمد167

فلاير اسد كاظم الصابون1960ًكواكب رسولعبد الكرٌم صالح مهدي العباس168

زٌنب جعفر كرٌم السعدي1963سعدٌة كرٌمقاسم علوان حسٌن السعدي169

سهام حمٌد عبد هللا غرٌري1965فخرٌه خلفسعد حسٌن عبد هللا غرٌري170

حلٌمه مراد علً البٌري1967خٌرٌه عزٌزتوفٌق عبدو علً الفٌل171ً

االء عباس عبٌد حروج1971ستوته هاشمابراهٌم خلٌل خمٌس الزٌدي172

منى عبد االله عبد الوهاب الدروب1965ًساجدة ابراهٌمخالد ابراهٌم احمد البناء173

زٌنب عبد الرزاق غانم الدباغ1966سهٌله حسٌنعالء حسٌن غانم الدباغ174

مٌسون جبار كعٌم المنصوري1964حكمه كوكزعبد المحسن عباس حمٌدي المنصوري175

دٌنا اسامه محمدعلً مهدي1965ثامره شاكرلٌث محمود ابراهٌم الخطٌب176

فاتن عبدعلً محمدامٌن الحافظ1964سعدٌه كاظمحٌدر مهدي كاظم شرف177

سكٌنة شٌاع حرز الحمٌداوي1972سعٌده حنظلعلوان شٌاع حرز الحمٌداوي178

خلود كمال جاسم1957كرٌمه خلٌلخٌري محمد بندر179

ازهار محمد صالح العل1963ًبٌبٌه عباسٌحٌى ناصر حسون حسون180

زٌنة فوزي باقر الزبٌدي1962نجٌه عبٌدعادل جاسم حسون الزبٌدي181

رقٌه مهدي حسن الجبوري1965لٌلى  علًمؤٌد  عٌسى جواد الخفاج182ً

ماجده حمٌد سابط سابط1971كاظمٌه زبونمظفر قاسم والً وال183ً

شذى جبار دعٌر المحمداوي1968طلعة  دعٌرعلً  عبعوب علك المحمداوي184

ازل عادل عبدالحكٌم الخزرج1971ًملٌحة  هاشماحسان صادق صاحب العل185ً

هدٌل محمد هادي الجٌالوي1971خولة محمد حسنمحمد عبد الرزاق محمد186

عذراء عباس ولً العل1963ًقسمه عبدباقر معٌن علً شماس187ً

هدى عمران موسى بان1966ًهٌفاء عبدالستارلؤي سامً صالح جعفر188

فضٌلة  خزعل  جاسم الالم1960ًصفٌة  علًعبد الرحمن  مجبل  جاسم الالم189ً

لطٌفه  عبدالكرٌم عبدالقادر الدبش1965بهٌه خضٌرعدنان ابراهٌم مهدي العزاوي190

نوال خلف سلمان التمٌم1960ًحسونه علوانسمٌر عبد هللا سلمان تمٌم191ً

وداد محمد علً  منت قره لوس1959اهو مرادخلٌل وفري رستم فلوس192

نضال حسٌن خلف مكاصٌص1974صدٌقه عكٌشفاٌق غازي ناهً العتاب193ً

رمضان مروح عطٌه كطام1974ًسعدٌه حسناسٌل حٌدر عبدالجبار الطائ194ً

بشرى علوان حسن السعدي1964امٌنه حسٌنماهر بشار محمود الٌوسف195

لفته جودة كالو السعٌدي1970عنٌده كالوجمٌله كزار جابر السعٌدي196

حمدٌه ستار محمد السامرائ1968ًغٌده صبحهاشم جبار علوان السامرائ197ً

ساهرة كاظم  علً المكصوص1965ًسلٌمه واديجاسم  محمد علً المكصوص198ً

هدٌل مجٌد سلومً البٌضاوي1971سمٌره حسنمشتاق صباح محمد الصوف199ً

امنه جاسم كرٌم الدب1963ًفتنه عطٌهحمٌد زابط مطشر الب200ً

سامً هادي ناٌف شوٌل1972ًهلٌله هٌجلسعاد محسن محمد الكنان201ً



سامً سلمان ناصر الساعدي1971جماله كاظمهناء جمعه جابر الساعدي202

معتز سلمان عبدالرزاق الدوري1979عفراء خضرشٌماء عادل فاضل القره غول203ً

فٌحاء مرعً حسن الراوي1964امنه محمدفارس عبدهللا حسون علً الشمري204

حٌدر قاسم محمد محمد1979غنٌه صاحبعذراء عبدالمجٌد عبدالحمٌد العزاوي205

سكٌنه شكري محمود الطٌار1970بدرٌه عبٌدثامر داود رحٌمه السودان206ً

ٌاس خضٌر مهدي الجبوري1964زهره عباسبشرى حكٌم خلف الجبوري207

ابتسام خلٌل علً عل1967ًصبٌحه عبدالجبارمحمد عبدالجلٌل عبدهللا عبدهللا208

قاسم خلٌف كاظم الكوام1985سعاد محموددٌنا صبٌح حمٌد جون209ً

علً عباس عبود الجمٌل1967ًسالمٌه حمدفاطمه زٌدان خلف الفالح210ً

سعدٌة محمد فٌاض الجناب1969ًحمده ناٌفانور عساف عواد الحلبوس211ً

علً عبد الكرٌم ٌونس العان1967ًغنٌه محمودجنان عباس ٌونس العان212ً

اٌناس ابراهٌم صبري االنباري1965خٌرٌه عبدقٌس صاحب داود داود213

زهره عبد الصاحب محمد البطاط1959كمٌله ناصركامل  عبد الرزاق عبد الجلٌل  الجزائري214

زٌنه حازم سعٌد العبٌدي1973شذى اسماعٌلعبدالستار عبدالجبار هاشم العبٌدي215

زٌنة رشاد عبد الحمٌد المال1976حمٌدة حسندرٌد محمد هادي الدجٌل216ً

علٌه حمٌد حسٌن الخابوري1970سهٌلة شاكراحمد خٌرهللا ٌاسٌن المشهدان217ً

امل جبار ثجٌل الكعب1971ًزكٌه رشٌدعلً رضا علً العبٌدي218

عباس سعدون علوان الصبٌحاوي1964سهام مجبلرجاء جبار سبتً الصبٌحاوي219

زٌنب نجاح حشم الفتالوي1971سكنه احمدباسم محمد خضٌر البو مح220ً

نهى محمود جاسم الزوٌن1968ًحمدٌه عدولولٌد حامد محمد الجبوري221

مرٌم مزهر سكندر السودان1968ًوهٌبه حاتماحمد كامل عبد الحمٌد السودان222ً

حسنه صاحب مجٌد االف1970ًعلوٌة مجٌدسعد علوان زغٌر الكعب223ً

لقاء جاسم محمد العباس1969ًخٌرٌة صالحٌاسٌن سلمان نجم الدلٌم224ً

ازهار عبد راضً النصراوي1963ٌاسه توٌهعباس حسان علً روشٌدي225

شٌماء علً هانً شطاوي1977سعده شاكرصالح مهدي هانً شطاوي226

اٌمان عبد االمٌر علٌوي الشحمان1966ًسعده فرحانعبد السالم علً درب العٌساوي227

جاسم ذٌبان حمد الجمٌل1980ًماجده ٌاسٌنابتسام حمٌد محمود الجمٌل228ً

حمزٌه فزع عادي الجدادي1965نجمه عاديحامد علً ناصر الشمري229

بشرى عبدهللا سلطان الدلٌم1974ًامٌرة سلطانصالح مهدي عباس الدلٌم230ً

حمدٌه عبد الساده شوٌل الكعب1962ًحلٌوة شوٌلمحمد الزم جبر الكعب231ً

بالل فازع محمد المعاضٌدي1977كماله فرحانشٌماء اسماعٌل ندى المعاضٌدي232

امال ابراهٌم جاسم الكروي1970لمٌعه علًحسٌن حمٌد شاكر الدجٌل233ً

حٌاه حسٌن شمه البالوي1961صبرٌه كبٌرسعاده حسٌن شمه البالوي234

محمد كاظم محمدعلً الفتالوي1985فاطمه جوادلمٌس خضٌر عباس العنٌب235ً

عمار عبد الرحمن دحام دحام1981فخرٌه كاظمزٌنب رزاق كاظم الوال236ً

صباح محمد محسن البومحمد1971بسٌه كردياسراء فالح جواد الزبٌدي237

دنٌا جدوع عبدهللا غرٌري1967صبٌحه ناٌفٌعقوب ٌاسر موحان غرٌري238

ندى نجاح عبدالعباس عبدالعباس1979عنٌه هاديعمار موسى كاظم كاظم239

سٌماء طاهر عبد هللا الكنان1972ًشنونه فنٌانعماد فٌاض قاسم الكنان240ً

رشا محسن جاسم الطائ1974ًمعانً منخًفراس حامد ٌاسر الخٌقان241ً

ذكرى سعدي محمد التمٌم1967ًحٌاة ادهامماجد نعٌثل علٌوي الشوٌل242ً

احمد اسماعٌل حمٌد العزاوي1976خوله حسٌننغم سامً عبدالكرٌم عبدالكرٌم243

ندى فوزي مصطفى البلداوي1980لٌلى شهابصالح سمٌر شهاب النجار244

زهراء حسن صالح الصفار1983صبٌحة عبد الحسنمحمد احمد سلمان الغرٌري245

موسى عبد االمٌر خضر الدالل1989سعدٌة خضرسجود رفٌع عبد علً العامري246

لٌث محمد عبٌد الجبوري1973هدٌه شعالنسهاد خمٌس عباس العامري247

حوراء عزٌز حسٌن حسٌن1980فوزٌه علًرٌاض احمد هاشم الشٌرازي248

ماهر محمود عبدعلً حسان1974ًسعاد رفٌقسهى صباح عبدعلً حسان249ً

حسٌن عارف خضٌر العبسل1986ًلمٌاء مرزهفاطمة محمد توفٌق الفكٌك250ً

محمد عفٌف كاظم السمٌل1986ًامل جاسمزٌنب طارق كردي التمٌم251ً

بركات عباس راضً رزوق1973ًعارفه عباسحٌدر علً راضً رزوق252ً

غناء عبد الرضا شاكر البغدادي1966زهورى جاسمحسن مصطفى محمد البٌات253ً

مٌعاد عبد سلمان البدري1960ركن ناصرسماري مٌبر علٌوي العتاب254ً



احمد حسن علً المختار1974خالدة حمٌدشذى سهٌل نجم الخزرج255ً

حوراء عدنان ابراهٌم السعدي1971مكٌة محسنرٌاض الزم علً حسناوي256

هدى فرٌد فاضل القزوٌن1993ًرفا خالدمرتضى ٌاسر محمد علً الموسوي257

امٌره قاسم محمد الماجدي1959فهٌمه محٌبسجاسم جابر عبود الماجدي258

صالح حسن علٌخ عتاب1978ًكوثر هاديهناء جواد كاظم الطائ259ً

احمد هاشم حسن الهواشم1964حلٌمة صالحانتصار فٌصل جاسم طبٌز260

محمد ابراهٌم عبد الطائ1965ًحسنه علوانوفاء احمد كاظم عماري261

فاطمة حسٌن قاسم الحسٌن1987ًزهٌرة قاسمزٌد عالوي احمد لطٌف262ً

حمدٌه سلمان دراج1957كاظمٌه عبدعلً حمودي حسن الحسن263ً

غصون  قصً خلٌل العبٌدي1968الئقه عبد الخالقمحمد قصً خلٌل العبٌدي264

منى هاشم حدٌد الحلف1968ًملكٌه محمداحمد كاظم حدٌد الحلف265ً

زهره عبود عبدالحسن السداوي1970حلٌمه  قاسمهاشم محمد عبدالحسن السداوي266

اشواق سعدون ٌبان السراج1973سنٌه جمٌلحامد  حسٌن عطٌة السراج267

حلٌمه حمد طعمه الزبٌدي1971زكٌه احمدعبد هللا سالم جلوب الزبٌدي268

زٌنب احمد حمٌد بال1967فضٌله عبد الرزاقسندس عٌسى علً القزاز269

صابرٌن حسن ثنوان السراج1981ًرحٌمه عبودسالم حمٌد ثنوان السراج270ً

لمٌاء عبد الرزاق سعٌد ابراهٌم البرازي1962بهٌة مخلف عبدعبد الناصر مجٌد رشٌد سعود العان271ً

جمٌله هبر ناسً الركاب1963ًوهنه عباس هبر ناسًاحمد هبر ناسً الركاب272ً

نهى جاسم محمد العامري1983نظٌمة حامدعلً جاسم محمد العامري273

نعٌمة حسٌن حالوي السراج1964ًبتٌة جبرهاشم غضٌب عنٌن الماجدي274

عواطف كرٌم هوٌرف الكورج1972ًكاظمٌه ناصراحمد حسن خزام خزام275

فاطمة محمود   ابراهٌم سالمة المشهدان1966ًحمٌدة صالحابراهٌم صالح  حمادي سالم المشهدان276ً

عذراء عبدالقادر عبدالطٌف الزبٌدي1970غنٌه ابراهٌملٌث كاظم عبدعلً العوسج277

بٌداء فرحان حلوص الخاٌف1972بسهً خلفماجد حمٌد محمد278

رنا حسٌن علً الخفاج1968ًشروتً جاسمرعد رشٌد وتر الكنان279ً

بشرى جاسب حسٌن الفرطوس1966ًحباٌه جبرجواد  كاظم عباس الفرطوس280ً

اسماء محمد جاسم جاسم1966علٌه رمٌضابراهٌم جاسم ناٌف المشاهدي281

مهند محمد فرج الربٌعاوي1979رحمة مداحشهالء صادق شاكر الرفاع282ً

1957نجٌه جعفرسعدٌه حسن جواد الصكٌري283

1957وفٌه عبد الرزاقعالٌه عبد العال عبد علً البحران284ً

فرحان عبٌد فرهود فرهود1979خدٌجة ابراهٌمنادٌة ذٌاب فرهود فرهود285

أنسام  ابراهٌم علً المنذري1969بدرٌه شندفرماجد حمٌد عنبر السودان286ً

عامر عبدعلً محسن المكاصٌص1981هاشمٌه محسنانتصار صبري خلباص المكاصٌص287

1957غنده محسنجمٌل عبد جلٌوي حوزاري288

شٌماء عبد الخضر محمد محمد1970مٌسون قاسمفراس عباس حمزة العجٌل289ً

فطٌم حسٌن خلٌفه النعٌم1969ًحورٌه حسنمهدي كامل حمد النعامنه290

1957صنجه كاظممجٌد عباس ساجت المعموري291

1957هدٌه  مهديسمٌره عبد الصاحب حسن الصفار292

عماد حاتم حربً العامري1975جنان عبدالمنعمهدى شهاب احمد الجبوري293

1957فاطمه عباسسامٌه اركان صالح سلٌم294

زٌنب حمٌد عباس عباس1969امٌره ابراهٌمسمٌر خلٌل حسن القزاز295

1957زهرة عبد الشهٌدندى جاسم محمد مبارك296

1957وفٌه نورمعصومه كاظم محمد الفتالوي297

1957صبحه رشٌدعامر عبٌد صبار الزوبع298ً

ارٌج محمد ابراهٌم الحٌال1966ًعلٌه عبد هللاعثمان جمٌل محمود المشهدان299ً

1957رسمٌه مرهونهٌفاء حسٌن علوان العبٌدي300

زهراء فاضل ناجً المزرقج1972ًسهام حسٌنشٌروان نزار عبدالعزٌز سرهنك301

1958مطٌره جريحمدٌه شنٌور نجدي الالم302ً

1958فاطمة حسناكرام علً محروس السعدي303

شٌماء فاضل عبد الحمٌد الحطاب1971سلمى عبدهللامصعب صالح الدٌن عبد الحمٌد الحطاب304

احمد نوٌم جاسم هلوس1976بدرٌه جوادتهانً نجم عبود305

1958امٌره علًكرٌم ناصر محمد مغامس306

غصون جاسب كاطع الزبٌدي1968فضٌلة كاطععالء عبدالرزاق موسى الوال307ً



اخالص حنتوش حسن حسن1969عوفه خنجرعباس كاظم حسن حسن308

خضر علً شطب الخماس1971ًرٌحه زٌدانفاطمه عبد حسن الخماس309ً

ضواهن سلمان خلف المسعودي1968رحمه زاملزٌدان كرٌم عباس المسعودي310

سماح خضٌر محمد الجناب1974ًٌاسمٌن فاضلعمر علً محمد الجناب311ً

زهراء علً صادق البغدادي1968سلٌمة جوادحٌدر حسٌن عونً محمد القرٌش312ً

1959جواهر كاظمكرٌمه كاظم حسون الجبوري313

1958صبرٌة منشدوداد عبد الحسن فرج الفرٌداوي314

غٌداء طلعت فاضل السامرائ1966ًراجحه  رفعتزٌد محمود سامً عبد الشكور سامً عبد الشكور315

اسٌل تكلٌف عباس العبٌدي1964زهره حسٌنباسم حسٌن عبٌد الجٌالوب316

1957فتحٌة عباسماجدة عباس  عبد الجلٌل األسدي317

نصر محمد طه احمد1970علٌه محًعبٌر محمد طه احمد318

1958حلٌمه عباسجمهورٌه عبد الحسٌن طه الطائ319ً

1958فخرٌة هاديسهاد هاتف عبداالمٌر الشام320ً

حٌدر علً نعمة الزبٌدي1983انتصار هاشمسرى عبدالمناف عبدالوهاب النوش321ً

1957فاطمة داودالهام محسن امٌر السندي322

1959بدرٌه عبد الرضاكاظم باقً محمد االسدي323

1957صبٌحة محمدوداد بدر غٌاض العبودي324

رجاء عباس دهش التمٌم1976ًصبٌحة عبدالرزاقٌوسف حمزة احمد العامل325

1959صبرٌة وحٌدقبٌلة محمد عطٌة الربٌع326ً

زهره جباره علً البخات1974ًجاسمٌه حسنحسٌن هاشم فرج الموسوي327

احمد سلٌم خضٌر الجبوري1990وسٌعة ٌاسٌناسراء خضر علً الجحٌش328ً

رنا عبدالجلٌل كاضم االبراهٌم1966ًعنٌده محمدطالب خلف ذٌب الجدادي329

1959بدرٌه دلًبشرى عبد حمٌد الكنان330ً

سارة محمود فرج السامرائ1978ًهدٌة عبد الرحمنعمر طه ابراهٌم الخطٌب331

1959نعٌمه حسٌنماجده موسى كاظم احمٌداوي332

رنا محمد عبد المنعم األزمٌرل1977ًآمال صالحمحمد لٌث إبراهٌم العامري333

لقاء علً مهدي التمٌم1970ًسجوده حسٌنقصً عبدالستار مصطفى مصطفى334

عمار حماد عبد الرزاق االلوس1980ًنجٌه حسنسمر محمود علً الشمري335

عائشه طارق خالد المعروف1973سمٌره صبريصباح انور مهدي الكرخ336ً

1959زهره حسنزٌنب ٌاسر محسن الموسوي337

حازم فهد حسٌن السراي1975فخرٌه دهوشنضال خزعل شلش البوحسٌن338

امانً محمد شعبان فتالوي1964رسمٌه مجٌدعلً محمد حمٌد عبدان339

1959حلٌمة عبدكرٌمة سبهان رشٌد شومان340

اٌمان عبد السالم احمد العان1970ًسلٌمه  عبد الرحمنمصطفى علً ناٌف العكٌل341ً

رٌم محمد ابراهٌم الحٌان1968ًخٌرٌه  محمدطه عبد عبد هللا الصمٌدع342ً

1959صبٌحه مخٌلسعاد عزٌز شرٌف عبودي343

مٌرفت  عبود  غانم  العلٌاوي1969حلٌمه  حسٌنحلٌم عٌسى   علً  عل344ً

انوار ستار رحٌم الدلٌم1997ًسعدٌه خضٌرمحمد ستار رحٌم الدلٌم345ً

اسماء فرحان سوٌحن الحرٌشاوي1976حلوه مسلمصبٌح حمود سوٌحن الحرٌشاوي346

زٌنب مدلول عباس1978سلٌمه محمودمحمد طالب كامل ال جعفر347

1959فضٌلة عباساتنصار حمٌد قدوري النداف348

مهند احمد محمود محمود1963فطٌم صالحسمٌره ٌاسٌن عبد عبد349

حٌدر جبار طاهر المٌاح1960ًنجٌة علٌويعاٌدة حسٌن علوان المٌاح350ً

1960بدوٌه شهاببتول عبد الوهاب عبد الرزاق السامرائ351ً

زٌنب غضبان فالح المجمع1975سمٌره مجٌدمصطفى صبحً ابراهٌم العزاوي352

1960نعٌمه جوادكرٌمه حسن عباس السعدي353

1960هضٌمه زغٌرازهار ضٌاء خماس354

1960نجمه موسىمحمد عبد الرضا عبدهللا المرادي355

1960فرحة مجٌدنضال لطٌف مهدي ال تاج356

اسماء علً راجً ال سعٌد1983زكٌه ذٌابمروان رحٌم عطٌه المشهدان357ً

منى سبتً جاسم بنً عكبه1962كمٌله مطرمحمد حسٌن جاسم بنً عكبه358

محمد عبدالكرٌم مجٌد الدهمش1988ًرافعه فاضلاسراء طارق رشٌد الحبٌب359

1960بدرٌه غضبانسعدٌه حافظ هاشم360



1960نعٌمه راضًهٌفاء باقر ابراهٌم الموسوي361

1960بهة سدخانفضٌلة حمٌد غالً العبودي362

1960حدهن زوٌدسالمه صبري كاظم الساعدي363

عامر  حامد ناصر  البوفرادي1972بتول  جساسخلود حامد ناصر البوفرادي364

زٌنب حازم حسٌن المهناوي1973صبٌحه عبد هللاعالء حسٌن اسماعٌل مالك365

عقٌل صدام خلٌفه الدراج1985ًامل جاسبهدٌل بشار سعٌد الدراج366ً

1960حمٌدة حمزةرٌاض  جعفر كنعان مفارجة367

1960زكٌة عباسهناء سلمان كرٌم الرفاع368ً

اناس عبد صبخه صبخه1965عذبه حسٌنٌاسر عبدهللا خضٌر خضٌر369

1960شكرٌه حنٌشانعام حسون جواد السنٌد370

نور الهدى صباح ناصر الزٌدي1965زنوبه زٌدانمحمد حمٌد حسن القٌس371ً

1960دله محمدهادي حسٌن صالح الشدٌدي372

نهله هادي محمود محمود1970زكٌه رشٌدمحمد عبد سلمان سلمان373

1960جمٌلة حسٌنفلٌحة حسن فٌاض الفهداوي374

نغم حسن عباس عباس1982نجٌة محمدٌاسر محمد علٌوي المشهدان375ً

اٌمن سعٌد مطلك الجدادي1991علٌاء  مطلكاسٌل خالد ذٌاب ذٌاب376

شذى غازي زاٌر زغٌر1975كامله غانمعالء كرٌم زاٌر السراي377

إسراء  أحمد  عبد  الدلٌم1985ًعلٌه عوادمحمد مظهر عبد الدلٌم378ً

علً عباس عبد هللا الشمري1975زٌنب احمدوسن صالح حسن الشمري379

ظمٌاء حسٌن رحٌل الزٌرجاوي1974زهره غٌالنفخري هاشم جبر البوكرٌم380

خلود شعبان عبدهللا العان1987ًخدٌجة محمودعبدالرحمن أٌمن خضٌر العان381ً

شٌماء سرحان صالح القرٌش1969ًحسنه ابراهٌمسعد مطر صالح القرٌش382ً

1961نجٌبة  صدٌقرٌاض  حسن نجم الصالح383ً

فاطمه علً غدٌر الشحمان1991ًامٌره حمزهعلً عبد الخالق علً الخمٌس384

سماح محمد محسن الجناب1972ًنعٌمة محسنمحمود عبد  خلف العكٌدي385

شرٌف محمود عباس الهٌازع1991ًاٌمان عزٌزشهد محً محمد ابراهٌم الطائ386ً

هشام مالك ناصر النجادي1958حكمه خلففضٌله حمٌد حسن النجادي387

1961زهره  دخٌلفضٌله   ابراهٌم  عبد  الم388ً

1961سلٌمه داودجنان عبدالواحد ماجد389

1961عٌده حمدزهٌه  محمد  غافل  البنداوي390

حسٌن جمعه حسن جعب1974موحه حمودسعاد جمعه حسن جعب391

نور شاكر محمود محمود1990مدٌنه مهٌديرحمان خالد عبد عبد392

1961فضٌلة عبدعلًعالٌه علً ناصر شمس393ً

سجى اسامة ٌونس النقٌب1986نضال ثابتاحمد حاتم مخلف عبد الهادي394

1961حمٌده ابراهٌمربٌعه ٌاسر جعفر395

هدٌل نضال ناصر االدرٌس1986ًنوال كاظمبراء نضال ناصر االدرٌس396ً

1961حسنة كرٌعوحٌدة  فرٌح  حسٌن الجبوري397

اسٌل سعد هادي الجناب1974ًنعٌمه عبٌدلٌث كاظم ناجً الساده398

1961نعٌمه علًسعد عباس رضا االزري399

أرٌج عالء جواد العامري1984مدٌحه عباسحسٌن هوبً حسٌن الشمري400

1962سعٌده شمٌسعلً جاسم حسن الزرقات401

1962سلٌمة ابراهٌمحسٌن علً ناجً السعدي402

1957هدٌة عباسأمل محسن عبدالحسٌن الحسٌنات403

1962شمسٌة منخًأمنة شاكر قاسم الكعب404ً

1962شرٌفه حسٌنردٌفه سلمان خضٌر العامري405

اٌمان شنٌشل سالم الكورج1969ًالٌه حسٌنعبدالزهره سلمان حسن المهناوي406

1957نجمه صباحجاسم حسٌن علوان البطاوي407

1962فضٌله علوانحمدٌه حسان قنبر الطائ408ً

مصطفى كاظم مرشد المجداوي1992سهام عزٌزاحمد كاظم مرشد المجداوي409

1957سهٌل مهديصالح  مهدي جواد العزاوي410

1957ساجدة عبد الرحمنرغد علً عبد الرسول الربٌع411ً

نهاد عبد الساده درباش بطبوط1974ًموحه كطانحسٌن علً كرٌز المالك412ً

1962سهام حسنهناء مرتضى ابراهٌم حبه413



اسماء كاظم ناصر الشراد1965حرٌة شاكرصادق عالً نعٌثر المالك414ً

فاتن علً جاسم الربٌع1980ًأنتصار محمد علًمنصور محمد حسن العادل415ً

1957ٌزي محمدصبٌحه عبد جاسم الزبٌدي416

1961صبحة علًسعاد ابراهٌم حسن العبٌدي417

1957مرٌم شناوةحامد جسام محمد418

شٌماء كاظم عبدهللا المالك1973ًساعه عبدالخضراحمد غانم سعٌد الحمٌم419ً

1962لمٌعه مهديمكارم محمد عبد الكرٌم المؤمن420

1962كاظمٌه سلمانحكمت حسن محمد الساعدي421

كولسن هاشم ناج1970ًفكري علًعباس ولً عباس422

زٌنب ابراهٌم خلٌل بال1975نعٌمه بزلاحمد حسن خلف الالم423ً

1962مناهل حسونرجاء امشانً حسن السكٌن424ً

1957خٌرٌة خضرفلٌحة حسن حمادي الخفاج425ً

1957صبٌحه شاللبتول عبد الجبار محمد محمد426

1962ملكٌه هاشمكرٌمه ناجً واحد الناج427ً

كاظمٌه حسٌن ابتر العكٌل1968ًبنٌه حسنعجٌل سرٌح ابتر العكٌل428ً

1962غزاله راضًزهرة غالً عطٌه الكعباوي429

1962بدرٌة داودحمٌد محمد حمٌد الطرٌح430ً

1962ملكٌه عبدالوهابناهده طعمه شذر الكعب431ً

1957علٌه عرموطعلً حسٌن علً عل432ً

1957حلٌمه احمدعامر سعود خلٌل خلٌل433

1963زهره رشٌدرعد حمٌد مجٌد مجٌد434

1958زكٌة محموداتحاد منٌر امٌن العان435ً

1963رباب عبد الجبارمنذر محمد علً الدجٌل436ً

1963خانه تبٌنهنعمان حمزه محٌسن الدرٌساوي437

زٌنة جبار حسٌن الكعب1973ًنزهة  محسنعادل سبهان غالم الكعب438ً

1958نجٌبة حسٌنرسمٌة جاسم فرحان الخفاج439ً

زٌنة صبري محمد الدبٌس1974ًفاطمة بانًعالء عبد الجبار بدن التمٌم440ً

1963سهام حسٌنابتسام عزٌز صالح البٌرمان441ً

1957عطٌه شمخًمراتب دنٌف عبد التمٌم442ً

هدٌه تركً خلف الدراج1978ًكاظمٌه سعدرعد جازع زمام الدراج443ً

1957عذٌه عباسوحٌده لطٌف حمد حمد444

ورود لطٌف فارس العبٌدي1977رحمه ناجًمحمد داود خضٌر العباس445ً

اسمهان ماجد جٌجان الشٌخ1978فخرٌة عبودرافد غافل جبر العزة446

1958منٌره محمدعبدالباسط عبدالوهاب محمد حمو447

1958سعدٌة قدوريمحمد صادق عبد الرزاق الدوري448

تحسٌن قاسم محمد علً مندالوي1983مدٌحه جبارشٌرٌن عادل جالل مندالوي449

علً كاظم لعٌبً العجول1993ًفاطمة عرٌبًهند محمد شرهان المصلوخ450ً

1963فدوه هاشمسناء عبدالحمٌد مجٌد سبت451ً

سمٌره خلٌل ابراهٌم الفضل1978ًسعدٌه مهديمحمد حردان شهد الفضل452ً

1958وضحة جاسمجمال طه علوان الفالح453ً

امل خالد فرٌح فرٌح1968فاطمه عبدهللاخضٌر عبدالهادي شاطً الموسوي454

1957خزنة اسماعٌلاثمار جاسم محمد الزهٌري455

1963فخرٌة حاتمانهار عجٌل محمد السلطان456

1963سعدٌه هاشمسمٌره شاكر عبود العامري457

1963سمٌرة ناصرأٌمان عبد ذنون كرعان458ً

ناصر   حسٌن   علً الشوٌل1988ًسلوى راشدبٌداء   حمٌد علً الشوٌل459ً

1958سعدٌة مجٌدبشرى اكرم رشٌد االعظم460ً

1957صبرٌه كاظمسعدٌه سودي عباس الجناب461ً

1958حمده خلفثائر حسٌن هالل الفراج462ً

1959جماله داودانتضار محمود عبٌد الجبوري463

وفاء بدر حسن نور1971زهره حٌدرعبدالحكٌم مطر حرٌز النوري464

1959وزٌره سهٌلنوال شهاب احمد العزاوي465

بتول محمد صالح الجواد1981هاجر صالحعقٌل حٌدر امٌن ال عٌسى466



1964هاشمٌه عزٌزسمٌره نعمه زاجً الالم467ً

1958بهت رسننضال خنجر مخٌط الصبٌح468

1964جبرٌه عبد الحسٌنمكً علً محمد مراد469

1958وضحه جاسمفاضل علً سلمان العٌثاوي470

1964فضٌله عباسعباس كامل جاسم الجشعم471ً

محمد حسن علً الربٌع1984ًامال احمدسرى صكبان علً الربٌع472ً

1964بهٌجه رضانضال فاضل تقً بدر473

1958مائده خلفكوكب جاسم محمد المفرج474ً

1964زٌنب حسٌنجنان محمد رضا الصكٌري475

1958سمٌرة شاكرسعد حسٌن علً البٌات476ً

1959جماله حسٌنكرٌمه  ابراهٌم محمد الدلٌم477ً

1958عالهن سكراناٌمان كرٌم صالح صالح478

1964ثمٌنه صادقانعام حسن شرٌف الكاظم479ً

1959سعدٌه علوانحذٌفه داود حسٌن الدلٌم480ً

امل هادي خلف العبوده1975سعدٌه بنوانعماد عبدالحسن عطٌه عبودي481

1964نصرة حسٌنفتوح جاسم محمد شمري482

سعاد عواد حامً الحجٌم1972ًنعٌثلة حنونغالً حسن كشٌش الحجٌم483ً

1958ثرٌه علًٌاس خضٌر عبٌد عبٌد484

علً كرٌم مهنى الدرٌع1961ًحسنة عكابمنارة راشد خوٌر الدرٌع485ً

1958نشعه عفنكرٌم عبدهللا ناٌف ناٌف486

نزار جاسم خماس1979جاسمٌة خماسسهى محمد حمود487

1958فصٌحه رشٌدخلٌل ابراهٌم علوان البرزنج488ً

مثنى جبار جبرو عكٌل1988ًزٌنب عوٌدرنا علً حسن عكٌل489ً

قصً غنً خلف البٌضان1990ًسلٌمه هانًعبٌر غنً خلف البٌضان490ً

محمد داخل علٌان1963نورٌة حمزةسعدة شمران كاظم491

مهند علً فاضل فاضل1987سوسن محمدسرى عقبه نافع نافع492

1965فخرٌه جبروحٌده حسٌن هذال الشرشاح493ً

1965كاظمٌة شنةمحمد جاسم حسن الداخل494ً

1959خمٌسه محمدشهاب شباط جسام العكٌدي495

1965سكنه  حسنسعدٌه  جمٌل  ابراهٌم  القٌس496ً

1965فوزٌه محمودجنان جالب احمد السعٌدي497

علً جبار كرار الفرطوس1960ًرسمٌه ضمدفضٌله مالك حدٌد الفرطوس498ً

1959نجود هاللعبد الكرٌم حسن سلوم الغرٌباوي499

1959حسٌبة خلٌلغصون ٌعقوب عبداللطٌف العان500ً

1959ملٌكة  محمد حسنعبد الكرٌم صادق جاسم الفتال501

1959فهٌمه عبدالحكٌمفخرٌه عبد زٌن الجناب502ً

1960سهٌله ابراهٌمرفاه مجٌد حمٌد ابراهٌم503

1959رفعه صالحجبار فرحان شرقً الدلٌم504ً

علً حسٌن احمد الحمٌري1989نزهة محمدمرٌم عبد الحسٌن جواد الحمٌري505

ورود دانٌال صادق السعٌد1980افراح عبدااللههاشم محمد عبدالعباس البلداوي506

علً غٌالن حسن المذخوري1965زهراء مطشرنورٌه محمد دواي المذخوري507

نورا عدنان حسن علً باش1982فخرٌه كاظمحسٌن سلمان محمد508

حٌدر شٌاع سكر النصٌري1960حكمٌه بنٌانكرٌمه مزعل غضبان البنٌه509

زهراء جعفر نوري ال السٌد عٌسى1982بشرى جوادعدي عبدهللا حسون الموسوي510

هند جمعة سلمان سلمان1980راقٌة جاسمقاسم عبد ناصر ناصر511

1959صدٌقه جعفرانتصار فاضل حمٌد ساكن512ً

1960فوزٌه ادهماعتماد صالح محمدعلً الداوودي513

جوان حسٌن علً جان األركوازي1969توبة محمدشكر محمود قهرمان األركوازي514

دنٌا عباس ناصر الم1982ًكرٌمه صبٌححسٌن علً حطاب الروٌجحاوي515

1959جمٌله عبدالحمٌدنضال مزهر ابراهٌم جراد516

شهد محمد وسمً الخماس1975ًقادسه عبدالسادهمحمد جمعه حٌال االسدي517

1965بدرٌه عبدالحسٌنشذى عبدالمهدي عبدالحمٌد الالري518

1966فضٌله داودانتصار مهدي جواد جواد519



زٌنه عباس خٌون الطائ1995ًٌسرى ٌونسخضٌر عباس خٌون الطائ520ً

1960وفٌه عبدالعزٌزبتول طالب  رشاش دله عل521ً

1965صبٌحه علوانقاسم محمد سعٌد السلٌماوي522

رند حسن كاظم الخفاج1990ًهدى حسناسامة حسن كاظم الخفاج523ً

1966بثٌنه جعفر مسلمعلً  عبد علً  فنٌطل الراجح524ً

احمد حازم عزٌز البٌر1993نوراء طالبسارة عالء محمدحسٌن ال رمضان525

سجى شمس كامل العلوي1983كوثر زبونعلً  غالب مولى الموسوي526

1966صدٌقة حسٌنثامر عبد االئمة عبد الرضا الطائ527ً

1966فخرٌة سلمانفاتن  شرقً محمود دٌن528ً

1966صبرٌه  جلوبفاطمه كطامً فنجان الدب529ً

1960سعدة  كرٌمجواد كاظم ٌونس الغثوان530

نرجس سالم حامد الجتان1970صغٌره عطٌهعلً كامل ثجٌل المحمداوي531

1960صبٌحه احمدخالده حمٌد مهدي الجبوري532

1966نورٌه محمودامٌره جلٌل نصٌف النصار533

1961فوزٌه زبنكرٌم احمد سعٌد الجناب534ً

محمد قاسم هاشم الجوٌبراوي1965وحٌده محمدفاطمه عبدالرضا غضٌب الجوابراوي535

1960فاطمة رشكسمٌره ثامر زغٌر السودان536ً

نور محمد  عبد الحسٌن ال عٌسى1984هاجر صالحعلً حٌدر امٌن ال عٌسى537

سٌف منٌر ابراهٌم المجمع1964زهره عبدالحسٌنناهده طالب كاظم المحام538ً

هاجر اسماعٌل منشد الدلف1985ًساهره مشدسامر عبدالزهره سلمان البدٌري539

1965جبره كاظماحمد عبد الرضا حسون حسون540

1960صبرٌه سهٌلغفار ماجد ابراهٌم ابراهٌم541

انور عباس فاضل الجابري1973رسمٌه سدخانتماضر كاطع محسن البلعوط542ً

1960لطٌفة  عبد هللارائده عبد الواحد اسعد اسعد543

1960اقبال سلمانعروبه حمودي خضٌر االلوس544ً

فخرٌة عبدالحمٌد رشٌد هدله1981بشٌرة شناوةسٌف مؤٌد عبدالجبار المتولى545

1966ملٌحه مهدينغم عبد الكاظم باقر الفٌاض546

1960زهره حموديعروبه محً محمود الحٌال547ً

1961فاطمه كاظممحمود عوده خزعل االسدي548

1961جمٌله سلطانلمٌعه كرٌم زامل الجعاري549

1957هدٌه كاظملطٌفه عبدهللا جالب جالب550

1961خولة محمودفائزة نصرت عبد الرحمن الجبوري551

1957فخرٌة عبدعلً حمٌد عبود الزوٌن552ً

1957موزه معٌبدشهاب حمد عوده معادنه553

1961ناهده حسٌنسلمى محمود فتاح554

سداد رشٌد كامل الشهٌل1971ًخٌرٌه جوٌدسوسن خلٌفه كاظم الشهٌل555ً

1961مدٌحه علوانابتسام محمد مبارك المبارك556

1967ساره جوادسالم حدٌد محمد الجالب557ً

1957لزمه كاظمفوزٌة  ماٌع  مالح  حالف558ً

1961رٌمه  عبد الرزاقعبد الغفور عبدهللا محمد مشهدان559ً

محمد جاسم محمدصالح الوسواس1966ًثرٌا كاظمسحر عبدالحسٌن صادق الخناق560

حسٌن امجد حسٌن التمٌم1975ًنهال محمد علًهند ناجً علوان التمٌم561ً

1961سهام عبدالجبارحٌاة هوبً حسٌن العان562ً

1961حسنه كاظمزهره حمزه محً الوائل563ً

1957جماله خصاففوزٌه محسن رشم البٌضان564ً

1967حسنة صالحفاطمة ابراهٌم  حسانً التمٌم565ً

1961زكٌه حمدابتسلم وهاب داود التكرٌت566ً

1967كلثوم محٌسنسعاد كرٌم سلمان سلمان567

1967صبٌحه محمد علًاستبرق غازي عبد االمٌر عبد االمٌر568

1967كاشٌة  سلمانزٌنب محمد موزان الفكٌك569ً

1967بتول أبرهٌمعامر عبد عباس شاهبندر570

1957كصٌمٌلة مثنىنجٌة بدن دٌوان العكٌل571ً

1957سكٌنه فلٌحخالده جاسم محمد مقاصٌص572



1967زهره جاسمرٌاض جبار هاشم محمد573

1961لطٌفه كاظمعامر علً صلٌبً العجٌل574ً

1967زهره  جعفرانتظار  ناجً  سعٌد  الخفاج575ً

1961فاطمه سلماننهى جدعان عبٌد السند576

1961سهٌلة  احمد نعٌمفوزي جاسم محمد جاسم العبوس577ً

1968علٌة جبرسلمان محمد سلمان ربٌعة578

1962فطٌم نصرعامر عبٌد سعود سعود579

1961فوزٌه صادقسناء  فاضل مبارك الكرخ580ً

1962شكرٌه محمودفضٌله محمود خلف خلف581

1957نشمٌة حنفسهام كمر سلمان الجوداوٌة582

1957زهرة علًساعه مولى عبد هللا المحمداوي583

1968رجاء محمدنزهت فوزي سعٌد الخفاج584ً

1967فوزٌه احمدخلود علً امٌن الشٌخل585ً

1962زهره زبارنوري سلمان غنام غرٌري586

1957لوزه عٌركاظمٌه شناوي عبد الصاحب الخضري587

1962وفٌة شاكربشرى محً عبش التكرٌت588ً

1962مهدٌه خلٌلخوله علً حمادي المشهدان589ً

1968بدرٌة عرٌبًرجاء عبد الرضا حربً الربٌع590ً

1957بدرٌه عبد علًفالحه عبد الحمٌد محمد الربٌع591ً

1957بدرٌه بارونًاحالم راضً مدلول ساعدي592

1962سهام عبدوداد خلف فالح صالح593

1962فرجه محمودماجده هادي حسن العبٌدي594

1962حسنه ضحويدله حسٌن عبٌد الزوبع595ً

1962زهره ابراهٌماسماء فاضل حسون الدلٌم596ً

1958بدرٌه سلمانانتصار عبد الرزاق محمد علً  محمد عل597ً

1957كمٌله محٌبسسمٌره عبد جٌبر العتاب598ً

1962مكٌة خلفزامل عطٌة جبر الساعدي599

1957بدرٌه شاطًعبدالحسٌن كاطع جبر الم600ً

1962علٌة صباراكرم عزٌز صاٌل الشمري601

1962غرٌبة سالمعباس كرٌم جاعد الدلف602ً

1968سمر فاضلعبد االله غازي عبد هللا النقٌب603

1962نشمٌه سلمانكفاٌه دروٌش بارانً كجل604

1957صبرٌه رشٌداٌمان زكً علً الطالبان605ً

1957زهره عبد هللاصبرٌه ناهض خاوي الكعب606ً

1962حسن عبٌدخمٌسه ٌاس خضٌر الفداغ607ً

1969نجٌة عبدعقٌل مجٌد كاظم السعدي608

1969فخرٌه رفٌعابتسام مجبل مجٌد الغراوي609

1962خولة حسٌن فوزيمهى عبد الستار عبد الكرٌم العبٌدي610

1957نعٌمة مزٌدزهٌر  هادي طاهر الٌوسف611

1968نورٌه حسٌنهادي مزاحم هادي عجاج612

1969نسٌمه جاسممحمد عبد الحسن عوده سلٌم613

1969هاشمٌة جبارسناء  موحان عكوش حذاف614

1962شمسه محمودسمٌره حسٌن شهاب عبٌدي615

1957زهرة علًأثمار عبدعلً حسون العامري616

1957نجٌه عبدهللاسهٌله حسٌن محمد الطائ617ً

1962مفٌده محمودنادٌة عبدالرحمن حمدي محمد618

1962كمٌلة حسنصبٌحة محمد مشهد الجبوري619

1957نجمه علوانعلً مهدي عباس العرناووط620ً

1958بدرٌة سلمانكرٌمه شرهان جباره الكعب621ً

1957غرٌبه  ابراهٌمكفاح  حسن  محمد  حسٌن622ً

1957فاطمه حبٌبسناء سالم فلٌح الدباس623

1957دله ساجترمضان ٌوسف النعمه الساعدي624

1969فرجة صالحجبرٌة خماس عباس الدفاع625ً



1958ملوك ابراهٌمجمال رشٌد جاسم زٌدي626

1969عنٌده وهٌبمحمد  فوزي محمد السعدي627

1958بدرٌة جودةجسومه شالل جبر الربٌع628ً

1970فاطمه عبد الجبارراقٌه عبد المحسن علً المالك629ً

1958زهره قاسمعبد الكرٌم عبد الواحد حمود بال630

1963ملكٌة انورانعام نصٌف جاسم عجاج631

1958منٌره رزوقًٌاسمٌن خضٌر عباس القرغول632ً

1963لطٌفة صالحهناء  هوٌدي  عبد الحلٌم العان633ً

1958عطٌه علوانثوره احمد مهدي السعدي634

1958نزاهت فرجورٌا محمد عزٌز باوه  مراد  مراد635

1969سمٌرة خلٌلنادٌة محمد قاسم النعٌم636ً

1962بدرٌه عطوانحمادي محمد احمد الدلٌم637ً

1963سعدٌه احمدامل كامل احمد المشهدان638ً

1970شنونة فنٌاناٌمان فٌاض قاسم الكنان639ً

1970شكله موحًزٌنب عبدزٌد عبد الحسٌن الزبٌدي640

1970سكنه موشًعلً جبار متٌعب ساعدي641

1963سهوره مرشدمحمد كمال رشٌد العان642ً

1969سنٌة ٌوسفمنتهى ابراهٌم حسٌن الدهلك643ً

1958شاهه عذافهندٌمه محٌسن علً الحجام644ً

1963سعدٌة حسنعلً صبحً خضٌر الحسان645

1958نبعه غانمفلٌحه حسن عباس الساعدي646

1958دكة مكطوفحمدٌة غافل ختالن السراج647

1963فضٌلة حمٌدإنتصار أحمد علً الخماس648

1969خٌال  علًٌاسٌن طه حبٌب الرماح649ً

1963علٌه برٌجسعدٌه ناصر حسٌن العبٌدي650

1958جبارٌه جاسمابراهٌم بانً جالس الربٌع651ً

1962مطٌعه معتوكصالح مهدي صالح الكبٌس652ً

1970كلثوم اسماعٌلنورٌه فرج شوٌش ثنولن653ً

1963جمٌله حسونكرٌمه حمٌد رشٌد654

1958منٌرة كرٌممنتهى جحٌل محمد الحجام655ً

1958ملكه صالحمحمد جبوري جواد االسدي656

1958دله عبدابتسام  جاسم عزاوي عزاوي657

1963فاطمه عبعوبباسمه علً جلوب الجناب658ً

1969صبرٌه حماديلٌلى جبار عسكر عسكر659

1958نعٌمه حسنرجاء عبد الحمٌد سعد التمٌم660ً

1963قندٌله حسٌندجله محمد حسن حسن661

1958وسٌلة بدايحمدٌة هاشم رسن الدراج662ً

1958زهرة حسنصبٌحة  محمد  صحن الساعدي663

1969زهره  فٌحانناصر   حسٌن  صٌاح  صٌاح664

1970كتبه كرٌمماجده محمد صالح البعوري665

1971حسٌنة مطراحالم حمٌد شاوة شناوة666

1963صبٌحه شهابخالد مخلف حمد الدلٌم667ً

1964زهره كاظمنوال مشهد عسل غرٌري668

1971حلٌمه سلمانحمدٌه صبري محسن الساعدي669

1964فوزٌه داودأسماء محمد قدوري الدوري670

1971بدرٌه محمدباسمه محمد كرٌم الكوازي671

1963حسنه درٌجعباسٌه عاٌز ذٌاب العامري672

1971فضٌله محمدمنٌر مهدي سلمان الربٌع673ً

1964زهره فهدخلوده حمٌد طه المشهدان674ً

1959فاطمه عطٌهسعدٌه خماط قصار الربٌع675ً

1971حمٌده خنزرسندس عٌدان لوٌس الربٌع676ً

1964فطومة خلفرضا علً حسٌن حسٌن677

1959موالنً حثٌلعلً حسٌن طابور المالك678ً



1964بهٌجة صبرياقبال احمد عمران الالم679ً

1964صدامه حسٌنجنون قاسم عباس الكعب680ً

1971زهره محسنمنٌره طالب بدن الكعب681ً

1959نزٌهة علًعبد الكرٌم نافع عارف682

1964نوره ناصررفعه حسٌن عبد المساري683

1963بهٌجة ناصرشهزنان حسن حٌاوي الزبٌدي684

1971طرفه جرغبشرى حمٌد جبر المٌاح685ً

1971حمزٌه عباسحٌدر محمد عبد الربٌع686ً

1964صبحه نجمجاسم  محمد مخلف العزاوي687

1971زهرة حبٌبسالم محمد جواد جواد688

1959سعدٌة عزٌزحنان كاظم ناٌف العطار689

1972صبرٌة ثوٌنًصالح جواد خلف السوٌعدي690

1970صدٌقه زٌن العابدٌنمحمد حسٌن كاظم ال ٌاسٌن691

1971خٌرٌة خانفاطمة موسى علً المندالوي692

1972حتم ٌاسٌنحربً جاسم حاجم الكرعان693ً

1964كنطار سلمانثامر حسن عٌسى الجبوري694

1959جاهده هاديكرٌمه قاسم علً الشمري695

1963زهره علوانعلً عطٌه عوده الجناب696ً

1959كاظمٌه الزمفاطمه صاحب رحٌم رحٌم697

1959صبحه حسنثوره داخل محمد الوائل698ً

1959عٌشه جعاطهردٌفه علوان محمد الدفاع699ً

1971فوزٌة مطرزٌنب عبد االمٌر عبد الرسول عبد الرسول700

1963خاتون صٌوانشكرٌه خرٌبط مراد االم701ً

1971غنده رشمزٌنب عباس حمادي الدلف702ً

1970شكرٌه عبدالحسٌن0000ندى جواد عبدالحسٌن 703

1959سعدونه ناصرنعٌمه جبار كبان الكعب704ً

1964هدٌه علًفالح ناٌف علً نعٌم705ً

1974نجاة حسنصالح عباس رضا الزبٌدي706

1960نسمه عبدالحسنسكنة  زامل  محمد  الساعدي707

1965امٌنة احمدعمر عبدالرزاق محمود عبدهللا الصباغ708

1959شنٌنه محمدبدرٌه جاسب عبود الساعدي709

1965امٌنه خالدصباح سعٌد محمد  القصاب710

1960بدرٌه فاضلباسم جاسم محمد محمد711

1975قناة محمدعمار عماد حمٌد النجار712

1960اسعٌده بوهانراضً عبد النبً كرٌم سودان713ً

1965عبلة احمدنهادة عباس عبد العبٌدي714

1965سهامه مهدينوال خلٌل صالح قٌس715ً

1975فضٌله عبدمحمد مالك عبد الرحٌم الغانم716ً

1975علٌه حواسفالح حسن فلٌح البهادل717ً

1974سعدٌه احمدمهند ابراهٌم عبدالواحد النجار718

1960نشوه جدٌعجمهورٌه حنون جوٌد المطلك719

1960سعدٌه عباساٌمان عبٌد ناجً البوحٌان720

1965شٌخه علًناصر شكر محمود الجحش721ً

1965كافً محمودمحمد خضٌر فرحان عجٌاوي722

1974حرب جمعهعمار عباس بلش الربٌع723ً

1975علٌه محمدحسٌن مالك مهدي المساري724

1972سلمه نجمفاروق قاسم رٌحان التمٌم725ً

1973سٌدٌة كاظممعن عبد الكاظم عبٌد الخرٌف726ً

1964خٌرٌة جاسمرٌاض عمران مك727ً

1964حسنه محمودسهٌله احمد مبارك الجبوري728

1964مدٌحه خلفعماد عبد حسن السالم729

1964نصره ابراهٌممحمود عناد كاطع عبٌد730

1965نعٌمه احمدعلً حسٌن علً الصبٌح731ً



1974فوزٌه سهٌلمازن عبد الباقً احمد السالم732ً

1964فوزٌه توفٌقفاتن سلمان محمد الونداوي733

1960رضٌه جبرٌسرى عبدالباقً عبدالستار الهلٌج734ً

1959سعده حسنسلٌمه سبتً شالش العكٌل735ً

1965شوكت امٌنسندس عثمان علً الجاف736

1960حسنه سلطانعلً راضً محمد المحمداوي737

1975لٌلى عبودمهند عباس جاسم الدباس738

1960رضٌه سعٌدنهاد حسن شغاتً المصلوخ739ً

1960ربٌعه كشاشصباح عباس نعمه الجوري740

1960سلٌمة توفٌقمٌسون محمد مسلط الفٌصل741ً

1965غنٌة غفوريبشرى سمٌر خلٌفة الشبل742ً

1974فاطمه عبٌدعلً شٌاع فارس المسعودي743

1960زٌنب مشهديشاكر براد علً موسى الطعان744

1964نجاة ٌونسعمار عبد الغفور محمد علً الدبون745ً

1978رزٌقه هاديلؤي راضً حنٌش غانم746ً

1966فهٌمه شكرندى عبد الغفور ٌاسٌن ال جعفر747

1960وفٌه ابراهٌمقصٌه ٌحٌى كرٌم الجناب748ً

1978مسعوده كاطعسالم خلٌف جابر العكٌل749ً

1976سلٌمه حربًمحمد حسان سلمان الالم750ً

1966هاشمٌه زغٌرصبٌحه علً كاظم سلطان751ً

1960فضٌله علًبشرى عبدالمحسن داود الخطٌب752

1960رضاته هارففدعه عزٌز شفلح النصراوي753

1979شذى عبد الكرٌمحسن علً توفٌق النقٌب754

1977صبرٌه خلفصباح لفته حسن الفرٌداوي755

1960صبرٌه مالحسعاد عبدالرضا وكف الربٌع756ً

1977فوزٌه حاويماهر عبدهللا عٌسى السودان757ً

1960ثرٌا عبد الغنًسهام عباس محمد الكاهة ج758ً

1976نجاة عجٌلحٌدر قاسم خضٌر البهادل759ً

1977أسماء فتاحنجم عبدهللا حسن العقراوي760

1960صحٌفه غالًهدٌة حسٌن عرٌش المكصوص761ً

1975لٌلى نعمهلٌث محمد علً التمٌم762ً

1978زهرة  عبد الحمزةوسام  عبودي جودي الكعب763ً

1965نجٌه مهنافاضل علوان حمزه الخابوري764

1961بهٌه عبدفاضل محمد ضاحً االسدي765

1965سلٌمه حمٌدفؤاد عباس ناصر العبٌدي766

1966وجٌهه ٌوسفانتهاء كرٌم نجم الدٌن سلمان767

1961عنوه شٌاعوحٌده جبر ثانً القرٌش768ً

1966شفٌقة هاديطالل سلمان جواد الدلٌم769ً

1978حمدٌة ناٌفصفاء علً عبد الحسٌن وطٌف770ً

1965فطٌم عدناننعٌمه حسن كاظم العنزي771

1976رسمٌة  رضاجاسم محمد عبد الحسٌن الكرٌماوي772

1966بدرٌه سبعضحى شهاب احمد العٌدان773

1978صالحه حنونعلً حسٌن علً كعب774

1976سهام حسناحسان عبد الجبار فلحً حسٌن775

1977شكرٌة صالحانكامران رحمان غٌدان السورمٌري776

1976مائدة  راضًزٌنة عبدالهادي  سلمان العجٌل777ً

1965جهاده جهادمٌسون محمود كٌطان الزٌدي778

1966ٌازي علًسعدٌه عبدهللا علً معامٌر779

1960خٌرٌه مهديسعاد جسام محمد الفضل780ً

1966حظٌه عٌدانعلً جاسم محمد عبدي781

1961لطٌفه رهٌفكاظم عسكر نعٌثر الدراج782ً

1966حمدٌة فاضلسند عبدالجبار محمد كرٌدي783

1978بسعاد كاظمعلً سامً جبار الدباغ784



1978سهٌله كاظمحسنٌن عامر عبد الجزائري785

1967زكٌه صدعانحاتم كامل حمٌد السوٌداوي786

1981علٌه نجمسمٌر طعمه فارس المسعودي787

1980سلوى حسٌناٌام عبد االمٌر سعٌد سعٌد788

1961خدٌجه همالنحمدٌه حمزه نادر789

1982حسنه حسنهانً راضً هانً الفتل790ً

1980بشرى عبد الصاحبعباس فاضل محمد الدراج791

1961طشارة مشٌعلسلٌمة هامل ثابت نوٌصري792

1961نصره عبد النبًفوزٌه عبد شدهان793

1966كظٌمة ناصرولٌد مصطاف حسٌن حسٌن794

1979دجله  ماضًحٌدر داود سلمان رضوي حسٌن795ً

1967فلٌحة حسٌنمحمد جار هللا حسن المجمع796ً

1980كمٌلة غالًنادر ناصر كاطع الغرٌباوي797

1961جمٌله عبد هللاخالده علً موسى بنً الم798

1961فخرٌة هادينوال  ذٌاب احمد الجبوري799

1961غنٌة هوبًنضال فلٌح رحمن الشحمان800ً

1966سلمى ٌحٌىنعم بهجت احمد ادٌب احمد ادٌب801

1967شكرٌه حسٌنلٌلى كاظم صكبان802

1967عوفه عودهمحمد مرهون حمادي العبٌدي803

1979صبرٌه حمٌدتحسٌن هوٌش حسن الكعب804ً

1961كرٌمة علًسمٌرة عبدالحسٌن ابراهٌم التمٌم805ً

1980كفاٌه حسٌنمحمد جاسم محمد806

1982نزهت عباسعباس موفق صادق القزاز807

1961جمٌله كرٌمنادٌه ابراهٌم زٌدان الغزاري808

1982سهام حسباحمد هاشم رسن الخزعل809ً

1983سمٌرة عبد عباسحٌدر محمد مفٌد  حمٌد الحلف810ً

1966نعٌمه ناويٌحً عطوان محمد الشمري811

1961فضٌله علًخالده عبد االمٌر محمد الصكٌري812

1981هناء عبد المهديحال شاهد ٌوسف الجبوري813

1983لٌلى ابراهٌمحٌدر عبداالمٌر عبد عبد814

1967عطٌه جاسممحمد حمدان حسون العجٌل815ً

1983ماجده خلٌفمصطفى طالب عبدهللا الجابري816

1967عدوٌة عبدالستارسومر سلمان جارهللا االنصاري817

1961صدامه شفًرسلٌه جعفر حمود السودان818ً

1966جمٌله عباسشهاب احمد حمد الجناب819ً

1967خدٌجة عبد اللةقٌسٌة فهد عوٌد كرطان820ً

1967شكرٌه محمودبان  فاروق محمد العان821ً

1967حسنه سلمانمحمد حسٌن جراد جراد822

1961بدرٌه جاسمحرٌه ٌاسٌن جاسم السودان823ً

1961طرفه حسنحكٌمه شهد جازع السعٌدي824

1967ثالثه خمٌسحمده صبح سمرمد سمرمد825

1986ناهدة مهديحسٌن حمٌد رشٌد االنباري826

ٌَر827 1986ساجدة هاشممهدي شاكر عبدالصاحب غد

1962دجمه زاملعوٌد كرٌم عباس المسعودي828

1968عانه شكورامٌره حسٌن برجد البٌات829ً

1962كاظمٌه راضًسهام جبار جٌاد السودان830ً

1968حٌاة قدوريربٌع رستم حسٌن االمدي831

1961سكنه فرجمدٌحه كاظم حسٌن السراي832

1968فوزٌة نصٌفبتول علً محمد الحسن833ً

1967خضرة مسرهدثائر راشد محمد الشمري834

1988ماجده عباسمحمد عامر عبد هللا الحسٌن835ً

1988خوله عبد الحسٌنزٌد ضٌاء صادق الخفاج836ً

1968صبٌحه حبٌبهٌفاء نوري كاظم الشمري837



1968لٌلى حمدرباح عبد الرزاق ازغٌر المسودن838ً

1962فهٌمه عبدصبٌحه خضٌر وداعه الدبٌان839ً

1988بتول عبد الحسنتٌسٌر علً عاٌد الثوٌن840ً

1968فطٌم صالحسعدٌه خلف صالح العبٌدي841

1962فاطمة موسىحٌاة شائع قاسم الموسوي842

1968سعدٌه عبدناظر طارق جٌاد القٌس843ً

1967لٌلى وهٌبفاضل حافظ فاضل القٌس844ً

1962سكنه كاظممصطفى علً شالل الدراج845ً

1962خمشه ثجٌلمحسن حانه جبر العكٌل846ً

1962زهرة محمٌدكرٌم مانع راشد البٌضان847ً

1985رقٌة تمٌرمحمد عبد الصمد جابر الراوي848

1961ثمٌنة رشٌداكرام عبدالحسٌن عبداالمٌر الطائ849ً

1968حمزٌة حسٌنطه عجاج محمد دنٌنه850

1967منى محمدمحمد خاجً عبد النبً حدٌث851ً

1968بدرٌه شٌر علًاٌمان نعمه عٌسى عٌسى852

1962غرٌبه عبد األمٌرقطر الندى فؤاد حسن الخزرج853ً

1968صبرٌه دواحسعد حسٌن فرج العٌثاوي854

1961نهودة مظلومنداء ابراهٌم خماس العزاوي855

1988مدٌحة احمداٌهاب قٌس علً الدلوي856

1988اشواق طالبمنتظر راجح فرحان الزبٌدي857

1989زهرة عبد الرزاقلٌث بهاء حسٌن858

1986خٌرٌه رواكعلً عٌسى عطٌه عطٌه859

1962شرٌفه رشٌدمنئ محمود سلمان الزبٌدي860

1961بدرٌه خلفاحالم عبد علً هاشم المحمداوي861

1987فضٌله عبد علًحسن محمد حسن البناء862

1985صبٌحه هاشمعلً سالم عبدالحسن الربٌعاوي863

1962نعٌمه  غانمسالمه حمٌد راه864ً

1962سعٌده عكلهنضال لطٌف عطٌوي الفهداوي865

1969شتات محمدكمال احمد حسن الصجري866

1962ملكٌه ماهودسعاد  عٌسى  اسماعٌل الالم867ً

1998ٌسرى فرحانكرار محمد عبد الحسن المساري868

1990زٌنب  شاكرسٌف  علً  حسٌن آل فضل هللا869

1969حمدٌة سالمأقبال علً محمود العزاوي870

1997ذكرى طهحسن علً حسٌن871

1962باسمه عبد الهادينمٌر سلمان عبد الغنً قمبرآ اغا872

1962فوزٌه صادقدلٌله عقٌل عباس المهداوي873

1997مها مجٌدنبأ ضٌاء ابراهٌم ابراهٌم874

1991نعٌمة حمٌدمحمد قاسم محمد البهادل875ً

1969عٌده مخٌلفامل جمٌل فرج العٌساوي876

1962شكرٌة مردانعباس حسٌن شمخً الجعاري877

1969رسمٌة احمدأسراء كرٌم أحمد العزاوي878

1996ضحى كاظمسٌف عامر حمودي حمودي879

1962امٌره ٌوسفاسمهان خزعل حسن السودان880ً

1962حلٌمه محمد تقًعفاف حسن هادي الساعات881ً

1970تاٌهه علٌويثامر هادي شلب الكوام882

1993رسمٌة محمدزهراء  حامد ٌازع الالم883ً

1969ساهره ٌوسفمصطفى ابراهٌم احمد الكروي884

1962كامله علٌويحلٌمه حمدان ملكه885

1962وحٌده عبد الحسنفوزي وهٌب حشٌب الضمٌد886

1969فوزٌة علًخالد سعد احمد العبٌدي887

1969فاطمة احمدنداء عزام محمد المنصوري888

1995فاتن خضٌرحسن محمد حسٌن صالح المهٌدي889

1970كمٌلة ابراهٌمخالد ابراهٌم عبدهلل عبدهلل890



1969صبٌحه محمدصادق عبدهللا عباس الزوبع891ً

1991فردوس عبد االمٌرعلً مازن طالب العنبك892ً

1969رسمٌه عبداالمٌرعلً  صالح مهدي جٌاد893

1992سلٌمه حسٌناحمد جاسم  هاشم كصاد894

1969نعٌمة حسٌنخضر عبد هللا عواد المعٌن895ً

1969جلٌلٌه سلمانعائده محمود علً غرٌباوي896

1995وداد هاديمهدي محمد مهدي الخاصك897ً

1993افراح خلٌلامٌر علً عباس المعمار898

1962فوزٌة   حسنمثال  حمٌد   نمر الزٌدي899

1991سنان جودةأمٌن سلطان عبود السعدي900

1968ماجدة شكرجمال ابراهٌم محمود العان901ً

1962رسمٌه حسنمدٌحه مظهر كاظم الجناب902ً

1992نورٌة مشطعلً صباح عون الجٌزان903ً

1962صدٌقة اسماعٌلامال عباس مهدي المسعودي904

1994بدرٌة مجٌدحسن جعفر حسن الحفاج905ً

1971حمدٌه احمدلمٌاء حمٌد علً العكٌدي906

1971نهاد عبدالعزٌزهدٌل عامر مهدي القٌس907ً

1963صبٌحه خادمسهٌل عباس ارخٌل الحسناوي908

1963فتحٌة مجٌدسلوى صادق علً حمٌري909

1963طبٌعه جلوبكرٌمه احمد عبد عتب910ً

1971عجبة عبدجهاد  احمد ورور ورور911

1963وبرٌه باشطنوال كاطع مادي ال سلٌم912

1963حمدٌه غزالنضال خلف كاطع الشمري913

1963نعٌمه محمودفطٌم جاسم محمد الشمري914

1963صدٌقة  مصطفىحسٌن غانم حسٌن االسدي915

1971خمٌسة عباسندى جواد كاظم المشهدان916ً

1963زهرة بدن مهتلف ماجد حسن علًمثنى ماجد حسن البٌضان917ً

1963دله هاديمحمود داود محمد الدلف918ً

1963عدٌله خلفناهدة جبار لفته الالم919ً

1970مشتهاٌه كناشعلً عبٌس طالب الحمدان920ً

1972وضحه محمدخٌرٌه عبدهللا منصور العٌثاوي921

1970ظهٌرة عبد الجبارسالم محً حمدان التكرٌت922ً

1963طاكه رسنصالحه حسن ماٌع الحرٌشاوي923

1970الفٌه  عبد الزهرةسناء  محمد  هادي  البوذبحك924

1963نوال الزمجعفر بشار حسٌن التمٌم925ً

1971ماهٌه عبدخوله علً نصار نصار926

1971انتصار  عبد المجٌداسماء  خالد سلمان الجبوري927

1971زٌنب محمدسهٌله محمود ابراهٌم البدران928ً

1970زٌنب عبوداحمد عٌسى مظلوم الدلٌم929ً

1972صبٌحة محمدمحمد سلمان زبار المعٌن930ً

1963رضٌه عباسكاظمٌه حسٌن جبر التمٌم931ً

1963حمدٌة حسٌناحالم حسٌن محمد التمٌم932ً

1963كرجٌه حبٌبموحان عبدهللا خضٌر العامري933

1971عنود شعبانمرتضى  سعدون فوزي الموسوي934

1970خاور حسناٌاد سوزي مراد الخزعل935ً

1971فوزٌة محمودلمٌس عبٌد مجباس الجبوري936

1970نزهت داوداسراء طالب وهاب وهاب937

1971ناصرٌه منهلاحمد عسل كنهور المشرف938

1971امنه احمدمحمد احمد ٌوسف الشمري939

1963زهرة  عطٌةسالم  عرنوص كشٌش العكٌل940ً

1971علٌه نجماسامه  عباس حسٌن حسٌن941

1970فوزٌه ابراهٌممنى خزعل علً ال فتله942

1971خٌرٌه علًعالوي عواد فٌاض العزاوي943



1963لطٌفة هاديطه عبد الحسٌن كاظم الوائل944ً

1970مراتب علوانامان عازي عبد الدلٌم945ً

1974هٌفاء  خلٌلاٌثار طارق خلٌل العبٌدي946

1972لٌلى كاظممحمد سعٌد عبد زٌدي947

1964نورٌة حسنخضٌر عباس حسن البٌضان948ً

1972ردافه علًحسن عناد نهار نهار949

1974كمٌله جرادكرٌم نعمه عبد العرٌض950ً

1964حكٌمه ابراهٌمباسم  عباس مهدي الحسناوي951

1972كمٌله جاسماوراس خالد نافع القٌس952ً

1964سدوه ٌعقوبمحمد ٌاسر ٌاسٌن البعاج953

1972فضٌله حٌدرمنى عبد الستار سلٌم البغدادي954

1964نورٌه حسونحمدي محل محمد الربٌع955ً

1964نورٌه مباركمها صبار عبدالرحمن عبدالرحمن956

1972حربٌه جاسماالء حسٌن علوان الجبوري957

1964سلٌمه سعٌدعواطف عباس جاسم الكٌم958ً

1972حمدٌة عودةشعبان كرٌم جاسم الجبوري959

1974وفاء عبد الوهاباحمد ٌاسٌن حمد الذهٌبه960

1964بسنه محسنفاطمه زبون سلمان الساعدي961

1974نجمه حسٌنعلً ناصر حسٌن الصعب962

1974شٌخه  ابراهٌمحسن  أحمد حمزه عل963ً

1972مسٌرة عباسنجم ندى زوٌع الزٌدي964

1964هدٌه سوٌلمعلً عبد  حمٌد دلبوح965ً

1974لمٌعه علًمحمود علً فزع المشهدان966ً

1973روة حسنمشتاق سماعٌل جاسم العزاوي967

1964سعٌدة علًشاكر مهدي عبد الحسن الخلٌان968ً

1972سلمى كلٌبجمال علً جاسم المحمدي969

1964هدٌه صبركرٌمه اسماعٌل دوٌح الزبٌدي970

1964صدامه جمعهابتسام عبد الكاظم هلٌل العتاب971ً

1964خزعلٌه مهديهٌفاء  كوثر عبد اللطٌف الطائ972ً

1972نعٌمه احمداحمد طه حمادي المشهدان973ً

1964وجٌهه عمراناٌاد حسٌن علً المندالوي974

1964غنده عطٌشجمعه عبدهللا مبرم العل975ً

1964زهٌره زورهاضواء عبدالواحد جاسم السودان976ً

1974مسٌره خلفهدٌه خلف احمد العامري977

1972امل عبداللطٌفماهر محمود حسن الدلٌم978ً

1975زوٌدة غالًمحمد علً حسٌن العتاب979ً

1964حرٌه العٌبًوحٌده فرحان كعٌد العلٌاوي980

1973لٌلى رشٌدغسان بدر صالح القٌس981ً

1974نجٌة مهديمحمد فاضل عبود الدلٌم982ً

1972باسمة علوانمها مجٌد محمد امٌن العزاوي983

1973فوزٌه طركًعبدالرزاق عبدالحمٌد خشمان الدلٌم984ً

1964مرٌم محمدفائزة احمد هادي الحرچان985

1965علٌه حمداننضال جاسم محمد الفرطوس986ً

1965وٌرٌه سلطانكرٌم سالم بشر الفرطوس987ً

1977منٌرة علًهالل مصطفى حسٌن الحمدان988ً

1978سالمٌة  خلفمحمد جاسم محمد الكرطان989ً

1965قندٌله عسللٌلى ذروان علوان العكٌل990ً

1965ساجده عرٌبًسلمى ٌاسر عبد علً الشمري991

1978عبده محمدكامل شالل مطلب الزوبع992ً

1965حسنه جرٌووصال ابرهٌم حسن993

1979خولة  ٌاسٌنمصعب عاٌد كصب الجناب994ً

1965خالدٌه هاشمماجد حمادي كاظم الحسن995ً

1965زكٌه مكطوفكردٌه عباس خرٌجه996



1965صبٌحه علًامٌر عبود مفتن مفتن997

1976شكرٌه عودهصفاءالدٌن عبدالكاظم خضٌر الهنداوي998

1975حسنه جساممحسسن عبد حمود الحٌان999ً

1964هٌله محسنهدٌة عباس مناتً الحمران1000ً

1978شنونه رزٌحوسام مشتت الزم الرستٌماوي1001

1976رجاء محمد رؤفسلوان سلٌم عباس الصادق1002

1976ذاتة جالباحمد كاطع خلٌل المالك1003ً

1965نعٌمه علًعلً مرتضى داود العباس1004ً

1965هاشمٌه حسٌنزٌنب محٌسن حزام العطوان1005ً

1965صاكة فرجكلثوم صمود سعد الدراج1006ً

1964مكٌة كطٌفاقبال جخٌور عذٌر المالك1007ً

1979سعاد حكمتبسام محمد عبدالجبار عكٌد1008

1977فلٌحه باقرعالء مهدي محمد الدلٌم1009ً

1976سعدٌه مجٌدفائز هاتف عبد النجادي1010

1977نجود حنتوشعبدهللا خلٌفه خلٌف خلٌف1011

1979جمٌله مخلفباسم نعٌم عجالن الشٌحاوي1012

1965شرٌفة عبدمظلومة محمود علً الردٌن1013ً

1975ملوكً علًصفاء عبد الكرٌم فرحان السقاء1014

1976نجمه كربولمهند طه علً عل1015ً

1965نٌه عنونولٌد سلمان عبد هللا الدهان1016

1977خالده جساماحمد شهاب احمد السامرائ1017ً

1965فطٌم علًعٌسى فارس ابراهٌم ابراهٌم1018

1965سلٌمه لطٌفمائده فخري جمعه الهٌب1019

1965رجٌة راضًحلٌمة عاشور عبٌد المطٌري1020

1976مهدٌه صالححسن عبدهللا جاسم الفالح1021ً

1965خشاره عطٌهابتسام سلمان حمٌدان1022

1965كاظمٌة قاسمانتصار  عباس عزٌز القرٌش1023ً

1965لطٌفه حافظحسٌن عذاب صٌهود فراطسه1024

1975علٌة علًعامر احمد ذهب المجمع1025ً

1966زهٌه ثجٌلحمدٌه شنان عربً الفاضل1026ً

1985نهله احمدمضر اٌاد شوقً الغراب1027ً

1966كابشٌه فرجفضٌله نجم عذٌب عذٌب1028

1966غركه سلمانمحمد عبد  وناس النجادي1029

1966نعٌمة حسٌننهله نجم عبد عبد1030

1965صدامه عبودهادي عطٌه كرٌم الفرطوس1031ً

1983سعدٌة اسودمسار قحطان عبد هللا الكرطان1032ً

1985ازهار حسنعمر عبدالكرٌم محمد السوٌداوي1033

1984حلٌمه خضٌرحازم محمود عبدهللا القره غول1034ً

1984نجاح فرٌحسٌف سمٌر فرحان الكبٌس1035ً

1966ملٌحه هاديفوزٌة عبد الرضا محمد شالكه1036

1983هناء محمد سلٌممثنى فؤاد محمد عادل العبٌدي1037

1985بشرى مصطفىعمر محمد احمد االحمد1038

1966زاجٌه شنٌنقاسمٌه محمد حٌدر الٌاسٌن1039

1966علوٌه عطٌهطالب جبار مزٌد الربٌعاوي1040

1966خمٌدة حساننعٌمة قاسم ٌاسٌن الساعدي1041

1983فخرٌه عبدهللمحمد صباح محسن معموري1042

1965هلٌله حنونسمٌره  هامل مفتن جعباوي1043

1966وبرٌه ناهًماجد حامد حسن خضٌر1044

1984نورٌه شاكرمحمد جاسم محمد الزبٌدي1045

1966طلبه رمضانلمعان نوري علً الخفاج1046ً

1982وداد حموديسٌف عماد ٌاسٌن الوران1047

1984سعدٌه دلفعمر خالد احمد الدلٌم1048ً

1983امٌرة خضٌراٌاد طارق عاشور الحٌال1049ً



1966شكرٌه فرحانباسمه عبدالعباس صدام1050

1966فضٌله عكلهعدي محمد ذرب السودان1051ً

1966مٌت عبدسعاد زغٌر دلبوح سراي1052

1981فاطمة قاسمعقٌل مكصد عبد هللا الساعدي1053

1965بدرٌه محمدامٌره ناهً عنبر الزٌرجاوي1054

1966امل محمدضٌاء صباح علً خلف1055

1984هٌام اسماعٌلاحمد عادل عبد القادر القٌس1056ً

1966امٌنه غٌدانسوسن صفر محمد1057

1982باخته فرحانمازن كاظم ونان الغرٌري1058

1980مهدٌة محمدزٌنة علً صباح الجبوري1059

1966دره جونهجلٌل برهان علً الموسوي1060

1984طلٌعه محمودابراهٌم حسٌن علً كرغول1061ً

1983سبٌة خضٌرعادل عبٌد زٌدان النوفل1062ً

1981شكه محمودسعٌد علً  محمد الجوارن1063ً

1980سامٌه عبدالقادراثٌر  ضٌاء ٌوسف نداوي1064

1966حمدٌه راضًزهره قاسم عباس المالك1065ً

1985ساهره عبد الجبارسرى رؤوف محمود الجبوري1066

1967كلستان عبدجمٌل مهدي محمد القره لوس1067ً

1987بهٌجه عباسنعٌم ابراهٌم احمد احمد1068

1966حلٌمه شامخعادل وهب عبدي العطوان1069ً

1967جسومه محمداٌمان رحٌم جبار السودان1070ً

1988امٌنه محموداحمد حسام الدٌن جمعه السامرائ1071ً

1967شكرٌة راجًسعد عدنان خزعل سعٌد1072

1989باسمه محمداحمد كمال محمد الجبوري1073

1986شهباء حسنٌاسٌن طه عبد الباقً العان1074ً

1967سنٌه محمودهناء حمدي احمد نفاش1075ً

1967غنده رسنكرٌم كامل حسٌن خزرج1076

1967كاظمه حسبعروبه كاظم كطان الصبح1077ً

1967عزت عبد الرسولسلوى جعفر جواد الموسوي1078

1967بطه والًاحالم عباس غتر العطوان1079ً

1967ماجدة باقرنادٌة حسٌن محمد كمونة1080

1986جنان جبوريحسٌن علً طالب الحبوب1081ً

1989فضٌله جاسممحمد عباس خٌرهللا مالك1082ً

1967موهة عبد النبًالهام مطشر المً الدراج1083ً

1966رجوه عودهخلفه خابط جاٌد1084

1967سعدٌه  محسنمحمد رٌسان جبار  الربٌعاوي1085

1967هٌله عبد الحسنعبد الرضا خسن ساهً الشوٌل1086ً

1992حٌاه محمدحسٌن علً حسن الجبوري1087

1966شكرٌه علوانحٌدر عبداللطٌف محسن راشد1088

1992نهله احمدحٌدر اٌاد شوقً الغراب1089ً

1967سلمى عبد الرزاقمها صادق محمد جواد الدالل1090

1986حمدٌه سعٌدمحمد محمود جاسم الجناب1091ً

1989نبأ اسماعٌلتبارك علً فخري الزبٌدي1092

1967جمٌلة لعٌبًرابعة شرهان غانم الساعدي1093

1967سعدٌه وهٌبرجاء عبد الجبار محمد السعدي1094

1985انتصار عطامالذ صالح فرج فرج1095

1967بطاقه عبد الحسنبحر حسٌن حافظ الهلباوي1096

1967فوزٌة كاظممحمد عبدالكرٌم جاسم الدراج1097ً

1988جنان حمٌدمصطفى جمال سلمان آل عثمان1098

1967هضٌمه هنديرحٌم عبدهللا محمد البركاوي1099

1966ملكٌه حسٌنسناء علٌوي ناهً الداودي1100

1987لٌلى ابراهٌمخالد ابراهٌم علً الزوبع1101ً

1989االء متعبٌاسر راتب ممدوح ممدوح1102



1967صدمه كاظمسعدٌه حطاب جبر الحلف1103ً

1989حلٌمه محمدعلً مخلف عل1104ً

1967بدرٌه خرٌبطمحمد الزم جارهللا السراي1105

1994ابتسام صالحابراهٌم صباح طه السامرائ1106ً

1969فتحٌه محمودانتصار خضٌر شرٌف التمٌم1107ً

1969حمدٌة  سالمعمران جٌاد منشد الحمٌدي1108

1967بنٌه عبرهفضٌله حلو جثٌر الكنان1109ً

1993انتصار  صالحاحمد  عزٌز عبدهللا  الجبوري1110

1969رسمٌه ستاررائد حامد سلٌمان المندالوي1111

1968نعٌمة كاظموسام حسن كتاب كتاب1112

1968امٌنه حماديمنال علً عطا الشمري1113

1967فطومه جمٌلعدوله حسن علً عل1114ً

1994بٌداء نافعمحمد ناظر مزاحم الراوي1115

1999صفٌه هراطصالح حسن سرٌبٌت الجناب1116ً

1967صبٌحه نجمكلثوم رزوقً مهدي العجٌل1117ً

1968نوٌره سعدونهناء صابر خلف1118

1968حبٌبه هلٌلحسٌن نعمان سلمان الكرغول1119ً

1968كاظمٌه العٌبًستار جبار رجً الحمٌداوي1120

1967مدٌنه عبدرجاء علً ناجً الربٌع1121ً

1996جزائر محمودابراهٌم اسماعٌل ابراهٌم خمٌس1122

محمد عبدالعلٌم عبود عبود1974جلٌله عبدالكرٌمحنان زٌدان داود داود1123

1999سمر محمدسجاد كمال خضٌر خضٌر1124

1969فطٌم عذٌبنعومه عبدالنبً ٌوسف بنً الم1125

1969نجٌمه منصورمؤٌد خلٌفة عواد لتمٌم1126ً

1968مرٌم شوكتبشرى حٌدر ابراهٌم الربٌع1127ً

1968حسنه ساجتسناء رشٌد مجٌد مجٌد1128

1967سمٌرة سالمعلٌاء داود سلمان العطار1129

1968فندٌه علوانفاطمة سلمان محمد محمد1130

1996ساهرة علواناحمد حسٌن عبدعلً الخزعل1131ً

1969مطره  عبد النبًعدنان  فرحان  شتال الكنان1132ً

1994اٌمان عبدهللااوس عبدهللا ٌاسٌن المشهدان1133ً

1968سعدٌه عباسوفاء ٌاسٌن اسماعٌل اسماعٌل1134

1968بدرٌة رسنسهام عبدالحسن فرج العامري1135

1968خدٌجه عبد الواحدعلً غالب عبود النعمان1136ً

1967هٌله حمٌدازهار جبر هاشم هاشم1137

1967صحٌبة  بداحًباسمة  خضر عباس السعدي1138

1968علٌه جاسمبشٌره مطر كاظم دراج1139ً

1968لهمود حسٌنسلٌمه عٌالن كاظم العمٌري1140

اكرم ثامر عاٌد الهٌبًنادٌه حازم ذنون العون1971سلوى علًابتسام ثامر عاٌد الهٌب1141ً

1994رجاء سلٌمعالء سعد عبدهللا الدلٌم1142ً

1971سحن  علٌويهناء فارس محارب ال ازٌرج1143

1971فخرٌه مهديمٌساء طالب حبٌب الجادري1144

1971رحٌمه هاشمعلً ساهً دوٌش دوٌش1145

1971فخرٌة عجرمعادل بالسم مهاوي المذخوري1146

1969صفٌه زاٌرغانم عبدالساده خلٌف النصار1147

1970صبٌحه وحٌدثرٌا جاسم طاهر1148

1971عنٌده جاسمنجم عبدهللا داخل السراج1149ً

1971فخرٌه قاسمطالب حسن هوبً الزبٌد1150

1971ظلمه خضرفضٌله رشٌد اموٌع العكٌل1151ً

1970لمٌعه كوكزحسن هادي فرحان الربٌع1152ً

1971رجاء داودخنساء عبد القادر عبد الرزاق العجٌل1153ً

1969لٌلى محمدسعدٌه ٌوسف زاٌد  الجماله1154

1969سعدٌه ظاهرمجٌد عبدالرسول عبد الضاٌف1155ً



1969صبٌحه عباسهٌام عبد الحسن طالب الشجٌري1156

1969كاظمٌه حماديصالح عرٌبً سلمان الشوٌل1157ً

1969مجٌده جودهعبد هللا طاهر هاشم الموسوي1158

1971موهة زغٌرباسم بدر طعمة الموزان1159ً

1970نجٌه جارفرٌد هاشم موزان الجادري1160

1970جسومه داودحٌاة رهٌف رحمه الساعدي1161

1970جماله عطٌهسكنه حافظ عبد الكنان1162ً

1971فوزٌه حسناوسام عبدهللا عبدالكرٌم عتبه1163

1970فطٌم علًنضال فرٌد خلف الهاشم1164ً

1971فرحه ساجتبدٌعه شرٌف حسٌن الساعدي1165

1971سنٌة جوادزاهده حسن علً الجبوري الكرٌع1166ً

1970سجودة غالًمحمد زكً مفتول العماري1167

1971سعاد كاظمستار جبار جاسم الجٌزان1168ً

1970نبهار حسٌنوهاب احمد علوان العامري1169

1970فضٌله كرٌمشذى عبدالحسٌن جبر جبر1170

1970مزنه دنٌنهناء حسن كنهٌر مكاصٌص1171

1971اجماله مغتاضمحمد محسن عٌدان المصلوخ1172ً

1971حرٌة  مريطه عبدالحسٌن موسى الم1173ً

1969مشتل رٌسجنان عكال مجه الجوران1174ً

1970مكٌه بدربشرى لعٌبً جعفر الدراج1175ً

1969زهرة اموريقاسم جبار كاظم السادة الشالمطة1176

1970حٌهن شاللعبد الحسن خمٌس حمزه زٌد1177

1970كتٌبه طعمهفالح موشً عاتً الساعدي1178

1970كلثوم موسىحنان عبدالستار عبدالوهاب السعدي1179

1969خاور مرزاسندس زٌدان خلف خلف1180

1970علٌه عباسسناء حسٌن احمد الجبوري1181

1969رضٌة حسن هادي  حسن هاديعفان طارق حسن السعدي  طارق حسن جواد السعدي  حسن جواد السعدي  السعدي1182

1974شختاٌه حسٌنعلً شبوط محسن البهادل1183ً

1972شمسه غرٌبابتسام عبد هللا حسٌن العطٌه1184

1974جاسمٌه حمٌدمٌسون عبد الزهره زنٌد الالم1185ً

1975فضٌله حوشًعماد خلف عبٌد الدلف1186ً

1972نظٌرة حمٌدمصطفى هاشم اسماعٌل القٌس1187ً

1975نعٌمه حسٌنمحمد عبد الزهره حسن السوٌعدي1188

1973حنٌنة سندعلً حسٌن سلمان السراي1189

1974نورٌه حسٌنعدنان عبدالواحد حسٌن التمٌم1190ً

1973فتنه واديخمٌس رغٌف شكاكً الشمري1191

1975امٌره حسٌنجمٌله عبٌد عباس ال فرج1192

1975ثمٌنه كمالسهٌل نجم عبٌد التمٌم1193ً

1975فوزٌه فرجصباح نوري نعٌمه نعٌمه1194

1971خٌرٌة محمد علًمٌسون صادق احمد احمد1195

1972حكٌمه  جار هللارعد  زٌارة  مطشر  السراج1196ً

1973جاسمٌة علًطالب مزهر خمٌس1197

1972غنٌه عبدالحسٌنجوده عبدالكاظم شمخً الالم1198ً

1974رسمٌة عبد الحسنٌحٌى فرحان عبد الرضا الجناب1199ً

1972فاطمه جاسمعامر داود سلمان الزٌدي1200

1972ودٌه فلٌحعادل قاسم ناصر البهادل1201ً

1971امٌره حمٌدسناء سبع خماس برٌجات1202

1973فهٌمه خلفغالب سلمان محٌسن الطائ1203ً

1973سلٌمه عباسباسم قاسم حسٌن البدنٌن1204

1975رسمٌه رشٌدحٌدر  صبٌح علً النجار1205

1973خدٌجة  محمد علًحسن  داود  ناصر الطلٌح1206ً

1974سعدٌه حسٌنعباس فاضل هاشم العجٌل1207ً

1974سورٌة محمدهٌثم داود سلمان1208



1971رتبه سٌدعدنان قاسم مطر بنً الم1209

1974حوري طاهرعباس خلف حسٌن الفرٌج1210ً

1974ادٌبه سلماناحمد موسئ هاشم احمد1211

1974التون شاهٌنتقً باوي محمد1212

1973نعٌمة ابراهٌماشواق سلمان حسٌن جعٌفص1213

1971نزاهت حسٌنعلً جالل عزٌز النقٌب1214

1972فاطمة عكٌلحٌدر خمٌس محمد الزٌداوي1215

1974سنٌه محسنسعد زهراو صخً الطائ1216ً

1972نوشه لفتهفاطمه حمود  حمٌدي السعدون1217

1974سعدٌه محمدعباس شٌتراو برغش الكعب1218ً

1974سعدٌه كرٌممهند علً خزعل الالم1219ً

1975سمٌره  ٌحٌىابراهٌم  عبدالستار  خضٌر  النعٌم1220ً

1972فضلٌه صالحمؤٌد حسون عبود السلمان1221

1972غنٌده كرٌمعباس طاهر جبار العكٌل1222ً

1979كمره محًعالء جمٌل مرٌح الكركوش1223

1975وحٌده داودمحمد عبد عاجب الحمٌداوي1224

1977حسنه مجٌدباسم زٌاره جعٌدي الكرٌزي1225

1978جسٌمه شالكهنذٌر حنون حسون الدراج1226ً

1979مدٌحه حسٌنزٌد كاطع عبدهللا الكرم1227

1976زهره عودهعلً جبار دكنوش الشمال1228ً

1977نورٌه صادقحٌدر مرزة كاظم االسدي1229

1978سناء حبٌبثائر ابراهٌم عباس الخفاج1230ً

1979حٌاه عبدماهر كاظم درٌول الساعدي1231

1977انتصار شاويعمار فالح الزم الذهٌباوي1232

1978فطٌمه كوسًحٌدر سلمان علً الالم1233ً

1978فضٌله علًفراس سمٌر كرٌم الجبوري1234

1976سورٌه قاسماحمد عبد هللا عباس العزاوي1235

1976لٌلى فرٌحخلدون علً جبر المولى1236

1976حلٌمة سباهًسٌناء محمد حسن حسن1237

1979تهانً عباسعالء اسعد مسلم الموسوي1238

1979رابعة عبداالمٌرمحمد موفق علٌوي خضٌر1239

1977فائزة اسماعٌلٌاسر خضٌر عباس السراج1240

1977فطٌمه عذافهرٌاض خلٌل خضٌر الشوٌل1241ً

1976مصرٌه زوٌراحمد عبدالكرٌم الزم الشموس1242ً

1978جوري عبدقاسم تركً جودة المجبل1243ً

1978خدٌجه لعٌبًلٌث غازي رحٌم الالم1244ً

1976فخرٌه عبدالحسنمحمد حسٌن سٌد كرٌزي1245

1979عفه سلمانمصطفى كرٌم حمود الجبوري1246

1980زهره مختاضسعد كاظم زاٌر الصبٌح1247

1978علٌه كنواهقحطان خلٌفة نوار االفرج1248ً

1977نعٌمة كاظمفٌصل غازي جالب السعداوي1249

1975لٌلى علًموسى عمران موسى عبدالخان1250

1979شمسه مجٌدناطق جعفر كعٌد الدلف1251ً

1976ابتسام  فاضلنبراس جلٌل  طالب الٌعقوب1252ً

1980كرٌمه صالحمحمد  شنٌدل ٌاسر1253

1975زهره مسلممعاذ جاسم نصٌف الزبٌدي1254

1975فاطمه شبوطصادق عبد الرحمن كاظم كاظم1255

1976صبرٌه خنداناحمد علً حسٌن الكوف1256ً

1977ناهدة عبداللةحمٌد وائل حمٌد الحٌال1257ً

1976نداء حسٌناٌاد رٌاض هاشم1258

1977عبوده حزامسمٌر لطٌف فلٌح تمٌم1259ً

1979انٌسه حسنسٌف حسٌن كاظم الدهلك1260ً

1978صبٌحه  علوانمناف  جاسم  عطٌة فرحان عكب1261ً



1977حمٌده بالسممصطفى سلٌم مهدي الحسناوي1262

1982حمٌده جبروسام لفته راهً العناوي1263

1987حبابة حسنعلً اسماعٌل   خٌون الكعب1264ً

1983افتخار محمدعلً عبدالرحٌم علً العوٌن1265ً

1980نجاة كرٌمعالء كامل علً عل1266ً

1986موزة  محمدعلً  عبد الكاظم  احمد  الزركان1267ً

1986سمره عبٌدمحمد كرٌم عبدهللا الزٌداوي1268

1980نضال علوانزٌاد مؤٌد علً الالم1269ً

1982امل شهابمصطفى فالح مرزة كمونة1270

1983سمٌره عٌسئشوكت عاصً ابراهٌم الردٌن1271ً

1985نورٌه مرادزٌنب فتاح علً أكبر الخٌاط1272

1983نجاة برعوسام عباس حسٌن السلٌم1273

1983نجاح غافلعلً عباس فنجان البلح1274ً

1982زهره جعفركرٌم جبار ابشٌر ابشٌر1275

1986شنونه  مغامسحٌدر اسماعٌل عذوف البطبوط1276ً

1986شذره خلٌفعماد مطر راشد المسعودي1277

1982هناء سمٌناحمد مشراف عبد االمٌر الردٌن1278ً

1981فطٌم لعٌبًعمار جابر فٌاض البنداوي1279

1986حمدٌه عدايحٌدر سعٌد ثجٌل الكنان1280ً

1985خٌرٌة دخٌلاحمد جالب حمود العگٌل1281ً

1983بهٌة جاسممرتظى داخل قاسم الموسوي1282

1987زهرة طهعلً ابراهٌم خلف الناج1283ً

1984هناء احمدحسٌن ستار عبد العامري1284

1980ازهار حمٌدعدي رعد عبد الكرٌم عبد الكرٌم1285

1980صبرٌه موسىحٌدر وحٌد مطلك الناج1286ً

1984مطره خضٌركمال عطٌه مرهج الركاب1287ً

1985كرٌمه نعمهعلً خٌون سالم الساعدي1288

1981صبٌحه عبديمنتظر عبدهللا كاظم الربٌعاوي1289

1987طرفٌة  بجايفاضل محمد حمود الزهٌواوي1290

1986سهام جمعهمهند حسن محسن العلٌاوي1291

1985سعاد حمادياحمد سعد لفته الجابري1292

1983سلٌمه  زوٌدمهدي  عبد المنعم  كرٌم  دراج1293ً

1984كرٌمة هاملمنتظر كاظم  دٌوان1294

1986وفٌة جبرحسن عبدهللا ثابت الرسٌتماوي1295

1984كمٌله حاتماحمد حسون نزال الرضٌع1296ً

1981سلٌمه حسنمحمد مجٌد عبد سواعد1297

1986علٌه  قاسمشاكر حنٌن منصور دراج1298ً

1981زهره سلطانعادل علً حبٌب عكٌل1299ً

1981سعاد جمعهمحمد راضً خلف الربٌع1300ً

1986عناٌة شامخعبد الهادي فالح فاخر الدنٌناوي1301

1981كرٌمه راضًاحمد لطٌف افرٌش الزامل1302ً

1993نسرٌن  حمٌدحٌدر سامً جاسم  كعباوي1303

1998منى ناصرعلً نذٌر  نوري  جالل1304

1992جمٌلة محمد/زٌنب  محمد حسن 1305

1987شوله رضااحمد شندوخ علوان العكٌل1306ً

1996زٌنب شهٌدحسٌن مؤٌد شاكر البعاج1307

1992ساهرة عبدالرزاقمصطفى محمد كرٌم الجبوري1308

1994سعدٌه عبد الرحٌمٌحٌى ماجد عبد ال ازٌرج1309

1989نازك علًمصطفى جمال كامل الطائ1310ً

1989جمٌلة محمداحمد محمد حسن1311

1987نهى هادياحمد هاشم حسن الدهلك1312ً

1998اٌمان عزٌزلواء المهدي سعدون جابر الموسوي1313

1992زٌنب جبارحٌدر نوري عوده الدب1314ً



1997صبٌحه خاجًمحمد داود سلمان الفرطوس1315ً

1988فندٌه كاظماحمد  مطشر خٌرهللا الحوٌلدي1316

1991ربٌعه سلماناوس عباس حٌدر الجوران1317ً

1994سلٌمة جبارةسٌف كامل بدن الزابج1318

1997نجاة عباسباقر محمد ٌاسر الجمٌل1319ً

1991دالل جواداحمد رضا حطاب السوٌعدي1320

1991سلٌمه دحاممنتظر محمد حبش العمشان1321ً

1989سلٌمه حسنهٌثم نعٌم هامش هامش1322

1993زهرة مزهركاظم عبد الزهرة حسن السودان1323ً

1988زكٌه عٌدانضرغام راضً كاطع الحجام1324

1991فضٌلة خلفاحمد اسعد عبد1325

1993حٌاة  مشالًمصطفى حسٌن كاظم محمداوي1326

1989خٌرٌة دخٌلرحٌل  جالب حمود العگٌل1327ً

1994فرحه خضٌرحٌدر رعد حمزه الشطاوي1328

1992زٌنب حمٌدصادق جبر خلف الدب1329ً

1993خولة عباسامٌر عبدالحسٌن ٌوسف الكروي1330

1993صبٌحة  علًعلً عامر كامل الشمري1331

1999اقبال كاظمابو الفضل العباس مازن كوثر الطائ1332ً

1988ندى كمالبارق موفق عبد الكاظم الربٌع1333ً

1987نضال حاتمنوري عبد الستار نوري العكٌل1334ً

1987جمٌله محمدمحمد قحطان احمد عبوش1335

1993مرٌم محسنحسٌن عبد علً عباس مطلك1336

1995االء كاظمحسٌن علً ابراهٌم الدهلك1337ً

1999اسماء صبريطٌبة مطشر نصٌر العكٌل1338ً

1987عٌده محمدقسمه دمٌن حنظل عكٌل1339ً

1999فاطمه علًمرتضى علً خزعل السعٌدي1340

1988نعٌمه   عبد الرضاحسٌن   خلف   كاظم   العبودي1341

1988مٌالده راضًبسام سالم محسن1342


