الفائزين بقرعة حج عام  2017لمحافظة بابل
االسم

اسم االم

التولد

المرافق االول

المرافق الثانً

رقم االستمارة

ؾ٘ؽٖ ؼؾٚلٟ

 1980ازّع ػثعاٌسك ٓ١صثر اٌرّّٟ١

669369

ِى ٗ١ػثٛظ

 1954ثٕاء زكِ ٓ١صطف ٝاٌغؽاب

409833

وٍّ١ح غؿاي

1927

455221

ػال٘ٓ تعؼ

 1972ػال٘ٓ تعؼ زك ْٛاٌؼؿاٞٚ

382498

غٍ١ؼٗ ظ٘م

 1948ػٍ ٗ١زك ٓ١ضكثان اٌطؿؼخٟ

141209

نىؽ ٗ٠ازّع

1950

216036

ٚخ ٗٙ١ػٍٟ

 1976اقؽاء ٔاخ ٟزٍٛاو اٌكؼثؽٞ

573842

ؾ٘ؽٖ ٔٛؼٞ

 1976ؾ٘ؽاء ػثعاٌؽز ُ١ؼاظٟ

554425

خّ ٍٗ١وؽُ٠

 1989زٛؼاء ظ١اء صازة اٌهؽ٠فٟ

564968

فط ّٗ١خٙاظ

 1983فطؽ ٗ٠ػال ٞٚػثعاٌّسكٓ ػثع اٌّسكٓ

388926

ػٍ ٗ١زكٓ١

1983

370685

قاِ ٗ١خؼفؽ

1972

632440

ٔداذ زكٓ١

1993

198335

تعؼ ٗ٠زكٓ

1981

7461

ؾو ٗ١ػطٗ١

 1977ظٔ١ا ػثعاٌّسكٓ زّؿٖ اٌهؽ٠فٟ

ؼقّ ٗ١ظ١دً

1971

ابتسام محمد حمزه الكرعاوي
ابراهٌم عبد االمٌر حسن حنٌر
ابراهٌم علً محسن الحسناوي
ابراهٌم محمد خرٌسان العزاوي
ابراهٌم محٌل فرحان الرفٌعً
احالم محمود محمد مجٌد
احمد حبٌب عبدالحسٌن البوسعبر
احمد حسٌن علً جراغ
احمد ضٌاء صاحب الشرٌؾ
احمد عبد الكرٌم راضً زور خفاجه
احمد عبد اٌوب عٌدان الخفاجً
احمد عبدالكاظم عبدهللا
احمد عدنان شمخً
احمد عمران كاظم الٌساري
احمد كاظم جواد البوزٌاره
احمد كاظم عاصً الخفاجً
احمد مطر عمران الجادري
احمد ناٌؾ كاظم الٌساري
احمد نور جعفر العوادي
ازهار حسن جواد الكاظم
ازهار حمٌد عمران الطائً
ازهار زكً محمد علً بٌرم
ازهار عبدهللا عبدالحسٌن احمد
اسد حسن عبد عامري
اسراء محمد هانً الكرٌطً
اسماعٌل راضً عبٌد
اسماعٌل عٌدان سبهانً خفاجً
اسماعٌل محمد شرٌفً الراجحً
اشواق عبد الكرٌم ٌوسؾ مفرج
افتخار هادي جودي خوجه نعمه
افراح لفته ناٌل ناٌل
افراح محمد خلٌل القٌسً
اقبال حسن علً المعموري
اقبال جبار عبد هللا شبر
اكرم فاضل حسونً فعٌص
االء سامً علً الخشخشً
االء عباس فاضل الشاله
امجد عبد الحسٌن مهدي كاظم
امل عبد االمٌر عهد عهد
امل عبد علوان الصفار
امٌر حسٌن علٌوي البدٌري
امٌر هادي عبد الزوٌد
امٌره علً شنٌن الخٌكانً
امٌره كاظم خضٌر الجرٌاوي
انعام عباس حسن الروٌمً
انمار سعٌد علٌوي العطٌه
انوار جابر جاسم خٌكانً
اٌاد حسٌن علً الثوٌنً
اٌاد ذٌاب جبار العفٌنً
اٌاد عمران عبد الخفاجً
اٌمان محمد كادوري رواشد

367784
7325

ِا٘ ٗ١واظُ

 1965تكّٗ ازّع ِطؽ اٌداظؼٞ

347038

و١ف١ح ػثع اٌسّؿج

 1954قٍّ١ح خثؽ ػث١ع قاؼج

125256

ٔظ ّٗ١ػؿ٠ؿ

1964

450091

فط ّٗ١ػثاـ

 1969اقّاػ ً١ػثع اٌسك ٓ١واظُ اٌدصاو

81869

فط ِٗٛػطٗ١

1954

487234

فع ٍٗ١ؼن١ع

ِ 1964سّع زكٓ ِٙع ٞتؼ١ؽ٠ؽٖ

422701

زّؿ ٗ٠ػثع االِ١ؽ

1964

162710

ؾ٘ؽٖ فؽزاْ

ِٙ 1955ع ٗ٠صىة ػثع اٌؼاِؽٞ

475274

واظّ ٗ١غٍ١ثم

ِ 1972سّع ِٙع ٞػثع اٌىؽ٠طٟ

684953

ٌ ٍٝ١ضع١ؽ

1965

28752

ِٛخٗ ٕ٘عٞ

ٕ٘ 1957اء ناف ٟػٍ ٞٛ١اٌؼطٗ١

435457

ٍِىٗ زكٓ١

1956

3691

فطُ قٍَٛ

1957

639207

ِٙع ٗ٠ػث١ف

1950

381145

خثؽٖ ػٕاظ

 1979ؼػع قؼ١ع تؽ٠ثؽ اٌعٌّٟ١

412967

ؼقّ ٗ١خاقُ

1965

631841

قىٕٗ ٔاػف

1959

282903

ٔٛؼ ٗ٠ػثاـ

1967

294683

فعٍ١ح ِسّع

 1956ضٌٛح ػثع ِكؽ٘ع ٌٛتاٞٚ

406788

٘ع ٜضع١ؽ

1992

408260

اٌٙاَ خاقُ

 1991ػٍ ٟػظ ُ١ػثاـ اٌصفاؼ

61389

ذّاظؽ خثاؼ

1993

121808

فط ِٗٛوؽُ٠

1950

ػط ٗ١نْٕٛ

 1947ؾٕ٠ة خاتؽ ِسّع تع٠ؽ

249491
ِسّع خاتؽ ِسّع تع٠ؽ

353634

ن١ٙعٖ ٔؼّٗ

1988

500388

اّ٠اْ زكٓ١

1982

376673

ٔا٘ ٗ١واظُ

1944

607650

اخس ٍٗ١ػثع

1949

474236

فاغّٗ ؼظا

1959

660180

ٍِٛن ِسّع

 1983االء ػّاؼ ٠اقؽ اٌؽت١ؼٟ

653154

زظٔ ٖٛاصؽ

1950

555785

فاغّٗ ٛ٠قف

٘ 1977ع ٜػثع اٌ٘ٛاب خٛاظ تالود

407215

5ػػتٗ فاؼـ

 1955قؼع ٗ٠ػٍ ٟواظُ اٌ١اقٟ

189189

ٔٛاي خٛاظ

1972

483223

ِٕ١ؽٖ ػثع

ِ 1970سّع تعؼ ظاٚظ ظاٚظ

665369

اٌمان حمزه عبد الباقري
اٌمان حمٌد سلمان
اٌمان عبدهللا محمد الدلوي
اٌمان كاظم عبدالحمزة المرشدي
اٌمان محمد علً عبد الكرٌم
اٌمن حمزه جاسم المعموري
اٌهاب حمزه نؽماس الكصٌرات
أنور جاسم محمد النافعً
أٌاد محمد عباس الجبر
آمال جاسم محمد الجنابً
باقر عبدالزهره محمدصالح ال براهٌم
بتول عٌدان حمزة حمادي
بتول محمد هاشم المعامره
بتول ٌحٌى بربن البربن
بثٌنه حمٌد عبدالرزاق الشطري
بدري طالب عبد هللا جمٌعات
بدرٌة عبد الزهره كاظم
بدرٌه حمزه سعٌد ربٌعً
بدرٌه ظاهر حسون جلٌحاوي
بدرٌه علً شطٌب حمٌري
بدرٌه كرٌم شهاب الجبوري
براق نبٌل مقداد عجام
بسعاد مهدي فلٌفل الشمري
بسٌم هادي حسن النجار
بشار جاسم حمٌد السلطانً
بشرى خلٌل ابراهٌم المحمد
بشرى صالح علٌوي الفتلً
بشٌر زٌاد عبد جعباوي
بهاء وهاب عبٌد الربٌعً
بهٌه عبٌد عراكً
تحسٌن عباس شاكر الحالوي
تركً سلمان صجل المعموري
تسواهن زكم عطٌه عماري
توزه عبدالحسٌن سماوي سماوي
ثائر بارح ناصر العزاوي
ثجٌل عبٌد زرزور العجٌلً
ثناء حمٌدي هاشم كمال الدٌن
جاسم عبد شطب الشطب
جاسم عبٌد حسان بنً حسن
جاسم عطٌه بعٌوي النافعً
جاسم محسن مجباس ال جاسم
جبار خلٌل ابراهٌم ٌساري
جبار حمٌد علً المنصوري
جبار عبد الواحد كزار ال شؽب
جبار عكله حسٌن الجزائري
جبار هادي علً الهاشمً
جمهر شمخً فارس النافعً
جمٌله حمزه حمداوي العجٌلً
جنان حمادي حسٌن جمٌعات
جواد كاظم علً العفاري
حاتم ذٌاب عاصً المعموري
حازم حامد حسون المسرهد
حامد جاسم حمادي حمادي
حامد عبدالعباس علً التمٌمً
حامد محمد منصور القٌم
حبٌب كرٌم علوان علوان
حده هاتؾ عبد الكاظم الٌساري
حربٌه ؼٌدان حسن الجبوري
حرٌه حٌدر محمد البصري

ِٙع ٗ٠وؽُ٠

1957

441039

زّؿ ٗ٠ػثع اٌكاظٖ

1966

498839

فٛؾ ٗ٠ػثعهللا

 1958خؼفؽ صاظق ِى ٟاٌدثاٞٚ

578500

ػ١عج ػثعاٌؽظا

1979

121912

ؾ٘ؽٖ واظُ

1961

35426

اًِ ػثاـ

1990

474325

اِ١ؽٖ خؼاؾ

1997

243926

ٔٛؼ ٗ٠ػؿاٞٚ

1981

664587

قٕ ٗ١ػثاـ

 1964قٕاء قؼ١ع ِٙع ٞأثاؼٞ

124991

واظّ١ح ػثاظٞ

 1976خٛاظ واظُ ناوؽ اٌطائٟ

163838

ٔؼ ّٗ١واظُ

1971

603599

تكؼاظ ػ١كٝ

1956

99240

ؼتاب ِسكٓ

1971

300303

نىؽ٘ ٗ٠اظٞ

1945

368527

فطؽِ ٗ٠سّع

 1940غٚاٌفماؼ اتؽاِ٘ ُ١طٍ١ف اٌثٕ١اْ

646845

زىّٗ ِعب

1962

639227

فٍ١سٗ اتؽاُ٘١

1962

204097

٘عِ ٗ٠سّع

1947

180549

ٚق ٍٗ١نّطٟ

 1946قؼع ٗ٠ظا٘ؽ زك ْٛخٍ١ساٞٚ

368112

ؼ٘ ٗ١غٕٛل

1943

433902

فٛو ٓٙزكْٛ

٘ 1937اظ ٞقٙؽ غ١الْ اٌدثٛؼٞ

123747

ٔعاي ػٍٟ

 1985اقؽاء تالؽ ؼظا نؽتٗ

191310

ؾٔٛتٗ زكْٛ

1951

420965

فاغّٗ زكٓ١

 1975اقّاء ِسّع زك ٓ١اٌكؼعٞ

557731

قاِ ٗ١ػثاـ

ٔ 1969كؽ ٓ٠واظُ ػثٛظ اٌّٙعاٞٚ

530449

ٍِ١سح ٠اقٓ١

1957

142827

قؼع ٗ٠واًِ

1956

146997

ػٍ ٗ١خثؽ

1974

133029

فاغّٗ ػٍٟ

1972

131215

ؾوِ ٗ١سّع

1942

147361

وظٔ ّٗ١ؼّٗ

 1982ؼٚاء ِى ٟن١ٙع اٌطفاخٟ

154511

ٔكّٗ ِسّع

1952

8107

ٔدّٗ ػثعهللا

1951

244975

افٕ١ؽٖ ضهاْ

 1949ؼخاء ٘اظ ٞػثاـ ػثاـ

ِٕٙع فؽ٠ك ِىِ ٟىٟ

670091

ذكٛا٘ٓ تعؼ

 1962ؼزّٗ ِاٌر ٔاصؽ اٌؼؿاٞٚ

561154

٘انّ ٗ١ظٚاٞ

 1954تهؽ ٜوؽ ُ٠فٍ١ر اٌؼّاؼٞ

443785

ٔدٍٗ تالؽ

1964

260171

ؾٔٛتٗ زكٓ١

1934

147470

نىؽ ٗ٠واظُ

 1951اضالو ؼا٘ ٟقىؽ ػٕاظ

295734

زث١ثٗ ظا٘ؽ

 1964صٕعي خاقُ ِسّع إٌافؼٟ

544083

اِِ ٕٗ١طؽ

١ٌّ 1956ؼٗ ضع١ؽ غ٠اب اي خاقُ

470294

ػثاق ٗ١قاٌُ

1957

400502

ن١ٙعج خاقُ

 1952ؾٔٛتح ِسكٓ ػٍ ٟإٌّصٛؼٞ

141046

نؽ٠فٗ فاظً

1951

383804

ف ّٗ١ٙفؽ٘ٛظ

 1951قٛقٓ ؾ٠عاْ ػثع اٌ٘ٛاب اٌؽت١ؼٟ

456888

ؼفؼٗ زكٓ١

١٘ 1946ثد واظُ خٛظ ٞػداَ

201283

ؾ٘ؽج قٍطاْ

 1959وطٛف قٍّاْ ػثع هللا إٌافؼٟ

378280

تٙؽٖ ِعزد

 1965خٕاْ ٛ٠قف ػ١ع اٌؼدٍٟ١

ضث١ؽٖ خٛاظ

1959

985

فاؼـ صاظق خثٛؼ ٞاٌؿت١عٞ

قٛقٓ ذؽوٟ

1994

393973

زكٕٗ نث١ة

1956

340683

ِٙدح انىر

1947

533845

ٔد١ح وؿاؼ

1952

228545

272462

زعٖ خاقُ

 1962فاغّٗ ػثعاٌسكٌ ٓ١فرٗ اٌرّّٟ١

6117

تعؼ٘ ٗ٠د١ح

 1953اٌٙاَ صث١ر ٘د١ح اٌعظٖ

14196

ت١ث ٟػث١ف

1951

9089

ٔد١ح ٔدُ

ٔ 1938ع ٜتاقُ ِد١ع اٌمؿاؾ

اؼواْ ٛ٠قف ٔا٠ف اٌ١كاؼٞ

469590

٘الٌٗ ِسّع

 1944وٛثؽ ٘انُ ِا٠ر اٌغؽاتٟ

ػٍ ٟػث١ف خثؽ خثؽ

492562

قى ٕٗ١غٍَٛ

 1958ؾ ٕٗ٠فاؼٚق ِسّع زك ٓ١اٌطٍٍٟ١

ِدا٘ع ضٍف تعؼ اٌرّّٟ١

686516

حسن حسٌن عبود الرجٌبات
حسن راشد نعمه الرفٌعً
حسن شنباره حمود المرشدي
حسن صاحب علً جوذري
حسن عبد الحر جاسم الخفاجً
حسن عبد علً السمندري
حسن عبد محمد المعموري
حسن عبدالجلٌل عبدالساده الخفاجً
حسن عبود علً الطفٌلً
حسن عبٌد حمٌد الخفاجً
حسن عجٌل اسفٌح المٌاحً
حسن عظٌم عباس الصفار
حسن علوان حسون الحسناوي
حسن هادي محسن حصٌنً
حسنه صالح هوٌدي هوٌدي
حسنه عبد الحسن ولٌد ال واوي
حسنه كزار عبدعون العبدعون
حسنه محمد سلمان الدوٌجً
حسنٌن حمٌد جابر المطٌري
حسٌن حداوي حسن البوسن
حسٌن حٌدر مهدي الحمدانً
حسٌن رعد حمزه الجنابً
حسٌن عامر علً المنصوري
حسٌن عزٌز حمزه الجبوري
حسٌن عزٌزي فالح الساعدي
حسٌن علً جرمط العبٌدي
حسٌن علٌوي عبد هللا الترابً
حسٌن علٌوي محمد النخٌالوي
حسٌن عودة علٌوي الجاسماوي
حسٌن فاضل جبر
حسٌن فرحان عكنش عكنش
حسٌن كاظم سرحان عوٌسً
حسٌن كاظم منكاش عناوي
حسٌن نوفل حمد الجنابً
حسٌنه علً جبار الزٌدي
حسٌنه فرحان ذباح الحاتمً
حظٌه حسن سلمان سلمان
حكمت ارمش عبود
حلٌم علً حسن العلوش
حلٌمه شمخً راضً العادلً
حلٌمه عبدالساده وطٌفً ال واوي
حلٌمه عبدالعالً حسن الكٌم
حمد جابر حمد الحسٌنً
حمدٌه فاضل عباس الكرٌم
حمزه جواد كاظم الشكري
حمزه حداوي سلمان المنصوري
حمزه حمد حمزه النواصر
حمزه راضً عبٌد جبر
حمزه رشٌد صكر الظفٌري
حمزه سلطان عباس البوبهٌه
حمزه عبدالواحد حمادي الهٌتاوي
حمزه عبٌد ناصر
حمزه فاضل حسٌن السلطانً
حمزه مكً اٌدام الشطب
حمزٌه طعمه عبٌس المعموري
حمزٌه حسن علوان مسافري
حمزٌه مطرود علً الشمري
حمٌد جاسم محمد الطائً
حمٌد خلؾ صلٌبً الدلٌمً

فط ُ١ػثع اٌداقُ

1956

179581

فؽزٗ زّٛظ

 1955نىؽ ٗ٠ػثع غ٠اب اٌؽف١ؼٟ

109535

قىٕٗ ػؽان

 1914قٍ ّٗ١زّع زث١ة اٌّؽنعٞ

ٔؿ ٍٗ٠ػثاـ

1960

98308

خٍِ ٖٛه١ؽ

 1951ت ٗ١ٙقؼ١ع ػصّاْ اٌطفاخٟ

10714

ؼظ ٗ١ػثع

1969

زّؿ٠ح ػّؽاْ

 1968ترٛي ػث١ف ػثٛظ ػٍٟ

ؼت١ؼٗ ٘اظٞ

زاِع زكٓ نٕثاؼٖ اٌّؽنعٞ

66657

490550
1243

1972

116141

ٔٛؼ ٗ٠ن١ٙع

ٛٔ 1942ؼ ٗ٠ن١ٙع ِٕع ً٠اٌطفٍٟ١

210963

٘ه ِٗٛخاقُ

1956

208375

ػٍ ٗ١خعاذ

 1951ؼقّ ٗ١قؼع ْٚػد ً١اٌّ١ازٟ

347790

إِح زكٓ١

1983

313735

تٙؽٖ غٗ

1945

124423

ِع٠سٗ ػثع اٌسكٓ

 1946اًِ وؽ ُ٠ػثاـ زصٟٕ١

67062

ٔد١ثٗ خثٛؼ

1972

68267

ؾِؼٛظٖ زّؿٖ

 1954زكٓ ٔاخ ٟغ ُ٠ٛاي ٚاٞٚ

452379

ذ ٗٙ٠ٛػثع

ٛٔ 1942اي واظُ ؾ٠ع ٞاالتؽاُ٘١

569839

ذؽو ٗ١ػثعهللا

1955

22205

قؼاظ ضًٍ١

 1985قؽ ٜغاٌة ػثع اٌد١ؿأٟ

524263

٘ ٍٗ١ػثاـ

 1942غِٕ ٗ١سّع غا٘ؽ اٌّؿ٠عٞ

447718

ؾٕ٠ة زّ١ع

1996

576624

قٙا ضًٍ١

1995

85223

اّ٠اْ تانا

1994

475164

خٍث٘ ِٗٛاظٞ

1973

92027

واظِّ ٗ١سّع

1989

666925

ٔكّٗ ػ١كٝ

1956

278665

فع ٍٗ١زّؿج

 1961لث ٍٗ١زك ٓ١ف١اض اٌرؽاتٟ

183604

٘ع ٗ٠واظُ

ٛٔ 1963ؼ ػاظي واًِ اٌدثٛؼٞ

665042

ؾ٘ؽج ػٍٟ

 1956اِ١ؽج ِسّع ػثع هللا اٌط١ىأٟ

249630

صثؽِ ٗ٠سكٓ

1978

ؾ٘ؽٖ ِٛقٝ

 1951قؼع ٗ٠ػفم ِرؼة ِرؼة

188926
6301

وظ ّٗ١ػثع

1974

284912

تعؼ ٗ٠خاقُ

1961

536111

٘ ٍٗ١زٕ١طاْ

 1951فع ٍٗ١زّؿج ػثٛظ اٌصاٌسٟ

ِ١كاء زكٛٔ ٓ١فً اٌدٕاتٟ

633041

ف ّٗ١ٙظاضً

1954

222657

صث١سٗ ػثع اٌؽظا

1962

361251

نا٘ٗ زكٓ١

1942

ؼقّ ٗ١ػثع

ٙٔ 1978اظ غاٌة خاتؽ

281753
ؼقّ ٗ١ػثع ٔٛؼ

492583

٘ ٍٗ١ػ١عاْ

1966

393069

ػثاق ٗ١ظضً١

 1944ازّع ػٍِٕ ٟط ٟاٌؼاظٌٟ

258586

ػٍِ ٗ١ؼ١عٞ

1964

370091

غاؾ ٗ٠ػثٛظ

1951

530894

غؽ٠ثٗ خاؼهللا

 1950ؼظ ِٗٛزّ١ع صاٌر اٌهّؽٞ

33854

فاغّٗ زكٓ١

1951

158291

زكٕٗ ِسكٓ

 1950نىؽ ٗ٠زّؿٖ نٕا ٖٚاالقعٞ

379120

ػٍ ٗ٠ٛزكٓ

1963

203944

ػٍ ٗ١ضًٍ١

 1952وٍ ٗ١اتؽا٘ ُ١ػٍٛاْ ِؼّٛؼٞ

348995

ٚظسٗ خثؽ

 1922وؽ ّٗ٠ػثع اتؽاُ٘١

168465

صف ٗ١قٍُ١

1955

11441

نىؽ ٗ٠ػثع اٌسكٓ١

1949

307749
قٛقٓ غاٌة وّؽ اٌؽت١ؼٟ

٘انّ ٗ١وّْٛ

 1945ؾ٘ؽاء زّؿٖ ػثعاٌٛازع اٌ١ٙراٞٚ

ٔثٙاؼٖ وؽ٠عٞ

1948

صث١سٗ ؼاظٟ

 1966اّ٠اْ قؼع ْٚػث١ع اٌكٍطأٟ

350726

ؼ٘١فٗ وؿاؼ

 1956خّٛٙؼ٠ح ِسكٓ ؼا٘ ٟاٌثداٞ

41862

ؼظافٗ ػّؽاْ

1951

219856

٘١ثٗ زكْٛ

1949

466582

خعػٗ واظُ

1954

120507

زاق ٕٗ١ػثع

ٙٔ 1956ا ٗ٠ػٍِ ٟؽ٠ؽ ٠كاؼٞ

41314

خعػٗ زكٓ

 1941قؼع٠ح ػٍ ٟفاؼـ غؽ٠ؽٞ

582980

72050
593051

حمٌد راٌؾ جابر البو فارس
حمٌد عٌسى مهدي العالك
حمٌده حسن كشاش الصافً
حمٌده حسون عبد هللا المعموري
حمٌده خلٌؾ عبٌس المعموري
حمٌده ذهب لٌلو الجنابً
حمٌده عبد الحسٌن عبٌس النافعً
حمٌده عبٌد علً المعموري
حنٌشه عبدالزهره سبتً الكالبً
حٌاة جمعه مهدي الجبوري
حٌاة عبٌد علً اللٌباوي
حٌاة كاظم حمزه المنصوري
حٌاة ٌاسر راقً راقً
حٌدر احمد علً الشمري
حٌدر جاسم محمد حٌدر
حٌدر جلٌل كرٌم جاسم
حٌدر خطار هادي خٌكانً
حٌدر عبدالحسن مراد الجبوري
حٌدر فاضل عباس الجبوري
حٌدر نعٌم ٌاس العلوانً
حٌدر نوري سلطان السلطان
خالد عربً خلٌل االبرشً
خالدة حامد مزعل النافعً
خضر خلخال سروان وطٌفً
خضر ناصر حسون ربٌعً
خضٌر عبٌس عبٌد المعموري
خضٌر جاسم محمد العكابً
خضٌر عباس حسٌن رواجح
خضٌر عباس طنوش الحمٌري
خطاب شنان موسى البوعٌسى
خلؾ ابراهٌم مناع الخفاجً
خلفه عبٌد علوان الخمٌسٌه
خلود كٌوش عبدعون سعٌدانً
خلٌل كرٌم عامر الدلٌمً
خوله حسن عبٌد المنصور
خٌري عبد عبٌس عٌساوي
خٌرٌه علً حسٌن
درب خلباص الطامً خفاجً
دوش مطر ثوٌنً سلطانً
رابحه فاضل عباس الواسطً
راجح عبد هللا منسً العفٌنً
راجحه سلمان جعفر المؤذن
راجحه كاظم جودي معتوك
رباب سعدون محً الجماملً
ربٌعه حسن جبر حمٌري
ربٌه وناس حسن الداؼر
رجاء صاحب ناجً الفنفخ
رجاء صادق جعفر الحسنً
رجاء ؼنً جاسم الدعمً
رجاء هادي علً
رجٌمه علٌوي راهً جوذري
رجٌه حجاسم حمزه الحاج عبٌد
رحم محسن حرٌز العٌساوي
رحمان طروال علٌوي ال سرٌمج
رحٌم طعمه عبٌس المعموري
رحٌم عبدالكرٌم مانع المرزوك
رحٌم كامل عبٌس سلطانً
رحٌمه هادي خلؾ العامري
رزاق عباس رحٌم العمٌدي

ٚظاظ ػٕثؽ

 1955وٛوٗ صط ً١خاتؽ اٌث ٛػثع هللا

488837

زىّٗ انىر

١ٌّ 1953اء ِٙعٛ٠ ٞقف اي ِٙعٞ

569308

ػط٘ ٗ١انُ

1950

570088

غعاؼٖ غع٠ؽ

1942

458977

٘ ٍٗ١نؼثاْ

1953

139061

ٚؼظٖ ػثاـ

1959

246919

خاقّ ٗ١زكْٛ

1951

377678

ٔعاِٗ زكٓ١

1949

15204

زظ ٗ١زّ١عٞ

1937

516649

زظ ٗ١زؽتٟ

1947

348180

ِاصاؼخ ِسّع

1952

378029

زىّٗ ضع١ؽ

1960

6034

قاػٗ ػثع اٌؿ٘ؽٖ

1947

49769

أرصاؼ ٔافغ

1986

370337

فظِ ٍٗ١سّع

1951

222885

ٚاخعٖ خاقُ

1979

455485

ٔعاِٗ زكٓ١

ٕ٘ 1983ع خاقُ ٘م

607872

ٔٛؼ ٗ٠وراب

٘ 1969ع ٗ٠ؾاًِ ػثعػ ْٛنثأٗ

186823

ِع٠سٗ واظُ

1976

178461

غٍثٗ نؼالْ

 ِٝٙ 1976صٛٙ١ظ نؼالْ اٌطاٌعٞ

575877

خّ ٍٗ١تالي

 1957إِ١ح ته١ؽ قٍطاْ اٌسكٓ

453019

ٍِىٗ قٍّاْ

 1940ازّع ضاٌع ػؽ٠ث ٟاالتؽنٟ

ٔداذ ِد١ع زكٓ اٌثغعاظٞ

ٍِ١ىح خثؽ

1962

وّ ٕٗ١ػث١ف

 1953قٕاء زاِع ػث١ع ٚغ١فٟ

صث١سٗ ِٙع ٞقٚ ً١ٙغ١فٟ

34347
279312
672073

ػط ٗ١خٛاظ

1950

220766

ؼض١رٗ زّؿٖ

 1955اِ ٕٗ١وؽ ُ٠خاقُ اٌدؼ١فؽٞ

529953

ػٕ١عج ِٛقٝ

1962

6192

ػثاق ٗ١واظُ

 1951ؾ٘ٛؼ ػّؽاْ واظُ اٌدهؼّٟ

93440

صف١ح ِسكٓ

1940

564775

غ٘١ثٗ ف١ساْ

ِ 1954ع٠سٗ ٔاخ ٟزا٠ف قؼ١عٞ

11166

خّاٌٗ ٘ا٠د

 1940ؼ٠اقٗ ِأغ فؽزاْ اٌطفاخٟ

286833

نؼاع قٍّاْ

 1957ؼ٠ك ٗ١زكٓ ػثعػٍ ٟخؽتٛػٟ

ٍِى ٗ١غؽواْ

1969

101531

وٍثِٛح واظُ

1967

89605

زىّٗ زكٓ

1965

135743

ػط ٗ١واظُ

1968

450154

خٕثػ ػث١ع

1945

642214

ض١ؽ ٗ٠ػث١ف

1960

50644

ٔٛؼٖ ِسّع

 1947ؾا٘ؽٖ ػثعهللا قٍّاْ اٌثٛػ١كٝ

162663

لكّٗ ػ١عٞ

1953

571859

غٍثٗ زّع

1954

347985

تؽذماٌٗ ػٍٛاْ

1953

148393

403

خٍّ ٗ١تالؽ

 1952ػٍ ٗ١ػث١ف خكاَ ِؼّٛؼٞ

لكّٗ صاٌر

 1963ز١عؼ ِسّع ضع١ؽ اٌدع٠اٞٚ

426138

صث١سٗ ػث١ف خكاَ ِؼّٛؼٞ

وؽخ ٗ١ضٍ١ف

ِ 1955سّع ثاِؽ ضٍ ً١اٌؽت١ؼٟ

424390

ِؽ٘ ٗٔٛػثاـ

1947

114910

683678

ظ ٗ٠ٛػؿ٠ؿ

1963

399743

ؾ٘ؽٖ ِصطفٝ

 1949تاْ ؼؤٚف ِد١ع ػٍٛل

398536

ػػتح ػثعْٚ

 1975زك ٓ١ػٍ ٟزكٓ خٛاظ اٌطع١ؽ

86385

نٛل ٗ١ػثع االِ١ؽ

1957

141991

ٔؿ ٍٗ٠زّؿٖ

 1950غاؼق خٍِ ً١سكٓ اٌثداٞ

457320

ٚؾ٠ؽٖ وؽُ٠

1963

427773

ٚتؽِ ٗ٠ؽؾٖ

 1969قٍ ٜٛصاٌر خثاؼ اٌهثأٟ

294510

ػٕع ٌٗٚغؼب

1955

139046

ؼظافٗ ػّؽاْ

 1966ػٍ ٗ١ػثع واظُ اٌّؼّٛؼٞ

416679

صف ٗ١ػثٛظ

 1953فطِ ّٗ١صسة ٔدُ

76276

ػّهٗ زكٓ١

 1964وؽّ٠ح ِهؼاْ ِطٍه ق٠ٛع

476661

صف ٗ١ػثع

1956

16669

تِ ٗ١ٙسّٛظ

 1950وفا ٗ٠ازّع ؼز ُ١اٌؼّ١عٞ

400123

رزٌقة حسونً نوح العادلً
رسمٌه جرٌب حسن الصائػ
رسمٌه حمزه مدب معموري
رسول صاحب نهر مزٌداوي
رسول علٌوي ناصر المنصوري
رشا عباس حسن جلٌحه
رشٌد داؼر عبد المالكً
رضٌة ناهً كاظم الربٌعً
رضٌه مطر هرٌش جرو
رعد عبٌد ذٌبان المعموري
رعد محمد عبدالحسن العزاوي
رفٌؾ خالد حسن
رفٌؾ عبدالحسٌن جابر الحٌالً
رودٌنه سلمان بجاري البجاري
رؤى محمد حسٌن الخلفة
رٌاض علً سعود العمٌري
زاهده داخل عباس العبٌدي
زكٌه محٌسن جاسم جاسم
زهرة محمود حمزة الجمٌلً
زهره جواد علوان الشمري
زهره حسن علوان علوان
زهره رشٌد حسٌن
زهره عبٌد حسن الخفاجً
زهره علٌوي سكر الطفٌلً
زهره محمد خضٌر القرطانً
زهره نهابه خلؾ الحسٌنً
زٌاده عبد رومً الرومً
زٌد عباس دٌكان الدلٌمً
زٌنب حسن محسن الخفاجً
زٌنب عبدالحسٌن نعٌم الخفاجً
زٌنب كاظم عبد الرزاق االخنفر
زٌنب نعمه زٌدان الجوران
ساجده ٌوسؾ حمزه الخفاجً
سالم جبار شاهٌن
سالم جبر علوان الجبوري
سالم شذر حمزه المعموري
سالم صالح علً الخشخشاوي
سالم عباس محمد جواد محمد جواد
سالم عبٌس جارهللا العوجانً
سامً حمٌد علً الشمري
سامً عبدالكاظم حسٌن المسلماوي
سامٌة مرزه حمزه الخفاجً
سامٌه ٌوسؾ علً السعودي
ساهره فاضل مجول البو عٌسى
ستار تاٌه كاظم الجشعمً
سحاب سامً عماره العلوانً
سدٌر جاسم مظلوم الحمٌري
سرحان عبٌد خلٌل ال خلٌل
سعاد خالد عبد الجنابً
سعاد علً عبد الرضا الزاملً
سعد جواد كاظم الزبٌدي
سعد علً حسون الجنابً
سعد مظهر عبدهللا الطائً
سعد ٌوسؾ عبد
سعدون عبد االمٌر مهدي الشمري
سعدي عباس هادي روٌشدي
سعدٌة محمد حسٌن االسدي
سعدٌة مطر حسن الجنابً

ض١ؽ٠ح ِٛقٝ

1951

498778

فطؽ ٗ٠ظا٘ؽ

1951

528139

ظفٗ ؼانع

1954

519621

٠ع٠ثٗ زّؿٖ

1955

414842

ٚف١مٗ نٕاٖٚ

 1955فاغّٗ ػط ٗ١نؼالْ اٌطائٟ

253215

ؾ٘ٛؼ ٞػثع ػْٛ

 1982صاظق فٍ١ر زكٓ خٍ١سٗ

أؿٔ ٍٗ٠اخٟ

ٚ 1924فاء ؾو ٟزّ١ع االقعٞ

فطّ١ح خٛاظ

1953

وؽخ ٗ١غؿاٞ

254449
ػثعاٌكاظٖ ؼن١ع ظاغؽ اٌّاٌىٟ

591105
592593

1953

92719

٘١ثٗ غؼب

 1964ؼخاء واظُ زك ٓ١اٌطفاخٟ

271277

٘ع٠ح ِسّٛظ

1959

653898

نػ ٜػثع االِ١ؽ

 1990قاِؽ ازّع ػثاـ

قاِ ٗ١زكٓ١

 1977ػفاف زك ٓ١ػث١ف اٌؼّاؼ

625221
٘١ثُ ػثعاٌسك ٓ١خاتؽ اٌس١اٌٟ

112040

ت ٗ١ٙضٍف

1950

564350

اّ٠اْ ٛ٠قف

ِ . 1985سّع قراؼ ٔٛؼٚؾ

617369

ز١اج ػط١ح

1956

572006

ض١ؽ ٗ٠ػٍٟ

1958

78149

ِظ ٖٛ١زّؿٖ

1948

558546

ٌ ٍٝ١ظػثٛي

1949

118513

ؼذثٗ ػثعاٌ٘ٛاب

1948

31720

فاغّٗ آِ١

 1924الثاي صاٌر ِٙع ٞػٍٛاْ

365130

غاؾِ ٗ٠اخع

1934

674110

٘انّ ٗ١فاظً

1954

242851

ٚؾ٠ؽٖ ػثع االِ١ؽ

1950

360474

زثكٗ ػٍٛاْ

1953

455993

غ٠ٛؽٖ خٛاظ

1954

540200

فٕاؼٖ ِك١ؽ

ِ 1951سّع فٍفً ف١ط اٌثع٠ؽٞ

358845

ؾ٘ؽٖ تالؽ

ٛٔ 1979ؼ زك ٓ١ظ٠ىاْ اٌعٌّٟ١

577818

ٍِىٗ ػثٛظ

 1965ػالء ػثع اٌكراؼ زّؿٖ االقعٞ

226528

ٚف١مٗ ن١ٙع

1970

656932

غٕٔ ٗ١اخٟ

 1963ؼزّٓ ضع١ؽ زث١ة اٌطههٟ

31214

ذك١اؼ زكاْ

1955

7864

ؾ٘ؽٖ اتؽاُ٘١

 1939قٕعـ ؼاظ ٟخاقُ ِؿ٠عاٞٚ

٘ٛ١ب زّؿٖ

ِٙ 1961ع ٗ٠صاٌر نا٘ ٓ١اٌكٍطأٟ

13629

ِسّع زّؿٖ زّ١ع اٌطفاخٟ

نع٘ٗ ػثاـ

 1956ؼخ١سٗ ِسّع زّع اٌدثٛؼٞ

108902

456226

ػ١عٖ غٕاَ

 1951اًِ تعؼ زّؿٖ اٌّؼّٛؼٞ

ظػ ٖٛزكٓ

ِٙ 1970ا ِٛق ٝزك ٓ١اٌطهطهٟ

303210

ٔؿ ٗ٠ازّع

 1945ؾ٘ؽٖ ػثع اٌسكٓ ػثع اٌسك ٓ١ػٍٞٛ١

547923

تعػٗ نث١ة

1947

542233

فطٔ ِٗٛصاؼ

3908

 1967خٕاْ قاِ ٟػثٛظ اٌٍ١ثاٞٚ

211542

لكّٗ خاتؽ

1968

396208

فط ِٗٛػ١عاْ

1954

83218

ػٕ ٗٔٛزّاظٞ

1955

609276

٘ع ّٗ١ػثٛظ

 1965زكِ ٓ١سّع ػثع ػٍ ٟاٌث ٛػ١كٝ

237825

ٔدّح ػثع

1965

87559

ظٌِ ٌٗٛاٌه

1969

443801

ؼظافٗ نثاغ

1979

554646

ِٛنٗ ِسّع

 1963ن١طٗ ِط١ف زّؿٖ خثٛؼٞ

13507

صفِ ٗ١سّع

1952

390597

فط ّٗ١ػثاـ

1951

302851

ٚز١عٖ ِسكٓ

1968

249667

زّعٖ ظاٚظ

1963

474501

ٔدع ٗ٠ػٍٟ

ٕ٘ 1967اء ِٙع ٞػثع اٌكاؼٞ

324425

زكٕٗ ػثٛظ

 1954فاغّٗ ِسكٓ خثؽ ض١ىأٟ

172618

تعؼ ٗ٠ػثع هللا

1970

15044

ٔٛؼ ٗ٠ػثع

 1951ازالَ ٔؼّٗ ؼاظ ٟاٌّٙدٗ

267473

ؾ٘ؽج واظُ

1963

220828

ناٌٗ ػثاـ

 1944لاقُ ػث١ع تع ٞٛ٠اٌؼثاـ

11866

سعدٌه جواد كاظم حسن
سعدٌه رحٌم كرٌم السلطانً
سعدٌه عباس عبود حمازي
سعدٌه عبدالحسٌن شبٌب المدحتً
سعدٌه عبدالحمزة سالم العماري
سعدٌه علٌوي حسٌن
سعدٌه فارس عباس السلطانً
سعدٌه محمد عبدالرضا الشمري
سعدٌه مهدي ناجً الطائً
سعٌد عبد هاشم
سعٌده حسٌن حمد الشرٌفً
سعٌده عباس خشان الجبوري
سكنه احمد ابراهٌم الطائً
سكٌنه فتحً حمد وطٌفً
سالم حتروش عباس الرضوان
سالم زكً كاظم األنباري
سالم طاهر ابراهٌم السعٌدي
سلمان حنٌن شاطً الداودي
سلوى كاظم عطٌة العلً
سلوى جواد كاظم الجبوري
سلوى كطوؾ عبٌس كرعاوي
سلوى مجٌد مطشر العبٌدي
سلٌم حمش علٌوي جواد
سلٌم ضاٌع منجً االعرجً
سلٌم قاسم ضاٌؾ العلوانً
سلٌم كاظم ناجً العالك
سلٌمة مكوطر كاظم الخفاجً
سلٌمه عبدالحسٌن نومان
سلٌمه محمد حسن الحسنً
سلٌمه هادي ناجً العواد
سمٌره حمٌد كاظم الطائً
سمٌره خلٌل ابراهٌم المعموري
سمٌره سرحان عبود المنصوري
سمٌره عبد الحسٌن جواد تقو
سمٌره علً محمد الدلٌمً
سمٌره محمد رخٌص تالً
سمٌعه هبً علً السنجري
سناء علً مهدي الحسٌن
سهام احمد عٌدان الربٌعً
سهام جابر حنتوش البو ثجٌل
سهام عبدالهادي فرحان ال واوي
سهٌلة عبد الجبار عناد ال خلٌل
سهٌله خلفه حسٌن الجمٌعاوي
سورٌه تركً علٌوي الخفاجً
سوزان ؼفار دٌكان ابو حمٌد
سومه زؼٌر خلؾ الدبً
سٌؾ علً تركً العزاوي
شاكر حسٌن جابر العوادي
شاكر صاحب ؼبن الزاملً
شاكر عبود التاٌه العلوانً
شذى حمٌد سعٌد الرضً
شروق مكً سعٌد الرضً
شعالن ؼضٌب حسٌن وطٌفً
شكرٌه لٌلو عبدهللا الكوام
شكرٌه ملك شناوه البومنصور
شكرٌه هاشم حمزه الكصٌرات
شكرٌه هلٌل زعٌن
شوٌله رسن داهً
صاحب محمد حمزه العٌساوي

ؾٕ٠ة ػثع اٌؽظا

1954

22521

ػث١كٗ صاو

1951

79154

افالٗ ػٍٟ

1960

324615

فؽ٠دٗ زث١ة

١ِ 1940ثُ ض١ؽِ ٞسّع اٌهّؽٞ

510279

غاؾٕ٘ ٗ٠عٞ

1947

452499

٘ٛتٗ ؼزُ١

 1963قؼع ٞوؽٔ ُ٠اصؽ اٌٍث ٛػثع هللا

447479

صث١سٗ ف١اض

1956

259596

فؽزٗ ػثاـ

1958

383740

نؽخ ٗ١خًّ١

1953

6158

ؾو ٗ١ػثاـ

 1948صع ٜقؼ١ع ػٍٟ

قؼاظ ػثعاٌؽؾاق زث١ة اٌسٍفٟ

232727

فط ّٗ١ػٍٟ

1963

91116

خعػٗ غاٌٟ

1945

11902

ؼتاب زّؿج

1959

83076

ِط١فٗ ػؿ٠ؿ

1955

339633

ِاخعٖ وّؽ

ِ 1971اخعٖ وّؽ زكٓ١

590337

زؿِح خؽِػ

 1946ػثعاٌؽقٛي ؾو ٟواظُ األٔثاؼٞ

47798

ٌ ٍٝ١ػثعاٌسّ١ع

 1975نّ١اء زّٛظ ػثعاٌسكٓ١

460777

زّعٖ واغغ

1969

202843

نىؽ٠ح وؽُ٠

ِ 1976سّع ؼن١ع ػط١ح اٌؼٍٟ

588118

ٍِىٗ ظػُ١

 1964صاٌر ػث١ع زكٓ اٌّؼّٛؼٞ

408176

ؾ٘ؽٖ زّؿٖ

1964

58048

لكّٗ قٍّاْ

 1955قِ ٍٗ١ٙد١ع ِطهؽ اٌؼث١عٞ

209489

صث١سٗ زكْٛ

1952

449248

زّع ٗ٠صاٌر

1962

349040

٘انّ ٗ١زا٠ف

1971

462677

ِٕرٙح ػٍٟ

 1954ؾٕ٠ة زكٓ ِٛق ٝاٌفرالٞٚ

56791

غعاؼج ػثاظٞ

1955

138514

ػّهٗ زكٓ١

1946

221903

ٔٚكٗ ِسّع

1941

653664

غٍثٗ ِٛقٝ

ِ 1937سّع ػٍ ٞٛ١زك ٓ١اٌسّع

356083

ؼاؾلِ ٗ١ثعؼ

1968

582205

قؼ١عٖ خاقُ

ِ 1956ؤ٠ع ػثعاٌطعؽ ػثاـ اٌهافؼٟ

435727

زى ّٗ١زٕرٛل

1948

649240

نؼاع قؼ١ع

1954

446799

ؼزّٗ ػٍٟ

1957

588007

غ١ؽٖ زكٓ

1947

277923

تاخ ٟضكثان

 1933تٍم١ف ػٍ ْٕٛ٘ ٟاٌكٕدؽٞ

542050

ٚظاظ ػٍٟ

1964

613087

٘ع ٗ٠ػ١كٝ

1956

445733

نىؽ ٗ٠خٛاظ

1962

3111

اَ زك ٓ١ػثعاٌؽظا

1952

302301

زّؿ٠ح ػثاـ

1946

114593

صثؽ ٗ٠زّؿٖ

1961

197421

خ ٗ٠ٛػث١ف

1957

174775

ٍِ١سح خٛاظ

1970

43318

غٍ ٖٛزٕرٛل

1925

542492

تكؼاظ ػثٛظ

 1988فاغّٗ زّؿٖ ػثٛظ اٌكؼعٞ

311579

زع٘ٓ ِطؽ

1955

287760

اقى ٕٗ١ػث١ف

 1954ز١اج واظُ ػثع اٌّكاػعٞ

218113

تعؼٖ اتؽاُ٘١

1956

580801

زٕاٛٔ ٖٚؼ

1971

656284

ؾوؽ٠ا صازة

ِٛ 1966ا٘ة ِى ٟقؼ١ع اٌؽظٟ

497506

نؼاع قٍّاْ

1953

523748

ا٘ظ ّٗ١خاقُ

1952

443423

زث١ثٗ خعٚع

1966

1778

وظ ّٗ١ػؿ٠ؿ

1965

82214

ػؿ٠ؿٖ زّاظٞ

1951

489462

ػٍ ٗ١ضٍ١ف

1960

8143

ٔدً١ٍ٘ ٗ١

1979

57399

صالح جاسم محمد الفؤادي
صالح مهدي ابراهٌم الخفاجً
صالح مهدي كاظم
صباح اٌتٌم خضٌر الجبوري
صبحه حاتم شبٌب مرشدي
صبحه ٌاس خضٌر الكوام
صبحً فلٌح حسن الحسناوي
صبر جبر رسن الزٌداوي
صبري سرداح ٌاسر الالحج
صبرٌة عبود صالح ابصر
صبرٌه جاسم بهٌم العماري
صبرٌه علوان عبد العبد
صبرٌه هادي حسن وطٌفً
صبٌحه داود سلمان سلمان
صبٌحه سلمان جبر العوٌدي
صبٌحه صاحب مدلول
صبٌحه علً عبود الرماحً
صبٌحه عماره حمد العلوانً
صسلٌمه حسن خضٌر الخٌكانً
صفاء جاسم موسى الجبوري
صفاء سعد مزهر المعموري
صفاء عمران وناس المعموري
صفٌه جرو علً الجبوري
صفٌه حامد حسن الربٌعً
صالح مهدي جبور جوذري
صالح مهدي حسٌن الهاشمً
صمود تركً لفته
صنعه عبٌد راضً
ضرار هٌشان واعً الهٌمص
ضرؼام عباس عبود المعموري
ضٌاء خلٌل ابراهٌم الصفار
ضٌاء هادي علً الحسٌنً
طارق حمزه عبٌد المعموري
طالب حمٌد جابر الطامً
طالب خلٌؾ جاسم السلطانً
طالب ضاري ودعة الحسناوي
طالب عبٌد نصار الحمٌري
طالب علً حسن الرجٌبات
طلبة عبد الرضا حسن الخشخشً
طلٌعة حمٌد مرزة العلوانً
ظاهر حبٌب عٌسى الزوامل
ظاهر عباس ابراهٌم البٌاتً
عادل ٌاسر جالب جالب
عادله عباس طارش التمٌمً
عاصمه جبار عبدعلً الهاشمً
عامر جبر عبٌس العٌساوي
عامر طالب فصوع المخٌلفً
عامر عبدالكاظم هاشم الجدٌاوي
عامر كاظم ناجً المنصوري
عاٌد عبدالمهدي كاظم كاظم
عاٌد محمد ٌاسٌن المسعودي
عباس حسٌن علً الكسار
عباس جوده عناي شرٌفات
عباس حسٌن علوان علوان
عباس رحمن مهدي االعرجً
عباس شالل محمد المحاوٌلً
عباس عبد الزهره احمد البو خلٌوي
عباس عبدالحسن حمود مزٌداوي
عباس عدنان عزٌز العوٌدي

خّ ٍٗ١آِ١

 1950قٍ ّٗ١أزّع ػثٛظ اٌم١كٟ

٘عا ٞٚػثع اٌّسكٓ

1972

100188
2706

ضٕع ٗ٠زّؿٖ

 1967ض ٌٗٛػعٔاْ ِٙع ٞاٌسؽاْ

480532

ِٕ ٖٛقٛاظٞ

1972

662995

قىٕٗ زكأٟ

1953

243681

فط ُ١اتؽاُ٘١

1951

473885

ٔؼّ١ح ٔاخٟ

 1943ؼائع صثس ٟفٍ١ر اٌسكٕاٞٚ

273040

واٍِٗ ِسّع

ٍِ 1949ى ٗ١زكٓ فؽزاْ اٌؿ٠عاٞٚ

255641

زع ٗ١زكٓ١

ٚ 1956خعاْ ذؽو ٟزاخُ اٌدٕاتٟ

452787

ؼّ٠ح ػثعهللا

1948

650832

ِؽ٠ؼٗ زّؿٖ

1953

641855

خٙعٖ زكٓ١

 1939ازّع ضٍ ً١اتؽا٘ ُ١اٌهسٕٗ

ظٚالب ضًٍ١

1957

85647

زفصٗ ضٍ ً١اتؽا٘ ُ١اٌهسٕٗ

نىؽِٕٛ ٗ٠ش

1955

459096

خاقّ١ح ػثٛظ

1953

535161

ٔع ّٗ٠زّع

 1955ازّع ػٍ ٟزك ٓ١اٌّؼّٛؼٞ

399315

ؾ٘ؽٖ خٛاظ

240187

1952

64945

لعؼ ٗ٠واظُ

1954

613716

زٍ ّٗ١خاقُ

1965

429475

قاِ١ح ظا٘ؽ

 1981وؽّ٠ح ِطٍه ظ١عاْ اٌعّ٘ٛل

592807

قٍ ّٗ١اتؽاُ٘١

1954

158851

قؼاظ ازّع

1972

320749

ػدِّ ٗ١هٙع

1949

556855

٘ع ٗ٠خٛاظ

1956

344995

ٚظاظ ؼخا

 1975قّ١ؽٖ ػث١ع ػالٞٚ

31104

ز١اج ٔا٠ف

 1960اقؽاء ػثاـ ِسّع اي ن١ٙعٖ

470579

قىٕٗ ِٙعٞ

1972

483995

فٛو ٓٙزكٓ١

 1947غاٌة ػث١ع ؼاظٟ

ضاٌعٖ ػث١ع فاظً اٌّؼّٛؼٞ

165726

ؾ٘ؽٖ ػث١ف

1958

679866

فؽظٚـ ػٍٟ

1990

195566

ؾ٘ؽٖ زكْٛ

1944

461511

نٛل ٗ١ػثع االِ١ؽ

 1953فاغّٗ ػٛظٖ ِٕك ٟات ٛزّؿٗ٠

516549

ؼزّٗ ضع١ؽ

 1972اقؽاء ٚف ٟخٕه اٌّؼّٛؼٞ

378158

وٍ١ثُ ق٠ٛع

1955

546635

ِؼص ِٗٛزاخُ

 1950ؾٕ٠ة ِسّع ٔاخ ٟاٌطفاخٟ

275723

خثؽج زكٓ١

1971

410261

تانا ػٍٛاْ

ٛ٘ 1955اؾْ ٛ٠قف ػثعهللا اٌدٍثٟ

326276

و ٗٔٛؼاظٟ

1951

508098

ػّهٗ زكٓ١

 1952ؼل١ح زك ٓ١وؼ ُ١اي قٍطأٟ

نىؽ٠ح ظ٠اَ

 1953زك ٓ١زّؿج ػال ٞٚاٌؼٍٛأٟ

106507

ٔؼّاْ ٘اذف خعٚع اٌطهطهٟ

ورثٗ زّؿج

 1954ا٠اخ ظا٘ؽ زث١ة اٌؿٚاًِ

264703

وظ ّٗ١زّؿٖ

1960

واظّ ٗ١واغغ

 1956ػٍ ٗ١زّؿٖ قٍّاْ اٌؿت١عٞ

525801

ظٚاِ ٗ٠رؼة

1950

142837

فطؽ٘ ٗ٠اظٞ

1957

194945

ػطهٗ واظُ

ٚ 1967ظاظ واظُ ٠اقؽ اٌدثٛؼٞ

223782

٘ع ٗ٠ػث١ع

 1972فٛؾ ٗ٠واظُ زك ٓ١اٌّطٍ١فٟ

357324

ٍِى ٗ١صىة

1968

831

زػاَ ِٛقٝ

1965

248497

زىّٗ خاتؽ

1958

313753

ذٕؿ ً٠ظاٚظ

 1966أٛاؼ زك٠ ٓ١اق٠ ٓ١اقٓ١

662018

ػٍ ٗ١ػث١ع

1951

245741

غاٌ ٗ١خٛاظ

 1942ؼتازٗ خكاَ ِسّع نؽ٠فاخ

650197

ٚظاػح ػٍٟ

351115

806

 1954ػٛخٗ ضع١ؽ ػث١ف ػث١ف

10541

ؼذ١ثٗ ظاٚظ

1954

307730

ٔاؾ ٞزكٓ

٘ 1951ال ٞٚزٍٛاو ظٛ٠اْ ظٛ٠اْ

570172

تعؼ ٗ٠ػ١ف

1954

255129

ِىِٙ ٗ١عٞ

1955

597805

ؾ٘ؽٖ ِسكٓ

1986

144964

عباس علوان عبد عبد
عباس علً عبد هللا الحٌدري
عباس فاضل عباس المرزوك
عباس فاضل ٌحٌئ الدجٌلً
عباس نعٌم هادي ربٌعه
عبد الحكٌم خفٌؾ خورشٌد السلطانً
عبد الخالق حسٌن كاظم فهد
عبد الزهره بخٌت حجٌل الزاملً
عبد الزهره صالل عبد مهاوش
عبد العزٌز عبد زٌد درٌب البدٌري
عبد الكاظم موٌش عبٌس البوسلطان
عبد هللا علً عبد المسعودي
عبد الهادي كاظم حسٌن شمٌس
عبد حسٌن علً الحمٌري
عبدالجواد حمٌد شخٌر
عبدالحسٌن حمزة ناجً عبدان
عبدالحسٌن خفٌؾ تاٌه الؽرانً
عبدالرزاق علً حسٌن النصراوي
عبدالرضا حسن عبٌس المنصوري
عبدالعباس حسن حسٌن مسلماوي
عبدالعظٌم وداي هادي
عبدالكرٌم كاظم ٌاس الجنابً
عبدالكرٌم هادي عبد عبد
عبدالمجٌد حمٌد حسٌن ال كرٌم
عبدالمحسن عبدعلً شبٌب عزاوي
عبود حسٌن ؼٌالن الجبوري
عبٌد صبري جمر السلطانً
عبٌد نؽمش الحد العٌساوي
عبٌر فاضل خضر المال عبود
عبٌس جابر حمد الجبوري
عبٌس صالح مهدي الجنابً
عبٌس فرحان بشاري لٌباوي
عدنان شهٌد سرهٌد عٌساوي
عدنان عبد االمٌر حمود سعدي
عدنان ندى محمد البعٌجً
عدنان هندو محٌسن العزاوي
عرٌان حسن عبود الموسوي
عزٌز حسٌن عناد الشمري
عزٌز خضٌر عاصً المسعودي
عصام فاضل داود القصاب
عطا هللا رحٌم طارش ال منصور
عقٌل مسلم ابراهٌم الدٌالبً
عالء تركً سلمان المعموري
عالء حاتم مدلول الصباح
عالء صالح عبد الحسٌن حسٌن
عالء عباس علً المرعب
عالء مزهر خضٌر المطٌري
عالهن حسٌن رومً النصراوي
عالهن صاحب عباس البدري
علوان ضعٌؾ حمزه الحمادي
علً حسٌن كاٌش الصبه
علً كاظم مالك مالك
علً جاسم محسن العوجانً
علً جاسم محمد الشجٌري
علً جاسم محمد طرفه
علً جبار مناتً المرٌوش
علً حسن محمد الدلٌمً
علً حسٌن عبد البو صاعد
علً حمزه عبد الباقري

صف٘ ٗ١اظٞ

1952

618714

ؾوٛٔ ٗ١ذ

1973

610596

ِاخعٖ ٛ٠قف

1988

599486

ٔداج ػثعاالِ١ؽ

1968

493228

اًِ ٔصؽ هللا

1991

70012

ؾ٘ ٗ١ؼن١ع

 1962زٍ ّٗ١ؼ٘١ف ضٛؼن١ع اٌكٍطأٟ

333202

ٚف ٗ١زكٓ١

1954

266371

ظٌٗ زكٓ١

 1953صثاؼٖ نٕاْ ِدثً اٌفٙع

84193

ػكٍٗ واظُ

 1953ؾ٘ؽٖ واظُ خاقُ ِؽنعٞ

تعؼ ٗ٠زكٓ

1958

520923

ٔٛفٗ ِٙعٞ

1961

63734

زّعٖ ػثعهللا

ٚ 1960ق ٍٗ١زكٓ ػٍ ٟاٌدس١هٟ

642448

لكّٗ ؼاظ ٟواظُ ِؽنعٞ

178966

ٔؼ ّٗ١زكٓ١

1947

5559

٠ٚؿ ٞػٍٛاْ

1942

256904

فع ٍٗ١زكٓ

ٚ 1970فاء ػثعاٌٛازع زكٓ

٠افح خاتؽ

 1946تاقُ ػثاـ زّؿج ػثعاْ

459520
زّع٠ح ن١ٙع ِٙع ٞاٌع٘اْ

148592

ؼت ٗ١خاقُ

 1953ؾ٘ؽٖ ػثٛظ ػانٛؼ اٌغؽأٟ

541390

٘ظ ّٗ١ػثطاْ

 1957ؾ٘ؽج زّٛظ قٍّاْ ظؾظتاْ

226407

نع٘ٗ ِط١ف

 1941صف ٗ١خثاؼ خؽاظ إٌّصٛؼٞ

فاغّٗ ِسّع

1953

564740

تعؼ ٗ٠وؽُ٠

ٔ 1953ؼ ّٗ١واظُ ػثاـ

170555

ػٛفٗ فاؼـ

 1950ؼنعٖ زك٠ ٓ١اـ اٌدٕاتٟ

611273

ض١ؽ٠ح ػثعهللا

 1958ت١ٙدح فاظً ػثع اٌثٛػ١كٝ

499609

زع٠عٖ ِٛقٝ

 1957فاغّح ػؿ٠ؿ زك ٓ١اي وؽُ٠

149489

ؾٔٛتٗ فؽلاْ

1945

426162

فط ّٗ١ػثعهللا

 1956فع ٍٗ١ػثعاٌكاظٖ ٘انُ اي ٚاٞٚ

564061

خّ ٍٗ١واظُ

1971

138215

خِّ ٍٗ١سّع

1956

430125

ؼظ ٗ١ػثع اٌ٘ٛاب

1968

126866

وؽظ ٗ٠ػثع اٌسكٓ١

1952

556869

ؾ٘ؽٖ ػٍٞٛ١

1945

86701

وظ ّٗ١خٛظٖ

1954

450506

زكٕٗ زّؿٖ

1952

383957

قؼع ٗ٠خاقُ

1967

443427

6833

ؼت١ؼٗ ذؽِٓ وطاْ تؼ١دٟ

ٔغّانٗ ِؿ٘ؽ

 1971صث١سٗ ذؽِٓ وطاْ تؼ١دٟ

صط١ؽج قؽزاْ

1952

٘انّ١ح ٔٛؼ

1952

86796

ػٍ ٗ١واظُ

 1957خٕاْ زث١ة قؽزاْ اٌٛ١قفٟ

170311

ضع١ؽٖ وؽ٠عٞ

2277
72021

ٔ 1965اظ ٗ٠اتؽا٘ ُ١فؽزاْ اٌّكؼٛظٞ

608311

وِّ ٍٗ١سّع

 1952فائؿٖ ػثعاٌؼظ ُ١اقّاػ ً١اٌسّعأٟ

289994

ص١رٗ قٍّاْ

٘ 1961ع ٗ٠وؿاؼ قٍّاْ اٌسكٕاٞٚ

11659

صث١سٗ خاقُ

1970

16468

ِاخعٖ خاقُ

 1974ؾٕ٠ة ػث١ع ػٍ ٟاٌّؼّٛؼٞ

266003

قٔ ٍٗ١ٙاصؽ

1979

476900

أػاؼ زّ١ع

 1970ؼفاٖ ِكٍُ اتؽا٘ ُ١اٌع٠التٟ

485943

غٕ١ح ٘اظٞ

 1956فٍ١سح ِٙع ٞػؽان االگؽع

88218

صثؽٔ ٗ٠اصؽ

 1953زؽ ٗ٠ؼخة ػٍ ٟاٌ١ٙراٞٚ

364435

ٍِىح ػؽ٠ثٟ

١ٌٚ 1953ع ػثاظ ٞصازة اٌىٕأٟ

371709

فاغّٗ ٔاخٟ

1947

339398

ؼاتؼٗ ِسّع

ٚ 1958فمٔ ٗ١ؼّٗ ت ٛٙاٌسّاظٞ

137623

قؼع ٗ٠ػؿ٠ؿ

1993

495558

قّ١ؽٖ صثؽٞ

1990

597968

ػٍِٛ ٗ١قٝ

1957

538258

زّؿ ٗ٠زكٓ

 1939ذؽو ٗ١نٕاْ خاقُ اٌؽاخسٟ

8689

نػؼٖ زّؿٖ

1962

241099

ؾ٘ؽٖ اِرأٟ

1975

683945

تعؼ ٗ٠ؼف١ك

1950

106964

ؾ٘ؽٖ زّؿٖ

 1950صثؽِٙ ٗ٠ع ٞخاقُ

378947

ِٙع ٗ٠وؽُ٠

 1959اًِ ق١ع ٚز١ع اٌىؼثٟ

206117

علً حٌدر رحمن الزبٌدي
علً سلمان جاسم المعموري
علً شكر حاجم البوذبحك الساده
علً طالب علً الٌساري
علً عبد الحسٌن عٌدان المنصوري
علً عبد الكاظم راضً الدلٌمً
علً عبدالحسٌن علً مزٌداوي
علً علٌوي عبد الخفاجً
علً كاظم رحٌم محمداوي
علً محمد جواد جعفر الحٌدري
علً مهدي احمد الخفاجً
علً نعمه حمادي
علً هادي دروٌش
علً هادي ساهً العلوانً
علً هاشم راجً راشد
علٌة عزٌز عبود وطٌفً
علٌه حسٌن صبح اٌساري
علٌه حسٌن علً الجنابً
علٌه عبود حسون الفتالوي
علٌه كاظم حٌاوي الصكور
علٌه ناٌؾ كاظم الٌساري
علٌه هادي عبدالمنعم الحمدانً
علٌوي جاسم عبود الشبانً
علٌوي ؼالً حمزه عامري
عماد سلمان عبود الرحال
عماد فالح هانً المرشدي
عماد كرٌم مكً جباوي
عماد هادي فلٌح العرفانً
عماد هادي مدلول الحسناوي
عمران كاظم عمران بٌرمانً
عوٌده حمود علً الكرٌتً
ؼازي حسٌن مراد الخٌكانً
ؼازي منسً اموٌشً
ؼالب عبد عبد الحسٌن السعبري
ؼانم مكطوؾ سلمان حمزة
ؼزاي تومان كاشً
ؼنٌه حسن عبٌس المنصوري
ؼنٌه راشد حمد المعموري
ؼٌدان كاظم حمزه العوادي
فاروق نذٌر عباس البومصطفى
فاضل ابراهٌم هدٌب الجنابً
فاضل جاسم عبٌس المنصوري
فاضل جاسم محمد
فاضل جاسم محمد العالك
فاضل عباس علوان البدٌري
فاضل عبد خضٌر الجنابً
فاضل عبداالمٌر جاسم الؽزالً
فاضل كاظم جار هللا القٌم
فاضل مرموص كاظم صلخً
فاطمة كاظم جواد السعٌدي
فاطمة حمد عطٌه ال زوٌن
فاطمة ٌوسؾ ناجً ناجً
فاطمه امٌن محمد علً العجام
فاطمه جبر سعدون الفتالوي
فاطمه شوٌش عبٌس العٌساوي
فاطمه ضٌاء محمود الساتً
فاطمه عباس علوان الخفاجً
فاطمه عبدالرحمن حسٌن السلطانً
فاطمه علوان روضان الشاوي

ؾٕ٠ة قٍّاْ

 1986ؾٕ٠ة ٔؿاؼ ن١اع ؼٚانعٞ

221530

ػطاـ زّٛظ

 1959قٍ ٜٛقؼ١ع ؾ ًٕ٠ؾًٕ٠

458980

اِاي ٔاخٟ

 1976اِاي ٔاخِ ٟسكٓ اٌطفاخٟ

647545

خّاٌٗ ٔػ٠ؽ

1951

97731

ن١ٙعٖ قٛاظٞ

1956

531166

فط ّٗ١صثؽٞ

1966

459205

٘انّ ٗ١ػثاـ

1946

435310

٘انّ١ح قٍّاْ

ٕ٘ 1956اء صثاؼ خث١ؽ اٌطفاخٟ

178134

ٕ٘ع خاقُ

ٕ٘ 1992ع خاقُ ؼٚظاْ اٌكٛظأٟ

ؼتاب ٔاخٟ

 1955ضاٌعٖ ِسّع خٛاظ خؼفؽ

ٔؼ ّٗ١ػّؽاْ

1968

528029

وظ٘ ّٗ١اظٞ

1955

211492

ِؼصِٛح ٔاصؽ

 1949ق ٍٗ١ٙواظُ خاتؽ تٕٛنٟ

97480

ِد١عٖ ضع١ؽ

1959

104454

ؤّ ٍٗ١اخٟ

 1975اؾ٘اؼ فاُ٘ صازة

56686

زكٕح ػانٛؼ

 1968قؼ١عج ناوؽ صعاَ اٌكٍطأٟ

ِػتٛتٗ غثٛاْ

269794
تث ٕٗ١زك ٓ١خاقُ

تالؽ واًِ ق١ع اٌكٍطأٟ

439951

650721

1956

13896

خؽ٠ ٖٚاـ

1959

404275

خٍ ٖٛزكْٛ

1945

641989

ٍِسٗ ػثع

 1957خِّ ً١سّع ِسّع اٌصاٞٚ

619429

ؾ٘ؽٖ نٕاْ

 1952واظُ ٔا٠ف واظُ اٌ١كاؼٞ

475848

اِ ٕٗ١ػٍٛاْ

1957

517253

ؾؼِ ٗ٠سكٓ

1950

376927

زّع ٗ٠ظازٟ

1951

306234

ؾ٘ؽٖ ػثع

 1959قؼاظ واظُ ِدثً ِؼّٛؼٞ

351419

قاخعٖ زكٓ١

 1976ؼٔا غعثاْ ِسكٓ اٌدثٛؼٞ

646451

ٔٛؼِ ٗ٠سّع ػٍٟ

ٔ 1954ك ّٗ١ازّع ػط ٗ١ق١ع ِسّٛظ

590550

وظ ّٗ١ازّع

1956

137944

ٔد ٗ١زكْٛ

 1964ؾٕ٠ة فؽج زّؿٖ اٌث١اذٟ

زٍ ّٗ١تؼٞٛ١

1971

زٍ ٖٛصىة

 1944ضٍفٗ ػ٠ٛؿ غالي اٌثٛػّٗ١

513458

زّ١عٖ ػٍٟ

 1951اقؼ١عٖ واظُ ػثع اٌّكاػعٞ

84703

وّؽٖ ػثٛظ

1954

615374

ػػتٗ زكٓ

 1937زّعاْ غاٌة ػثع اٌكؼثؽٞ

352208

فطؽ٠ح زّؿج

1955

607680

خاقّ ٗ١ػطٗ١

ٔ 1954داج ػثعاالِ١ؽ ِٕاع اٌدثٛؼٞ

630591

نع٘ٗ ِط١ف

1958

77999

تعؼ ٗ٠ضع١ؽ

1962

507848

ِٕاؼٖ ػثاـ

1956

140964

تِٕ ٗ١ٙصٛؼ

1945

144496

نؼ١غ ضع١ؽ

ٔ 1966عاي زك ٓ١ضع١ؽ اٌدٕاتٟ

621589

زف ٗ١ػث١ف

1954

290684

ٔد١ثٗ ػثٛظ

1956

100528

ضّ١كٗ ػثاظٖ

 1944فاغّٗ ازّع خاقُ اٌؼالن

661594

تٕ ٗ١تاناخ

 1960فٛؾ ٗ٠نالل ػثعؾ٠ع اٌثع٠ؽٞ

508507

نىؽٔ ٗ٠اخٟ

ٚ 1958ظاظ ػٍِ ٟطؽٚظ فرالٞٚ

111153

أ١كٗ خًٍ١

 1959ؼاخسٗ ظؼ٠ٚم ػثعاٌىاظُ اٌثٛن١ص ػثعهللا

628554

فطؽ ٗ٠ػٍٛاْ

ٚ 1949اخعٖ ٘اظٔ ٞاصؽ اٌدًٍ١

73751

ؼٚظٗ ضٍف

1940

187290

ِؽ ُ٠زكٓ

1968

148904

ٔاؾِ ٞسّع

1952

120585

1293
344190

ٍِى١ح واظُ

1960

صثؽٔ ٗ٠اصؽ

 1939قٕعـ زك ٓ١خاتؽ اٌسّؽ

زظ ٗ١ػثٛظ

1962

360924

ورثٗ ِٙعٞ

1966

283266

زى ّٗ١زكٟٔٛ

1965

156131

ؾ٘ؽٖ ِط١ف

1957

499851

زّعٖ تعْ

1963

449174

ؼتاب ػٍٟ

1947

426338

76902
ثاتد ػؽان ؼؾ٠ح اٌث ٛػ١كٝ

403486

فاطمه محمد شالل الشالل
فائز عمران عزٌز البٌرمانً
فائزه حمزه جاسم ال برٌسم
فائزه عبداالمٌر كرٌم الدلٌمً
فائزه محمد عبد
فخرٌة عبد عناد الجنابً
فخرٌه مطر خضٌر جنابً
فرحان جدٌع راشد الٌساري
فرحان حسٌن ناجً الزوامل
فرحان كاظم ساجت السعٌدي
فرحة حسن مهدي اجعفر
فرحه سهر عباس خٌكانً
فضٌله تركً شكر جدوعً
فضٌله كاظم رشٌد رشٌد
فضٌله كرٌم علً العلً
فضٌله ورد علٌوي العوٌدي
فطم داود علوان شعبان
فطومة علً محمد المطراوي
فطٌم عباس كاظم العجٌلً
فطٌم عبدالحمزه شمخً
فطٌمه محمد علً االعرجً
فالح جاسم عباس المعموري
فلٌح حسن عبد هللا عبد هللا
فلٌحه حمزه راضً العزاوي
فهٌمه عبد العباس جاسم فرٌجً
فهٌمه عبد علً خضر
فهٌمه محمد خضٌر العٌدانً
فهٌمه ٌوسؾ هاشم
فواكه مسلم بدر المسلماوي
فوزي جواد حسن الحمزاوي
فوزي طعمه داود العماري
فوزٌه حمزه حسن الؽزالً
فوزٌه عبد الرسول حسٌن
فوزٌه عبد مطرود المطرود
فٌصل حسٌن ابراهٌم صلٌخً
فٌصل سلمان علٌوي الشجٌري
قبٌلة جودة كاظم القرٌشً
قبٌله كاظم عبدهللا السعٌدي
قدري خضٌر عباس الجنابً
قسمه داود سلمان الطالبً
قسمه عبٌد شناوه الخفاجً
قصً حمدان عداي الجرٌان
قواعد جباري محٌسن االسدي
قٌس هادي دلٌمً
كاظم جبر عبدهللا عبدهللا
كاظم احمد حمٌدان العمٌدي
كاظم جاسم محمد الطائً
كاظم جبر عباس عٌفار
كاظم حسن موات السالمً
كاظم حسٌن خشان الهاللً
كاظم عبداالمٌر علوان الخفاجً
كاظم عبٌس جاسم ناصر
كاظم عمران عبٌد وطٌفً
كاظم كاطع اسفٌح ارستٌماوي
كاظم كرٌم حسٌن الزبٌدي
كاظمٌه موسى عبدالسادة الجبوري
كتبة عبٌد خلٌؾ الجروانً
كتبه جالب محمد البوطٌؾ

ؾو ٗ١زّؿٖ

1949

552546

ٌِ ٍٝ١سّع

1954

5124

فطؽ ٗ٠ضًٍ١

1954

230317

ؾ٘ؽٖ ؾغ١ؽ

1953

108386

نىؽِ ٗ٠ظٙؽ

1953

373411

خؽ٠هٗ خثاؼ

 1953زٛؼاء ػٍ ٟػثاـ اٌّساٍٟ٠ٚ

ِسّع لاقُ زكٓ زكٓ

101260

ظ ٗ٠ٛغؽضاْ

 1956ترٛي ز١عؼ وهال اٌثٛزداب

ٔٙاظ ضعؽ ػث١ع خٕاتٟ

351017

نؽ٠فٗ ٘اذف

1963

272288

٘ع ّٗ١ػ١كٝ

 1954ز١اج ِسّع خاقُ اٌّٙعٞ

638938

ؾ٘ ٗ١فؽِاْ

 1952ؾ٘ؽٖ زك ٓ١وٛو ٛاٌؼ١كاٞٚ

13335

فاغّٗ خٛاظ

1954

539418

زّعٖ ػثٛظ

1954

82621

خٍ ٍٗ١خاقُ

1961

37826

٘الٌٗ قٍّاْ

1954

212568

قرٗ ظؼظٞ

1949

246092

زٕفٗ وكاؼ

1953

93557

زّ١عٖ قؼعْٚ

1951

523207

ِٕصٛؼج خاقُ

1947

614795

ػٍ ٗ١ػؿٚؾ

 1944ػٍ ٟػثع اٌسكٓ ضٍ١ف اٌؼدٍٟ١

469067

غٕ ٗ١ػثٛظ

 1952زكٚ ٓ١فؽ ِدؽِع اٌثط١ص

611606

قٍ ّٗ١ػؽ٠ثٟ

1952

684880

ػ١عٖ ازّع

1968

137907

نىؽ ٗ٠زكٓ

1944

271860

ِد١عٖ زكٓ

 1949قٕعـ ػثع اٌطعؽ ِسكٓ اٌؼؿاٞٚ

صازة ػٍ ٟزك ٓ١نؽتٗ

364063

ؼ ٍٗ٠خٛظٖ

1957

خّ ٍٗ١تطاذ

 1941ازّع ػثع اٌؿ٘ؽٖ خ١اظ

ٚز١عٖ ضع١ؽ

 1929خثاؼ ؾو ٟػثعاٌدثاؼ اٌؼ١عأٟ

435252

ٔٛؼ ٗ٠واظُ

 1952قاِ ٟػثع هللا ػاِؽ

411463

فع ٍٗ١خاقُ

1951

441063

تعؼ ٗ٠زكٓ١

1954

142407

ٔؼ ٗ١زكٓ

ٕ٘ 1971اء زث١ة قٍ ُ١اٌؼّاؼ

617417

ؼاؾل ٗ١ػثعهللا

١ِ 1949ثاق ِاٌه ػؿ٠ؿ اٌغؿاٌٟ

602343

ِؽ ُ٠خٛاظ

1951

147557

ِٕر ٝٙز١عؼ

1939

190245

ٌػج زكٟٔٛ

1956

105408

قؼعٖ وؽُ٠

ٔ 1956عاي ِٙع ٞنٕ ْٛاٌّكؼٛظٞ

41094

زكٕح ٘انُ

1955

245728

ػّهٗ ػثعاٌسكٓ١

1959

308037

فؽزٗ ِسّٛظ

 1951ؼا٠ع لعؼ ٞضع١ؽ اٌدٕاتٟ

308499

فط ّٗ١غفراْ

 1962ازّع ػٍ ٟواظُ اٌطاٌثٟ

42963

452724
افؽظ٠د صاٌر ِٙع ٞاٌؼدٍٟ١

زىّٗ ِسّع ػثاـ اٌؽف١ؼٟ

44895

وٍث ِٗٛػٍٟ

 1938فؽزٗ زّؿٖ ػثع اٌطفاخٟ

ٔا٘عٖ ػثع اٌّسكٓ

 1952غؿ ٖٚزاِع ػثع اٌىؽُ٠

583083

تعؼ ٗ٠ػطهاْ

ِ 1978سّع ِؼؽض ِس١كٓ االقعٞ

637345

فطؽِ ٗ٠سكٓ

 1954ز١اٖ نثاغ تؽ٠كُ

106651

ِٕ ٖٛظا٘ؽ

1940

294386

قى ٕٗ١ضرالْ

1954

185928

83281

ػط ٗ١ػثٛظ

1965

13432

صف ٗ١زكأٟ

 1941قٍ ٜٛزك٘ ٓ١ػاي اٌدعٚػٟ

72503

ٚظسٗ ػٛظٖ

 1948وؽ ّٗ٠زك ٓ١ػثعؾ٠ع اٌطفاخٟ

348559

وفا ٗ٠ػثع

 1952فط ُ١ػثعاٌؼثاـ ِٛق ٝاٌؼ٠ٛعٞ

623726

غ٠ٛؽٖ واظُ

ِ 1941سّع واظُ ػثعاالِ١ؽ اٌطفاخٟ

624741

ِطؽٖ ػٍٞٛ١

1943

596131

ت١ث ٟفدؽ

1955

249536

ِص١ؼٗ زكٟٔٛ

ٕ٘ 1948اء واظُ واغغ اؼقرّ١اٞٚ

ؾٔٛتٗ ػٍٛاْ زك ٓ١اٌسّ١عاٞٚ

29937

تكٚ ٟٙاظٞ

 1945ؼػع واظُ وؽ ُ٠اٌؿت١عٞ

خا ٗ٠ػٍ ٟػٕ ْٛاٌؿت١عٞ

303938

ٌ١ٙعٖ زكٓ١

1954

283094

ٔٛفٗ ػث١ف

1954

530384

ػثاؼٖ قّ١ؽ

1955

125801

كتبه صالح جاسم العالك
كردي جرٌان عبٌس وطٌفً
كرم علً احمد بٌعً
كرٌم حدٌد عبود المعامره
كرٌم عودة حسٌن الواوي
كرٌم كاظم حمود دبً
كرٌم كاظم حنتوش الخفاجً
كرٌم محمد علٌوي وسمً
كرٌم مرزه الجرٌذي الجبوري
كرٌمة حسن سلمان أبو ذهب
كرٌمه بخٌت عاشور العاشور
كرٌمه دبٌس جمر الجربوعً
كرٌمه ؼانم حسن الجبوري
كظٌمه خلٌل عطٌه عطٌه
كظٌمه عبٌد خلٌؾ جنابً
كظٌمه كاظم جاسم
كظٌمه مسلم جواد
كفاح ضاري ناجً الجبور
كفاٌه حمد خلٌل الجنابً
كنطار حسٌن علً البكٌرات
لمٌاء نعمه عباس البو موسى
لٌث عباس سعٌد شالش
لٌلى عبداالمٌر نجم الربٌعً
لٌلى حسٌن علوان الجمٌلً
ماجد حلٌم شبٌب الؽرٌباوي
ماجد عباس علً المرعب
ماجد محً محمدرضا علوش
ماجد نعمه كرٌم اللوباوي
مالك عسل دروٌش المعموري
مالٌه راضً كسار السلطانً
ماهر راتب صالح المعموري
مائدة محمد موسئ السرحان
مائده محً اسماعٌل الجٌالوي
مجوده خلٌل ابراهٌم ابراهٌم
مجٌد عباس عبٌد الرجٌبات
محسن جاسم محمٌد مزٌداوي
محسن حسٌن حسون المعموري
محسن عبٌس جتان الشمري
محسن عطٌه حمزه الزبٌدي
محسن فاضل عباس الجراخ
محمد عبد الهادي حسن العبودي
محمد مهدي عبود الجنابً
محمد امٌن حسٌن محمد المهدي
محمد حمزة عبود
محمد رضا محسن الشوٌلٌه
محمد شهاب عبٌد النصراوي
محمد عبادي علً الجصانً
محمد عباس حمد الدهٌمً
محمد عباس دٌوان التمٌمً
محمد عبد كاظم مزٌداوي
محمد عبداالمٌر شمخً الشاله
محمد عبدالحمزه محسن الساري
محمد علً حسٌن ابوعلو
محمد علً ساهً عزاوي
محمد علً عبود الجٌالوي
محمد فنون جبار الشمرتً
محمد كاظم خضٌر المساعدي
محمد كاظم خنجر الكوامً
محمد كاظم ناصر

ٔاؾ ٞخثاؼ

1927

530197

صثؽِ ٗ٠هدً

 1955فٛؾ ٗ٠ػثعاٌسكِ ٓ١هدً قٍطأٟ

155216

ذؽؤ ٗ١ا٠ف

ِ 1951اخعٖ ِى ٟناوؽ ت١ؼٟ

504159

ظوكٓ ػ١عاْ

ٔ 1960ؼ ّٗ١ضٍ ً١نع٠ع اٌّؼّٛؼٞ

557957

فطّ١ح ػثٛظ

1961

2223

تٙؽج ػداج

1959

274243

فرس١ح زكٓ

1959

203945

ٔٛفٗ ػ١كٝ

٠ 1961ؿ ٞخٛاظ ؼاظٚ ٟقّٟ

378079

ػط١ح ػؿ٠ؿ

 1943قّ١ؽٖ ػثعاٌؼثاـ ػثعاٌٛازع اٌطائٟ

142614

ٔؼّ١ح ػثٛظ

1959

68021

٘ع ٗ٠ضع١ؽ

 1946صالذ زث١ة ِؿ٘ؽ اٌؼانٛؼ

206629

لكّٗ ٔؼّٗ

1946

85004

وظ ّٗ١زكْٛ

1959

159870

ت١ث ٟػٍٞٛ١

 1930ػعٔاْ ضؿػً ػثاـ اِؽٖ

289736

تعؼ ٗ٠اقّاػً١

1949

160837

٘ع ٗ٠ػثٛظ

1947

616609

زّؿ ٗ٠خٛاظ

1957

355192

ٚف ٗ١ػثٛظ

1963

390572

ٔٛؼِ ٗ٠سّع

 1937غأُ ذؽوِ ٟسّع اٌطًٍ١

682582

ض١ؽ ٗ٠ؼزُ١

1959

ؼقِّ ٗ١ؿازُ

ِ 1957ؼِ ٓ١دثاـ ػثاـ اٌثِٛ ٛقٝ

246384

ؾ٘ؽٖ ػثع

1965

525771

تعؼ ٗ٠خثؽ

1954

85047

5504

ت١ٙدٗ واظُ

1945

19523

ؼاخسٗ وؽُ٠

 1954قّ١ؽٖ نٕعي زك ْٛخٕاتٟ

433272

غٕ٘ ٗ١اظٞ

 1959قٍ ٜٛصاٌر ِسّع اٌ١اقٓ١

ظالي زكٓ

 1960فٍ١سٗ زكٓ خٛاظ تٗ١ٙ

٘ع ٗ٠ػ١كٝ

 1973قٙاَ ػٍٛاْ ظض ً١اٌٍٛتاٞٚ

382968

ػٍ١ح فٕعٞ

1961

255119

نِ ٍٗ٠ٛد١ثً

 1944واظُ زك ْٛػث١ف قٍطأٟ

83678

262510
اقؽاء زكٓ خٛاظ تٗ١ٙ

656434

ٍِىٗ خاقُ

1981

98010

فٛؾ ٗ٠ػّؽاْ

 1954ز١عؼ ػصاَ ِسّع اٌكؽزاْ

509964

فطّ١ح خاقُ

1960

138298

قاِ ٗ١ػٍٟ

1969

438003

ٚؾ٠ؽٖ ِسّع

 1955أرصاؼ ضع١ؽ ػثاـ اٌدٕاتٟ

13124

فاغّٗ ضع١ؽ

 1952ترٛي ػث١ع قٍّاْ اٌمؽٖ غٌٟٛ

53731

فع ٍٗ١ػثاـ

1957

13083

ؼِ ّٗ٠طؽ

1953

86226

زكٕٗ فؽج

 1960قّؽٖ ٌّٛٙظ خؽت ٝخؽتٞٛ

541771

نىؽ ٗ٠خاقُ

1959

520636

فٛؾ٠ح ػثع تؽ٠عٞ

1966

76186

فؽزح قؽ٠ر

 1957ازالَ ِاٌه ٔاخٟ

94098

ٔظِ ّٗ١سّع

 1971قٍ ّٗ١ػثاـ ن١ٙع اٌؼّؽاْ

64609

ضٍفٗ زّؿٖ

ِ 1944ؽاظ زكٓ زّ١ع اٌكٍطأٟ

38973

ؾو ٗ١ػٍٞٛ١

1954

251095

فعٍ١ح ػث١ف

1968

375993

ض١ؽ٠ح غؽظال

ِ 1978ؽ٘ ُ٠اظ ٞغؽظال اٌدصأٟ

497020

تعؼ ٗ٠واظُ

 1953صث١سٗ ػثعهللا زكٓ لؽغٌٟٛ

183435

٘عٕ٘ ٗ٠عٞ

 1944صث١سٗ ضعاَ اتؽا٘ ُ١اٌّؼّٛؼٞ

11475

صثؽِٙ ٗ٠عٞ

 1970اقّاء واظُ واغغ اؼقرّ١اٞٚ

29039

قٛقٓ زىُ١

1978

686275

تعؼ ٗ٠ػثعػْٛ

 1976فاذٓ فاظً ػثعاٌىؽ ُ٠اٌصفاؼ

638022

فعٍ١ح خٛاظ

1966

483016

وّ ٍٗ١ػث١ع

1967

507340

زكٕٗ ػثاـ

 1955ضِ ٌٗٛسّع ػثاـ اٌد١الٞٚ

411942

خثؽٖ زكْٛ

1947

664553

تعؼ ٗ٠ػثاظٞ

 1967قّ١ؽٖ فاظً ػثع اٌؼ١كاٞٚ

33632

ؾ٘ؽٖ زكٓ١

 1942ضع٠دٗ تعؼ زكٓ اٌىُ١

673754

ضٍ١ؼٗ خٛاظ

1951

556084

محمد كرم نجٌب موسوي
محمد مجٌد جبر الٌساري
محمد مرود مرجان الجبوري
محمود عبد كاظم مزٌداوي
محمود عساؾ داود المعموري
محٌسن خلٌل معٌن مرشدي
مخٌؾ رئٌس ذٌاب العرنوسً
مدٌنه مهدي جلٌل بقلً
مرٌم محمد جابر عوض
مزهر حداوي علً الجدٌاوي
مزهر حسٌن فرحان الصلخً
مصطفى حسن ناجً الرفاعً
مظهر عبٌد راضً الخٌكانً
مقبوله ناجً عبود حسٌن
مكارم فاضل عباس كنعان
مكً جاسم محمد شبر
مكً وداي هادي
مكٌه ناجً عباس ابو العٌس
ملكه حساب عبٌس المحمد
ملكه مرعٌص هندول المراد
ملٌحة عراك علٌوي الزؼببً
ملٌحه رحٌم محمد العنٌبً
منال كاظم جابر الخزاز
منجد حٌاوي عبٌد معموري
منى اسماعٌل ابراهٌم .
منٌر عبد العباس هادي السوٌؾ
منٌر عبٌد كاظم الجبوري
مهدي حسٌن عزٌز العجٌلً
مهدي حمد دحام ال شبر
مهدي حمزه كلٌل
مهدي منذور دحام منٌر
مهدٌه ؼنام عبد وطٌفً
مهدٌه مرزه نجم الجنابً
موجد شٌاع خفٌؾ الكرٌشً
موسى عبدالحمزة علوان الخزرجً
مؤٌد خالد كشاش الفتالوي
مؤٌد عبد علً ابراهٌم الخفاجً
مٌثم مجٌد حمٌد الحسٌنً
مٌرٌه شمران منسً سلطانً
مٌسون حسن عبود
نادر محمد عبد الرضا الجبوري
ناظم فاخر علوان العوض
ناهده موسه جواد المرشدي
ناهضه حمٌدان طخان الحمٌري
ناٌؾ جوده تومان البو جاسم
نبأ عبد الحسٌن كرٌم الكوام
نبراس سعدون محمود االسعدي
نبٌة ظاهر عبٌس وطٌفً
نبٌهه موسى رحٌم مزٌداوي
نجاة حمٌد عبٌس الصلخً
نجاح علٌوي جاسم المعموري
نجاح جاسم محمد الحلً
نجمة ردام مرجان المسعودي
نجوى عبد صاحب فتلً
نجٌة حمٌد حسٌن البعنون
نجٌه حمادي وسمً الرجٌبات
نجٌه محمد راضً المعموري
نجٌه هجهوج عبٌس الخفاجً
نداء رزاق محمد الكبٌسى

تؼع٘ٓ ِٙعٞ

1947

32590

١٘ٚثٗ ِسّع

1972

338698

فّ١ٙح ػٍٟ

 1964وفاذ غ٠اب زاخ ٟاٌدثٛؼٞ

154833

ٚخٚ ٗٙ١اظٞ

 1964قٛقٓ ػٍٛاْ ػثع اٌؽظا االِ١ؽ

403719

فطِ ُ١سّع

 1952فٛؾٛٔ ٗ٠ؼ تؽ٘ ٟاٌّؼّٛؼٞ

672026

قاٌّٗ ظا٘ؽ

١ِ 1955ك ْٛػثع اٌسّؿٖ ٘اظ ٞاٌؼؽ٠اْ

189396

صٕٛتؽ ػثعاالِ١ؽ

1958

397013

ٍِىٗ غؿاٞ

1956

89501

صث١سٗ واظُ

1968

5956

ِؽ٘ح ٘اظٞ

1948

640391

لكّٗ ػطٛاْ

1959

409321

تاقّٗ ِسّعػٍٟ

1998

337275

ثى ٍٗ١زكٓ

1956

239999

نىؽِ ٗ٠سّٛظ

 1953ظاٌ١ا ناوؽ اتؽا٘ ُ١اٌثعؼأٟ

وظّ١ح ػث١ع

1957

171064

ض١ؽ ٗ٠ػٍٟ

1940

277392

تعؼ ٗ٠وؽُ٠

1965

512430

غٕٛٔ ٗ١نٟ

1950

23072

ػانٛؼٖ زكْٛ

1955

325318

ٔؿ٘ٗ ػثع

1932

239365

تٍٛخٗ ػؿٚؾ

1941

490187

ؼتاب زكٓ١

زكٕ ٓ١واًِ اتؽا٘ ُ١اٌثعؼأٟ

637012

1956

536311

زّ١عٖ اقع

1959

134148

ٔدّح زّعاْ

1966

140375

ػفرٗ خاتؽ

1956

422325

قا٘ؽٖ زث١ة

1981

567132

ٌ ٍٝ١ػثعهللا

ٕ٘ 1958اء واظُ ظاٚظ اٌكٍّاْ

545428

قىٕٗ ؼن١ع

 1962ذؽو ٗ١ػث١ع ضع١ؽ اٌؼدٍٟ١

314349

قؼ١عج ػٍٛاْ

1955

396704

تعؼ٠ ٗ٠ؼمٛب

 1956اّ٠اْ ػثع اٌسّؿٖ ػثع اٌسكٓ١

151343

ذاظ ٟزكٓ١

 1955ظالي ٔؼّٗ زّع ظزاَ

672001

ٔد ٗ١فؽزاْ

1962

477496

زكٕٗ واظُ

1965

4237

غث ٍٗ١قّكُ

 1943صثسٗ زّؿٖ قٍّاْ

307178

لثٍ١ح واظُ

 1954اًِ قىؽاْ زّؿج اٌعٌّٟ١

486486

لكّٗ ٚاظٞ

 1966اّ٠اْ زكٓ ِطؽٚظ اٌؽت١ؼٟ

228227

فع ٍٗ١زكٓ

1961

7591

ذؽو ٗ١زّؿٖ

1974

493425

زظ ٗ١ػثعاٌسكٓ١

 1927ػٍِ ٟس١كٓ ػث١ع قٍطأٟ

660092

ِاخعٖ ٛ٠قف

1967

218668

تعؼ ٗ٠قؼ١ع

1948

599005

ؾو ٗ١ػثاـ

 1951قؼع ٗ٠ػثع ػ ْٛػٍٛاْ ػٛض

244359

فع ٍٗ١ػثاـ

1954

686551

ٔد١ثٗ ػثع هللا

 1955زكٓ ػٍ ٟازّع اٌسّ١ؽٞ

71321

وظّ١ح ؼاظٟ

1953

270153

قٕعـ ٘ٛتٟ

1993

31302

ِع٠سٗ ِسّع

 1978تاقُ فاُ٘ ػث١ع اٌثاٞٚ

251964

ٕ٘ع٠ح ِهٙع

1947

32399

فطٙٔ ّٗ١ؽ

ٔ 1947عاي ػثاـ واظُ اٌكٍطأٟ

زّ١عٖ زّؿٖ

1950

547163

ٔؼٔ ّٗ١اً٠

1955

332232

زٍ ّٗ١اقّاػً١

 1951نػ ٜواظُ ػثع ػٍ ٟاٌّٙعاٞٚ

521519

ؼنعج ؼن١ع

1945

408227

ٍِىٗ ظاٚظ

1977

420213

ض١ؽ٠ح ِسّع

1952

77507

٘١ثُ ػثاـ واظُ اٌكٍطأٟ

زّ١ع ؾغ١ؽ ػثعاٌسكٓ اٌؽخ١ثاخ

474946

ؼ ٗ١ِٚػثعاٌسكٓ١

 1939فع ٍٗ١ضٍف ػثعاٌسكٓ تِٕٕ ٟصٛؼ

ظس ٗ١قٍّاْ

1962

290592

ٔٛفٗ ِؽؾٖ

1944

72848

فٛؾِ ٗ٠سّع

 1967خٍ ً١ضٍ ً١زّٛظ ِٙاٚل

42144

138566

نزاره حسن محمد الموسوي
نزٌله مشعان حسٌن مراكص
نزٌهة صالح مهدي مهدي
نسرٌن ٌحٌى محمدعلً الجبوري
نشمٌه بازول تاٌه الٌساري
نصره خضٌر عباس حجاب
نضال جبار عبدهللا شبر
نضال حسٌن كرٌم طفٌلً
نضال خلٌل عالمً الربٌعً
نضال سعدي عبد االمٌر سماكه
نضال شهٌد حسن هجول
نضال عبٌس محمد المعموري
نضال لطٌؾ كاظم الصفار
نضال ٌوسؾ ناجً السلطانً
نظٌمه مضنون جدوع الزاملً
نظٌمه ناهً مشجل السعدي
نعمه شنان دٌكان الجنابً
نعمه عبد محمد حصٌنً
نعٌمه عبد عون علوان عوض
نعٌمه محمد عبٌد الجمٌلً
نفٌعه عوده حسٌن الكرطانً
نهاد جساب فرهود الكٌم
نورٌه عبدالحسن فهد فهد
نورٌه مرزه محٌسن محٌسن
نوفعه نصٌؾ دهش المزارعه
هادي عباس حسن حسن
هادي المانً جذع المعموري
هادي عباس حسٌن المنصوري
هادي عبٌد جاسم الفتالوي
هادي علً عوده المعموري
هاشم عبد الجاسم عبد علً الشمري
هدى عبدالرحمن اسماعٌل الجحٌشً
هدى هادي ناجً الحلً
هدٌة حمزة جار هللا المعموري
هدٌه طعمه عبٌس المعموري
هدٌه عبد الحسٌن علٌوي الدلٌمً
هدٌه عجه رهٌؾ العجٌلً
هشام محمد عمران العمران
هضمان عبٌد عبٌس العالك
هالل محسن مهدي صالح
همام كاظم منٌر الخفاجً
هناء حسٌن علوان الهٌجل
هناء خماس خلؾ الدرٌس
هناء عبد سلمان السمندري
هناء عبدالكاظم عبدالرضا العسلً
هناء علً تبن الجنابً
هناء فرحان محمد المعموري
هناء محمد عبٌس العوادي
هنوده مهدي عباس ال جمٌل
هنٌه حمود حسن الخفاجً
هٌابه عمران محمد الخفاجً
هٌفاء ستار هادي الزبٌدي
هٌفاء علً محمد السباك
واثق محمد ذٌاب بجري
وافر علً ؼنً المطر
وجدة عبداالمٌر جاسم الخاقانً
وزٌر زؼٌر حسونً صلٌخً
وزٌره طعٌم عبٌس عبٌس
وسام صالح جاسم الفؤادي

زكٕٗ زكٓ١

1950

397071

ِعٌ ٌٗٛصفؽ

 1969ػعٔاْ ِعٌٛي غا٘ؽ وؽ٠ؿٞ

93828

ٚؾ٠ؽٖ ن١ٙع

1959

163512

فط ّٗ١واظُ

1967

411630

ػانٛؼ ضٍف

 1937اتؽا٘ ُ١زك ٓ١خثؽ اٌ١كاؼٞ

279241

زظ ٗ١واظُ

 1956اتؽا٘ ُ١واظُ اتؽا٘ ُ١اٌؼث١عٞ

232251

ٔٛؼ ٗ٠ػثاـ

1958

131170

قٍ ّٗ١اتؽاُ٘١

1969

205352

صٕعي خثؽ

1960

321616

زّع ٗ٠خاتؽ

1959

169516

زّ١عٖ اتؽاُ٘١

 1957تث ٕٗ١زّؿج ناوؽ اٌؿت١عٞ

24783

قؼع ٗ٠ػٍٛاْ

1967

122309

ٌ ٍٛ١قٍّاْ

1959

518006

ٚؼظج خاتؽ

1959

488751

ؼخ١ثٗ فرٛذ

1973

593006

ٔثؼٗ زرؽٚل

 1953زكٓ ػثع اٌٙاظِٙ ٞع ٞاٌّكؼٛظٞ

167493

غاؾ ٗ٠ػثٛظ

ٔ 1954ؼ ّٗ١ػٍٔ ٞٛ١اصؽ إٌّصٛؼٞ

139238

ؾ٘ؽٖ ػث١ع

ٍِ 1948ىِ ٗ١سّع ٔاصؽ زصٟٕ١

197177

صع٠مٗ زكٓ

 1938ػٙع ػٍ ٟزك ٓ١ػٛض

371958

ػط ٗ١ػثاـ

1962

70600

ػٍ ٗ١زكٓ١

1943

641107

وٍث ِٗٛػثع ػٍٟ

1979

290934

تعؼ ٗ٠ػث١ف

ِٙ 1930ع ٞػؿ٠ؿ واظُ إٌّصٛؼٞ

629337

ت ٗ١ٙواظُ

1973

128168

قؽزٗ ضًٍ١

 1937ػّاظ خثاؼ خاقُ اٌدٕاتٟ

287361

قاػٗ ِٙعٞ

 1943قٕ ٗ١خاقُ ِسّع اٌدٕاتٟ

وظ ّٗ١و١طاْ

1954

653716

ذا ٗٙ٠ػثاظٞ

1962

200517

زع١ح قٍّ١اْ

1954

559946

قىٕٗ وّال

 1952تهؽٔ ٜاصؽ زك ٓ١ت١اذٟ

41544

زّ١عٖ ِسكٓ

1971

47776

فع ٍٗ١ػثعاٌّد١ع

1958

434356

فٛؾ ٗ٠ػثع اٌ٘ٛاب

1963

507196

وظّ١ح قا٠غ

1957

9120

ؼظافٗ ػّؽاْ

1951

460201

2635

صف ٗ١زكٓ١

ٔ 1955اظُ وكٛب ؼانع قٍطأٟ

229085

ػٍٛنٗ ؾغ١ؽ

 1951ػثاـ ظض ً١صٍثٛش ق٠ٛعٞ

570604

تعؼِ ٗ٠سّع

 ٍٝ١ٌ 1953واظُ ػطٗ١

64744

وٍث ِٗٛزكٓ١

1951

186790
ٔع ٜقّ١ؽ ػث١ع اٌدثٛؼٞ

قِّ ٗ١سّع

 1982قِّ ٗ١سّع قثغ اٌؼؿاٞٚ

ؼؾٚلٗ فؽزاْ

1971

483258

ٌث١ثٗ خثؽ

1945

470761

ِظٍِٛح ػثع اٌماظؼ

1955

4759

13810

ػث١كٗ وؽُ٠

1966

436410

أ١كٗ نؼالْ

 1952ازّع ِسّعؼؤٚف اتؽا٘ ُ١اٌطفاف

66905

٘انِّ ٗ١سّع

1968

529364

٘١ثٗ ػثع

 1981ػاِؽ ؼز ُ١ؼانع اٌّؼّٛؼٞ

631438

ذم ٗ١خؼفؽ

1968

539606

نؼاػٗ ٛ٠قف

1953

306420

فط ّٗ١واظُ

1950

252243

٘١ثد اتؽاُ٘١

1954

517986

ت١ؽٔد ٟو١طاْ

1960

33906

قؼاظ ِسكٓ

 1951ػاِؽ فاظً ػثعاٌؽظا اٌدثٛؼٞ

545432

ؼاخسٗ ٘انُ

 1974قؽ ٜػٍِ ٟسّٛظ اٌكؼ١عٞ

517348

ػث١ؽ ػعٔاْ

1993

113615

زّؿ ٗ٠نؼالْ

1952

288739

٘ع٠ح ِسّع

1953

88494

خثؽج ٚز١ع

1951

236581

قٍ ّٗ١ازّع

1976

255601

وصال طالب عٌس العبٌدي
وفً جبر خشان الطفٌلً
ولٌد نعمه مهدي عامري
وهام مهدي عبد الزهره الخفاجً
ٌاسر عبد حمزه الباوي
ٌاسر نعمه سلمان المعموري
ٌاسر هادي عبد الزوٌد
ٌاسه شنٌن عبد
ٌاسٌن طه شافً المصطفى الخلٌل
ٌعقوب ٌوسؾ خلؾ الدلٌمً
ٌعمر مراد عبٌد حمٌري
ٌوسؾ حسٌن حمزه الخشحشً

نىؽ ٗ٠زكٓ١

 1951اوؽاَ غاٌة ػ١ف اٌؼث١عٞ

212211

٘ٔ ٗ١دُ

1953

505116

خا ٗ٠صاٌر

1972

389548

زّؿ ٗ٠ػٍٞٛ١

1958

211248

وؽخ ٗ١خ٠ٛؽ

1950

564996

االء ػثع إٌّؼُ

1995

566932

اّ٠اْ زكٓ١

1995

467353

ٍِىٗ ػٍٞٛ١

1950

138761

قفأٗ ِؽاظ

1972

492738

ؼتاب ظزاَ

 1954قٍِ ّٗ١سّع ٘انُ اٌّؼّٛؼٞ

443332

فِ ّٗ١ٙانٟ

1983

680189

نىؽ ٗ٠زٕرٛل

1954

24789

