الفائزين بقرعة حج عام  2017لمحافظة ذي قار
اسم االم

االسم
صبٌحه عباس كاظم الحسٌناوي
قىٕٗ ؼَا
محمد علً رزاق عبد الصاحب عبد الصاحب
زىّٗ تداٞ
ابراهٌم خلٌل ابراهٌم
ِؽ ُ٠زكٓ
ابرٌجه جاسم محمد ال جبار
فاِّٗ ِسّع
احكام ناصر حسٌن العتابً
٘ٛؾٖ ٠اقؽ
احالم ابراهٌم غالً
تعؼ ٗ٠قؼعْٚ
احالم حامد شهد العمٌري
ٔد١ثٗ ؼاَٟ
احالم شنوف محمد الزٌدي
فٛؾ ٗ٠قاخد
احالم مزعل نجم الحسٌنات
ػط ٗ١ضٍف
احمد اسماعٌل ابراهٌم الصوافً
فاِّٗ نٕاع
احمد جاسم محمد الشدود
ٌط١فٗ زاخُ
احمد حسن جاسم الحسٌناوي
تسؽِ ٗ٠ك١ؽ
احمد حسن كاظم كاظم
ؾ٘ؽاء ِا٘ؽ
احمد حمٌد شاكر الدلٌجان
يثؽ ٗ٠قٍّاْ
احمد خٌون ناصر الفضل
ؼخاء تكراْ
احمد رزاق عبد االمٌر عبد االمٌر
ٚف ٗ١ػثعاٌسكٓ١
احمد ضاحً عبدهللا البدري
قِٕٙ ٗ١عٞ
احمد عباس عكٌب الوائلً
تهؽئ ياٌر
احمد محسن خٌون الركابً
يف ٗ١خاقُ
احمد هادي حسٌن الموسوي
تكّٗ ِٛقٝ
ازهار حاتم محمد الشوٌلً
ز١اج ػثع
اسراء معلك حنون الصالح
قاِ١ح واًِ
اسعد حسٌن علً الجابري
اّ٠اْ ِسكٓ
اسعد ٌازع عطٌه الخالدي
ضّ١كٗ ِاخع
اسماعٌل خلٌل عالوي العمٌري
ػٍ ٗ١فؽ٘ٛظ
اسماعٌل زعالن عبود الخفاجً
يفًِ ٗ١طفٝ
المٌاسه ذنون حسن الشبلً
ِع ٕٗ٠ػعاٞ
االء حسن نعٌم نعٌم
ؾوِ ٗ١سّع
امل حمد نوري ا
٘ع ٗ٠نٕثٛي
امل خلف عبد العصفوري
زٍثٛذٗ خثاؼ
امل خلف غرٌب العبودي
زّعِ ٗ٠سً
امل محمد منخً منخً
خّ ٍٗ١ػٕ١ع

التولد

المرافق االول

 1951نّ١اء ؼاَ ٟػثع ػٍ ٟاٌسكٕ١اٞٚ

المرافق الثانً
ِسّع ؼاَ ٟػثع ػٍ ٟاٌسكٕ١اٞٚ

رقم االستمارة
294841

ِ ِٕٝ 1953اٌة خٛاظ خٛاظ

686106

٘ 1981ع ٜيالذ ِطٍه

444377

1949

33131

1958

465883

1963

206836

1966

231170

1971

537174

1972

94894

1958

13889

1981

673909

 1971ؼغع ِطهؽ ػٕ١ع اٌسكٕ١اٞٚ

157463

1969

189033

1992

394142

1977

291583

1990

658706

1990

509212

1975

329841

1978

238280

1955

189464

 1974يثاذ الؾَ زك ٓ١زكٓ١

609130

1969

588283

1983

96721

1984

117357

 1963ذٙأ ٟواظُ ِىطٛف اٌؼّ١ؽٞ

152354

 1949ؾ٘ؽٖ ِسّع ؼاَ ٟاٌطفاخٟ

476611

1956

595948

 1975ز١عؼ زكٓ ٔؼٔ ُ١ؼُ١

561363

1943

271555

1967
ٛ٠ 1966قف خاتؽ ِط١ؽ اٌغؿٞ
1955

129898
زكٕٗ تعؼ ؾٔاظ اٌغؿٞ

98218
650865

اِ١ؽ ضٍ١ف ػث١ع اٌؼثٛظٞ

غؿ ٍٗ٠ظا٘ؽ

ِ 1951اخعٖ ؾػ١ثً ػٍ ٟاٌؼثٛظٞ

امٌره عطٌه ٌاسٌن النصار
امٌن خشان اكمٌر الزٌدي
امٌنه محمد ناصر الحسائً
انتصار خلف منصور الموزانً
انتصار شاكر كاظم الخفاجً
انور محٌسن نصر هللا العبودي
اٌاد عبد جبار العباس
اٌمان سحاب سبع الزٌدي
اٌمان علٌوي حسٌن حسٌن
اٌمان غالب محمد الٌاسري
اٌوب مهدي عبد المحسن الصالحً
اٌوب ناصر حسٌن الفجار
أحمد صبري غافل الجوٌبراوي
أحمد علً وادي الجابر
أحمد كامل جبار الركابً
أمل عبدالصاحب عزٌز الخواف
باسم عبد الحسٌن لفته لفته
باسم عبدالحسٌن زوٌر االزٌرجاوي
باسم محمد محسن الحسٌناوي
بتول عكاب حمود حمود
بتول كاظم واٌد البدراوي
بجاي حشف محٌسن الصالحً
بدر جاسم محمد محمد

لٕع ٍٗ٠ثاِؽ

1951

571206

يثؽٔ ٗ٠ايؽ

1971

2748

يف ٗ١زكٓ

 1958لاقُ ػثع اٌسكٔ ٓ١ايؽ اٌسكائٟ

312967

ٍِىٗ قٍّاْ

1963

10999

٘ع ٗ٠خاقُ

1970

526594

ٔٛؼ ٗ٠واظُ

1983

105457

ػدّ ٗ١زكْٛ

 1962فاِّٗ ػ١ك ٝزكٓ اضفاخٟ

175394

ػث١كٗ خٛاظ

1966

571179

328

ٔد ٗ١زكٓ

 1975ػثاـ فاٌر خ١اظ خ١اظ

563377

ِىِ ٗ١سكٓ

1964

11051

ؼقّ١ح ِسكٓ

1972

184665

ٔع ّٗ٠ػثاـ

 1963اقرمالي زك ٟٔٛضٍف اي نٕاٖٚ

211330

ٔظ ّٗ١نٕٓ١

1973

383476

قٛؼ٘ ٗ٠الي

1989

344713

ِ ٝٙخٛاظ

1984

491045

ًٔؽٖ ػٛظٖ

 1981ػثعاٌؼثاـ غؽ٠ة ػٍ ٟاٌىث١ؽ

579358

واظِّ ٗ١سّع

1951

39796

لثِٕ ٍٗ١هع

 1967فؽاخ لثِٕ ً١هع االؾ٠ؽخاٞٚ

480588

ف ّٗ١ٙػٍٟ

ٔ 1962دّٗ ٘ٛال ِى ٟاٌساَ

127725

ؾ٘ؽٖ ظػٛ١ل

 1976خثاؼ ػػ٠ة خىاْ خىاْ

290561

ٔؿ ٍٗ٠زّعهللا

 1954ػؿ٠ؿ اِٚ ٓ١اخع اٌغاٌثٟ

213661

فر ٕٗ١ػثع

 1949زّؿٖ تدا ٞزهف اًٌاٌسٟ

499714

تؽ٠عٖ اتٛنىٗ

١ِ 1952ؽٖ ِػتٛب ِ٠ٛم ِ٠ٛم

2131

بدره مطلك كاظم الفرحان
بدرٌة عبد هللا غٌاض غٌاض
بدرٌه حمد هاتف العتابً
بدرٌه صبار وجح الحسٌن
بدرٌه نجم زنبور الحصونه
بدور شٌال العٌبً الحاتم
بشرى حسٌن ساجت االزٌرجاوي
بشٌر زبن ثوٌنً الكبٌح
بشٌر عذافه قاسم االسدي
بشٌر فاضل عبد هللا ال صبر
بطه موزان عٌسئ ال جري
بالسم حامد عامر المناع
بلقٌس رهٌف صوٌن الحسٌناوي
بندر نغٌمش ظاهر ظاهر
بنٌه جاسم سعود سعود
بهاء عبد محمد العبودي
بٌادر ابراهٌم محسن محسن
تاجٌة جبر حسن الكنانً
تاجٌه فرعون ثجٌل الثجٌل
تركٌه خضر غمٌس العبودي
توٌنه سالم زاروع الزاروع
ثائر جبار ٌاسر العبودي
ثجٌل جخر منهل الرماحً
جاسب محمد علوان الكنانً
جاسم حسن علً الطبراوي
جاسم خضر ناصر السعٌد
جاسم صاحب محمد محمد
جاسم صبٌح محمد الفرج
جاسم محمد حنتوش المٌاحً
جاسمٌة مزهر نزال نزال
جبار حمدان حسٌن الصافً
جبار علٌوي كاغد العتابً
جبار جاسم بدٌوي االزرقً
جبار جوٌد صالح الخفاجً
جبار شنٌار دهٌش الحسناوي
جبار نشد حسٌن الكنانً
جبار نعٌمه غالً غالً
جبره عوده مشخول الغزي
جبٌرة مطٌر ساجت العبودي
جبٌره حسٌن خلٌف الحاتمً
جرداغ سلمان كوٌت الطوٌنً
جعفر حسن عبود الجوي
جعفر محمد قاسم البكندي
جالب منسً مجلً السهالنً
جلٌل عبد الرزاق محسن الموسوي
جلٌل بغدادي سلمان سلمان
جلٌل خضٌر جباره الدبً
جلٌل شعٌبت عاشور المحمد
جلٌلة عباس لفتة ال لفتة
جمالة ٌاسر حسٌن
جماله خلف ماضً العبودي
جمهورٌه خضٌر جباره الدبً
جمهورٌه سلمان مطر العتابً
جمٌل جابر تقً الفرج هللا
جمٌل محسن بدر الحسناوي
جمٌله حمٌد مطر مطر
جمٌله خزعل غالم

غٍ ٖٛقؽ٠ر

1943

147013

ؼَ ٗ١خاتؽ

1943

369157

ِطهؽٖ ٚؾْ

1952

ؼَ ٗ١ػىم

 1932وؽ ُ٠خط ُ١زك ٓ١اي زٛي

ِك١ؽٖ نًّ١

1953

187433

102541
ٔاخ ٟخط ُ١زك ٓ١اي زٛي

56891

ورثٗ ِٛزاْ

 1977زاذُ فٍ١ر زك ٓ١اٌغهُ١

68979

٘انّ١ح زكٓ١

1963

524909

تٛٙظ ض١أٗ

1944

448950

ياٌسٗ ٌط١ف

1972

9675

فاِّٗ ِد١ع

1974

508979

ؼِ ٗ١ِٚؼ١دً

 1935ؼز ٍٗ١قؼ١ع ِس١ثف ؾ٘١ؽٞ

67460

لٕعِ ٍٗ٠سّع

1955

444592

فط ّٗ١ػثع

1955

329350

ٔهعٖ ٔايؽ

1973

49816

ٔ٠ٛؼٗ ؾِؿ٠ؽ

1937

646248

ػدٍ١ح زعٚاْ

1972

214876

فٛؾِ ٗ٠سّع

1969

686844

ت١ٙح ٠ؼمٛب

 1942ػثعاٌّسكٓ ػثع ػٍ ٟػثع اٌسكٓ١
اٌىٕأٟ
ٔ 1957ؼ ُ١زكٓ خؼفؽ اي خؼفؽ

685722
348863

ضاٌعٔ ٗ٠ؼّٗ

1951

666163

زكٕٗ ِسّع

1950

138779

ؼَاذٗ ٔا٠ف

 1959قؼعٖ ِسّع ضُؽ اٌؼثٛظٞ

148325

ٔؿ ٍٗ٠ػٍٞٛ١

 1950اظ٠ثٗ ػؿ٠ؿ تعا ٞاٌؼ١عاٞٚ

671864

نىؽٖ ٔهع

 1950زّ١عٖ خاقُ قٍّاْ اٌهٍٟ٠ٛ

667367

ق ٗ١ٙػثٛظ

1955

45760

فرٍ١ًٌ ٕٗ١ى

ؼ٠ٚسٗ ػثعاٌ٘ٛاب

ٚ 1950ئاَ زّٛظ ضُؽ اٌكؼ١ع

لّؽ ٗ٠زكٓ١

1985

269419

غٕ ٗ١خاتؽ زكٓ اٌثعٚؼ

تعؼٌٚ ٗ٠ع

ِ 1962ؽ ُ٠زك ٓ١فاضؽ اٌهّ١ف

351687

غؽ٠ثٗ ِسّع

1940

88451

1399

اِأٗ خاؾع

1953

496399

فُ ٍٗ١ػٍٞٛ١

 1966ؼز ُ١زّعاْ زك ٓ١اًٌافٟ

648896

خّاؼٖ زّاظٞ

 1964قٙاَ ػٛظٖ ياٌر اٌكؼعْٚ

507785

ؼَِ ٗ١طؽٚظ

1953

51737

لٕعٔ ٍٗ٠اٟ٘

 1946فطؽ ٗ٠ػطِٛ ٗ١فاْ اٌسكٕ١اخ

377950

ظ٠ٚعٖ خاتؽ

1956

501668

فٕع ٗ٠ػٍٛاْ

 1951قؼ١عٖ خاقُ قؼع اٌىٕأٟ

667255

خّاٌٗ ضٍ١ف

 ٍٝ١ٌ 1948قاٌُ ؼانع ِٕرفح

631444

زكٕٗ زكٓ

 1936لث ٍٗ١خث١ؽ زٍثٛو اٌغؿٞ

580011

ٚتؽِ ٗ٠سّع

 1925ق ٍٗ١ٙواًِ ٠اقؽ اٌؼثٛظٞ

خؽاغع ِسّع

1945

67440

وّ ٍٗ١فؽ٠ر

 1948ف١ٙعٖ ِؼ ّٗ١و٠ٛد اٌطٟٕ٠ٛ

321677

٘انّ١ح ػثٛظ

1976

خّؼٗ خثاؼ زّع اٌؼثٛظٞ

576989

4087

وٍث َٛػثع

1970

554789

خ١ٙعٖ زطاب

ِ 1947ؽ ُ٠خالب ِدٍ ٟاٌكٙالٟٔ

52389

زٛؼ ٗ٠زّ١ع

 1949اًِ ٘انُ زّ١ع ٞاٌه١ص

77398

ف ّٗ١ٙضُؽ

 1963تان ٗ١زكٓ ٚاظ ٞاٌّهاضً١

430241

ؼ ٗ١ِٚخالب

1967

443872

ػٕ١ؿٖ ضْٛ١

1969

ِٛؾج ػط١ح

 1947ػّاؼ ػثع اٌسى ُ١ؾا٠ؽ ٚاٌ ٟؾا٠ؽ ٚاٌٟ

ٍِى١ح ياٌر

ِ 1966ؿ٠ع ٔٛ٠ف ضٍ١ف

545636

َؼرٗ ضٍ١ف

1942

638954

ؼ ٗ١ِٚخالب

1958

175159

ػٍ ٗ١وٛناْ

1960

412048

نف١مٗ ِسّع

 1951ؼقِّ ٗ١اخع ذم ٟاٌفؽج هللا

71316

فطّ١ح ِٙعٞ

 1950ؾ٘ؽج ؼ٠كاْ زّ١ع اٌسكٕاٞٚ

80055

556269
قٕاء ٘انُ خاقُ اي خثاؼٖ

81581

ذؽو ٗ١ضٍ١ف

1961

319695

٘انّ ٗ١ؼَٞٛ١

 1956ػٍ ٟػٛاظ خاتؽ اٌّؽػاٞٚ

436514

جمٌله صحٌن صٌوان الشوٌلً
جمٌله كامل عطٌه المري
جمٌله مفتن كاطع الغشٌم
جنان صبري حسٌن الشكر
جهاد حمود راضً راضً
جواد دخٌل نظٌف الغزي
جواد كاظم حسٌن القرٌشً
جوان عبد الحسٌن محمد محمد
جواهر حمود عوده الصافً
جوٌده كاظم هاشم هاشم
حازم عجٌرش دبٌن الراشد
حاشوش عداي جبر الغزي
حامد عبٌد حامد
حباره سمٌر بدر الخلٌفً
حبٌب عوده حسٌن الدجٌن
حبٌب ابراهٌم نعمه النعمه
حبٌب خضر جبر الزٌدي
حبٌب زعماك بطً البطً
حبٌب عجٌد حرٌجه العبادي
حبٌب عجٌل خضر النصار
حبٌبه خلف عزٌز المحمد
حبٌبه صاحب محمد
حرجان محد علً الشنان
حسام ماجد علوان املٌجً
حسن دنٌف عبد علً عبد علً
حسن ظاهر مشكور الزاملً
حسن علً لطٌف الزٌرجاوي
حسن علٌوي غٌثان البازل
حسن فلٌح حسن الحاجم
حسن كاظم زغٌر الهالل
حسنه بدر مونس العوفً
حسنه عزام عرٌش العرٌش
حسنه هداد عبد الحسٌناوي
حسنٌن علً هادي الفٌاض
حسنٌن مزٌد شمخً الحجامً
حسنٌه عباس غازي غازي
حسٌبه كاظم علوان الشوٌلً
حسٌبه محسن جاسم المحسناوي
حسٌن عبد كاٌم العجه
حسٌن جبار فلٌح الخفاجً
حسٌن حسن منٌهً منٌهً
حسٌن حمٌد ورد الشوٌلً
حسٌن راضً لطٌف الدبً
حسٌن رٌحان شنان المطٌع
حسٌن سلطان كرٌم العلٌخان
حسٌن شناوه علً الفضلً
حسٌن عامر هاشم الحسٌناوي
حسٌن علً بدر الغزي
حسٌن فٌاض خنجر الحسٌن
حسٌن كاظم جاسم العوادي
حسٌن كاظم حمد الحسناوي
حسٌن مانع فرحان االسدي
حسٌن محمد حسٌن النصر هللا
حسٌن نعمه محسن الزٌرجاوي
حسٌن نعٌم عبدالحسن
حسٌن هاشم طعمه البعاج
حسٌن والً حمدان الخفاجً
حصٌل كاظم محمد القره غولً
حضرٌة عٌفان كطران الشرٌفً

زكٕٗ ِؼّٗ١

1943

358843

ض١هٗ ػثع

 1965زكٓ ؼز ُ١يٛ١اْ اٌفٙعاٞٚ

648317

زّعٖ ِس١كٓ

 1967ن ٗ١ٙػثع اٌكاظٖ ث ٟٕ٠ٛاٌكؼ١عٞ

33385

ؾو ٗ١ظاضً

 1975ػٍ ٟز١عؼ ػثع اٌسك ٓ١اٌىؽُ٠

383203

ثاٌثٗ خث١ؽ

 1948ؼت١ؼٗ غؽواْ زّٛظ اٌسًٗٔٛ

326416

ِؽؾا٠ح ًِٕٛؼ

١ٌّ 1950ؼح غؽواْ زّٛظ اٌسًٔٛح

282648

نىؽِ ٗ٠سّع

١ِ 1970ؼاظ ٘انُ زّ١ع اٌؿ٠عٞ

75764

ٌط١فٗ ظغً

 1965ػٍ ٟزكّٔ ٓ١ؽ االقّاػٍٟ١

675904

غٍ ٖٛزكٓ١

1950

629427

وِّ ٍٗ١ؽاظ

1956

290027

زٍ ٍٗ١ؼزّٗ١

1950

308678

فُ ٍٗ١ضٍ١ف

 1940ضاٌعٖ زانٛل ػعا ٞخثؽ

143121

ػؿي زّ١ع

 1986ػؿي زّ١ع خؽ٠ع

85428

ؼِ ٗ١ِٚسكٓ

1948

186950

ٚاخع زّٛظ

1947

113073

ذمِ ٗ١سّع

١ِ 1956ؼاظ ظازف غؽ٠ة اٌثغعاظٞ

131332

خر ٗ١ػثع

1967

239272

ِهطى زكْٛ

1948

246033

ٔٛػٗ خؽِع

1969

211240

وّؽٖ ِٛقٝ

1957

523637

ِاوٗ واظُ

1962

607714

يف ٗ١ثدً١

1962

544139

قؼ١عٖ ِسّع

 ٍٝ١ٌ 1941واظُ ِسّع اٌهٕاْ

430880

فاِّٗ ِسّع

1984

155551

ف٘ ّٗ١ٙطً١

1953

609160

ِس ٍٗ١ػاِؽ

 1965يثؽ ٗ٠يىثاْ ػاِؽ اٌهٍٟ٠ٛ

509705

وٕطاؼٖ ِٔٛف

1967

289076

اٌف ٗ١زّع

1960

158502

وؽ ّٗ٠ؾغ١ؽ

1973

337295

يثؽ ٗ٠قؼع

 1956يث١سٗ ِس ٕٗ١زّع اٌسّٛظٞ

489071

ٔؼ ّٗ١تعؼ

 1950واظُ فٙع ِٕط ٟاٌؼىعاٞٚ

35962

فرٗ زكٓ١

1953

661228

ٔد١ثٗ يفؽ

1953

521712

ؼف١ؼٗ ٔؼّح

1976

632279

ِى ٗ١خثؽ

1992

155751

ؾ٘ؽٖ ضًٍ١

1943

250260

خّ ٍٗ١فٍ١ر

ِٙ 1930ا زكٓ فٍ١ر اٌغؽ٠ة

ؼَٚ ٗ١اظٞ

1946

ػّاؼ ِسكٓ زّع هللا اٌهٍٟ٠ٛ

187360
489157

٘ ٍٗ١زّ١عٖ

 1964يثاذ ًِسة خاتؽ اخٍ١ف

70427

فُ ٍٗ١خثاؼ

 1980زٕاْ ػثعاٌؼثاـ ٘انُ اٌؼظّاٞٚ

178808

نٕ ٕٗ١ػؽٔٛو

1955

288175

واظِّ ٗ١طهؽ

1986

397553

وّؽٖ ػثعاٌؽَا

1969

258805

ٔؼٔ ّٗ١اير

 1940ؼخ ٕٗ١تدا ٞػثٛظ اٌّط١غ

161615

نغٔ ٗ١ؿاي

1953

149949

ػد ٍٗ١ثدً١

 1951وٛثؽ زكٓ وه١م وه١م

437632

فٔ ّٗ١ٙؼّٗ

1974

57979

خىاؼٖ ػث١ع

1944

291890

ض١ؽ ٗ٠ػثٛظ

 1964وٍ ّٗ١ػثعاٌسك ٓ١ضٍ١ف اًٌاٌر

35328

تعؼ ٗ٠ػثع

1966

43497

خاقِّ ٗ١سّع

1964

558280

يثؽ٠ح ِسكٓ

1983

6808

ػؿ٠ؿج غاٌة

 1951فُٛ١َ ٍٗ١ي ػٍه إًٌؽهللا

229935

خاقّ ٗ١زّ١ع

 1970أؼاَ ٘اظ٘ ٞعاظ اٌثعؼٞ

201208

فط ُ١قٍطاْ

1955

19686

زكٕٗ ٍِ١غ

1965

479981

واظِّ ٗ١سّع

1945

45918

وٍ١فٗ غؽ٠ة

1951

490656

قٔ ٗ٠ٛا٠ف

 1949لاقُ ػٛاظ ِس١كٓ اٌعؼاخٟ

299148

حكم حسون صبٌح صبٌح
حلٌمه جبر عكاب الغزي
حلٌمه جلود سفٌح ال سفٌح
حلٌمه حسونً انعٌمه
حلٌمه عبد عوده الصالحً
حلٌمه محمود حسٌن حسٌن
حلٌمه نعٌمه عبد الحسٌن ال عبد الحسٌن
حمادي نعمه عبد الرضا محسن
حمامه زٌاره عوٌش ال غاٌل
حمدٌه سلمان عبٌد العبودي
حمدٌه عطوان عبدهللا عبدهللا
حمرٌه علً عطشان الزبٌدي
حمود ثامر مطر النصار
حمٌد ضاحً عاجل الراهً
حمٌد طالب جبر الخفاجً
حمٌد عبد ٌاسر الشوٌلً
حمٌد ٌوسف عبٌد السعٌد
حمٌده ثجٌل كاطع الزٌدي
حمٌده حسن بندر الخٌون
حمٌده سلمان ٌوسف الوائلً
حمٌده شوٌع دغل العبادي
حمٌده عبدالجلٌل حمٌدي الدلٌمً
حمٌده عبدالحسٌن هاشم هاشم
حمٌده فرحان علٌوي ال عبٌد
حنان داخل ٌونس الحجامً
حنٌنه شهٌب عاٌد العرجانً
حورٌه حمود كرٌم الحسن
حٌاة عبٌد مطٌر الجورانً
حٌاة عبدهللا خطار خطار
حٌاة علٌوي غالً غالً
حٌاه عمٌر شهد شهد
حٌدر حسن نعٌم الصبٌح
حٌدر تجً سلمان
حٌدر سهر نعٌمه الحسٌناوي
حٌدر شالل حسٌن الخفاجً
حٌدر عبد الصاحب عٌسى ال حرز
حٌدر عبود حنون العباس
حٌدر عوده عناد البدري
خاجٌه خلٌبص راضً الراضً
خاف عوده عالوي الضاهر
خالد جاسم محمد الغزي
خالد عبدعلً ناجً الحلً
خالدة هاشم رضا الٌاسري
خزعل سعد خرٌبط خرٌبط
خشان عبد العالً كاطع كاطع
خضر بجاي راهً راهً
خضر شرٌف عبٌد الطبراوي
خلف زغٌر رشدان الساٌري
خلود كاظم جاسم الربٌعً
خلوف جاسم جابر الموسوي
خلٌل جهاد حسٌن الخفاجً
خوله شاكر ابراهٌم البوكفاٌه
خوله قاسم مكً خباز
خٌرهللا لفته عواد الراشد
خٌرٌه ٌاسر حسٌن العوادي
داود عبود جابر حسن
دكسن جارهللا شهد الغزي
دنٌا سعد محمد الخزعلً
دهموش جبح رٌس الرفٌعً

ِ٘ ٗ٠ٛسّع

1950

317031

ؼنعٖ فؽزاْ

 1948زاذُ ػؿ٠ؿ زك ٓ١اٌغؿٞ

686345

وّ ٍٗ١ازّع

1965

2344

ؼِأٗ ٌفرٗ

1968

626255

نا٘ٗ ضٍف

1943

688756

ٍِىٗ قٍّاْ

 1934ػثاـ ضٍ ً١ػثعػٍ ٟاٌعٌّٟ١

ػٍ١ا ٔاٍ٘

1955

ٚفاء نؽ٠ف خالب خالب

247351
673570

قٍ ّٗ١ػثع

1960

41764

ٌػ٠ػٖ ؼ٠ٚؼٟ

 1942قسؽ فٙع ػٍ ٟتِٕ ٟهؽف

46454

واظِّ ٗ١ؽ٠ف

1956

484837

يف ٗ١خث١ؽ

1962

495243

ؼَِ ٗ١سّع

 1946ؼافع ضّاِ ؼاَ ٟاٌؿت١عٞ

512184

ي٠ٛسٗ ػثع ػٍٟ

1952

291030

ِؽ٘ح نٕاٖٚ

ٔ 1945دع ٗ٠فؽزاْ َ١عاْ اٌُ١عاْ

38493

نّك ٗ١ػثعِسّع

 1949ؼَ ٗ١ػثاـ ضٍف ػٕ١ؿٖ

248761

٘الٌٗ خاتؽ

 1969قؼع ٗ٠ػثع زّع اٌؼثٛظٞ

211318

خىٕ ِٗٛضالٞٚ

 1950ػؿ٠ؿٖ زّ١ع ضال ٞٚاٌكؼ١ع

327116

فٕع ٗ٠نسُ

1965

316155

تعؼِ ٗ٠أغ

 1949خٙاظ فائك ػثع اٌؽؾاق اٌطْٛ١

252740

خثؽٖ ػثع اٌكاظٖ

1963

248016

ػط١ٍ٘ ٗ١ة

1955

95526

فُ ٍٗ١واظُ

1963

133638

يثؽ ٗ٠ػٍٞٛ١

1962

349184

أ٠ٛؿٖ فًً١

 1949زّؿٖ ضُ١ؽ خاتؽ اي خاتؽ

107770

ق ٍٗ١ٙزكٓ

1978

132010

نٛنٗ ِسّع

1935

101018

وٕ ٗ١ضٍ١ف

1952

362862

٘انّ ٗ١وطٛ١

 1951ز١عؼ ض١ؽهللا وؽ ُ٠اٌىٕؿاٞٚ

306601

ٚق ٍٗ١ػطاؼ

 1951قٍ ُ١واظُ خاتؽ اٌسكٕ١اٞٚ

425435

ػدٍ٠ ٗ١كؽ

1952

550699

ق٠ٛؽٖ وؽُ٠

1944

107842

ز١اج فاًَ

1990

67767
ت١اْ ِاٌر قٍّاْ

فرِ ٕٗ١سّع

 1939ػالء ز١عؼ ذدٟ

ؼقّ١ح ػثعاٌؽَا

ٕ٘ 1970اء ػٍ ٟػثع اٌؽَا اٌسكٕ١اٞٚ

102256

نىؽٔ ٗ٠ايؽ

1972

471568

ٌ٠ٛػٖ وؽُ٠

1975

498265

ؼقّ ٗ١نٕٓ١

 1978غفؽاْ َ١عاْ نٕ ٓ١اٌؼثاـ

233270

ٔٛؼٖ ضّاِ

1983

242101

52170

زكٕٗ ِسّع

1950

ٔداج ِس١ثف

 1965ػط ٗ١ػٛظٖ ػال ٞٚاٌُا٘ؽ

قؼع ٗ٠قاٌُ ٌِٛٛظ اٌُا٘ؽ

فٍُ١ح ظٔ١ف

٘ 1973ثح ٔدُ ػثعهللا اٌكؼعْٚ

ٚفِ ٗ١سّع

 1973أرًاؼ ػثعػٍٔ ٟاخ ٟاٌسٍٟ

فاِّٗ خاقُ ِسّع اٌهّطاٞٚ

فاِّح ِٙعٞ

1960

653197

ثد ٍٗ١ي١اذ

 1955تعؼ ٗ٠زكٓ ضؽ٠ثّ ضؽ٠ثّ

243924

٘ ٍٗ١ػٕاظ

 1955يث١سٗ ػثع ِٕثؽ اٌكاٌُ

618740

زٕ١فٗ ِسّع

1963

496169

139948
208072
373305
361568

٘ ٗ٠ٛظزً

 1951قٛؼ ٗ٠ؼاَ ٟفؽزاْ فؽزاْ

98395

ٌ١ٙعٖ ِسكٓ١

1953

270206

فرسِ ٗ١ؽؾٖ

1966

86445

ت١ؽٖ زكٓ١

1940

275829

فٛو ٓٙػطٗ١

 1955تهؽ ٜاقّاػ ً١ػثع اٌؿ٘ؽٖ ػثع اٌؿ٘ؽٖ

627423

قاؼٖ ٔايؽ

 1968قاٌُ ػثعاٌسكٓ وساِ ٟاًٌ١ٍٙ

55481

نع ٗ٘ٚػثع اٌؼثاـ

1963

522501

ِاٌِ ٗ١الب

1975

661713

فط٘ ُ١ع٠ع

1951

240153

نؽ٠فٗ ِسّع

1942

666357

قؼع ٗ٠وكاؼ

 1925ػالء زك ٓ١ػٍ ٟاٌغؿٞ

ضاذ ٗٔٛػثع ػثعهللا اٌغؿٞ

189022

ٔؼ ّٗ١زكة

 1985ضاٌع ػ١عاْ ِسّع اٌطؿػٍٟ

553855

قاؼٖ ٘ؽ٠ف

 1939ضاٌع ظّ٘ٛل خثر اٌؽف١ؼٟ

624584

ذهب هلٌل عوض العبادي
ذهٌبة مكطوف محمد الركابً
ذوالفقار علً فهد فهد
ذٌاب نعمة فرحان الشرهانً
رباب علً سلمان الغالبً
رباب كاظم جواد المطٌرفً
رباب كرٌم احمد احمد
ربٌحة كرٌم عجرم
رتٌبه حمود ساجت القرغولً
رتٌبه علً هاشم األمٌنً
رجاء ابراهٌم محمد محمد
رجاة علً فٌاض الفٌاض
رجٌبه محمد الزم حمود
رجٌحة محمد علوان الزرقانً
رحٌم جازع عودة العمٌري
رحٌم سلمان غنٌم ال حمٌده
رحٌمه شناوه نعٌمه
رداعه كاظم عبود السالم
رزاق انعٌه شمخً ال جبر
رزاق عوده كتوب كتوب
رزاق محسن ٌازع الخفاجً
رزاق مسعود عبد العزٌز الشمري
رزاق ناٌف علً علً
رسمً مجٌد دبٌان الخالدي
رسمٌه جلود كزار التمٌمً
رسمٌه عبد نابت السباهً
رسول سعدون خضٌر االسدي
رسول عبدالرضا علً علً
رسول هاشم محمد العبودي
رشا ثامر عجٌل السعدون
رشاكه شري خلٌف خلٌف
رشٌج مظلوم ندٌب الحسٌن
رشٌد رسن مزعل البدٌوي
رشٌد شرٌف لطٌف
رشٌد مشرف ٌاسر ٌاسر
رضٌة عبدالحسن محمدعلً ربٌعة
رضٌه عوٌد حسٌن حسٌن
رضٌه محمود عناد النجار
رعد جاسم محمد االبراهٌمً
رعد شهاب احمد أحمد
رعد عبد الرزاق عبود الكنانً
رفٌعه عبدالرزاق ٌوسف الكصوان
ركٌنه حسان سعد الغالبً
رمله خلف مكطوف
رٌاض فلٌح عبد محمد
رٌكان مجٌد حسان البوسٌار
زاهره حسن فلٌح الموسوي
زبله كاظم شمخً شمخً
زرزور صكبان طرٌمش جاملً
زعٌبل مخٌلف جوالن الغزي
زغٌر خلٌف عباس
زكٌه راضً كسار الزٌرجاوي
زكٌه غافل حطحوط حطحوط
زكٌه كاظم كطع الحسناوي
زكٌه نصار عبٌد التمٌمً
زهراء هاشم شالكة الٌاسري
زهرة طاهر كركوش العتابً
زهره حسن زوٌر البهادلً
زهره دخٌل حسن الفٌاضً

ٔه١عٖ نث١ة

1937

213694

غتٗ زاخُ

1965

602285

ؼت١ؼٗ ػثع ػٍٟ

1985

592871

نا٘ٗ ِسّع

 1950لثٍ١ح ٔايؽ ػثع اٌكاظج اٌهؽ٘أٟ

233308

ذٕؿ ً٠زط١سّ

٠ 1955س ٝ١نٕاْ يالي اٌّٛقٞٛ

74485

نؽ٠فٗ لاقُ

1968

617561

زكٕ١ح ؼخة

١ِ 1955ثاق اتؽا٘٘ ُ١انُ ٘انُ

636894

٘انّ١ح ٚظاٞ

1962

ػد ٍٗ١ػثعاٌؼؿ٠ؿ

 1958فٛؾِ ٗ٠سّع قاخد اٌمؽغٌٟٛ

540810
زك ٓ١ػٍِ ٟسكٓ اٌمؽغٌٟٛ

513616

غٕعٖ ػث١ع

1957

139108

يثؽ ٗ٠ياٌر

1954

396513

ظٍّح ػٛظٖ

ِ 1940سّع واظُ ػثع اٌسكٕ١اٞٚ

12874

واظّ ٗ١تٕ١اْ

1949

3072

لثٍ١ح ػؿ٠ؿ

١ٌٚ 1948ع ػثع اٌسّ١ع زكٓ اٌؿؼلأٟ

433284

ذمٔ ٗ١ؼُ١

1964

162754

ضه١فٗ ضُ١ؽ

1961

386395

زظِ ٓٙطؽٚظ

1950

107801

ٔد ٗ١واِغ

1952

652064

افط ّٗ١نّطٟ

1953

38860

َسٔ ٗ١اٟ٘

1960

580926

ػع١ًٔ ٖٚف

1966

148671

زك١ثٗ قٍّاْ

 1955زك١ثٗ قٍّاْ ػثع هللا اٌهّؽٞ

320570

ٔه١عٖ ِا٠ع

1949

610187

قؼ١عج ػثع

٘ 1948ع٠ح ٔدُ ػثٛظ اٌهٍٟ٠ٛ

20415

ؼض ًٗ١ػطٗ١

 1952زكٓ ػٍ ٟػ٠ٛع اٌرّّٟ١

403325

واَ ٟيثاؼ

1954

323660

زكٕٗ وس٠ٛم

1975

86311

قؼع ٗ٠لاقُ

ٔ 1983ؽخف ػاِؽ ٔايؽ اٌمؽٖ غٌٟٛ

497543

نٛغٗ زّٛظ

1952

135845

ػؽٚتٗ تٕعؼ

١ٌٚ 1980فٗ زا٠ف ًِٕٛؼ إًٌاؼ

فطِ ِٗٛطاش

1951

أزّع ػثعهللا ػٛاظ إًٌاؼ

380314
516377

خث١ؽٖ ػث١ع

ِ 1951ك١ؽٖ ػد ً١ػث١ع

خ٠ٛعٖ ظٔثٛـ

 1954ؼ ُ٠ػ١ك ٝزكٓ

ٔدع ٗ٠وؿاؼ

1949

403496

زكٕٗ ػثع

1965

305668

ؾ٘ؽج ػٍٟ

ِ 1951سّع ػثع اٌؿ٘ؽج ػانٛؼ اًٌفاؼ

130114

ػط ٗ١غٍَٛ

1946

493538

خاقِّ ٗ١سّع

1946

359113

قؼع٠ح ػدً١

1989

305906

٘ع ٗ٠فاًَ

 ٍٝ١ٌ 1953ظاضً ػٍ ٟػٍٟ

474678

قٍ ّٗ١ؼؤٚف

 1960أًِ ػثع اٌسّ١ع ِاؼل اٌىٕأٟ

نِٕ ٕٗ١سّٛظ

368185
أٛؼ ػ١ك ٝزكٓ اٌثعٞٛ٠

إ٠اـ فاًَ ِٙع ٞاٌؼٕؿٞ

560896

634797

1939

644

غٕ ٗ١ػٍٟ

1953

538818

قٍ ّٗ١ضٍف

 1973ػٍِ ٟسّع زكٓ ِىطٛف اٌؼكىؽ

332400

َٛا٘ٓ ضُ١ؽ

1973

421886

فٕٗ ٘انُ

 1941ؼق ٍٗ١قؼع ْٚػثعهللا اٌسثٛـ

166952

ِٕرٛتٗ ِس١كٓ

 1933ضٍ ٍٗ١زث١ة ٚاؼظ اٌّٛقٞٛ

خّ ٍٗ١زث١ة ٚاؼظ اٌّٛقٞٛ

529897

قٕ ٗ١فدؽ

ٚ 1949ظاظ ػثع اٌسك٘ ٓ١انُ اٌثٛزّ١عٞ

قٙاَ ػثع اٌسك٘ ٓ١انُ اٌثٛزّ١عٞ

217730

فط ُ١غؽاْ

1950

584169

زّعٖ وٍٙاَ

 1950خث ٗ١ػثاـ خٛظٖ اٌثؼالٞٚ

ضؿػٍ١ح ضهٓ١

1932

207047

واظّ ٗ١يثؽ

1955

176879

زٍِ ّٗ١دٛٙي

1972

250034

ٔهعٖ قاخد

1963

1140

4234

وّؽٖ ػٛظٖ

 1951ضاٌع ظػعاع فؽزاْ اٌطؽتٛل

628503

فاِّح ػٛظج

 1993ز١عؼ ٘انُ نالوح اٌ١اقؽٞ

618230

نغ١ح زكٓ١

 1937خ ْٛزٕ ْٛػٍ ٟاٌؼراتٟ

396873

زكٕٗ زاخُ

1951

309246

اَ زك ٓ١ضٍ١ف

1952

271620

زهره دخٌل ناصر الصرٌفً
زهره منخً حسون ال غشٌم
زهٌر محمد خمٌس المٌاحً
زٌنب حسن حوٌش عجٌمً
زٌنب كامل حسٌن الٌونس
ساجت بزٌخ خلف القرغولً
ساجد كرٌم سوادي الحسٌنً
ساجده عذافه شنٌن الشنٌن
سالم عبد بسه الخفاجً
سامً حسن حبٌب الشوٌلً
سامٌه جاسم حسن غوالب
سامٌه جاٌد علٌوي الناصرٌه
سامٌه رشٌد موسى الكوام
ساهرة كامل محمد القزاز
ساهٌه حوٌد سرحان المشلب
ستار كرٌم جعٌول جعٌول
سعاد ثامر صالح الطربوشً
سعاد ثجٌل جمٌل شوٌلً
سعاد ضٌدان وهٌب بنً مشرف
سعاد علً حسٌن جصانً
سعاد محمد عالوي الطوكً
سعد جلوب جاسم
سعد سلمان فلٌح الجصانً
سعد عبد القادر علً الحمٌد
سعدون رٌاض سعدون النور
سعدٌه جار هللا ابو رهٌن الدخٌلً
سعدٌه جخٌم عبود الهالل
سعدٌه حسن شبوط
سعدٌه محمد باتول العالج
سعٌد جاسم ٌاسر الشوٌلً
سعٌد خضٌر حسٌن السماح
سعٌد عكاب حسٌن حسٌن
سعٌد هاشم نعمه المعٌوفً
سكنه هالل جلود الدبً
سكٌنه حسناوي كشوش الجٌاش
سكٌنه عٌالن شوٌع شوٌع
سكٌنه موسى فنٌطل الطاهر
سالم عادل خضٌر الواسطً
سلوى راهً مكطوف المشلب
سلٌمه بري حسن الحجامً
سلٌمه كاظم حسن العمٌري
سلٌمه مظلوم ندٌب
سمٌر غانم جبار الزبٌدي
سمٌرة أرحٌم عذٌب الجابري
سمٌره جعاز حسٌن
سمٌره ناهً عنبر الزٌرجاوي
سناء جبار محمد العبودي
سنٌه جاسم محمد محمد
سنٌه شرٌف بجاي الزٌرٌج
سنٌه مجٌد حسٌن العبد هللا
سهام جبار عبد الزركانً
سهام عاجل عساف الطربوشً
سهام ناصر فالح الشوٌلً
سهٌله عبدالحسٌن فزاع الوحاح
شاكر برزان رهٌف الموسوي
شاكر غضبان عبدناهض الدبً
شاكر فلٌح شذر الزٌدي
شرشاب غلٌم علً الحسناوي
شرشاب لفلوف فكع ال اشجان

ػد ٍٗ١ػ٠ٛع

 1945ياظق ٘اظًِ ٞاؼع اًٌؽ٠فٟ

زكٕٗ ٔٛ٠ف

 1953ؾٕ٠ة ٚا ً٠نّط ٟاٌغهُ١

قالِٗ ػثعهللا

 1976ؼاتسٗ ِا٘ؽ ؼخٗ اٌثطساٞٚ

340477

زك١ثٗ غ٠اب

1963

661742

ٍِثٗ ضهٟٕ١

1957

507050

زّعٖ ِس١كٓ

١٘ 1967فاء قف١ر زكٓ اٌمؽغٌٟٛ

188564

ِك١ىٗ ِؿ٘ؽ

 1975ؼذثٗ خٍ ً١غاؾ ٞاتٛغؽتاْ

487632

ظٙؽِ ٗ٠سّع

1953

45822

ٔٛفٗ قٙؽ

 1955آق١ا نؼ١ثث وؽتٛي اٌؼثٛظٞ

174169

زكٕٗ قؼعْٚ

1967

457386

ؼظازٗ ػ٠ٛع

 1955ػثعاٌىؽ ُ٠ػط ٗ١ضف ٟغٛاٌة

357712

لكّٗ ػالٞٚ

1956

22594

ضؿِ ٕٗ٠س١ف

1957

668141

فطؽ٠ح خاقُ

1947

156426

زظِٕ ٓٙازٟ

1943

342535

وٛاوٗ وؽ٠عٞ

 1961زّ١عٖ نعٚظ ِس١كٓ اي ِس١كٓ

457730

ؼا٘ثٗ ؾغ١ؽ

1954

454697

ٔد٠ ٗ١اقؽ

1960

357475

لكّٗ ِفٍٛن

1967

363358

فط٘ ّٗ١ؿاع

ٚ 1940ػع ػثع اٌىؽ ُ٠زك ْٛاٌدٍّٟ١

521461

ٔه ٖٛؼاَٟ

 1955ظاٌ١ا قراؼ ػثع اٌٛازع

469986

299264
لاقُ ِا٘ؽ اظض١ؽ اٌسكٓ١

101238

زرُ ِسّع

 1947قؼع ٗ٠ضهٓ ػدً١

245525

٘ع٘ ٗ٠د١ؽ

 1959اتركاَ غاؾ ٞػثعهللا اٌدًأٟ

139244

ٚتؽ ٗ٠خٍٛظ

1980

161038

أق ً١خثاؼ

1989

554232

٘ ٍٗ١زّ١ع

 1966ياٌر ػثع هللا ات ٛؼ٘ ٓ١ات ٛؼ٘ٓ١

534507

لِ ٗ١ِٛسّع

 1955ؼاؾل ٗ١خط ُ١ػثٛظ اٌٙالي

100878

خِّ ٍٗ١ؿػً

1971

426091

ؼزّٗ ٌفرٗ

1966

637972

خاقّ ٗ١يازٟ

1959

637587

ضُ١ؽج زٕ١م

 1954ازّع قؼ١ع ضُ١ؽ اٌكّاذ

نعٖ ٌفٍٛف

 1976أؼاَ ػثعاٌسك ٓ١خٍ١ع خٍ١ع

530827

فٛؾ٠ح ِسكٓ تعؼ اٌدثٛؼٞ

زع٠ع ِٕهع

 1954ن٠ٛرٗ وسّ ظػ ُ١اٌّؼٛ١فٟ

23387

قٍِ ّٗ١سكٓ

 1943ػعِ ٞسكٓ ضُ١ؽ اٌعتٟ

16927

502590

ِعٌ ٌٗٛياٌر

٠ 1962سِ ٝ١سّع ؼ٘١ف اٌؽِٟٚ

25012

غتازٗ ضُؽ

 1938ضُ١ؽ ػثاـ ياٌر ياٌر

331112

فُاٌٗ ػٍٟ

 1940لاقُ ِؿ٘ؽ ظض ٕٗ١ظضٕٗ١

644188

ضع٠دٗ ِسكٓ

ِٕ 1974اي وؽ ُ٠واظُ اٌغؿاٞٚ

269829

ٔؼّ١ح ٔاٟ٘

1957

433680

واٍِٗ ثدً١

1960

19659

خ ٍٗ٠ٛق٠ٛدد

1933

570685

خثؽٖ ػث١ع

1971

635370

قالِٗ ػالٞٚ

ٛٔ 1988ؼ قّ١ؽ ِطٍى اٌغؿاٌٟ

248802

ياٌسح نا٘ٓ١

1956

261033

ػػؼٖ ِؿػً

1956

498936

تعؼِ ٗ٠سّع

1960

586715

ٍِ١ؼٗ ػٍٟ

1969

242827

زكِ ٗٔٛسّع

1945

474130

واَّ ٗ١ػٍٟ

1953

82781

خ٘ٛؽٖ ػٍٟ

1945

450312

ف ّٗ١ٙقاٌُ

 1971ػثعاٌىاظُ وكاؼ ػثع اٌؿؼوأٟ

343561

ِؽ ُ٠ػثعاٌسّؿٖ

1963

254526

خٍَُّ ٍٗ١

1962

400839

فاِّٗ ؾا٠ؽ زكٓ

ِ 1974سّع ضٍف َؽ٠ف إًٌىٛؼ

685615

ٔٚكٗ خؽظ

1963

391173

لكّٗ ػثع اٌّسكٓ

1978

295569

خٍّ١ح ػىٍٟ١

 1963ػاٌ ٗ١غأُ قٍّاْ اٌؿ٠عٞ

125279

ػطِ ٗ١ك١ؽ

َٛ 1953ا٘ٓ نعٚظ ٔايؽ اٌهالي

188515

زكٕ ٗ١زكٓ١

1950

643018

شرٌف جبار اسعٌد محًٌ
شرٌف زغٌر عٌال عٌال
شرٌف عكاب مخٌلف ال جباره
شرٌف كامل طعٌمه الحسٌناوي
شرٌفة حسن تاٌة تاٌة
شرٌفه عٌدان زغٌر الشوٌلً
شفاء حسٌن حمود األسدي
شكرٌه زغٌر لفتة العكٌلً
شكرٌه بدر كاطع كاطع
شكرٌه شمس حسون وائلً
شكرٌه عبدهللا جواد السعٌدي
شمخً جابر عبٌد العوٌد
شنان ٌاسر عذٌب عذٌب
شهله جمٌل طالب الطول
شهٌد شاكر جوٌد الهاللً
شونه سكران هاشم ال منهً
صابر عذٌب علٌوي العلٌوي
صادق حبٌب جاسم العضبان
صادق كرٌم علوان علوان
صالح انعٌمه وحٌد العكٌل
صالح فاضل حسن الحسائً
صالح كاظم نذٌر الحنوشً
صالح مهدي حسن الجبر
صالح مهدي محمد العبودي
صباح عبدالحسٌن عبل السعٌدي
صباح عطشان حسن الحسن
صباح محسن صابر العلً
صبار عبد منهً العصفور
صبر نعٌمه محٌسن القرغولً
صبرٌه جاٌد خمٌط ال خمٌط
صبرٌه فٌاض منخً ال منخً
صبرٌه مجٌد كحٌط كحٌط
صبرٌه محٌسن كرٌدي كرٌدي
صبٌحة زكً سعدون الغرٌباوي
صبٌحه عبد جبر اعكٌل
صبٌحه عبدالصاحب طعٌمه طعٌمه
صدام عبود خلف الحمٌد
صفٌه حسٌن عوده الموسوي
صقر عاجل منصور النصر هللا
صالح مهدي صالح الزاٌر
ضحٌه مجٌد عبٌد الغشٌم
ضفاف حسن عرٌبً الدخٌلً
ضٌاء محسن عوده الهدام
طارق عوٌد جاسم الزوٌد
طالب ذرب خضٌر خضٌر
طالب مخلف كرٌمش كرٌمش
طرومه عطٌة صالح الشوٌلً
طعٌمه دخٌل عذاب التمٌمً
عادل غلٌون عبره الحدٌدي
عارف عباس حمادي الغزي
عاشور محمد عطشان المحمد
عاصً محسن هندول العمٌري
عامر محمد مطشر االسدي
عباس خضر حسٌن الحسٌناوي
عباس دهلٌز محٌسن االبراهٌمً
عباس كاظم محمد ال جوي
عبد نجم عبد العالً العضب
عبد االمٌر كرٌم احمد
عبد الباقً علً حسن اسماعٌل

فؽ٠دٗ ػ١عاْ

1971

140048

نىسٗ قف١ر

 1958ؼن١دٗ واظُ ضٍ١ف ضٍ١ف

83279

ظ ٌٗٚتداٞ

ٛٔ 1957اي ػثّاْ يثؽ

290571

خاقّ ٗ١وؽٛ٠ل

1970

401844

ػط١ح ؾغ١ؽ

1947

433113

ٔى ٖٛضٍ١فٗ

1942

326044

فٛؾ ٗ٠زكٓ١

 1959تعؼ ؼ٠َٛ ِٟٚف اٌطائٟ

22714

ػكٍح ِؿػً

1951

86835

ػٍ ٗ١ػثٛظ

1972

660748

زع٘ٓ ػطٗ١

 1940تعؼ ٗ٠نّف زكٚ ْٛائٍٟ

48755

ثد ٍٗ١زّع

1931

458964

ِٔ ٗ١ٙالغٟ

1933

246165

زع٘ٓ ػثع

1952

543968

ور١ثٗ ضٍف

1971

385261

ٚق ٍٗ١ػثعهللا

1977

351679

ؾِ١ؿَ ٠اتؽ

1948

305246

ؾ٘ ٗ١زكٓ١

1953

فاِّٗ ػثعهللا

 1930الثاي ياظق زث١ة اٌؼُثاْ

نىؽ ٗ٠خثاؼ

ِٕ 1964ر ٝٙخاتؽ ػث١ع ػث١ع

495725

ػٛفٗ ؾغ١ؽ

1956

497092

قىٔ ٕٗ١ايؽ

1960

14820

ؼظٖ ثدً١

 1970تٙؽٖ خؽاظ ٌفرٗ اٌسٕرٛنٟ

473752

نٙع ِسكٓ

1939

456621

ٔٛؼٖ ػؽٔٛو

ٔ 1956ؿ٘ٗ خاتؽ زكٓ اٌهؽاِطٗ

459879

يف ٗ١تاخٟ

 1944آزّع ػّاظ يثاذ اٌكؼ١عٞ

558148

ؾ ٗٔٚزكٓ١

1963

634429

ضٛفٗ ػثع

1979

64154

نىسٗ زّ١عٞ

 1955ز١اج واظُ خثؽ اٌطٍ١فاٞٚ

187386

ي١ازٗ واِغ

 1951خاقّٔ ٗ١دُ ػث١ع اٌمؽغٌٟٛ

207625

نٕ ٗٔٛغخؽ

1945

609312

ؼا ٓٙ٠نّطٟ

1947

84124

وّ ٍٗ١ز١اي

1940

322381

تدا ٗ٠ؾ٠ٚؽ

1932

678503

ًٔؽج زكٓ١

1948

344072

نّؽج زكٓ١

 1938قّ١ؽ فاٌر ػثاـ اػىً١

214184

زك١ثٗ ػث١ع

 1957زك ٓ١ؼ٠اٌ ِسّع ِسّع

584878

ٔدّٗ ثدً١

 1943ترٛي واظُ خ٠ٛع خ٠ٛع

658601

ٔؿ ٍٗ٠زكٓ١

1947

240852

ٔىًِ ٖٛثر

ٔ 1945ع ٜيمؽ ػاخً

ِٛؾٖ ػطا هللا

1996

141942
واظّ ٗ١زّٛظ ِسّع اٌؼُثاْ

ٚظاظ ِؿ٘ؽ قٍّ١اْ

438219

69908
312620

ِٕرٛتٗ خثؽ

1947

622348

فؽظٚـ ػٍٟ

 1978ازّع زكٓ ػؽ٠ث ٟاٌعضٍٟ١

436131

٘عِٙ ٗ٠اٚل

 1965ػاظي ِٛق ٝزّٛظ اي زّٛظ

أؼاَ ِسكٓ ػٛظٖ اٌٙعاَ

260573

فاِّٗ ٌفرٗ

 1972اٌٙاَ ناوؽ ٔايؽ اٌٛزاذ

263101

ؼ٠ؿٖ ِسٟ١

1941

138035

ظٚزٗ ظاغؽ

1949

254922

ظٌّح ؼناظ

1950

553739

ٔهعٖ ػٛظٖ

1949

457056

وؽ ّٗ٠واظُ

1986

121626

ؾ٘ؽج ٔد١ثاْ

1968

436070

ٌػ٠ػٖ ظٚتٗ

 1939ظا ُ٠ػانٛؼ ِسّع اٌّسّع

188217

خكثٗ ػالٞٚ

1947

335717

ٔك ّٗ١ف١اٌ

 1943ؼػع ػاِؽ ِسّع االقعٞ

568423

وّ ٍٗ١ػٍٛاْ

1952

358702

ؾ ٕٗ٠ٚػدً١

1952

253337

ٔد ٗ١زّ١ع

1972

627662

خاقّ ٗ١زّاظٞ

 1950غٕ ٗ١نٙاب ازّع اٌؼُثاْ

88393

ِعٌ ٌٗٛػثع هللا

 1949ناوؽ ػثع االِ١ؽ وؽُ٠

لّؽ ٗ٠ػثع إٌثٟ

 1940ػٛٙظ ػثاـ زكٓ زكٓ

فاِّٗ ٔايؽ ػثع هللا اٌؼ١عاْ

232178
29565

عبد الحسن رشٌد هاشم ال زٌاره
عبد الحسٌن عواد فٌصل
عبد الحسٌن مراد مصراع المنصراوي
عبد الحسٌن ناصر حسٌن ال جعٌفر
عبد الرحمن جبار مزٌعل الزٌادي
عبد الرضا عبد الهادي جبر القصاب
عبد الرضا علً روضان الحسٌن
عبد الستار عبد الجبار عبد المجٌد الزٌدي
عبد الستار عبد الجبار كاظم العكٌلً
عبد الستار كاظم زاٌر المحمد
عبد السالم مكً علً السعٌدي
عبد الصاحب حمد ٌاسٌن الحبٌب
عبد الكاظم عطٌه عبود القرٌشً
عبد الكاظم مطهر فرهود المنصراوي
عبد الكرٌم وسٌل عكٌلً الزٌدي
عبد هللا حنتوش عبد هللا علً
عبد هللا محسن جحٌل الكعبور
عبد المجٌد حمدان عبد هللا الگنزاوي
عبد النبً شذر نجم الشطري
عبد عنٌد ابرهٌن الصالحً
عبدالرزاق حران سعٌد السعٌدي
عبدالزهره كاظم ٌسر العتابً
عبدالعالً عواد عبٌد ال مسلم
عبدالكاظم راهً روٌضً الزٌرجاوي
عبدالكرٌم رٌسان شنٌاره البوخلف
عبدالكرٌم فاضل جاسم الصافً
عبدهللا غرٌب عذال عذال
عبدهللا نذٌر سلطان نذٌر الزاٌر
عبدعلً كطان مطر الشوٌلً
عثمان طارش جالً الزاملً
عداي حمٌد حسٌن الركابً
عدنان حسن علً الموسوي
عدنان شهاب احمد البراهٌمً
عدنان عبد الرحمان مهدي الطحان
عدنان عبد العزٌز ظاهر الحصونه
عدنان عبود ٌاسر المشبك
عدي حسن داخل الداخلً
عدٌلة ٌوسف خلف الخفاجً
عزٌز صكر دشش النٌازي
عزٌز عطٌه حسن العتابً
عزٌزه شالل جهل ال جهل
عزٌزه عبد الحسٌن جابر جابر
عطشان عبد واوي الزٌدي
عطٌه عبدالحسن نوام الحمٌداوي
عفاف طالب مجٌد الهاشمً
عقٌل ذٌاب علً السعٌدي
عقٌل عواد جاسم الحسائً
عالء خٌون حسن ال حسون
عالء كاظم كرٌم الجمالً
عالء مخور عاصً عاصً
علً حسن مطر الخفاجً
علً شاهٌن برٌسم العمري
علً نصار علً الكرٌطً
علً جبار هاشم الحسناوي
علً جلٌل حسن الخلٌلً
علً حافظ خٌرهللا النصار
علً حسٌن شٌاع الخفاجً
علً حسٌن طالب طالب
علً حسٌن عبد

ٔٛؼ ٗ٠ػثٛظ

 1943زّع ٗ٠ضٍف زك ٓ١اي ؾ٠اؼٖ

251742

ز١اج خ١ٙع

1975

310603

ؼا٘ ٗ١ياٌر

 1955ػائعٖ ٌط١ف زّ١ع ٞاٌعٌّٟ١

٘ع ٗ٠قثؼٓ١

 1971تكّٗ ضٍف قثؼ ٓ١اي ػٍٟ

602655

وؽٌ ّٗ٠ط١ف زّ١ع ٞاٌعٌّٟ١

زٛؼ ٗ٠تالؽ

1971

24720

616861

قٍّ١ح زّ١ع

1967

689789

ؼ٠سٗ ِداؾٞ

 1943قّ١ؼٗ قٍّاْ ٌٛٙ١ب إٌؼّٗ١

433852

ٔداذ ِسّع

1969

349421

زك١ثٗ زّ١ع

 1964ؼتاب ِسكٓ زّع هللا اٌهٍٟ٠ٛ

337026

يثؽ٠ح ػٛظٖ

1960

39094

ٚز١عٖ ٌفرٗ

1956

175086

فعػٗ ػٛظٖ

ٔ 1950عاء ضُ١ؽ خاقُ اٌكٍطاْ

75135

ػد ٍٗ١واِغ

1942

124284

قىٕٗ ذاٗ٠

 1953زِٕ ٗٔٛا٘ؽ فؽ٘ٛظ إًٌّؽاٞٚ

ٔد ٗ١زكٓ١

 1974زٍ ّٗ١ػد ً١ػى ٍٟ١اٌؿ٠عٞ

569353

ؾ٘ؽٖ وؽُ٠

1952

176567

2974

زٕ ٕٗ١ؾغ١ؽ

 1952واظّ ٗ١قٍّاْ ِىطٛف ِىطٛف

ٔؼِ ّٗ١طؽ

1959

464135

ؾٔٛتح ًِٕٙ

 1942ؼتاب ػٍٛاْ خٛاظ اٌرّّٟ١

140346

ؾ٘ؽٖ ي٠ٛر

 1950زّ١عٖ ؼزِ ً١ط١ص اًٌاٌسٟ

268188

ؼخ ٗ١ػثعاٌسكٓ

 1954غعاؼٖ اظ٘اَ قعضاْ اٌكؼ١عٞ

608913

قى ٕٗ١اِٛٙظؼ

ٛٔ 1953اي ػثعاٌٙاظ ٞقؼع ْٚاٌؼراتٟ

286422

يثؽ ٗ٠خّؼاْ

ٌ 1955ث١ثٗ ػٛاظ ػث١ع اي ِكٍُ

688057

6439

وطفٗ غت١ر

1951

11219

ؼناوٗ ضْٛ١

 1957واظّ ٗ١ذؼثاْ ِأغ اٌثٛضٍف

507903

ذكٛا٘ٓ زكٓ

ٔ 1961ع ٖٚخّؼٗ زكٓ اي ػطٛاْ

287272

افط ُ١خثؽ

٘ 1952ع ٗ٠ػث١ع ز٠ٛف ز٠ٛف

279434

ٔث ٗ٠ٛػٍٞٛ١

 1954ػائعٖ ٕ٘ع ٞػٍ ٟاٌسكٕ١اٞٚ

واظّ ٗ١زكٓ١

1962

ػطِٕ ٖٛكٟ

1974

450453

ظٚضٗ خاتؽ

ِٛ 1937زٗ ٔايؽ زك ٓ١اٌؽواتٟ

370893

فطؽ ٗ٠ػثاـ

1950

364583

فُ ٗ١ٍ١ؼاَٟ

1950

245162

زكٕ١ح خطٛ١ؼ

1946

406606

ق٠ٛؽٖ نٙع

1954

335457

ٔؼٔ ّٗ١ايؽ

1971

32868

6911
485667

ؾ٘ؽج ػاخً

1972

181165

ؾ٘ؽٖ ؼظاظ

1953

560802

ٔد ٗ١ػثع

 ٍٝ١ٌ 1953زك ٓ١ػثع اي ٌفرٗ

74523

ٔد ٗ١ػٍىُ

1977

500197

تطٛنٗ ػٍ١ص

1947

475692

قى ٕٗ١ؾغ١ؽ

1955

138857

زؽت ٗ١ػداج

 1948قٍ ّٗ١واظُ نّط ٟاٌؿ٠عٞ

106876

ظض ٕٗ١زكٓ

1952

138009

ٚف١ح ياٌر

1955

465140

ؼوٛ٠ ٗ١قف

1970

96449

نىؽ ٗ٠زّٛظ

1973

117863

غٕ١ح يٛٙ١ظ

1973

502237

فاِّٗ ِىٟ

 1977فاذٓ واظُ ِٛاؾ ٞاٌؼٍ١اٞٚ

فاِّٗ ِى ٟضٕدؽ االتؽاّٟ٘١

زّ١عٖ فٍ١ر

1979

ػؿ٠ؿٖ زكٓ

 1969ؼخاء ِسكٓ ِسّع إٌّٙا

إِٗ ػ١ك ٝزكٓ اٌطفاخٟ

فاِّٗ ًٔ١ف

 1968فاِّٗ ًٔ١ف ٛ٠قف اٌؼّؽٞ

زكٕٗ ػٍٟ

 1931خاقُ ػًٍٔ ٟاؼ اٌىؽ٠طٟ

ٌ ٍٝ١ػدّٟ١

1971

قٍ ّٗ١خٛاظ

1963

448941
279322
637276
365750

ؾ٘ ٗ١قؼع ْٚػثاـ اٌؿ٠عٞ

399173
182269
139824

ت١عاء ِسّع ٠اق ٓ١اٌهٍٟ٠ٛ

تٍ١عٖ ػث١ع

 1954تعؼ ٗ٠ض١ؽهللا يٛ١اْ اٌهٍٟ٠ٛ

ظفؽٖ ِٛقٝ

1930

83441

خّاٌٗ زٛاـ

 1954زٍ ّٗ١نؽناب ؼ٠كاْ ؼ٠كاْ

579864

يس ٗ١ظ٘م

1965

430463

98648

علً حسٌن علً عرٌوه
علً حسٌن عنتٌك عنتٌك
علً حسٌن كاظم العوادي
علً داود زاٌر الحرٌشاوي
علً سلمان جدعان جدعان
علً شٌال شلٌش الراهً
علً طالب مشرف الزٌرجاوي
علً عبدهللا لٌلو العبودي
علً عبود خلٌف المحٌسن
علً عبود مهاوش الطاهر
علً عقٌل شنان السعٌدي
علً كاظم جلٌل القرغولً
علً كاظم عباس الحامً
علً كرٌم خبار العتابً
علً ماجد عٌدان الحسن
علً ماضً راهً االبراهٌمً
علً محمد غٌالن الطبراوي
علً محمد وزٌر وزٌر
علً مكطوف نعٌمة الشوٌلً
علٌلة ثامر عبٌد الغزي
علٌه عبدالعباس مظلوم الهالل
عماد خضٌر خلف خلف
عماد محمد ٌاسر ال كاصد
عمار ٌاسر حسٌن ال حسٌن
عهود علً حسٌن العساكره
عواد منادي عطاي الحجامً
عوده عباس بشاره الحدادي
عوفه شٌاع شخٌر
عٌده عبد الحسٌن مطروح الشوٌلً
عٌسى حسٌن سلطان الطوفان
غازي غافل ناصر الصرخبً
غالب قسام عبدالواحد الزٌدي
غالً كاطم ٌاسر جبر
غزوان جعفر ناصر الغرباوي
غنٌه نعٌثل غانم ال مطٌر
غنٌه جعفر حسٌن الموسوي
غنٌه علً عبد هللا ال مزٌدي
غنٌه ماطور شنٌن النعٌم
غنٌه هادف دٌكان المرعً
غٌاض كاطع جبر الخفاجً
فارس وشٌل حبٌب الحسٌناوي
فاضل عبدالعالً روضان الحمدانً
فاضل قاسم سماوي الشالش
فاضل مجبل مطرود النصار
فاطمة جٌاد شاكر النجفً
فاطمة شدٌد جبر الحاتمً
فاطمة علً شبر الشبر
فاطمة محمد صالح الشدود
فاطمه جاسم حمادي الحسٌناوي
فاطمه علً محمد علً
فاطمه فرحان جبر جبر
فاطمه كاطع كعٌد
فالح اعوٌد جخٌور الجعوبً
فالح مهدي محسن الخزرجً
فائق موحان لفته المشرفً
فخرٌه خلف فرحان فرحان
فخرٌه سدخان بدٌوي المحمد
فخرٌه عبد جاسم ال جاسم
فخرٌه لفته جبار الدبً

خالتٗ زّع

 1948اقؽاء ِسكٓ قٍّاْ اٌغاٌثٟ

10321

غٕعٖ ػطٗ١

 1954قا٘ؽٖ زّ١ع ػىاب اٌطؿػٍٟ

609927

ِٛنٗ زكٓ١

 1954أِدع ػٍ ٟزك ٓ١اٌؼٛاظٞ

قاخعٖ ػثع قٛاظ ٞاٌؿ٠عٞ

566527

فطؽ ٗ٠واظُ

١٘ 1967اَ ػثع اٌؽَا زك ٓ١اٌسؽ٠هاٞٚ

قٍ ّٗ١ػٍٞٛ١

 1971تث ٕٗ١ػٍ ٟزك ٓ١زكٓ١

ؼؾٔٗ ٘٠ٛعٞ

1954

351753

ز١اج فٙع

 1984اؾ٘اؼ ِاٌة ِهؽف اٌؿ٠ؽخاٞٚ

148793

زكٕٗ ػث١ع

1970

613562

ٔؼِ ّٗ١دٍٟ

1962

240826

ف ّٗ١ٙزّٛظ

1972

457726

قٛقٓ ػٛظٖ

1993

408
125005

611288
غاؾ ٗ٠ضٍف ظٔأٗ اٌمؽغٌٟٛ

فرٗ ِط١ؽ

 1941زّؿٖ ضُ١ؽ ػثاـ اٌمؽغٌٟٛ

نٛفٗ نطٟ

1934

76309

تعؼ ٗ٠خاتؽ

1972

666731

ز١اج ٚؼٛ٠ل

1994

428152

فطؽ ٗ٠ظا٘ؽ

 1982ظػاء واظُ خٛظٖ اٌؿ٠ؽخاٞٚ

320788

190168

قاٌّٗ ظزً

1950

نٍ١ثٗ ػدالْ

 1938ز١عؼ ػٍِ ٟسّع ِسّع

يثاذ ِؼاٞٚ

1996

396773

ؾػ ٍٗ١ضٍف

1952

88028

خٍ١ثُ ضٍف

ِ 1960سكٓ ياٌر خؼاؾ اٌثهاؼٖ

22821

ٚق ٍٗ١خثاؼ

1970

431262

ذسفٗ ِٕهع

1976

249070

ٔٛؼ ٗ٠يىؽ

1976

634442

يث١سٗ ؾاًِ

 1978ػم ً١قٍ ُ١واظُ اٌسّٛظ

618093

ثاٌثٗ خاؾع

ٔ 1951د ٗ١ضٍف ٠اؾع اٌ١اؾع

142949

ؼوٗ ػث١ع

1971

500275

تر ٗ١ي١اذ

ٔ 1950ؼّاْ ِؼال نى١ى

647772

ؾ٘ؽٖ فؽج

1927

687536

قدرٗ ٍِرٛخ

1955

542977

نس١رٗ زّ١عٞ

1962

537242

101843
وؽّ٠ح خاقُ واظُ واظُ

159471

لعّ٠ح قاٌُ

1976

591924

ف ّٗ١ٙػٍٞٛ١

ٔ 1957ؼِ ِٗٛؼ ّٗ١ثاِؽ اًٌٛافٟ

485184

قؼاظ ٘اظٞ

1981

560765

نّؽٖ قاٌُ

 1955يالي ضٍف ِط١ؽ اٌّط١ؽ

24627

ؼق ٍٗ١زّع

1956

242700

خاقّ ٗ١زّ١ع

1956

217752

نؽ٠فٗ ِٛؾاْ

ِ 1954سّع خثاؼ ٔايؽ إٌايؽ

451973

قؼعٖ ِٙاٚل

 1953ؾغ١ؽ نٕاَّ ٖٚع اٌّؽػٟ

2387

زك ٗٔٛػٍٟ

1939

فط ُ١لاقُ

 1963خّٛٙؼ٠ح ؼن١ح ػط ٗ١ػطٗ١

قٍ١َ ّٗ١عاْ

1954

631597
غً ْٛزّ١ع ضُ١ؽ اٌكٛاظ

11828
576772

خٛا٘ؽ زّٛظ

 1961غوؽِ ٜسكٓ واِغ

82341

نؽ٠عٖ ؼغ١ف

 1953اّ٠اْ ٔاخ ٟػثع ػٍ ٟاًٌثاؽ

588102

٘انّ١ح ضُ١ؽ

1954

172451

غاٌ١ح زع٠ع

 1940ػٍ١ٙٔ ٟؽ ػث١ع اٌهٍٟ٠ٛ

538382

ؾ٘ؽج ٔؼّٗ١

1942

49253

ٌ ٍٝ١واظُ

 1965ػثعاٌدٍ ً١ػثعاٌسك ٓ١خ٠ٛع اٌىاٚٚل

372249

ؼز ّٗ١وِٛأٟ

1944

687662

ؾؼٚ ٗ٠اٌٟ

 1950قداظ ػٍ ٟواظُ اٌؿخاذ

ٔهعٖ ػثع هللا

1972

548454

نفاء اتؽا٘ ُ١ثاِؽ اٌؿخاذ

فعػٗ نطة

1951

543184

اؾ٘ ٗ١ؾا٠ؽ

1948

6332

يثؽ ٗ٠قٍّاْ

 1949زى ّٗ١ػثعاٌٙاظِ ٞسكٓ اٌطؿؼخٟ

10053

تعؼ ٗ٠ػثٛظ

 1961أرًاؼ ػثعاٌٙاظ ٞػثٛظ اٌّهؽفٟ

196523

واظّ ٗ١ػثعاٌؽَا

1958

267262

زًِّ ٍٗ١اَ

1951

642932

غث١ثٗ قٍّاْ

 1943ز١عؼ واظُ ػثع اي خاقُ

280417

ػد٠ِٛ ٍٗ١ؽل

1945

33358

456504

يس ٖٛػٍٟ

 1952خثؽ زاذُ وهال اًٌؽ٠فٟ

443987

قؼاظ خثاؼ

 1995ػثعهللا قٍّاْ ٔؼّٗ اٌؽواتٟ

422523

نؽٚق غاٌة

ِ 1993ؤ٠ع ضّ١ف ػاتع ٓ٠اي ِسّع

214637

ؼخ١ثٗ خٍٛظ

 1961فٛؾ ٗ٠ػؽاؼ ؾاخِ ٟؽػاٞٚ

586572

لٕعٖ وؽِٟٚ

 1951اًِ وؽ ُ٠وؿاؼ اٌسّ١عاٞٚ

155307

واغع خ٠ٛع

1963

315215

ف١ٙعٖ نؽ٠ف

1955

557110

خاقِّ ٗ١ىطٛف

 1953قؼع ٗ٠قؼعِ ْٚؿػً

475048

ػٍِ ٗ١ؽاْ

ٔ 1936اظُ ٚغاذ زك ٓ١زكٓ١

45222

فُِ ٍٗ١سّع ؾا٠ؽ اٌؿا٠ؽ

لكّٗ خاتؽ

1951

فطومه مسٌر نجم الزهٌرٌه
فطٌم فالح ساهً علً
فالح حسن بٌاد السعٌدي
فالح كاظم حري الكردي
فلٌح عبد صبٌح البزون
فهٌمه حمزه عبد هللا الشوٌلً
فوزٌه احمد محمد محمد
فوزٌه جبر ابراهٌم التٌسً
فوزٌه رمضان خلٌف الهاللً
فوزٌه سٌد بدٌوي داود الصوافً
فوزٌه عواد طعٌمه
قاسم حمٌد علٌعل علٌعل
قبٌله شوٌش صباح
قبٌله كنٌن داود القٌسً
قسمه صالح فاٌز
قسمه طلب محمد الحسناوي
قسمه كرٌدي مناحر
قسمه مهدي لفته لفته
قنده جدح محٌسن السعٌدي
قٌس رضا حمزه الزاملً
كاظم خضٌر فتفوت الخفاجً
كاظم جبار زاجً الوائلً
كاظم جوالن مهلهل مهلهل
كاظم سعود منادي منادي
كاظم عبدالرضا كاظم الحسٌناوي
كاظم محسن جمعه العكٌلً
كاظم نعٌمه براك العبودي
كاظمٌة عداي صغٌر الطائً
كاظمٌه جهاد صبر الحسناوي
كاظمٌه حسٌن علٌوي علٌوي
كاظمٌه عبد محسن
كاظمٌه غانم مطشر العبودي
كامل عبد الرزاق كاطع الشرٌفً
كامل فرهود زاٌر الموسوي
كتٌبه عوده ٌوسف الشنان
كحٌله عزٌز عبدالحسٌن البوسعد
كرامه جلٌل مهوس حاتم
كرٌم حسن راهً الهاللً
كرٌم جمعه فلٌح االبراهٌمً
كرٌم زغٌر صاحً الغزي
كرٌم عبد علٌوي علٌوي
كرٌم كاظم جبر جبر
كرٌم مكطوف جثٌر العامري
كرٌمه سالم عكار عكار
كرٌمه حمٌد حمود السعاوي
كرٌمه عبد الباري رٌكان الٌسر
كرٌمه علوان جخٌر السهالن
كرٌمه كاظم حسٌن االسدي
كرٌمه كرٌمش صاحب الوائلً

يثؽ ٗ٠نّطٟ

1967

76445

يثؽ ٗ٠قٍّاْ

 1946اقؼع ؼؾاق ػا٠ف اٌغُثاْ

137480

تعؼ٠ح يازٟ

1977

607324

ؾ٘ؽج ػٛظٖ

1963

625879

ِى ٗ١فؽزاْ

1952

174309

ٔؼٕاػٗ ػىم

1954

93827

يثؽ٠ ٗ٠ؼىٛب

 1940ؾ ٕٗ٠ؼز ُ١نىؽ اٌمًاب

فخرٌه لٌلو حمود الحمٌدي
فرح سلمان نعمه الركابً
فرح مؤٌد خمٌس ال محمد
فرحان شغً دٌكان مرعاوي
فرحان مطرود صافً الحمٌد
فردوس حمٌد فرهود الفرهود
فرٌهه عنٌد حلٌو حلٌو
فرٌهه مرحب علً المكطوف
فضٌله علً موسى موسى

643602

زاؾَ ػثعاٌىؽ ُ٠نىؽ اٌمًاب

551262

لكّٗ زكٓ

1953

69207

٘انّ ٗ١ػىاب

1955

161602

ؾو ٗ١زكْٛ

1956

572640

ػؿ٠ؿٖ زّع

 1962قاٌُ فؽزاْ تط ٟإًٌ١ؽٞ

254905

قٍ ّٗ١ػثعهللا

 1964ػؿ٠ؿٖ ِىطٛف ثد ً١اٌسّاِٟ

650509

ٔؼٍِ ّٗ١مّ

1955

447204

خاقِّ ٗ١سّع

 1952تكّٗ غ٠اب زّع اٌم١كٟ

329391

زكٕ ٗ١خؼفؽ

1945

101302

زُِ ٗ١سّع

1951

33253

فُ ٍٗ١ؼظاَ

1953

94566
يازة غع٠ؽ ػثع ػثع

ؾ٘ؽٖ زعاظ

 1920لكّٗ ؼزِ ُ١ؿ٘ؽ اٌفرالٞٚ

واظّ ٗ١فؿ٠غ

1959

فؽظٚـ ِسّع

 1977اقرثؽق ػثع االِ١ؽ ِا٘ؽ ٠اقؽ

669540

ػانٛؼٖ نػؼ

1953

25248

ًِؽ ٗ٠خثاؼ

1950

99329

ٔؼ ّٗ١ػث١ع

1948

428618

واظّ ٗ١خاتؽ

1951

559440

غاؾ ٗ٠فًً١

1974

273823

ؼقّ ٗ١يازة

1974

107499

254564
9982

ظض ٕٗ١ػٍٟ

 1953ػٍ٠ ٗ١اقؽ ػثاـ اي ػثاـ

474515

غ٠ثح ػثعاٌؽَا

 1947ؼ٠اٌ واًِ فؽزاْ اٌؿؼوأٟ

635047

نؽ٠فٗ ػٍْٛ

1960

48450

ِسٔ ٕٗ١ؼّٗ١

1952

497578

قى ٕٗ١ضٍ١ف

1966

583555

ػال٘ٓ قٍّاْ

 1944ز١عؼ زكِ ٓ١طهؽ ِطهؽ

ظاضٍٗ ٔايؽ

 1952ياتؽ واًِ ػثع اٌؽؾاق اٌهؽ٠فٟ

568708
ؾ٘ؽٖ ػٛظٖ ػؽّ٠م اٌكؽاٞ

22509

خك٠ ٓٙاقؽ

٠ 1953كؽ٠ٛ٘ ٜعٔ ٞؼ ِٟٛاٌؿ٠ؿٞ

390036

ؼق ٍٗ١ػٍٛاْ

 1942ػٍ ٟتعؼ ػثع اٌهٕاْ

33290

ضاذِ ْٛؿػً

1958

136580

ؾ٘ؽٖ ٍِفٛف

1971

684799

ًٔؽٖ ٘ؽ٠م

 1967اًِ خاقُ خثؽ اٌثعؼٞ

287382

فُ ٍٗ١تانا

 1959تهؽِ ٜا٘ؽ ِسّع اٌسكٟٕ١

280414

ٍِىٗ ؼزّٗ١

1953

315080

خٛا٘ؽ ظاضً

1954

488900

ؾ٘ؽٖ ضٍ١ف

 1965زّ١عٖ واًِ ِاٌر اٌكؼ١ع

90162

ٔؼّ١ح زكٓ

ِ 1961ى١ح ن١اي ٚقّ ٟاٌّدػاب

26315

وٍثِ َٛسّع

1959

5256

نؽ٠فٗ ًِٕٙ

1962

190638

ؾٕ٠ة ي١اذ

1962

379006

ظٔ١فٗ قؽقٛذ

1953

237183

واظّ ٗ١ؾظاػٗ

 1962ناوؽ زكٓ ػثاـ االقعٞ

254832

اؼَِ ٗ١سّع

1964

187738

كرٌمه محمد مكً مكً
كرٌمه محمد نمر ال نمر
كشٌش مهدي عنٌسً ال مهدي
كلثومه محمد طاهر الخزعلً
كلٌمه ذٌاب حسن ال مطر
كمٌرة ذجر علً العلً
كمٌله عوده رهٌم سلمان
كوكز ماٌحصل طالل الشوٌلً
كٌفٌه جاٌد علً المولً
لذة محمد شحم الحاتمً
لطٌفه عبد الحسٌن حمزه حمزه
لطٌفه فرهود عفات الجهالوي
لعٌبً فرحان عبٌد العرار
لفته عبٌد جبر العبودي
لمٌعه اعرٌج كاظم رمح
لٌث عباس فشاخ القره غولً
لٌث عبد علً أحمد الخفاجً
لٌلى عاتً علً العلً
لٌلى كاظم فرج فرج
لٌلى محمد حسون النواشً
لٌلى محمد كاظم الحكٌم
لٌنا علً فرهود االحول
ماجد رهٌف محمد رغٌم
ماجد فارس امرٌهج الحمدانً
ماجده عبٌد عبدالرضا االسدي
ماجده كرٌم حسٌن الغزي
ماصارت نجم عبد الحسٌناوي
مالك ثامر مطلق المطلق
مالك طراد خلف الصرٌفً
مثنى مدلول حسٌن ال حسٌن
مجٌد زغٌر كندح الساعدي
مجٌد فهد حسٌن القره غولً
محسن شاٌع جبر المنهً
محسن عبود نوٌد الوائلً
محسن عطٌة جبٌر الحاتمً
محسن علً طعٌمه الحمٌد
محمد بغٌه محمد الموسوي
محمد جاسم محمد الخرسان
محمد جبار جبٌر العبودي
محمد جبار عبد
محمد جبار عبدالرضا عبدالرضا
محمد جعفر صادق ال مسلم
محمد حنٌفش عرار
محمد دروٌش حسٌن الشهبان
محمد رزاق حسٌن ال محمد
محمد طالب علوان العقداوي
محمد عاكول محسن الغزي
محمد عباس حنون حنون
محمد عبد االمٌر نعمه نعمه
محمد عبد الحسٌن خٌون المحمد
محمد عبد العالً روضان الحمدانً
محمد عبٌد مزٌعل ال مزٌعل
محمد عزٌز خلف الصافً
محمد علً خضٌر عباس الركابً
محمد علً رسول االبراهٌمً
محمد علً كاظم القرغولً
محمد فرحان ضٌدان الطائً
محمد كاظم فرحان الكٌم
محمد كامل منشد منشد

خّؼٗ ػثاـ

1959

190027

زكٓ ػٍٞٛ١

1963

532806

ِعٌِ ٌٗٛظٍَٛ

ٔ 1939ك ّٗ١زكٓ قٙؽ اٌكؼ١عٞ

617958

نٙع خاؼ هللا

 1945زك ٓ١ػٍ٠ ٟؼمٛب اٌطؿػٍٟ

181849

ٚفِٕ ٗ١طٟ

1943

546526

وؽا٠ح فؽج

1949

267079

فط١ٍِ ُ١ة

ِ 1958هراق خثاؼ لاقُ اٌّسٟ١

691092

تٛ١ػٗ ِطٍ١ف

 1946وّؽٖ نٍ ٗ١ػث١ع إًٌاؼ

319968

ِعٌ ٌٗٛخثاؼ

1952

631984

ؼ٠هٗ ػٍٟ

 1930زكٓ ػٍ ٞٛ١ضاِؽ اٌساذّٟ

551456

ٚؼظٖ خثاؼ

 1937اِِٛ ٕٗ١زاْ ػثع ػثع

زثٛتٗ ػٛظٖ

1945

547947

ّ٘ؽٖ وؿاؼ

1955

377827

ؾٔٛتٗ ِسّع

 1953ؼخاء زكٓ فٍ١ر اٌكؼ١عٞ

581039

واظُ ػثاـ ػثع ػثع

506232

ذٕ١ح ػٛؼ

 1954وؽ ُ٠ػثاـ واظُ ؼِر

458611

فٛؾ ٗ٠زكٓ١

1978

541596

ٌِ ٍٝ١سّع تالؽ واظُ

1958

388887

تٍىد ػػاب

1957

236788

زِ ٓٙ١ىٟ

1963

8856

ٔكِٙ ّٗ١عٞ

 1956ازّع تعؼ ػٍ ٞٛ١اٌؼراتٟ

اَ ٕ٘ ْٛػؽ٠ثم

1951

642438

فاِّٗ ِسّع

 1986لًِ ٟسّع زكٓ اي ػث١ع

17070

واظِّ ٗ١ؽٛ٠ل

 1962ػٍ ٗ١خٙاظ ِسّع وٌٟٛ

531596

غاؾ ٗ٠ؼفاـ

1963

525768

غٍ ٖٛػثاـ

1970

261150

ضع٠دٗ ت١عٖ

1966

99441

لكّٗ زكٓ١

 1947ؾٕ٠ة زكاْ اظؼ٠ف اٌسكٟٕ١

ٔٛػٗ تعاٞ

366648

خٛاظ واظُ ػؽ٠اْ اٌسكٕ١اٞٚ

165442

1948

93119

ػػتٗ ِٕؼُ

1952

219051

زٍ ّٗ١خا٠ع

1970

617732

يثؽ ٗ٠زكٓ١

 1959قؼاظ زكّٔ ٓ١ؽ االقّاػٍٟ١

قاخعٖ زكّٔ ٓ١ؽ االقّاػٍٟ١

690156

قرٗ ٕ٘عٚي

 1953خّ٠ ٍٗ١اقؽ وكاؼ اٌمؽٖ غٌٟٛ

480104

تٍىٛذٗ ػثاـ

1947

286770

وٍث َٛخاتؽ

 1953لكّح زكٓ ػٕاظ اٌسكٕ١اٞٚ

473932

وّ ٍٗ١زكٓ١

1954

498462

ٍِى ٗ١ؼن١ع

1973

500442

خّ ٍٗ١خثاؼ

 1954وِّٕ ٍٗ١سؽ ِد١ع اٌؼٍ١اٞٚ

491711

ت١د١ح زكٓ١

1968

192522

ٌ ٍٝ١ػدً١

1990

322011

زكٕٗ ضُ١ؽ

1972

260960

ٔداذ قا٠ؽ

1981

420765

فط ِٗٛقٍّاْ

ِٕ 1976اي ِد١ع ِسّع اٌطؿؼخٟ

155541

فرٕ١ح وؿاؼ

ٔ 1952ػاؼ ػثع اٌىاظُ قؼع ْٚاًٌّاؼع

ِٛؾٖ ػثٛظ

1967

ضاٌع ِسّع زٕ١فم

312714
7193

تٍم١ف قٍّاْ

 1977تٍم١ف قٍّاْ زّاظ ٞزّاظٞ

110014

فطؽ ٗ٠خاتؽ

 1971ؼٍِٗ ٌفرٗ ظاضً اٌسداِٟ

199101

ػ ٕٗ١ؼ٘١ف

 1945قالِٗ ػعاَ خثاؼ اٌساِٟ

353528

ذؼ١ثح خٍٛظ

1953

26065

زّ١عٖ ػ١كٝ

1990

476439

قؼٛظٖ ػ٠ٛع

1989

قٍ١َ ّٗ١عاْ

ٔ 1952ظاَ ِسّع خالب اي وٛٙ

ؼِ ٗ١ِٛػٛظٖ

ٔ 1951مٍ ٗ١زّ١ع ػٍ ٟاي ذٍ٠ٛح

535043

ناِ ٗ١زكٓ١

٘ 1958ع ٗ٠ػثاـ ٘الِٗ اٌسّ١عٖ

654984

فطؽ٠ح ػثٛظ

1957

503946

221122
أًِ ػثع اٌىؽ ُ٠ؼَٚاْ اٌسّعأٟ

403341

أًِ ؾ٠ؽٚ

1990

406590

غاؾ ٗ٠ضٍف

 1975ؾٕ٠ة ػٍ ٟضٍف اٌمؽٖ غٌٟٛ

564787

واظّ ٗ١نػؼ

٠َٛ 1950ح ٔؼّح ػثعػٍ ٟاٌؼثاظٞ

153653

قِ ٍٗ١اخع

1963

568196

ٌٛػٗ زكٓ١

1961

476179

محمد مبهر حزام الحسٌناوي
محمد ناشور حسان االسدي
محمد ناصر بدر الصافً
محمد ناصر علً العبد هللا
محمود مكطوف ذبٌح آلبحمٌره
محٌسن عبد لبعالً حمادي الزٌدي
محٌسن منشد عبدهللا المعٌوفً
مرتضى صالح حٌاد الصوافً
مسعوده عزٌز عطٌه
مسلم مصبح حمود الركابً
مشتت خلٌف نجم الصالحً
مشرف محسن حمود
مصرٌة زباله صحن العكٌلً
مصرٌه محمد راشدج الجعوبً
مصطفى خمٌس بكه االسدي
مصطفى علً حسٌن الربٌعً
مصطفى علً عبدالزهره االسدي
مطر جاٌد ملوح الغشٌم
مطره عباس حبٌب الركابً
مطرود مزٌعل كاظم الجندي
مطشر جبار عبد الزٌدي
مطشره شباح طوٌرش طوٌرش
مظفر محسن زوٌد زوٌد
معارج جاسم سهر السهر
مكسٌم جبر ابراهٌم التٌسً
مكً فرحان ثجٌل
مكٌه جخٌور صالح الحسٌناوي
مالذ ناجً عبد علً ناجً عبد علً
ملوك ناصر حسٌن حسٌن
منذر الزم جٌجان االسدي
منشد عبد كومانً ال كومانً
منوه فراك شهاب الحاتمً
منى طالب محمد محمد
منٌره مظلوم ندٌب
مهدي حمود خضٌر العباس
مهند عدنان مجٌد الحمادي
مهند كاظم ٌاسر ٌاسر
مهوس شرٌده فتات الحاتمً
موجه فاخر دهٌش الفهد
مؤٌد حبٌب جبر ال زٌرج
مٌسون جواد داود النصرهللا
ناجحه عكار ناصر حسٌن
ناصر حسٌن ناٌف ناٌف
ناصرٌه غافل ورور الحسٌناوي
ناٌف كرٌم ضاحً ال فعٌل
نجاة جبار خفٌف خفٌف
نجاة ربح سعد الشرٌفً
نجاة صاحب باجً الصافً
نجاة ٌةنس علً الموسوي
نجالء رمٌض بجاي بجاي
نجم عبدهللا حسٌن حسٌن
نجمه عبدالحسٌن ثامر الرفٌعً
نجمه عبدهللا زغٌر زغٌر
نجوة عبد هللا حسٌن الصرٌفً
نجٌه شٌاع سفٌح الخفاجً
نجٌه محمد سعدون
نجٌه مروح عنٌطل الغفالوي
ندى علً كاظم العبودي
ندٌمه جاسم حمٌدي البوزوٌن

ؼ٘١فٗ نّ٠ٛ

1944

350708

ؼز ّٗ١ؾغ١ؽ

1990

12722

ؾِؿَ ِٙعٞ

1950

514656

ٔؼ ّٗ١ياٌر

 1950لكّٗ زّٛظ ػثع اٌهعٚظ

وّ ٍٗ١فؽ٘ٛظ

1965

64188

خٍ ٖٛوٛٙ

1952

314673

ؼت١ؼٗ ِؽنع

1955

451177

فُ ٍٗ١وؽَ

1988

310772

ٔؼ ّٗ١ضُ١ؽ

1955

629508

ت١ؽؽ زكٟٔٛ

 1941لسطاْ ِكٍُ ًِثر اٌؽواتٟ

واظّ ٗ١نغٟ

 1947غأُ ِهرد ضٍ١ف اًٌاٌسٟ

789

349151
ؾ٠ٚؽ٠ ٗ٠اقؽ ٌفرٗ اًٌاٌسٟ

235725

زكٕٗ ػٍٟ

 1968وٛاوة ٔػ٠ؽ اتؽاُ٘١

خّاٌٗ ِؿػً

ِ 1956ؽذُ ٝقؼع ْٚزٕا ٞٚاٌهاِٟ

ؼَ ٗ١فؽزاْ

 1948ضع٠دٗ ػثعػٍ ٟواظُ اٌدؼٛتٟ

340640

ٔٛؼِٛ ٗ٠قٝ

1990

289403

قّ١ؽٖ زّعٞ

٘ 1970ثٗ واظُ ظنؽ اٌسكٕ١اٞٚ

446973

591138
9104

لعَ ِسّع

1984

11885

ػكٍٗ قعضاْ

1949

658056

ٔكّٗ ِؼٛ١ف

1935

623561

خّاٌٗ ِؽتٛؾ

1965

295894

نّ١كٗ ػثعػٍٟ

 1944قؼاظ ذؼثاْ خثاؼ اٌعتٟ

460568

ِها ٗ٠ػؽاؼ

 1939نؽ٠ف وكاؼ خاؾع خاؾع

489454

ِؼً ِٗٛزكٓ١

 1970قاؼٖ ػٍ ٟنٕا ٖٚنٕاٖٚ

524643

تىؽٖ يافٟ

 1937زث١ثٗ خاتؽ ًِٕٛؼ اٌّؽنعٞ

294130

لكّٗ زكٓ

 1962فاِّٗ تكراْ ِسّع اٌسدّٟ١

127128

ؼو ٗ١نغٟ

1952

35237

ِٛؾج ياٌر

1950

209245

اظ٠ثٗ زكٓ١

1956

560173

ظٔعٚنٗ وطافٗ

1954

621409

زك١ثٗ زّؿٖ

1953

87899

قىٔ ٕٗ١انٟ

1949

529481

ؼوِ ٗ١سّع

ِ 1930د١عٖ زاظ ٞػ٠ٛع ػ٠ٛع

235930

نىؽِ ٗ٠سّع

1956

390397

خثؽٖ ػث١ع

1960

534084

ػٕ١فٗ زٛاـ

1962

38996

تث ٕٗ١اقّاػً١

1973

473072

قاخعٖ زكاْ

1982

580980

لٕعٖ غ٠اب

1947

346755
ِؽذُ ٝزكًِ ٓ١طف ٝاًٌاٌر

لٕع زكٓ

ٚ 1950خعاْ زكٓ نٕا ٖٚاٌؼٍىُ

وٍثِ َٛسكٓ

1980

ِاخعٖ ِسّع

1965

237828

ِى ٗ١ػكىؽ

ِ 1955سّع تط ً١زثٛل زّ١عٞ

206707

٘ ٗ٠ٛفًً١

1953

302469

٘انّ ٗ١ظوكٓ

 1945يفاء زك ٓ١ػٕا ٗ٠زىَٕٛ

649017

ٚاٍ٘ ٗ١ثاِؽ

1955

529320

ف ٓٙ١خ٠ٛع

1943

553640

ؾِ٘ ٗ١سً١

1962

403388

نع٘ٗ ضُؽ

1952

271721

قىٕٗ تاوٛخ

 1963ػثعاٌؽؾاق زكٓ واظُ اٌدٛاتؽ

333338

ٔٛؼ ٗ٠ػثع

ِ 1974اؼق ِٛزاْ ٌفرٗ اٌّهؽفٟ

583665

فط ّٗ١ػثع

 1975تهؽ ٜػثع زك ٓ١زكٓ١

47920

ؼو ٕٗ١ضُؽ

1950

369062

٘ع ٗ٠زكٓ١

1950

620667

فطّ١ح ػثع

ٔ 1969ايؽ ػثع زك ٓ١اًٌؽ٠فٟ

173931

ػؿ٠ؿٖ فٍ١ر

1946

73297

ِك١ؽٖ ّٔؽ

1953

52034

405644
677186

ظفٕٗ تداٞ

 1947ػٍِ ٟسكٓ قّ١ؽ قّ١ؽ

ؾ٘ٛؼ زّ١ع ػثع ػثع

675630

قؼعٖ خطٛ١ؼ

 1971ػٍ ٟؼػع ػاي ٟػايٟ

ؼػع ػاي ٟػىٍٗ ػىٍٗ

459090

واظّ٠ ٗ١اقؽ

1951

318384

نزار مجٌد صالح الراشد
نسٌمه منصور فرحان المحمد
نضال عباس مزبان ال صكر
نضال عبد علً كاظم العوده
نضال محسن شالل النصار
نضال مطشر عنٌد عنٌد
نظام مفٌد حسن الحجامً
نظٌمه حسن شرٌف الخزاعً
نظٌمه كشكول فارس االسدي
نعٌم بدر طعٌمه الرماحً
نعٌم حمٌد جدران السعٌدي
نعٌم محمد صباح االبراهٌمً
نعٌم ٌوسف عبٌد السعٌد
نعٌمه خطار زغٌر
نعٌمه خلف تقً الشوٌلً
نعٌمه سالم مطشر العبودي
نعٌمه شنٌن داخل المروح
نمارق صبار صالح الصافً
نهاد هاشم خٌون الصافً
نهضه مزهر عباس ال عباس
نهٌه لملوم صابط العامر
نوال ٌاسر حسٌن الشوٌلً
نور الهدى محسن بدر النٌازي
نور طالب عبدالزهره الهالل
نورة محمد علً الجابر
نوره حسٌن معارج الشوٌلً
نوره عتوي عبٌد عبٌد
هادي محٌسن عالوي الركابً
هادي طالب محمد محمد
هادي مصٌخ عباس العباس
هادي مطر حسن غالً
هادي ناٌف خفٌف المشلب
هاشم سالم هانً الصافً
هاشم عطشان حنظل حنظل
هاشم محمد خرمٌط الركابً
هاشمٌه عكاب مسلم الحسناوي
هدٌة جالب راهً الجكانً
هدٌة طبر حسٌن الحمد
هدٌه حدود عبٌد ال عبٌد
هدٌه حسن حسٌن السعٌدي
هدٌه دخٌل جبر الموسوي
هدٌه غضبان خزعل الزٌدي
هدٌه محسن فرهود الزٌرجاوي
هدٌه هاشم محمد الخفاجً
هناء جاسم كاطع الحسٌناوي
هناء جاسم محمد محمد
هناء سعود نافع الغزي
هناء لذٌذ حسن البهادلً
هناء ٌوسف ٌعقوب الصالح
هندابه عبدعلً نصر السهالنً
هٌلٌن سلٌم كامل كامل
ودٌان علً جواد الٌاسري
ورد عاٌف ضٌدان الغضبان
وزٌره شغاتً محمد الناشً
وسام علً خلف القره غولً
وسٌله منشد توٌفً االسدي
والء اسماعٌل حسٌن الطلقانً
ومٌض كاظم مطلك ال محٌسن
ونسه عبد الحسٌن صنكور االبراهٌمً

تؿٖ ًٍِّ

 1955وؽ ّٗ٠ثد ً١زرؽٚل زرؽٚل

564892

ت ٗ١ٙتعاٞ

1950

322081

نٕ ٗٔٛقٍّاْ

1968

347516

ؼ٘١ثٗ ِطؽ

1960

588656

ػظٚ ّٗ١ؼظ

 1975ػالء ِٗ ٠اق ٓ١اٌؼٛظٖ

324179

آ٠ح ػثع اٌؿ٘ؽج

1959

315940

ّٔ ٗٔٛزكٓ١

1954

391996

ٔكّٗ ٘انُ

1953

618447

ٔؼًِٕٛ ّٗ١ؼ

1968

637073

ؾغ١ؽٖ خٍٛظ

1945

669042

نىؽ ٗ٠ياٌر

 1968خّاٌٗ ِد١ع قٍّاْ قٍّاْ

478446

ؾ٘ؽٖ ػثع اٌسكٓ١

1952

163879

ز١اج ػثاـ

 1964ؼقِّ ٗ١سكٓ ػٍ ٟاٌكؼ١ع

546430

ٔثؼٗ ػ٠ٛدً

1927

509851

خاقِّ ٗ١سّع

 1954ػٛفٗ ضٍف ذم ٟاٌهٍٟ٠ٛ

216493

واظّ ٗ١زكٓ

1946

510254

ػد ٍٗ١ضُ١ؽ

 1968غاؾ ٞف ًً١ػثع اٌّهرد

353188

قٙاَ خاقُ

 1989وؽاؼ ز١عؼ ِا٘ٛظ ِا٘ٛظ

358098

ِٛؾٖ ته١د

1969

69336

ؼ٠ٚكٗ ظاضً

ِ 1958اؼق قؼع ْٚػثع اٌؽَا

ِاؾْ ِاؼق قؼع ْٚاي ػثع اٌؽَا

57396

نؼ١ؼٗ ؼقٓ

1940

335234

٘ع ٗ٠زط١ؽٞ

1962

296683

زّ١عٖ ِاي هللا

ِ 1992سكٓ تعؼ ِاؼظ إٌ١اؾٞ

683894

زى ّٗ١ػثعاٌسكٓ١

ِ 1994اٌة ػثعاٌؿ٘ؽٖ خؼاؾ اٌٙالي

456598

لكّح فاٌر

1947

136526

يثسٗ يازٟ

1955

326060

ٍِى ٗ١زعاظ

1964

101764

ٔٛػٗ فٕعٞ

1955

248776

نىؽِ ٗ٠سّع زكٓ١

 1955الثاي نّط ٟخثؽ خثؽ

684392

فِ ُٗ١اخع

 1942ز١عؼ ٘اظ١ًِ ٞص اٌؼثاـ

ضؿٔٗ ياز ٟضف ٟضفٟ

11909

زٕ ٕٗ١ػثع

1955

668872

تعؼ ٗ٠ؾغ١ؽ

1969

379977

ٔثِ ٗٙ١سكٓ

1964

40375

ذؼ١ثٗ ضٍٞٛ١

1949

643989

ِٛنٗ زكٓ١

1948

572862

يؼ١عٖ ؼخاف

 1966ػٍ ٟؼفم ِسّع اٌىطاْ

34891

ظٚال ٗ٠زكٓ١

1942

92248

واظّ١ح خاتؽ

 1954الثاي واًِ و١طاْ اٌسؽ٠ؿ

118772

خؼ١عٖ ٔؿً٠

 1951قا٘ؽٖ ظض١ٌّ ً١ٍ٘ ً١ؼٟ

631219

ؾ٘ؽٖ ٠اقٓ١

 1944ضع٠دٗ زكٓ زك ٓ١زكٓ١

612131

ؼز ّٗ١ػٍ١ص

1952

348664

ؾ٘ؽج ضؿػً

1954

235501

وّ ٍٗ١خثاؼ

1967

وّ ٍٗ١خاقُ

 1944ؾٕ٠ة ظاٚظ ِٚثاْ اٌدٛؼأٟ

319296
فاِّٗ ظاٚظ ِٚثاْ اٌدٛؼأٟ

96864

وٍ١ثُ ِسّع

 1976قؼ١ع ؾٚؼٖ زكٓ اٌهٍٟ٠ٛ

385583

ضُ١ؽج ػثاـ

1969

23872

قٍ ّٗ١زّٛظ

1965

370237

تٙؽٖ ِسكٓ

1968

24622

ٔداج تعاٞ

1969

571229

فٛوِٛ ٓٙقٝ

1952

370430

زّ١عٖ زّاظٖ

ِ 1976سّع ػثع اٌّد١ع زّ١ع زّ١ع

612188

ؾ٘ؽٖ قٍّاْ

 1951زاِع زاؾَ ػٛظٖ اٌ١اقؽٞ

150072

ِط١فٗ ِؽؾ

ِ 1952ع٠سٗ ؾ٠ٚع ِؽؾ اٌسٛي

123966

ذ ٕٗ١خثؽ

1952

459634

اًِ واظُ

 1975فاِّٗ واِغ ضٍف إٌّرفىٟ

426664

ِِ ٗ٘ٛهدً

 1947ػثعاٌؽزّٓ قٍّاْ ِسكٓ االقعٞ

29169

تعؼ ٗ٠ػث١ع

1967

515158

ِٙع ٗ٠ياٌر

1983

313361

تىّٗ ن١اع

1952

381717

ونسه عسكر ضمد ضمد
وهاب عبد الشهٌد حسن حسن
وهٌب حمد فضاله سوادي
ٌحٌى عوٌد سوٌجت العزٌز
ٌحٌى محسن هانً الحمٌداوي
ٌعكوب مجٌد سلمان مشبك
ٌوسف حسن مجٌد مجٌد
ٌوسف حمود فهد الغزي
ٌوسف خٌرهللا جعاز القره غولً

ؤّ ٍٗ١ا٠ف

1957

249349

ؾ٘ؽٖ ٠ؼمٛب

1947

509619

فرٕٗ ضُؽ

ِ 1955ؽ ُ٠زّع فُاٌٗ قٛاظٞ

ٍِ١ؼٗ ؾاخٟ

1949

نا٘ٗ قؼٛظ

 1955اٌسكٓ ٠سِ ٝ١سكٓ اٌسّ١عاٞٚ

ٔؼِ ّٗ١ؼِ ّٗ١ؽ٘ ً١خٛظٖ

257903
558573

زٕاْ وؽ ُ٠ثد ً١اٌؿ٠ٚع

177914

ن١اٌٗ خٍ١ة

1947

143168

ٔؼ ّٗ١ػٍٞٛ١

1954

668926

وٍ١فٗ ضْٛ١

 1951خّ ٍٗ١ظض ً١نٍ١ح

247446

غ ٗ٠نّطٟ

1946

611631

