الفائزين بقرعة حج عام  2018لمحافظة ذي قار
االسم
ابتسام بنٌه شمخً الشوٌلً
ابتسام محمد صالح ال ابراهٌم
ابتسام ٌونس جبار العنٌسً
ابراهٌم خلف عبدالرزاق الشاوي
ابعه رٌسان علٌخ الحمدانً
اجعٌده جابر فنطوس الشمٌساوي
احالم حسن جوده جوده
احالم عبد الخضر لفته الحوري
احالم علً خلف
احمد شناوه عزٌز عزٌز
احمد صالح غافل ال سعٌد
احمد عبد النبً محمد محمد
احمد عكاب عوٌد االبراهٌمً
احمد علً غٌالن العلً
احمد علً محسن المكصوصً
احمد فاضل حمد النجار
احمد كاظم مشتت االماره
احمد محمود عودة الربٌعً
احمد مزهر علٌوي البرٌچ
احمد موسى عباس الناشً
اركان مشكور مخور مخور
ازدهار صبحً نصٌف
اسماعٌل جلود جابر ال جابر
اسماعٌل حمادي ٌعقوب الفحٌالوي
اصالح عبد الصاحب مهدي القرشً
اكسٌره جابر علٌوي الركابً

اسم االم

التولد

المرافق االول

المرافق الثانً

رقم االستمارة

ٌؼ١كٖ وّاَ

1970

513335

ػ١كٖ غاٌٟ

1960

128823

وه ّٗ٠ظاته

 1978ػثكاالِ١ه ٌفرٗ ـ١ٙه إٌه٠فٟ

534662

نؼ ّٗ١ؼٍٓ١

 ٗ١ٌٕ 1952ـٍف ػثكاٌهواق اٌّاٞٚ

681368

وِ ٗٚٛا٘ٓ١

 1940تٍاَ ِه٠كٖ تاذٛي اٌثٛؼّ١كٞ

انواْ ظّ ً١نو٠ط اٌؽّكأٟ

13437

ّٔ١كٖ ِؽٟ١

 1955ؼث١ة ؼٕ ْٛفٕطٛي اٌٍّّ١اٞٚ

ػمتٗ ٌاظد

1971

نتؼ ٗ١ػثك اٌؽٍٓ١

1956

642440

ؼ١اج ِىطٛف

 1978ؼ١كن ػٍ ٟـٍف

434750

ؼٍ١ثٗ ـٍف

1982

434952

لٍّٗ ِؽ١ثً

1977

568871

تٍم ً١ػٍٟ

1993

660033

واظّ ٗ١ـٍف

1978

33405

أؼِ ّٗ١طهٚق

ٙٔ 1947اي ػٍ ٟغ١الْ اٌؼٍٟ

351852

ٔ ٍٗٙظٛاق

 1993فهلاْ فهاي غاو ٞاٌٍٍّاْ

575306

تٙعٗ ؼٍٓ

 1970ؼٕاْ نٌرُ ِؽٍٓ اٌغاٌثٟ

685625

غٕٔ ٗ١أه

1972

589014

فاّٚح وّاي

1989

503873

ِٔٛح ؼ٠ٛرُ

1968

575627

و٘هٖ ظاٌُ

 1955وٕ٠ة ػىٍٗ و٠ٚه اٌؽٍٕ١اخ

145210

أؼاَ ػثٛق

1993

185688

ظهِ ٗ٠ؽّك

 1947اٍ٠ه ٍِاػك ػثكاٌؽٍٓ

411311

462914
6341

ٔظ١فٗ ٌفاغ

1947

353370

ٕٔهٖ ػثاي

 1964نتاب ظٛقٖ ٌٛ٠ف

391891

ٌاِ١ح ؼٍٓ

ٕ٘ 1956اء تكن ٌٍّاْ

376149

نقؼٗ فىؼاْ

1953

296431

اٌف ٗ١وظ ِّٚٛ ٟاٌهِاؼٗ١

فِ ٓٙ١الي

 1946فاً٘ ِٕ ًٙشع ً١اٌٍؼكاٞٚ

امجد سوادي ظاهر العبودي
امل حسٌن جاسم الحناوي
امل حسٌن علً الكعبً
امل خزعل محمد القرغولً
امل عاشور جاسم الجابري
امل علً غضبان الموسوي
امل نعٌم علوان الرفاس
امنة علوان محسن
امٌره عبد راضً راضً
امٌره عواد مطلك العبودي
امٌنه حمٌد عبد عبد
انتصار فاضل محسن الحمٌداوي
انعام حنون مطلك مطلك
اٌمان جبار عدبداالمٌر الخفاجً
اٌمان محسن جار هللا الغزي
اٌمان ٌاسر صالح الخفاجً
أحمد عبد الحسن مهدي
أشواق سالم صالح السعٌدي
أمل علً حسٌن الكنانً
أنٌسه عبدهللا صلبوخ صلبوخ
آفاق عبد الرزاق شناوه الخفاجً
باسم ناظم عبادي عبادي
باسمه ناصر حسن حسن
باشٌه خلٌف جبر البدري
بتول جبار عوده الزهٌري
بتول طارق جبار الغرٌباوي
بتول عزٌز عبد الحسٌن الناصح
بتول هندي شلخ الحسٌناوي
بحرٌه ذنون ٌونس الجورانً

نو٠عٗ غ١ٙة

 1981ػٛاٚف ِٙك ٞاٍِ٠ٛػ اٌؼثٛقٞ

نظ ٗ١ػثكاٌؽٍٓ١

1964

321966

ظّاٌٗ ظ١ٙك

1966

560883

٘اِّ ٗ١ناٟ٘

1956

195437

ذ ٕٗ١ؼٍٓ

 1966ػٍ ٟـ١ٙه ٌاظد اٌهواتٟ

15983

٘اِّ ٗ١ؼٍٓ١

1957

129795

668813
603

ظ ٗ١ٔٛؼٍٓ١

1970

666949

ٔث١ؽح ؼٍٓ١

 1961ػالء ؼٍٓ ٌٛ٠ف اي ِؽٟ

461789

ٔث١ؽٗ ػثك اٌؽٍٓ

ٛٔ 1956ن غاٌة ظٛاق ظٛاق

ِهذِ ٝٙؽّك ِٕاٚج ِٕاٚج

417165

نظ ٗ١ػاظً

1951

361759

ـاذٚ ٗٔٛا٘ه

٠ 1968اٌه ؼٍ ٓ١ػ٠ٛك قـأٟ

249360

ؼٍٓ ٌفرٗ

ِ 1980ؽّك ِٕاْ ػثك إٌهـثٟ

16572

فا ّٗٚظا٠ك

1950

647713

فٛوٌِٝٛ ٗ٠

1962

328590

ػط ٗ١ؼٍٓ١

1967

49250
أرٕان ٠اٌه ٔاٌػ اٌففاظٟ

ت ٗ١ٙظؼاو

٠ 1977اٌه ٔاٌػ نؼ ّٗ١اٌففاظٟ

ؤّ ٍٗ١ىاي

1968

342444

ٌٍ ّٗ١ػثك اٌؽٍٓ١

ِ 1977اوه ػثك اٌعٍٚ ً١اق ٞاٌعثّ١اٞٚ

60727

فٛو٠ح ِف١ك

1954

402621

ف ٍٗ١ٙػثكاٌىهُ٠

1954

294073

ِه ُ٠واظُ

 1980ؼاوَ ػٍِ ٟهاغ اي ؼاذُ

78872

٘ك ٗ٠ؼٍٓ

 1967ـٍٛق ـّاْ ٌٍطاْ اٌففاظٟ

675286

اًِ ِاوه

1961

621764

ذّاِٗ قتفٟ

 1944واظُ ؼٍ ٓ١ـٍ١ف ـٍ١ف

241637

فا ّٗٚؼٍٓ١

1951

385150

ٔثه ٗ٠ػثك اٌه٘ا

1963

256786

ؼٍ١ثٗ ِىطٛف

1954

524057

270142

ت١ع ٗ١ظثه

 ٍٝ١ٌ 1947اوتِ ً١كف ْٛاٌع١اِٟ

9373

ف ٍٗ١ٙؼىاَ

1963

3649

ؼٍٕٗ ظثه

ٌ 1955اٍِِ ٗ١ؼك ػٕ١ك اٌٛاظك

130293

وٍهٖ وىان

1947

311231

ؼٕح ِؼٛ١ف

1955

289405

ٌؼكٖ ِطهٚق

1954

195784

ظاٌِّ ٗ١ؽّك

 1957وٕ٠ة ِؽّك فهؼاْ اٌٍؼكاٞٚ

96274

ـاذٌ ْٛران

بدر نتٌشون جوٌد الواجد
بدرٌه عبد ملبس الخضٌراوي
بدرٌه عوٌد سعود الرفٌعً
بدرٌه غضبان مكطوف المناحً
بدي جاسم لفته الموسوي
برزان فرهود عبٌد العبٌد
بسام منهل معٌوف معٌوف
بسعاد سلمان عوٌد عوٌد
بسعاد عطشان فٌروز فٌروز
بشرى جواد كاظم المكصوصً
بلٌشه حسٌن مالغً الغزي
بهٌه كاظم محٌسن محٌسن
بواك العٌوس فلٌح العلٌخان
بٌداء زوره حسن الشوٌلً
تاجٌة حسٌن طعٌمه العسكري
تحسٌن عباس فرحان الحجامً
تحسٌن نعمه كاظم عباس
تركٌه خلٌف شذر شذر
تركٌه مطشر مطلك الصالح
تركٌه هاشم عكال الزعٌالت
تفاحه جوالن حسن الشهابً
تفاحه شخٌر ثوٌنً الزاملً
ثالثه حمٌدي مشخول مشخول
ثامر بانً سعد الغزي
ثامر عباس طاهر لطٌف
ثجٌل بجاي عباس العبودي
ثجٌل خضٌر زٌاره
ثمره صالح علً علً
جابر فلٌح حسٌن ال نصرهللا
جابر مشكور شاهر المغصوب
جاسبٌه عبدالحسن معارج الدراجً
جاسم حمد طاهر الزاهدي
جاسم راضً عباس الماجد
جاسم زبٌل حسٌن ال زٌر حسٌن
جاسم محمد شمٌر الرمٌض
جاسم هدٌد صباح العوادي
جاسمٌه زاهً ٌاسر الحدٌدي
جاسمٌه ناهً عبد هللا العبودي
جبار حرمل حسن حسن
جبار حسٌن محٌسن محٌسن
جبار حمدان نور الظاهر
جبار خضر ذبٌح العكٌلً
جبار عبد الحسٌن جاسم الكوامً
جبار عبد علوان الخفاجً
جبار عبدالحسٌن فرحان ال شمٌس
جبار عوده حسن الحسٌناوي
جبار عٌسى محسن الغزي
جبار محمد عكموش عكموش
جبار ناصر عجٌل الماجد
جحٌل خفٌف بادي الشمري
جعفر جبار عمران الكوام
جلٌل حران محمد الشوٌلً
جلٌل هادي صالح الغالبً
جلٌله عبودي حمٌدي المنتفج
جمال رشٌد عبد الحسٌن الرومً
جمال صبار جبر العبودي

ـالفٗ ؼٍاٞٚ

 1952وٕ٠ة ِؽّك ٘اق ٞاٌغاٌثٟ

وٍص ِٗٛظاٌُ

1964

644434

لثٍ١ح ٌٛ٠ف

1984

379789

ؼ١اج ؼٍٓ

 1958أرٕان غٕ ٟػع ً١اٌؼثٛقٞ

223383

ظّاٌٗ ؼٍ ٓ١ػث١ك اٌثكناٞٚ

ؼثٌٍّ ٗ١اْ

 1942ؼّٛق قا٠ؿ ٌٍّاْ اٌثكناٞٚ

جماله حنون شراد ال زاٌر محمد
جمعة عبدالحسن غٌالن

ٕ٘ك ٗ٠ػٛقٖ

1954

79620

ٌىٕ١ح ػٍٟ

1964

566360

1938

65618

ٌٍ ّٗ١ػثك

1980

409111

ٌى ٕٗ١ػثاقٖ

1942

208656

ٍٚثٗ ؼٍٓ

1956

243320

ػط١ح ٚنق

1961

371400

اَ ٘اق١ِٙ ٞكٞ

1942

48067

ٍٚثٗ ػٍٛاْ

1959

421193

تك٘ٓ ٔفٟ

ِ 1927ع١ك اٌؼٛ١ي فٍ١ػ اٌؼٍ١فاْ

101826

ظاٌِّ ٗ١طٍه

١٘ 1984اء ؼ١كن وه ُ٠اٌغاٌثٟ

681361

ن٘١ح ػٍٟ

1947

82243

ٍِىٗ ظٍ١ؿ

ٕ٘ 1958اء ػثك اٌؽٍ ٓ١وهِاَ اٌؼثٛقٞ

و٘هٖ ؼث١ة

1980

621016

ٔى ٍٗ٠ـٍ١ف

1930

200805

ِىه ٗ٠ؼّٛق

1965

254335

ن٘ ٗ١ػث١ك

1964

146505

ذهفٗ ِؼٍٛ١

1957

192618

ِثانوٗ ؼّ١ك

 1937تّه ٜواًِ غافً اٌىاٍِٟ

تٙهٖ ػٍٛاْ

 1945اؼّك ػثكاٌه٘ا ؼ١كن ؼ١كن

504425

ؼثّح فهض

1949

359456

ن٠ؽٗ ٌٍطاْ

 1941اؼّك شاِه ػثاي ٌط١ف

546653

ٌالٌٗ ػ٠ٛك

 1947ؼ١اج ِط١ه ٌاظد اٌؼثٛقٞ

143270

ٔ ٗ١ٕ١وهُ٠

 1957فٍؽٗ ٌٍّاْ ٔا٠ف اٌؼى٠ى

12211

266

ٌٍ ُ١واًِ غافً اٌىاٍِٟ

588834

فه٠ؽٗ ِ١ٙة

1952

254234

ـىػٍّ١ٌٍ ٗ١اْ

 1944تكن٘ ٗ٠اق ٞؼٍ ٓ١اي ٕٔههللا

91099

وغ١هٖ ؼّك

1932

349093

ظٍُ ػثٛق

1955

584609

فر ٕٗ١ظاٌُ

 1966اترٍاَ ِاوه ِ١اع اٌع١اِٟ

26066

ٌانج ِؽٍٓ

 1949فراج ِه٠ف ّٔه ّٔه

460374

وٌٍّ٘ ٗ١اْ

1953

9854

ٌٛ٠ ٍٗ١ٌٚف

1945

42403

غكانج ُِ٠ٛ

 1947تر ٗ١ػٕ١ك ٔ١اغ اٌؼٛاقٞ

54725

قـ ٍٗ١ػثك

1951

8625

ظّ ٍٗ١ظثه

 1920ػاِه ِطّه ٔعُ اٌؼثٛقٞ

174769

ت١كٖ ٔأه

1948

67057

ؼط١ه غالَ

ِ 1945اِ ٗ١نؼ ّٗ١ؼٍ ٓ١ؼٍٓ١

295775

واظِّ ٗ١ع١ك

1956

624234

ن٘ ٗ١ـٍ١فٗ

1951

122235

ففه ٗ٠ؼّ١ك

 1952لٍّٗ ػثك اٌىاظُ ظاٌُ اٌىٛاِٟ

97300

وو ٗ١ػثكاٌؽٍٓ

 1947اًِ واظُ ػثاي اٌرّّٟ١

27059

نٌّ ٗ١ػا٠ك

 1957اٌرفاخ ٘اق ٞػا٠ك ػا٠ك

64564

ذاظٗ ٌِٝٛ

1943

572211

ظكٖ ـْٛ١

1950

491269

ِكٌٔ ٌٗٛفٟ

 1964افهاغ ِ ً٠ٛـٍف ـٍف

688211

٘١ىٖ ِٕاقٞ

ٔ 1959ع ٗ١واُ٘ ػاظً اٌّاظك

253053

ؼ١ٙح ؼٍأٟ

1942

41810

ٔع١ح شاِه

ِ 1971ه ُ٠نؼِّ ُ١ا ٞاٌّه٘أٟ

527089

وِّ ٍٗ١ؽّك

1964

310632
ٔث١ؽٗ شاِه ؼٍا ٞٚاٌمهٖ غٌٟٛ

500192

639103

ٔثهٔ ٗ٠ثاغ

 1970نِ١كٖ ؼٍٔ ٓ١ا٘ ٟإٌّٕهاٞٚ

509675

واظّ ٗ١ذاٗ٠

ِ 1954ك٠ؽٗ ؼٍٓ ػٍ ٟاٌعاٌُ

500271

ذٛف١مٗ تكن

ٚ 1949ػك ػثك اٌؽٍٓ ػثك ظان هللا

421649

قـ ٍٗ١ػٕاق

1964

662508

ظٍ ٍٗ١ظٛاق

٘ 1978اُِ ؼٍ ٓ١وغ١ه االو٠هظاٞٚ

224325

ٔ٘ ٗ١ٙاُِ

 1974ؼ١كن ٔىثاْ ِث١ة إٌاٌؽٟ

180380

ِه ُ٠قاُ٠

1981

408135

جمٌل حسٌن عبد المنصراوي
جمٌل طنٌان وادي المرشدي
جمٌل هادي محمد العضاض
جمٌله حسن بدر الزٌدي
جنان عدنان أٌرع االزٌرجاوي
جنان محمد ناصر الصافً
جهاد جابر محسن محسن
جهاد مراد فنجان االسدي
جهاد مغامس طاهر ال مشتت
جواد جبار زغٌر ال حسٌناوي
جواد كاظم طارش الجاملً
جواد ناصر بحر الكرداوي
جٌاد كاظم حبٌب السهالنً
حاتم زوٌد مرز الحول
حافظ أنصاب عاٌز عاٌز

واّ٘ ٗ١ػث١ك

١ٌّ 1976اء ػثاي ػط ٗ١اي ؼٍٕ١اٞٚ

92635

فٌٍّ ٍٗ١ٙاْ

1954

543261

ٔف ٗ١فعه

 1958ػى٠ىٖ واظُ تؽه اٌىهقاٞٚ

98672

ٌا٠هج ِٛواْ

1955

66491

ففه ٗ٠نفان

1952

253540

تٕ ٗ١ػٕ١ك

ٕٔ ِٕٝ 1974ان ٍ٘ ً١اٌهواتٟ

377946

ؼاِك ٌؼك٘ ْٚاق ٞاٌؽّ١كاٞٚ

ؼك٘ٓ ِؽٍٓ

ٛٔ 1956اي ظٛاق واظُ اٌؽّ١كاٞٚ

حامد لجالج فلٌح الحسن
حبٌب حسان هالل الهالل
حبٌب عكاب عوٌد عوٌد
حبٌب غثٌث دروٌش دروٌش
حبٌبه طاهر ٌاسر
حبٌن عزٌز حمٌدي جبر
حرابه عجٌل محسن ال مسافر
حسام عقٌل حبٌب حبٌب
حسام محمد عبٌد
حسن جاسم حسن النور
حسن شقً صخً الحمٌداوي
حسن شكٌر حمود حمود
حسن ظاهر حبٌب الفرج هللا
حسن علً ٌاسٌن الحسٌناوي
حسن عواد حمد الحمداوي
حسن محمد مجلً الغزي
حسن مهدي كاظم الزاملً
حسناء عبد المنعم عبد الستار الصافً
حسنه جار هللا محسٌن محٌسن
حسنه جبار بدٌوي العبودي
حسنه جبٌر منهً الحسٌناوي
حسنه جخٌور منشد الفتالوي
حسنه خلف جلٌد الهاللً
حسنه خلف محٌسن البونجٌم
حسنه طاهر حسن حسن
حسنه عباس زغٌرون الزوٌدي
حسٌبه لفته بردان السعٌد
حسٌن صالح لفلوف الدبً
حسٌن عبٌد كزار الكزار
حسٌن مهوس حسٌن الحسٌن
حسٌن حسونً حمدان النوادي
حسٌن حمٌد بحر بحر
حسٌن خلف نجم العبودي
حسٌن زغٌر بشٌر الغالبً
حسٌن زٌد محًٌ ال محًٌ
حسٌن شالكه كاظم كاظم
حسٌن صالح مهدي الحسٌنً
حسٌن علً رشٌد البٌراوي
حسٌن علً طاهر طاهر
حسٌن غصه ناصر العماري
حسٌن كاظم مسٌر العصمً
حسٌن كنعان عبدالكاظم العرهاوي
حقً اسماعٌل عباس الحسناوي

ؼٍٕٗ ػثك

1969

501265

فا ّٗٚقاغه

 1952ػٍ ٗ١غٙثاْ ٚا٘ه اي ِّرد

256375

679706

ٔع١ثح ٠اٌه

ٔ 1951ف١ح ـٍف غاٌة اٌفٍف

50313

فهظٗ ِؽّك

1971

461536

واظّ ٗ١ـٍف

1968

349835

ٌّ١هٖ ٔثه

 1976ـاٌك ٗ٠غص١س قن ُ٠ٚقنُ٠ٚ

493033

ٔك ّٗ٠ػثك اٌؽٍٓ١

ِ 1956ؼٛب ػٍ ٟػثك اٌؽٍ ٓ١اٌٍّافهٞ

ٔاف ٗ١ظثان

ٍِ 1952ىٗ وت١ك ٞؼّ١ك ٞؼّ١كٞ

492078

ن٠ؽٗ ػٛقٖ

ٌ 1928ؼ١كٖ ؼهاتٗ ػع ً١اي ٍِافه

309475

ٕٔهٖ ػثك اٌٍط١ف

1983

267895

ٌٍّ ٝظث١ه

ِ 1980ه ُ٠ػثك اٌهؼّٓ ؼٍٓ١

508398

فا ّٗٚؼٍٓ١

1965

472634

ؼف١فح ِّٕك

1936

553064

تكن ٗ٠لاٌُ

1966

563257

ٔهظً ؼّ١ك

1994

633427

٘أِّ ٗ١اٌػ

ِ 1953ه ُ٠لاٌُ ػثك اٌثطاٚ

242932

ففه ٗ٠ػثك اٌه٘ا

1971

681735

ػط ٗ١قٌٟ

1951

179310

و٘هٖ ٚنَ

1965

411093

ػثك اٌعٍٚ ً١ا٘ه ٠اٌه

357290

ؼٍِٙ ّٗ١اب

1971

272491

ِكٌ ٌٗٛػثك هللا

 1943غٕٚ ٟاِه ظٍٛق اٌّؼٛ١فٟ

651233

ِٕرٛتٗ قـً١

1953

689721

ٌثؽٗ قاٚق

1949

40776

فِ ٍٗ١ٙؽّك

1954

631639

فط ّٗ١ظاٌة

1955

190107

تف١رٗ ػثاي

 1951ؼّٛق ٍِ١ه واظُ واظُ

583838

تكنٌ ٗ٠ؼٛاي

 1958أًِ ٚا٘ه ٌؼٛاي اٌٍٍطاْ

650100

ػع ٍٗ١فاني

1943

327710

وٍهٖ ناٟ٘

1960

161689

فطّٗ ػٍٟ

 1947اترٍاَ ؼٍٓ ػثك إٌّك اٌطائٟ

467606

ذكتانٖ ػثكهللا

 1964ؼٍٕاء ؼّٛق ػثكاٌؽٍ ٓ١اٌؼٛقٖ

246307

فٕ١ه ِّرد

1939

36336

ؼٍٕٗ فٍغْٛ

 1967وٕ٠ة ظاته ٌثا٘ ٟإٌٛا٠ؽٟ

625101

اؼالَ ِٛواْ

1988

608257

ٍِى ٗ١ؼاِك

1971

471952

و٘هج ظثه

1954

21896

ٔ ٍٗ١ٌٚؼّٗ١

 1964فا ّٗٚوه ُ٠ـ ْٛ١اٌّاظك

295420

واغك ِىه

1956

225791

اّ٠اْ ظاٌُ

1991

401717

أٌ ً١اقق

1991

504575

ِىه ٗ٠ػٛاق

1969

455081

لٍّٗ ٌٍطاْ

1951

339461

ؼٍٕ ٗ١ظٍاي

 1966أرٕان ؼٍ ٓ١ػث١ك اٌؼثٛقٞ

15270

فا ّٗٚػثكاٌّ١ٙك

 1980فا ّٗٚػثك اٌّ١ٙك ؼٍٓ اٌؼه٘اٞٚ

102489

ِه٠فٗ غافً

1975

640104

ن٘ ٗ١ظٛقٖ

1960

430893

ٌف ٗ١ـىػً

1955

122410

ؼٍٕ ٗ١ؼّاقٞ

حكمه طوكان عاٌز الغزي
حكٌمه فرج حرجان
حلٌمه كاظم جاسم ال بورضً
حمادي عبد الصاحب حسٌن الحسن
حمد سلٌمان منصور النصر هللا
حمده ساجت ناصر العبودي
حمٌد عوده زوٌد السوٌطً
حمٌد محسن بطً السعداوي
حمٌد خلٌف محٌسن محٌسن
حمٌد كاظم زاهً زاهً
حمٌد محسن جاسم الموسوي
حمٌد منشد حسن الغرابات
حمٌده عبود حمود حمود
حمٌده ورٌوش راضً الحجٌمً

٘كٌ ٗ٠فرٗ

1951

389904

ظّ ٍٗ١ػث١ك

1953

524754

1945

90265

ِه٠فٗ ظاٌُ

 1956وٕ٠ة ِ ٌٝٛظؼفه اٌؽ١كن

591130

ون ٜناٟ٘

 1928أّان ِؤ٠ك ؼّك إٌٕه هللا

349605

 ٗ١ٕ٘ٚتؼْٕٛ

1950

369730

ٍّ٘ٗ ٌؼ١ك

ٔ 1939الغ ؼّ١ك ػٛقٖ اٌٍ٠ٛطٟ

112293

واظّ١ح ٌؼ١ك

١٘ 1966اَ واظُ ٌؼ١ك اٌٍؼكاٞٚ

443610

ِا٘١٘ ٟكاْ

1952

329554

ٔٛفٗ ُِ٠ٛ

 1946ؼٛنٌ ٗ٠ط١ف ِٕاؼِٕ ٟاؼٟ

681746

٠ ٍٗ١ٌٚاٌه

1951

10898

ففهِ ٗ٠ىطٛف

 1982لٍّٗ نٍ٠اْ ؼٍ ٓ١اٌغهاتاخ

ِؽّك ِّٕك ؼٍٓ اٌغهاتاخ

142915

ؼّ ّٗ١ػثٛق ظاته اٌهواتٟ

شعٔ ٍٗ١ؼّٗ١

 1933ـ١ه ٗ٠ػثكاٌه٘ا ػٛقٖ ػٛقٖ

حنان حسن سلمان العطار
حنٌنه سلطان عبد الضاحً
حٌاة جبار مزهر ال زٌرج
حٌاة جعفر صالح
حٌاة حسن هاشم
حٌاة خضر راشد الخفاجً
حٌاة ناصر مالح السلمان
حٌاه صالح عبد الحسن الشوٌلً
حٌدر حلو حسن حسن
حٌدر صبٌح الزم
حٌدر عبد سعدون ال عبٌد
حٌدر عزٌز علوان علوان
حٌدر عٌسى عبد عبد
حٌدر كرٌم شاكر الرحٌل
حٌدر هداوي غالب الالٌذ
خالده كرٌدي عبد الزٌادي
ختام سلمان راضً الناصرٌه
خدٌجه مسٌر جبر الغزاوي
خدٌجه وادي عاتً عاتً
خرٌبط عبد رمٌح البدري
خضر ٌوسف ابو رهٌن ابو رهٌن
خضٌر عباس نعٌمه الركابً
خلدون علً عبدون ال مزهر
خلف حمٌد محٌسن الزٌدي
خلف زاٌد خٌون الطائً
خلود قاسم هجر المفضل
خلٌل صٌوان جاسم السعٌدي
خلٌل علوان غٌاض غٌاض
خلٌل وداعه شالكه المطٌراوي
خلٌله حمزه محمد السٌالوي
خوله موحان سعدون الحجام
داود طارش بالوذ البساله
دالل عبد المنعم محمد المجٌبل
دواٌه سهم حسٌن الزٌادي
دوسر زوٌد ساجت ساجت
دٌوان جابر علً العلً
ذخران منصور شمخً ال شمخً
ذهن دبٌان سلمان
راجحه لطٌف محمد الٌاسري
راجحه معتوق حمٌدي حمامً
راشد حنٌفش رشٌد الضوٌف
رباب محمد صالح سلمان سلمان
رباب ٌاسر محمد اشناوه
ربٌعة عزٌز سلٌمان النصرأهلل

ؼظ ٗ١ػثك اٌهواق

 1963ػكٔاْ ـّ ً١فٍ١ػ اٌعٕأٟ

166847

ِ١فٗ ػٍٟ

 1942ؼ١كن ؼّكاْ ػاِه اٌٍّٟ٠ٛ

493597

677860

قٕ٠ا ناٟ٘

1955

89223

ٌؼكٖ ٔأه

 1964ظٛاق ػثك ِؽّك اي ِؽٟٕ١

388371

قٔفٗ ٔؼّٗ١

ٔ 1958اٚك ِؽّك ظاٌُ اٌّؽّك

194815

وغ١هٖ ٌٍطاْ

ٌ 1952ؤٌ ٞالَ ِّٕك اٌففاظٟ

154242

ؼٍ ّٗ١ؼٍٓ

1965

تكن ٗ٠ذٛف١ك

 ِٕٝ 1938ػثكاٌهؼّٓ ظاٌُ اٌؼىاٞٚ

و٘هٖ واظُ

1989

479345

ظّ ٍٗ١وهُ٠

1982

387008

ٌٍ١ٙح ػثكْٚ

 1972أؼاَ ػثاي ف ًٕ١اي ػٍٝ١

نٌّ ٗ١ػثك

1972

638945

ِِ ٍْٛ١ىٟ

 1969ؼٕاْ ِ ٌٝٛػثك ػثك

603335

ٚؼ١كج ِؽّك

1989

321494

ٌٍٔ ّٗ١ؽٛ

1976

318491

ٕ٘ ٗ١وؼ١ك

1949

352114

و٘هٖ ؼٍٓ١

1960

236218

248748
ؼٍ ٓ١ـٛنِ١ك نِ١ك اٌهت١ؼٟ

٘ثح ػثك ٌؼك ْٚاي ػث١ك

92138

480410

ناتؼٗ واٚغ

1966

89106

ؼث١ثٗ ؼّٛق

1969

568125

و ٕٗ٠تكن

ِ 1952ك٠ؽح ذهؤ ٟغ ُّ١اٌؼٍٟ٠ٛ

23259

وٍصٔ َٛؼّٗ

1956

246064

ػٕٗ قاٚٚق

١٘ 1954فاء ِطه ظّ ً١االتهاّٟ٘١

252339

ٔعاج ػ٠ٛك

 1980نٚاْ ظٛاق واظُ اٌّّفاٞٚ

311309

ذٛف١مٗ ػٕى

1949

347471

٘ ٌٗٛظاٌُ

ٔ 1945ث١ؽٗ وه ُ٠ؼٍ ٓ١اٌطائٟ

187644

ؤٛتٗ ِؽّك

 1972ػٍ ٟـٕاف ػط ٗ١اي ػطٗ١

574956

ِٙك ؼاظُ

ٌ 1966ا٘هج نؤٚف ظاٌُ اٌٍؼ١كٞ

628696

ظاٌِّ ٗ١ؽّك

1979

647247

ٔثه ٗ٠ػٍٞٛ١

 1951اِ١هٖ ِه٠ف قٔ١ف اٌؽثرهٞ

533020

غعه ٗ٠ـفٟ

1954

285434

فىه ػث١ك

1964

79098

ٍِ ٍٗ١ـ١ٙه

1975

428173

ِف١مٗ ؼٍٓ١

1951

41114

ؼرهٚفٗ ظؽً١

1952

531744

وّهٖ ػثك

1945

613291

تٍرٗ ظاٌُ

 1946ؤ ٗ١ٕ٠ٛأه ِ ًٍٙٙاٌؼٍٝ١

142812

وؽُ ػث١ك

ِٕ 1943ه ٗ٠ػث١ك ِفٛن اٌؼطٗ١

608313

وّ ٍٗ١ؼ١اٞٚ

1954

261228

وو ٗ١ؼٍٓ١

 1945ؼٍ ٓ١ؼّ١ك ؼٍ ٓ١اٌؼثٛقٞ

211365

ِه٠فٗ ؼٍٓ

1970

212899

ٔ١رٗ قُ٘١

 1959ػٍ ٗ١ـٍِ ٞٛ١الَ ِالَ

142362

و٘هٖ ِؽّك

1952

328216

ؼٚ ٗ١ٙاٌة

١ٌ 1949س ِطه ػثاي اي ٔعُ

44043

ػكّ٠ح ًِٔٛ

ِ 1950ف١غ ػطّاْ ٌٍّ١اْ إٌٕهأهلل

49427

ٔٛن ٗ٠ػٍٟ

1947

303861

ػال٘ٓ ػعً١

ِٙ 1959ك ٞػثكاٌىه ُ٠ػاذ ٟػاذٟ

413221

ؼٍٕٗ ػٍٞٛ١

1953

241530

لثِٙ ٍٗ١كٞ

 1964وه ُ٠ػىٍٗ ػماب

338289

ٔف ٍٗ١ػثك

1965

446752

و٘هٖ ٌٍّاْ

1970

585541

ٔؼ ّٗ١فهان

1966

531532

ِٕ ٕٗ١نِٟٚ

 1955تف١رٗ ٔاٌػ ٘ا٠ف ٘ا٠ف

236786

ؼٕ ٕٗ١ؼٍٓ١

 1947اتها٘ ُ١نق ً٠ػثك ػٍ١فاْ

480165

ٌٍه واٚغ

 1956نغك ػثك اٌّؽٍٓ واٚغ

356487

فط ُ١ظثان

 1954ؼىّٗ نؼ ُ١ؼٍٓ اٌؼّ١هٞ

328784

ٔٛن ٗ٠وىان

 1962ؼى ُ١ظاٌُ ن٘ٚاْ اٌؽاذّٟ

460560

ػ١كٖ ؼٍٓ١

1962

313663

شعٍ١ح ظ٠ٛك

1974

118805

و٘هٖ ِٙكٞ

 1946غِٕ ٗ١ؽّك ػٍ ٟؼٍ ٓ١اٌٌّٞٛٛ

159533

ترٛي ظًٍ١

1974

130202

ػ١كٖ قٛ٠اْ

ٕ٘ 1949اء ؼٍ ٓ١وؼ١ك اٌغه ٖ غٌٟٛ

317170

٘اٌٍِّّ ٗ١اْ

1951

361657

وافِٕ ٟؽة

1977

359527

ٌٍِ ّٗ١ؽّك

1970

326384

ظّٔ ٍٗ١ؼّٗ

1968

221609

وؼ ٓٙ١وث١ػ

 1945ػّان ٠اٌه ػٍ ٞٛ١اٌى٠اقٞ

558696

ربٌعه عباس خشلوك الخشلوك
رجاء علً عتوي عتوي
رجٌه هدهٌد دوخً العبودي
رحاب حمٌد طاهر
رحٌم جاسم ساجت الحاج دهش
رحٌم هاشم محسن الشوٌلً
رحٌم ٌاسر هاشم هاشم
رحٌمه نجم عبد البوخلف
ردٌس عبد شعبان علٌخان
رزاق مهوس كاظم
رزن كاظم رحٌمة الربٌعً
رزٌقه نعمه شنجار الحاتمً
رسمٌه شرباك حاتم الركابً
رسول كاظم محمد المرٌانً
رسول نوري حسٌن الموسوي
رشاد طارق ٌوسف النصرهللا
رشده حمود جابر القرغولً
رضٌه هاشم جوده الحسٌنً
رعد ٌسر مشلول الوحاح
رغد خالد كامل فتاح
رغد كاظم عباس القره غولً
ركٌة حسن دغٌم الزٌاده
ركٌنه فضٌح غدٌر المولى
رمضان فلٌح سلمان سلمان
رمضان لفته محسن الالٌذ
رنا حسٌن عبد الغزي
رنا خالص مناجر العلٌوي
روضه عبد الكاظم فهد الردٌنً
رٌاض دكٌك حرجان الحسناوي
رٌاض رشٌد عٌالن المرعً
رٌاض كاظم جواد الغالبً
رٌسان جٌاد رٌه البدري
زامل غضبان كاطع الشغانبه
زبٌده دواس معارج الشبٌب
زكٌه عبد سلمان البرٌد
زمزم صالل عطٌه الزاملً

وّّ١هٖ ِؽٍٓ

1966

559159

ٔث١ؽٗ ٚهتَٛ

 1980واظُ ِاوه ػثك اٌهواق اٌغىٞ

97722

ٌاظكٖ ػثاي

 1980اٌؼك ـآٌ ِٕاظه اٌؼٍٞٛ١

224599

ٔثه ٗ٠ؼّٛق

 1954ػٍِ ٟطّه ؼّٛق اٌهقٟٕ٠

202377

وت١ه ٗ٠غأُ

1969

296202

نِ١كج ؼٍٓ١

1976

302

٘اِّ ٗ١ـ١ٙه

1972

146681

ِظٍٛ١ٔ ِٗٛاْ

1955

452196

ؼهت ٗ١وهَ

ِ 1968اظكٖ ِغراٖ ٔكاَ اٌؼٛظأٟ

362461

ٔؼ ّٗ١قاغه

 1947ؼث١ة تك ٞٛ٠تهغٛز اٌٌّٝٛ

450516

ٔف ٗ١ظٕٓ

1953

217084

ٌى١ٌّ ٕٗ١ه

 1956ا٠اق ِؽّك ؼّ١ك اٌفؽاَ

251433

و٘هج ؼّك ٔىه اٌؼراتٟ

ػع١ّ١ح ػٍ١ط

١٘ 1942فاء ِطه ػطة اٌؼراتٟ

زهره شرود ناهً ناهً
زهره ضهاب مكً الخفاجً
زهور صٌهود خشان البدٌري
زٌنب علً عبدالحسن الغزي
زٌنب كاظم جبر
ساجت والً حمٌدي حمٌدي
ساجد جهاد عطٌه الزٌدي
سالم رشٌد مجٌد االنصاري
سالم سعدون عطٌه عطٌه
سامر مخلص حسن العبٌدي
سامر هاشم جبر
سامٌه صكر صالح الحمٌد

ؼٍٕٗ ؼٍٓ

1967

156152

قٚـٗ ػٗ١

1951

120246

تكن ٗ٠واظُ

1959

294353

ـاذ ٗٔٛؼٍٓ١

1960

284665

ته ٗ٠واٞٚ

1927

451765

نِكٖ ٔ٠ٛكن

 1952وٍص َٛظالب ِث١ة اٌؼّهٞ

319298

678583

ذٔ ٕٗ١أه

1964

520940

ٔع١ثٗ ٔث١ػ

 1964نؼ ّٗ١ػثك ظاته اٌٍؼ١ك

240977

واظّ ٗ١ػثك

ٚ 1953ائً ٌاظك ظٙاق اٌى٠كٞ

ٌط١فٗ ؼاظُ

 1956اّ٠اْ ِٕٕٛن ظٛاق االٕٔانٞ

297275

ٌٙاَ وه ُ٠ػ ٍٝ١اٌطائٟ

ف ٍٗ١ٙػثاي

1947

94533

الثاي ِع١ك

1968

17347

و٘هٖ وىان

1980

453057

ؼٍٔ ّٗ١أه

1956

6498

27570

ٌاِ ٗ١ػٍ ٟػث١ك اٌؽعاِٟ

ؼٍٕ ٗ١فاني

1956

سامٌه محمد علً عواد العبودي
ساهرة دٌوان حنٌش العكٌلً
ستار جبار خوٌن خوٌن
ستار سرحان محمد الحمٌداوي
ستار عبد هجوج هجوج
سحر ظاهر حمٌدي احمد
سراي حسٌن عذار الصالحً
سعاد خضر حمٌد الخفاجً
سعاد سامً محمود الحران

ذّاِٗ ظًّ١

1961

54980

فٌ ّٗ١ٙؽاٌٗ

 1966ػثك اٌؽٍ ٓ١ػعٌ ً١ؽاٌٗ اٌؼىٍٟ١

47553

ٚف ٗ١ػٍٟ

 1956و٘هج اؼّك ؼٍ ٓ١ؼٍٓ١

446568

اؼالَ ِؽّك

 1962ذهو ٗ١ظاٌُ ِؽّك اٌؼثٛقٞ

647326

اؼالَ ِؽّك ػثك اٌففاظٟ

128889

واظّ ٗ١ػثاي

1949

392486

فرؽ١ح ػثك ظاٌُ

1974

374944

فطٛٙ١ٔ ُ١ق

1956

317137

ؼثّٗ تّ١ه

1944

86613

فٛو ٗ٠ػثكإٌّك

1945

453003

ٌؼاق ٌٍّاْ ظٛقٖ اٌغهتائٟ

تكن ٗ٠واٚغ

1956

سعاد عبد ناصر الناصرٌه
سعدون مخٌمر صاٌل
سعدٌة موسى عباس ال عباس
سعدٌه حبٌب عباس الحسٌنات
سعدٌه عبد باجً الطبراوي
سعود زاٌر عرد العظٌمً
سعٌد محسن شبٌب العمر
سعٌده جاسم محمد العتابً
سالمه جاسم وداي كشمره
سالمه محمد شمخً ال جبر
سلٌمة عطٌة جلٌخ البو سعد
سلٌمة مطر هاشم الهاشم
سلٌمه ادهام سدخان السعٌدي
سلٌمه حبٌب اسماعٌل اسماعٌل
سلٌمه عبد حاتم الركابً
سلٌمه موحان حوجً الشلب
سلٌمه ناصر كاطع الحسانً
سماح محمد جبر الناصري
سمٌر حسن مرزوك االزرقً
سمٌر شالكة منذور الحجٌمً
سمٌره خلف عبٌد الحكٌم
سمٌره صابر عباس الزٌادي
سمٌره مفتن كحٌط األسدي
سناء فاضل حمود عوض
سندس عالوي رضا الٌاسري
سهام طاهر جاسم حصونه
سهام محسن هانً المحمداوي
سهام ناصر سفٌح الكعبً
سهام ٌاسر مهلهل مهلهل
سهل مهدي كطل الزٌدي
سهٌله جاسم كاظم الحسٌناوي
سهٌله محسن صالح الشدود
سهٌله ٌونس موسى الشحتور
سوهٌر صادق حسن الحمدانً
سوٌره زبٌدي ساهً ساهً
سٌف عقٌل عوده الخفاجً
شاكر محمد ٌاسٌن النصر هللا
شاكر مفتن منخً الفجٌجً
شدهان كاظم بدر جباره
شرشاب عبد منخً منخً

لٕك ٍٗ٠وهُ٠

1950

681973

و٘هج ٌٍّاْ

 1945ذهو ٗ١قاٚق ٌٍّاْ اٌؼرٍٟ

140329

ِى١ح ؼّٛق

1966

526690

ػطّٗ ٘اُِ

1952

235385

شرٌف عبدالحسن مربهج الخنجر
شرٌفه حنون حسن حسن
شرٌفه عوده رشٌد الزوٌد
شعفه زاٌد شجر الشجر
شعالن كاصد جبر جبر
شعٌب شاٌع عكال الطربوش
شكرٌه جواد كاظم السهالنً
شكرٌه عبدالحسٌن خٌون المهدي
شكرٌه علٌوي خلٌف السعٌد
شكرٌه كرم مسٌور ذباح
شكٌب شرٌف محمد الصالح
شمخً جبار نعمان السلٌطً
شمه فرحان منشد منشد
شنان خلف عبد الواحد العبودي
شناوه جاسم محمد المغامس
شهٌد حسٌن عبدالرزاق الخفاجً
شهٌده عبٌد نعمه السعٌد
شوقً جعفر حسٌن الموسوي

668159

٘ك ٗ٠ؼٍٓ

1971

49138

لٕكٖ ٌٍّاْ

 1948واظّٔ ٗ١ؼّح ٚاظك ػظّٟ١

45254

ٔٛنٖ ٔؼُ١

ٔ 1954ف ٗ١ػٍ ٟتٍ ً١اٌؼّه

171372

ػ١كٖ ػاِه

1964

49982

ففه ٗ٠ػطّاْ

 1963ؼٍ ٓ١نت١غ ِٕٕٛن اٌى٘١هٞ

590433

ٚؼ١كٖ شاِه

1968

398433

ِٛوٖ ـْٛ١

 1951الثاي ظٛاق ِؽ ٍٓ١اٌؼثك اٌؼاٌٟ

٠ ٗٚاٌ ٓ١ـ١ٙه اي ـ١ٙه

103491

فرٔ ٕٗ١ؼّٗ١

1942

378695

ؼٕ ٕٗ١فٕعاْ

ِ 1948ؼالْ ٔؼ ُ١ػفه٠د ػفه٠د

453861

و٘هٖ ؼٍٓ١

ٕ٘ 1949اء ـ١ٙه ػثاي ػثاي

181522

فط ُ١ؼٍٓ١

1947

668270

ٔثه ٗ٠ػٍٟ

1956

177939

ٔف ٗ١ػثك اٌؽٍٓ

1948

97010

ٔعِ ٗ١ؽٍٓ

1978

251897

ٔى ٍٗ٠ؼٍٓ

1946

166220

ٌِ ٌٗٛهٞ

1973

64617

ففه ٗ٠ؼٍٓ١

1969

553562

نو ٗ١ؼٍٓ١

1949

264287

ون ٗ٠ـ١ٙه

ٔ 1953ثاغ ػثك ٍ٘ ً١األٌكٞ

285097

ٔٛن ٗ٠ـًٍ١

1954

287735

فرٕٗ غاٌة

1964

286258

ٕ٘ ٗ١ػّهاْ

1969

304725

ٌٍٔٙ ّٗ١ه

1952

249928

ٔٛػٗ ٠آٌ١

1970

552571

ؼث١ثٗ ظث١ه

1968

617908

ٔاٌؽٗ ًِّ١

ٌ 1947ؼ١كٖ ظٍٚ ً١ا٘ه اٌٌّٞٛٛ

34940

ٔثه ٗ٠ػثكاٌؽٍٓ١

 1975ػثكاٌفٙه ظاٌُ واظُ اٌؽٍٕ١اٞٚ

نتاب ذِٛاْ ِهوٖ ؼّكأٟ

220789

ِك٠ؽٗ فٍ١ػ

ِّ 1970راق قاـً فٍ١ػ اٌّكٚق

608354

فاِٙ ّٗٚكٞ

1955

632696

ـّ ٍٗ١ظثان

1968

210866

ؤٛتٗ ّ٘١ك

 1951تهاِ٘ ُ١ؽٍٓ ٔؼّٗ اٌ١اٌه

580254

شٕاء ػثك اٌهواق

1991

273615

ِٕرٛتٗ ؼٍٓ١

 1953ػكِ ّٗ٠هِاب ٠اٌ ٓ١إٌٕه هللا

29555

ٌّ٘ ٍٗ١انٞ

1954

196508

ٌعٕٗ ٌِٝٛ

1954

93095

فهِ ٖٛ٠اٌػ

 1960ـك٠عٗ ظؽ ُ١ؼٍٓ ؼٍٓ

356869

ٌثٍ ٖٛذٌٗٛ

ٌ 1962ثٍ ٖٛذ ٌٗٛظص١ه اٌفٕعه

351650

ـّ ٍٗ١قنُ٠ٚ

1949

556539

ٌؼ١كٖ ظثه

 1919ػٛاق وه ُ٠ن ٗ٠اٌى٠ٚك

ػى٠ىج ٌٍّاْ

ٔ 1950اٌػ ػثك ػٍ ٟػثك اٌؽٍٓ اٌكاغه

ػع١ثٗ ِثانن ػال ٞٚػالٞٚ

498111
572849

ِ١ٙكٖ ـٍ١ف

ٙٔ 1958اق ؼه٠عح ٔفٔ ٟفٟ

145983

نت١ؼح ٌٛ٠ف

 1953إِ١ح نا٘ ٟلفهٖ اٌّغٕٛب

552308

ٔغ ّٗ١ّ١ظىاْ

1963

661323

ػٌٍ ٗ٠ٛؼٛق

1952

382167

ِفرا ٗ٠ػعً١

 1951اؼالَ ؼ١اي ظثه اٌٍؼ١ك

332558

ؼّكٖ ل٠اب

1956

691471

ٌٕ١ح ػه٠ثٟ

ِ ٍٝ١ٌ 1956هِ ٞؽّك اٌؼالض

509010

ِىؽٗ ؼٛلاْ

1947

98163

شاِهٖ ػثاي

1960

389213

ف ٓٙ١ـافٛن

 1954وٌٍ٘ٛح فراخ اظهع اٌؼثٛقٞ

405371

ؼ١اٖ ٚا٘ه

1935

488805

شه٘ ٗ٠اقٞ

1955

75550

ٍِى ٗ١ػثكهللا

1953

631087

 ٍٗ١ٌٚؼّك

1952

178098

شٌماء عبد الخضر جابر ال فتله
صادق سبتً وجح المطنش
صادق خوان بدر البدر
صادق عوٌز عبٌد الحمٌدات
صافً عبد متعب الزرفً
صالح مهدي محسن الخزرجً
صالح سكران هاشم ال منهً
صالح فٌصل حسٌن حسٌن
صالحه دوٌج بدر بدر
صباح حسٌن زاجً الفرٌجً
صباح شخاط صوٌلح هوٌرف
صبار حمٌد محٌسن القره غولً
صبار مفتن جاسم الحٌسناوي
صبار هاشم حمادي الحسٌناوي
صبري خلٌفه سمٌر الغشٌماوي
صبري رٌسان شاكر الزٌدي
صبرٌه ثامر زغٌر الجدوعً
صبرٌه جهاد ناٌف الكنانً
صبرٌه راضً مبارك العتابً
صبرٌه سلمان شنٌور
صبرٌه عبد مسٌر الخفاجً
صبٌحه حسن شمخً الخفاجً
صبٌحه كرٌم علٌوي الحسناوي
صدٌقة مجهول كرٌم الكرٌم
صدٌقة مزعل ٌاسر الزاملً
صفاء ناصر عذاب الخفاجً
صفٌه عبدالحسن زاٌر ال زاٌر
صٌوان حسٌن نعٌثل الحسٌناوي
ضاوي بدر سنوح اعكٌل
ضوٌه غضبان عٌسى عٌسى
ضٌاء حران سعٌد سعٌد
طالب داخل فٌصل فٌصل
طالب سنوح صباح صباح
طالب عبد فنجان الهاللً
طالب كرٌم خٌون الخٌون
طاهر عزٌز برٌسم الفاضلً
طرمٌزه كٌوش والً
طعمة عودة عبٌد عبٌد
طعمه جبر سدخان الصافً
طعمه مطلك سكر
طلبه صالح علً معٌدي
ظاهر حداد حسٌن االبراهٌمً
ظاهر علً نٌشان الهالل
ظاهر عواد منصور الشوٌلً
ظاهر محسن عبٌد الشموس
ظهرٌه عمٌر حمار عكٌلً
عادل غناوي جاسم النجار
عاشور خلف عاجل الرحٌم
عاشور عبٌد جبر الحسٌناوي
عاشوره رداد عرٌبً الزٌدي
عامر عبد العباس كرٌم الجاف
عائشه عكال عابر البدري
عباس صالح منصور الخلف
عباس خضٌر عباس عباس
عباس صكر عكله الصرٌفً
عباس طعٌم مشاي الشرهانً
عباس عبود حسب ال حسب
عباس فلٌح حسن الشوٌلً
عباس كامل كزار الجعوبً

و ٕٗ٠ػٍٟ

 1983ف ّٟٙؼٍٓ ِاوه اٌى٠كٞ

404416

ػثٔ ٗ١ثان

1956

556431

وٍصٔ ِٗٛؼّٗ

 1952اًِ اٌّاػ ً١اٌؽاق اٌثكن

339834

ؼٕ١طٗ ؼّك

 1964اِ١هٖ ًِّ ٔٚاي ـٙه

456008

ظٛوٖ ٘١عً

 1937اًِ ٌفرٗ ِرؼة اٌىنفٟ

23531

ٔثهٌٍّ ٗ٠اْ

 1947ؼ١كن ٔاٌػ ِٙك ٞاٌفىنظٟ

649302

وِ١ىَ ٠اته

 1949ػال٘ٓ نا٘ ٟػٛقٖ اٌؼٍٞٛ١

334650

لتٗ الِٟ

1942

289895

ػاظٍٗ ػٍٟ

1940

25308

ت ٗ١ٙـاظٟ

1948

250431

ؼٕ ٗٔٛـالٟٚ

1954

283147

فٕكٖ شعً١

1957

ظه٠ح ناٟ٘

ٛٔ 1949ن ؼ١كن قاـً اٌؼٕفٛنٞ

450355
ٔفاء ٔثان ِفرٓ اٌؽٍٕ١اٞٚ

578485

ٚنقٖ ناٟ٘

١ٌّ 1955هٖ ِ ٌٝٛؼّٛق اي ؼّٛق

38784

ِه ٗ٠ػثك ػٍٟ

1961

32319

ٌٛن ٗ٠فهؼاْ

 1968اٌّاء ػثك هللا ػثك اٌؽٍٕاٞٚ

200297

وو ٗ١ػالٞٚ

1932

490856

ِّ١رٗ ِطّه

1950

82347

ففه ٗ٠ؼٍٓ١

 1943تّهٌٍّ ٜاْ ٔؼٕ١غ اٌؼراتٟ

20911

ـىٔٗ ِفرٛي

ِٕ 1949طف ٝـىػً ِظٍَٛ

17921

ِكٌ ٌٗٛـٍف

 1949ظاٌُ ِاظك ػٛقٖ اٌؼٍٟ

166667

وٍص َٛؼٍٓ

1950

323448

ؼٍٕٗ ٘٠ٛكٞ

 1961ػٍ ٞٛ١ظاٌُ ٚا٘ه اٌثهغُ

348111

وىنٖ ؼهب

 1942نا٘ ٟـٍف ٌفرح اٌؼٛقج

69941

ِك٘ٗ ػثاي

ِ 1955ؽّك ٘اُِ ٔأه اٌىاٍِٟ

194832

فاّٚح ٘اُِ

1990

306154

 ٍٗٔٚل٠فاْ

 1952وا٠ك ػثاي ػط ٗ١اٌثٛػظُ

318371

واظّ ٗ١وطٛ١

 1951فا ّٗٚػث١ك ِط١ه اٌعٛنأٟ

43930

وطّ١هٖ ػطٗ١

1971

93141

ف ٍٗ١ٙػٍٟ

1952

686641

نظ ٗ١ػثك اٌؽٍٓ

ٔ 1963ث١ؽٗ ِفٛن ؼّ١ك ٞؼّ١كٞ

681338

ٍٚثٗ ِٙكٞ

1951

358260

ذؼثٗ ؼٍٓ١

1947

267004

افط ّٗ١واظٟ

1961

684295

فا ّٗٚواظُ

1963

620007

ل٘١ثٗ ػٍٛاْ

ٚ 1955اظة ؼّك هللا ػٍٟ

288329

قـ ٍٗ١اٚف١ؿ

1948

298032

فطِ ُ١طُٕ

1955

466808

واظّ ٗ١و٠ٚك

1966

4511

نِ١كٖ تكن

1939

351387

ؼٍٕٗ ػٍ١ط

1953

344629

ٍٚثٗ ٌٍّاْ

 1940قٔ١ا قٌ َٛؼٍ ٓ١االتهاّٟ٘١

142964

ٔع ٗ١ػٍٛاْ

1964

172671

ػٍٍٗ ِعه

1927

351642

نِِ ٗ١ؽّك

1948

581482

فطِ ُ١ؽّك

1955

356551

ِىه٠ح ػٍٟ

 1970ـٍٕاء وه ُ٠ظاٌُ إٌعان

50660

وػ ٗٔٛواٚغ

1949

276936

فٛو ٓٙوٍان

 1947ف ٍٗ١ٙػثك ؼٍٓ اٌؽٍٕ١اٞٚ

187121

تكن ٗ٠ؼٍٓ

 1968ػىاب ظ١اق ػه٠ث ٟاٌى٠كٞ

351237

و٘هٖ وهُ٠

1967

182484

نِ١كٖ ٘اٞٚ

1952

ٔثه ٗ٠ػثٛق

 1954ظّ ٍٗ١ػث١ك ٌفرٗ اٌعثه

319749
5331

ؼٍ ّٗ١ؼث١ة

1970

647668

ظّ ٍٗ١ػثكاٌؽٍٓ١

ٍ٠ 1969ه ٜوه ُ٠ػثكاٌؽٍٓ اٌى٠هظاٞٚ

152831

١٘ٚثٗ ناٟ٘

 1957ت١كاء ٔاظ ٟغثك ػٍٟ

327916

ـاذِ ْٛؽّك

ٌ 1956ؼكٔ ٗ٠ؼ ٗ١ػثاي اٌفىاع

529619

ٔؼ ّٗ١ػث١ك

1952

تٌ ٗ١ٙاٌُ

 ّٗ١ٌٍ 1968واًِ وىان اٌعؼٛتٟ

6957
ِٕ٘ ٝالي ـٍ١ف

516908

وٛاوح وه٠كٞ

عباس كرٌم جعوٌل االبراهٌمً
عباس كرٌم عسل الحجامً
ٚفِ ٗ١ؽٍٓ
عباس مالح سعد
اغ١كج ػىان
عبد االثٌر كاظم عودة العبودي
ذٛف١مٗ تكن
عبد االله هادي محمد العضاض
ٌٍ ّٗ١انو٠ط
عبد االمٌر ٌحٌى عبد الكعبً
ِك٘ح ػثك ٌٛ٠ف
عبد الجبار زغٌر موسى االمٌري
ٍِ١ؽٗ ؼٍٓ١
عبد الحسٌن غضبان فائز الخفاجً
عبد الحكٌم زاٌر والً روضان الصالحً ػم٠ثٗ غاٌة
ّٔ١كج ؼٍٓ١
عبد الرضا حسٌن خلٌف الحواس
ِ١اٌٗ ٍِٛن
عبد الرضا خٌون ثوٌنً المحمد
وٛاغك تانغ
عبد الرضا عطٌه محمد علً
نو ٕٗ١ؼٍٓ١
عبد الرضا عكموش جربوع الشرٌفً
ٌٕ ٗ١ظان هللا
عبد الزهره جعفر مجبل الصواي
نٌ ٍٗ١ػث١ك
عبد الستار خلف علً ال عباد
ٔؼ ّٗ١ػٍٞٛ١
عبد الصاحب علً فزع العمر
ِىهٖ ؼٍٓ١
عبد العالً حسٌن علً الطوٌنً
ٔثه٠ح ؼٍٓ١
عبد الغفار عجمً حسٌن العلً
ووِ ٗ١ؽٍٓ
عبد الغنً كرٌم طاهر الكرعاوي
عبد الكرٌم عبد الرزاق غصاب الغصابقٔك١ٕ١ٔ ِٗٚاْ
لٕح ػٕٛاق
عبد هللا خلف لفتة لفتة
ٔعالء نِٗ١
عبد هللا طارق موحان المشرفً
اٌف ٗ١واظُ
عبد جواد عبد الكرٌم الغالبً
غٕ ٗ١ظ٠ٛك
عبد كاضم صالح محمد ال عطٌه
قٚا ٗ٠ؼٍٓ١
عبداالمٌر ثجٌل فرهود الهاللً
ت ٗ١ٙػاِه
عبدالحسن ناٌف عجٌل عجٌل
ٍِّا ٗ٠و٠اق
عبدالحسٌن عبدالنبً محسن الزٌادي
ظٕٗ قاٚق
عبدالحسٌن ناٌف علً الٌاسري
ٔى ٍٗ٠قـاْ
عبدالرحمن حسٌن دخل هللا الغزاوي
تكن ٗ٠ظاٌُ

1944

17146

ٚ 1959قاق وه ُ٠ػثك اٌهؼّٓ اٌّؤِٕٓ١

178963

1974

321441

1965

244817

1941

581546

ٚ ٍْٛ١ِ 1961اٌة ته٠ك اٌمهٖ غٌٟٛ
ٔ 1953عّٗ ػثك هللا ٚا٘ه اٌففاظٟ

469683
ِك٠ؽح ػثك هللا ٚا٘ه اٌففاظٟ

43348

1978

38211

1943

10320

1949

247298

1967

221418

1950

431128

1951

349616

 1960اًِ ٌاِ ٟػثاي اٌكٌٟ

546942
6521

1960
 1957فٛو ٗ٠ػطان ػث١ك اٌؼّه

303549

 1952ؼّ١كٖ قٛ٠اْ ؼّٛق اٌففاظٟ

157820

 1962اّ٠اْ ػثك اٌىاظُ ِ ٌٝٛاٌعاتهٞ

611713

 1954او٘ه ػثك اٌغٕ ٟوه ُ٠اٌىهػاٞٚ

الثاي ػٍٚ ٟا٘ه اٌطا٘ه

198231

1947

534554

1964

481079

1997

583522

 1954ف ّٗ١ٙؼّك ٌّ١ه اٌى٠هظاٞٚ

39030

1957

350939

٘ 1966ك ٗ٠ػثك فه٘ٛق اٌٙالٌٟ

13613

1966

464012

 1954فا ّٗٚظاته ٘ٛ١ي اٌغاٌثٟ

2888

 1955ظّاٌٗ ؼٍ ٓ١ػٍ ٟاٌ١اٌهٞ

107796

1952

638635

ػثكاٌه٘ا ِ ً١لت١ػ اٌى٠هظاٞٚ

تر ٗ١ػثاي

1956

عبدالصاحب شناوه سعدون الزٌدي
عبدالعباس محمد عبدعلً جابر
عبدالنبً ناصر حسٌن الغشٌماوي
عبدالواحد جبٌر وحٌد الحسٌناوي
عبدالواحد عبدالزهره ٌاسٌن الطائً
عبدعلً عبدالحسن كاظم البوهالله
عبٌد عبدهللا علً العلٌاوي
عتاب جادر عبود النصرهللا
عجٌبه شٌال مندوب علٌخان
عجٌبه ناصر عٌدان ال بو سمح
عجٌله شندوخ جبر العمري
عجٌله صالح وادي
عدنان حمٌد عطشان الحمامً
عدنان حمٌد نجم العبودي
عدنان هاشم عبد الكاٌم
عزٌز سعود عبد العزٌز عبد العزٌز
عزٌز فنجان سبع البدري
عزٌزه حذٌه سلمان عبوده
عزٌزه عسكر عاٌد عاٌد
عطشان خلف حسن الموسوي
عطٌه جاسم خصاف الزٌدي
عطٌه عاتً مسٌر الراضً
عطٌه عبد الحسن الزم الزم
عقٌل راضً داخل السعٌد
عقٌل عبدالحسٌن صاحب الربٌعً
عقٌل عدنان خلف الهدوس
عقٌل عودة كطامً
عالء حسن شقً الحمٌداوي
عالن خلف عسل الزٌرج

ؼ١اج ػطٗ١

1945

389891

تٕٚ ٗ١اقٞ

1959

428465

ِىِ ٗ١ؽٍٓ١

1966

187131

وغ١هٖ و٘هٞ

1950

239052

نقاؼٗ ػثاي

1949

504239

ؼّكٖ ِؽّك

1962

369589

ِطهٖ ٔ١اغ

1928

347855

ٍّٔٗ ـْٛ١

 1976ػثاي اٌّاػ ً١ػث١ك إٌٍافٟ

67025

ٍِٕ٠ ٗ١آٌ١

 1949ن٠اٖ ٌف١ه ِىػً اٌٍؼ١كٞ

226137

و٘هٖ ِؽً

1953

88533

ّٔ١كٖ قـً١

1952

30672

ؼٍٕٗ ِهُ٠

1949

350560

666000

لث ٍٗ١ؼٍٓ

1969

472246

ِ١ىن ـٙه

ٚ 1970ظكاْ ػٛاق واظُ اٌع١اِٟ

27730

واظّ ٗ١ػث١ك

 ٌٌٓٛ 1969ؼٍ ٓ١ؼاظُ ؼاظُ

531024

ٌِ ٍٖٛ١ؽّك

1937

609994

ظث ٍٗ١ـهتٛ١

1949

88625

تكنِ ٗ٠ؼ١ثس

 1950ػثكاٌؽٍٓ ػثاي ظثه اي ػثٛقٞ

24215

ظثهٖ ٔاٚك

1945

632916

ٔىهٚوٖ ؼٍٓ١

 1951ؼٍ ّٗ١وه ُ٠نا٘ ٟاٌّاظك

479442

ػٌٍٍّ ٗ١اْ

ٌ 1968ؼك ٗ٠ػثك ؼطؽ ٚٛاٌٍؼ١ك

356775

وػثاٌٗ ٌؼ١ك

1954

9467

ٚقػٗ ؼّ١كٞ

1952

297646

ؼث١ثٗ ظاٌُ

1968

288194

فا ّٗٚظثان

1969

648513

ٌٛن٠ح شعً١

 1974ظٍٍ١ح ػكٔاْ ـٍف اٌٙكٚي

162679

اِ ٕٗ١ؼٍٓ

 1947غٕ ٌِٝٛ ٗ١ػٍٝ١

236435

ؼ١اج ذمٟ

1973

378995

ٔثهٌٍّ ٗ٠اْ

1953

139808

ػع١ثٗ ـٍ١ف

1949

1978

ٔ ٗ١ٙػثاي

1962

557299

غِٕ ْٛاظك

1993

399818

ػال٘ٓ ِظٍَٛ

ِ 1962اظكج واظُ ؼّك اٌغىاٞٚ

38278

ٌط١فٗ ٔ١ٙه

1969

132040

عالهن عٌسى حنٌن الدخٌلً
علوان مطلك حلو العبد السٌد
علً عٌسى مزهر الزهٌري
علً جالب حمد الغزاوي
علً حرٌب جبار الجبار
علً حسٌن عامر الصالحً
علً حسٌن عبد الحسٌناوي
علً حسٌن مسعٌد مسعٌد
علً حمود نكاد الغزي
علً خضٌر عباس الركابً
علً ساجت وسم القرغولً
علً سلمان صالح الحسٌنً

فرٕح ـٙه

 1948اٌؼك ِ ُ٠ٛؼٍٓ اٌؼٛاقٞ

ـك٠عٗ ؼٍٓ

 1944تص ٕٗ١ػثك اٌهؼّٓ ن٘ا اٌعاٌُ

و ٖٛػافٓ

1952

99630

وٍص ِٗٛػثك اٌؽٍٓ١

 1971افهاغ ٘هاب ػثك هللا اٌؽٍٕ١اٞٚ

17779

ؤٛتٗ ٘كاق

 1962نتاب واًِ ؼٍٓ ؼٍٓ

133158

ت٘ ٗ١ٙاقٞ

1963

188277

ػٍٔ ٗ١اٌػ

1995

590114
نٔا ػٌٍ ٟاظد اٌمهغٌٟٛ

424674
76033

ػٍ١ٌٕ ٟك ػ٠ٛعً اٌثؼالٞٚ

فهؼٗ تعاٞ

1945

علً صالح خصاف الشوٌلً
علً عباس قاسم المطٌرفً
علً عبد الرزاق فرهود الحسٌنً
علً كاظم جبار جبار
علً كامل صبري العبودي
علً مجٌد جعفر العامود
علً محسن جابر العكٌلً
علً محسن عبٌد الغرابً
علً محمد صخً ال صخً
علً مطر شمخً شمخً
علً مٌس عواد الغزي
علً ناشور حسن النواص
علً نوري عبد النبً العبودي
علٌه اغثٌث كحامه غثٌث
علٌه كاظم ٌزل السعٌدي
علٌه محمد جبر جبر
علٌه مكطوف حمود العنبر
عمار ماجد عبد القرغولً
عمار ٌاسر عطشان ال صاٌل
عمٌشه خنٌاب ٌاسٌن
عناد عبدالكاظم علً ال عطٌه
عناد وحٌد ضاحً الشوٌلً
عهود خلف موسى الشمخاوي
عودة جودة هداد الغزي
عوده كاظم حمٌد العبداله
عوده كرٌم مداي السرٌكد
عٌده خلف حسن الساعدي
غازي فنٌخر دبعن الشوٌلً
غازي هاشم محمد محمد
غالب محسن عاٌد الحسٌنات
غانم كلٌل جبٌر الهاللً
غزوان جبار رمضان السعٌد
غسان شرف عٌسى الخرسانً
غصون موسى علٌوي العتابً
غنٌه شدود عاصً
غنٌه فعٌل حسٌن حسٌن
غنٌه كتاب صالل صالل
فاخر حسٌن عوٌد ال جحٌش
فارس ضاٌف صنكور السعٌدي
فاضل صابر صوٌلح الحرٌز
فاضل عباس عبد الرزاق الشوٌلً
فاطمة عبدالكرٌم عبدالعزٌز الحصونة
فاطمة غركان جبٌر العمري
فاطمه ٌوسف حسون المفضل
فاطمه جواد عزٌز السهالنً
فاطمه عبد الرضا الزم الزم

ؼٛفٗ ػثكاٌه٘ا

1980

561967

لث ٍٗ١ؼٍٓ

1982

528579

واظّ ٗ١لت١ػ

١ٍِ 1954ؽح وٕٚ ٛ١ا٘ه اٌٚٛاْ

213150

اِٛاق ٚاٌة

1990

656137

ف١ؽاء ِؽّك

1979

320238

واظّ١ح ِؽّك

 1934اِ١هٖ نٍ٠اْ ِىتاْ ِىتاْ

ػاقي ػٍِ ٟع١ك ِع١ك
ؼٍِ ّٗ١ؽٍٓ ـٍف اٌغىٞ

666167

624862

٘كٚقٖ ـٍف

٘ 1963كٚقٖ ـٍف فٙاٌٗ اٌغىٞ

ٌٍ ّٗ١واظُ

 1965ػٍ ٗ١فٍغ ْٛػثك اٌغهاتٟ

574348

ٔٛنٖ ٔأه

 1947واظِّ ٗ١ىطٛف ٔأه اي ِىطٛف

32996

تكنٚ ٗ٠قاػٗ

1967

61607

7328

و٘هٖ ٘اقٞ

1955

ٔٚف ػٍاف

 1945لاٌُ ػٍٔ ٟاِٛن إٌٛاْ

وو ٗ١ػثك اٌه٘ا

1968

370678

ِا٠ؼٗ قت١ة

ٌ 1950اِ ٟواظُ ػطان اٌكتٟ

691459

590151
ٔا٘كٖ ٔاؼة ظا٠ك اٌرّّٟ١

343850

نِكٖ ـٍف

 1970ؼٍ ٓ١ذاٌ ٟؼه٠ة اٌٍؼ١كٞ

548911

نظثٗ ػٍٛاْ

1954

149842

ػهت ٗ١ؼٍٓ١

1957

637787

وّ ٍٗ١ظؼٛ١ي

1978

28060

ٔف٘ ٗ١اُِ

 1979ؼٕاْ ـاٌك ؼٍ ٓ١إٌأهٞ

491446

ػٕة ؼّٛق

1951

386205

ٌؼ١كٖ ٔاٌػ

ٌٕ 1954اق ػثكاٌىاظُ ػٍ ٟاي ػطٗ١

324500

ٌى ٕٗ١ـٍ١فٗ

ٔ 1958عاج ٔٛف ٟـٍ١ف اٌٍّٟ٠ٛ

272467

ظاٌّ١ح ِؽّك

 1959وهان ِؽٍٓ ؼٍٓ اٌّّهٞ

394116

فطِٛح ػثك

 1944ترٛي ػٍ١ٕٔ ٟف اٌٌّٞٛٛ

ـاذ ْٛػٍٟ

 1955ؼّ١كٖ ٌٍّاْ ػث١ك اٌهت١غ

627138

ذغه٠ك ػٛقج ظٛقج اٌغىٞ

واظِّ ٗ١ى٠ؼً

١ِ 1952ؼاق ػٍِ ٞٛ١ك٘ َٛاٌثِ ٛاَ

610968

ـاٌك٠ح ِؽٕه

1956

137924

و ٕٗ٠غاٟٚ

1951

631728

تٍؼاق ؼه٠ة

ٌٕ 1935اء واظُ ظه ٞاٌّاوه

264456

79105

ِ ٗٔٛظاته

 1962ظىائه ٘اق ٞػى٠ى اٌؽٍٕ١اخ

252778

تٕٛنٖ ٔأه

 1947لٍّٗ ٌّ١ه اي ظان هللا اٌغىٞ

32147

أػرّاق و٘١ه

1993

661434

و٘هٖ ٚٚثاْ

1966

120083

ؼٍٕح ظؼفه

 1982ؼٍ ٓ١ظٕأ ٟؼٍ ٓ١ؼٍٓ١

182664

ٌؼ١كٖ قؼ١ػ

 1949وِ٘ ٗ١كٚق ػأٟ

ـاظ ٗ١وهُ٠

ٚ 1937اٌة ؼّ١ك ٞظاٌُ ظاٌُ

ػرثانج ؼٍٓ١

ِ 1937ه ُ٠ـٍف ٌفرٗ ٌفرٗ

2251
220717
اٌ٠ٛػ اظؽٌ ً١فرٗ ٌفرٗ

589338

ناتؼٗ فٍ١ػ

1946

146308

واظّ ٗ١ؼّكاْ

 1964فا ّٗٚغٙثاْ ِؽّك اٌىطاْ

508775

ظّاٌٗ و٠ٚك

 1956ؼه ٗ٠واظُ ِٙكٞ

122948

وٍصِ ِٗٛع١ك

 1968اٌ١ا اتهاِ٘ ُ١طٍه اٌؼٛاقٞ

85193

ن٘١ح ػثكاٌهواق

1967

465884

ؼٍٕح ٔأه

1937

550868

واظّ ٗ١ـٍف

1954

163436

ٔ ٍٗ١ٌٚىه

1951

325854

ػط٠ ٗ١آٌ١

1957

297356

فاطمه عبدالعالً كاظم االسدي
فاطمه عرٌبً كرٌم االبراهٌمً
فاطمه عٌدان فارس الشوٌلً
فاطمه قاسم محمد الدراجً
فاطمه محمد عباس شحمانً
فاطمه نعمه ضٌول االزرجً
فالح حسن جبر العبودي
فائزه احمد محمد الصالح
فتاة عوٌد فشاخ الراشد
فتاح حسن نوري الركابً
فرات عبدالحسٌن كشٌش كشٌش
فردوس حسٌن رضا البطاط
فردوس علوان مكطوف ال حسن
فرٌد كاظم حربً الركابً
فرٌضة حسٌن صوٌح المصٌخً
فضٌلة بانً جبر جبر
فضٌله رزاق محمدرضا محمدرضا
فضٌله شرٌف عبٌد الطبراوي
فطومه سرحان طاهر طاهر
فالح مهدي فهد
فلٌح حسن عبدالرضا الحسٌناوي
فلٌفل عوده سلمان السلمان
فهٌده شعٌوط فرحان المرشدي
فوزٌة عاتب مناحً اب سعٌد
فوزٌه جوده زراك الركابً
فوزٌه حمٌد خفٌف االماره
فوزٌه حمٌد ضٌدان ضٌدان
فوزٌه خضٌر حسٌن الرماحً
فوزٌه عبد الحسٌن محمد محمد
فوزٌه عبد محمد محمد
فوزٌه ناصر حسٌن الغزاوي
فوزٌه نعمه عبدعلً النصار
فؤاد جمٌل لفته ال حسٌن
فٌضه حسٌن جازع ال جازع
قاسم محمدعلً فلٌفل فلٌفل
قاسم ٌاسر محٌسن الموسوي
قامر موازي مناتً مناتً
قبٌله شهد حمزه العمٌري
قسمه خضر حسٌن الماجد
قسمه هالل حسٌن حسٌن
قندة اثوٌنً ٌازع الركابً
قنده هاشم محمد محمد
قندٌل علٌوي ابوحرك السعداوي
قنٌده هلول حسونً ال معٌجل
قٌس عطشان خلف الموسوي
كاطع خلف طاهر الهاللً
كاظم عبد الرزاق مصطفى المطر
كاظم عبد عوفً ال زٌرج
كاظم جوٌد فٌخر العبودي
كاظم صبر علً الحسٌناوي
كاظم كرٌم عٌسى الطائً
كاظم لنغٌمش راشد المرشدي
كاظم محمد امان المحمد
كاظم محمد صادق صادق
كاظم موسى عوفان الطائً
كاظمٌة جواد زغٌر الزغٌر
كاظمٌة فٌصل محمد المٌاحً
كاظمٌه جبر حسن الخفاجً

تكػ ٗ١شاِه

1971

98333

وٍص َٛظؽً١

 1967ظثه ػٍِٕٛ ٞٛ١ف االتهاّٟ٘١

247647

نقاػٗ ٌف١ػ

1961

349469

و٘هٖ ِهظٓ

1952

317569

ٔى٘ٗ ظّؼٗ

1941

42897

ٔؼ ّٗ١ػثكهللا

 1963ؼاِك ػٍ ٞٛ١اقن ً٠اٌعثٛنٞ

60610

ؼهت ٗ١ظاته

1954

243152

ِىه ٗ٠ػثك هللا

1966

379451

ِىه ٗ٠وهُ٠

1958

125292

ٌاظكج ؼاِك

1982

681397

ف ّٗ١ٙظهاق

1969

492212

ِه٠فٗ ٔعٟ

 1957ؼىاَ ػٛقٖ ٔع ٟاٌؼٛقٖ

681347
ٔثهاي ػثاي ػٛقٖ ؼٍٓ

ٍِ١ؽٗ واظُ

 1950ػٍٔ ٟىثاْ ؼٍٓ اي ِٕٛ١

ٌٍٍّٔ ّٗ١اْ

1964

ػال٘ٓ ظهظان

1955

233446

ػعٌ ٍٗ١ؼكْٚ

 1956تّه ٜاغع١هٌٍّ ٞاْ االونلٟ

493822

ؼٍٕٗ ِؽّك

1953

462291
119477

285083
ػٍِ ٟه٠ف ػث١ك اٌطثهاٞٚ

٘ ٗ٠ٛقؼً

 1940فاِ ّٗٚىٔ ٟا٠ف اٌٍّاٞٚ

قػ١فٗ ؼٍٓ١

1955

547039

ِاظكٖ وهُ٠

 1964اٌّاء ػٍِّ ٟراو ِؽّك ذٛف١ك أٌٛكاٞٚ

286346

ت ٗ١ٙػثك

1953

69493

ٔٛنٌ ٗ٠ؼكْٚ

 ٌٜٛ 1955واظُ ػع ً١اٌعثه

ؼٕظٍٗ واٚغ

 1932ػثك اٌؽٍ ٓ١ظثان ؼٍِ ٛالَ

359071

8925
ٔعاج ػث١ك اِ١ه ِفٍ١ف

569868

١ٍٚؼثٗ ـٍف

1950

143790

ٔفٌِٝٛ ٗ١

1947

676302

ٌى ٕٗ١نظ١ة

1950

313968

واظّٚ ٗ١هتاي

1953

333256

ف ّٗ١ٙػثك اٌه٘ا

1955

86135

٘ك ٖٚاؼّك

 1968ؼ١كن ؼٍٓ ِىطٛف ِىطٛف

646530

شع ٍٗ١قـً١

 1949نغك قاـً ػٍ ٟاٌىت١كٞ

265385

فه٘ٛقٖ ػثاي

1953

607491

ػع ٍٗ١ـ١ٙه

1951

452334

ٔث١ؽٗ ظاٌُ

1980

و٘هٖ ػثك اٌىاظُ

١٘ 1954اء ػٍ ٟنٍ٠اْ اي ػٕ١ة

ؼّك ٗ٠ؼٍٓ١

1946

214539
لث ٍٗ١ؼٍ ٓ١ظاوع اي ظاوع

196061
162708

نٚت ٗ١ػٛقٖ

 1947اِاي ٔؼّٗ ِّف ٟاٌّاِٟ

ذٍ١ان وغ١ه

ٌ 1956ؼك ظاٌُ ِؽّك ِؽّك

685698

ظّ١ٍٔ ٍٗ١ثٟ

1949

520442

ظٌّ ٍٗ١فرٗ

1945

431727

ٌط١فٗ نٚاق

ٌ 1969ط١ف ٔأه ؼٍ ٓ١ؼٍٓ١

251437

ِٕرٛتح ظٛقج

ِ 1953صاي ن٘ا ػثاي اٌؽّ١كج

فٕٗ ؼٍٓ١

1949

9384

ػّان ٠اٌه ؼٍ ٓ١اٌهواتٟ

182431
617774

ِه٠فٗ ػ٠ٛك

١ٌ 1955ف لٕك ً٠ػٍ ٞٛ١اٌٍؼكاٞٚ

ٔثاخ ِالي ٔاٌػ اٌّه٠فٟ

86813

ف ٍٗ١ٙػالي ٍ٘ ً١اٌؽٍٟٔٛ

677051

ِؼال ٗ٠ؼٍٓ١

 1930واظُ ػثكاٌؽٍٓ ِؼ١عً اي ِؼ١عً

ؼٍ ّٗ١وهُ٠

1982

479739

ؼٍٓ ؼّك

1947

185989

تكنِ ٗ٠ؽٍٓ

1968

348077

ت١ٙح اؼّك

ٕ٘ 1940اء ـٕاف ػثك اي و٠هض

136856

ؼٍٕٗ نؼّٗ١

1966

14390

ٌؼ١كج ظثه

1950

82107

ؼٍٕ٘ ٗ١اؼٟ

 1953أًِ ِع١ك ؼّ١ك ٞإٌعّ١اٞٚ

120960

ِّا ٗ٠ػثاي

1951

474567

ٔعّٗ ػث١ك

1947

454233

ٔث١ؽٗ ْٕ٘ٛ

ٔ 1970ث١ؽٗ ٕ٘ ْٛفاني اٌؽٙهٞ

14586

ال٠عٗ ِّفٟ

1945

256092

ػٍ ٗ٠ٛقاؼً

1945

497732

ِطهٖ ظٍٛق

1935

9019

ِىه ٗ٠ػثٛق

ٔ 1971ثه١ِ ٞاع ؼٍٓ اٌففاظٟ

13028

كاظمٌه مهدي عبود ابن حجٌن
كامل خزعل قاصد قاصد
كامل سعدون عبدالرسول عبدالرسول
كامل شنون نعمه الغزاوي
كامل عبدالصاحب وادي الحسن
كامل فدعم صفر صفر
كامل كسار كندار الغزي
كامل ٌوسف عبد الساده الكنانً
كامله عبد الحسن معٌجل ال معٌجل
كرار رٌاض رحٌم القرٌشً
كرار فاضل محمد الحكٌم
كرٌم جبار اسعٌد محًٌ
كرٌم جوٌد باجً المصارع
كرٌم حسن جابر الحمامً
كرٌم حسن حسون ال ابراهٌم
كرٌم خزار عذاف صافً
كرٌم صباح محسن الحمامً
كرٌم عباس مكطاع مكطاع
كرٌم عبدالمطلب مطشر الخفاجً
كرٌم علً جسام الزهٌري
كرٌم كاظم شمخً القره غولً
كرٌمشٌه خضر عباس ال نجم
كرٌمه جبار حسن العكٌلً
كرٌمه خضٌر عٌدان الغرباوي
كرٌمه عبد كوٌم كوٌم
كسٌره جبٌر باجً الزٌدي
كفاٌه شالكه علً الحمودي
كلثومه حسن علً علً
كمٌلة حزام بدر بدر
كمٌله جاسم محمد
كمٌله حسٌن علً الشعٌري
كٌفٌه صخً جبر ال غشٌم
لبٌبه راضً شمخً الشمخً
لطٌف جوده عذاب العاٌدي
لطٌفه عباس صالح الحسٌنات
لٌث جبار شرٌف الحسٌناوي
لٌلى كوكز عبدهللا العبدهللا
لٌلى جهاد فٌصل فٌصل
لٌلى شعالن سلٌمان سلٌمان
لٌلى عوده روٌضً الفهد

نـِ ٗ١طهٚق

1948

97265

فط ِٗٛفٙك

1951

258129

ؼث١ثٗ ػٍاف

1953

366239

واظّ١ح فا٠ى

1973

98058

ػع ٍٗ١ػثكهللا

ٔ 1944اظ ٗ١نا٘ ٟػثك اٌؼٍٟ

546416

ػث ٕٗ١ؼٕ١د

 1939ؼّ١كٖ ػٍٛاْ ٌؼكٌ ْٚؼكْٚ

62073

٘ ّٗ١ٙوُّ١

 1959نؼاب واًِ وٍان اٌغىٞ

15869

واظّٚ ٗ١ؼ١ك

 1953أرٕان ػثك اٌه٘ا ؼّ١كٞ

484559

لٕ١كٖ ٍ٘ٛي

1954

544453

ِّ١اء ػاقي

1988

314744

ٌّ١هٖ ـٍف

1990

639067

ِٛؼٗ ِؽّك

1961

167743

ػطِٕ ّٗ١اع

1952

643049

ف ّٗ١ٙقنُ٠ٚ

 1957و٘هٖ ػثكاٌؽٍٓ ِؽّك اي و٠انٖ

126791

ٌىٕٗ ِؽٍٓ

 1966غفهاْ ػثكإٌاؼة ؼٍ ٓ١اٌؼّ١هٞ

60415

واظّ ٗ١تعاٞ

 1956ظٕٗ ػثان ؼٍاْ اٌثكناٞٚ

88130

ٍِىٗ اؼّك

ٔ 1958ثهٚ ٗ٠ؼ١ك ِؽ ٍٓ١اٌغىٞ

269231

واظّ١ح ؼٍٓ١

1946

450579

و٘هٖ ؼٍٓ

1955

99913

وظٌ ّٗ١فرٗ

1956

499646

فط ّٗ١وِاؾ

 1956ـٍٛق فاٌػ فّاؾ اٌمهغٌٟٛ

471605

ػط٘ ٗ١ماي

1952

620512

غاو٘ ٗ٠اُِ

1960

559840

لث ٍٗ١واظُ

ٚ 1961اٌة ؼث١ة ٔٛن إٌافٟ

325031

ف ٍٗ١ٙظا٘ه

1960

146688

ػ ٗٔٛو٠ٚك

ٌ 1952ؼٛق ػى٠ى ظثان اٌى٠كٞ

185101

ؼٍٕ ٗ١ػ٠ٛك

 1964أرٕان ِالوٗ ػٍ ٟػٍٟ

505044

ػ١كٖ ظاٌُ

 1953نلٚ ٗ١اٌة ػثاي إٌعان

ذكتانج ٌٍطاْ

 1937ؼ١كن ػع ً١واظ ٟواظٟ

554288

ٚاشك ِؽّك ٔاؼة اي ػٍٟ

فٍؽٗ ٌٍّاْ

1962

141390

ٌؼك ٗ٠ػٍٟ

1944

609547

٘اِّ ٗ١ػٕٛاق

1963

9327

503177

وهقٔ ٗ٠أه

1943

86997

واظِّّّٛ ٗ١ن

 1951ظٍ ٍٗ١ػاِه ٌؼ١ك اٌّه٘أٟ

21991

٘الٌٗ ػطّاْ

1953

137991

ؼٍ ّٗ١واظُ

1985

614778

ِا٘ٗ قٛ٠اْ

ٔ 1948ث١ؽٗ ػثكاٌه٘ا ٘اُِ ٘اُِ

وٍ١صُ ػٍٛاْ

1952

426291

ِٕه ٗ٠تكن

 1955ؼ١كن ِطّه فهض فهض

636424

وه ّٗ٠ـٍف

1962

ٌ ٍٝ١واظُ ػىٍٗ ػىٍٍٗ اٌؼهي

ور١ثٗ ٌٍّاْ

1956

لٌلئ ٌوسف ناصر المنذور
ماجد عبدالرزاق ٌاسٌن العبادي
ماجد غضبان رشدان الزٌادي
مالك رشٌد حران الشمس
مالك سالم شبوط شبوط
مالٌه شناوه سلطان المشلب
ماٌش مطرود بدٌوي الحجامً
مائده محمد سلٌمان سلٌمان
مثنى حسن شالل النصار
مجٌده تركً راهً الزاملً
محسن مكً ناٌف السماوي

وِىَ فٙك

1955

فه ٗٙ٠ػٍٝ١

ظٛاق واظُ قٛ٠اْ اٌّهػك

531654

7509
685890
35218

ٌٕ 1962كي ػثك ٌا٘ ٟاٌىٕأٟ

1266

ف ّٗ١ٙؼٕ١ه

 1987إٔرظان ناظٚ ٟاٌة ٚاٌة

436417

ِ١فٗ وِى٠ه

1978

111351

ٔظ ّٗ١ؼرهٚف

ٔ 1969ظ ّٗ١ؼرهٚف ِى٠ك ِى٠ك

473256

تٙهٖ تهان

1925

552223

ناتؼٗ ػٍٞٛ١

ٌ 1942ىٕٗ ـىْ ؼّٛق اٌىٕأٟ

386749

ّٔ١كٖ ػعً١

 1950ػٍِ ٟى٘ه ٌٍّ١اْ ٌٍّ١اْ

608325

غٕ ٗ١ـ١ٙه

1975

546557

ففه ٗ٠ظاٌُ

 1961اِ١ه واًِ ـٍف اٌىاٍِٟ

211033

١ٍٚؼٗ ظثان

1953

680177

ِؽّك تطٌ ٟكـاْ اٌى٠كٞ

وفاٌٗ نقاق

1941

محمد جبار عوده القرغولً
محمد جبار فزع الحمٌد
محمد حافظ اعلٌبد ال ابراهٌم
محمد حسن حسٌن الخفاجً
محمد خلف معٌش الخالدي
محمد خٌون وادي العمري

وه١ِ ّٗ٠اي

1981

360479

تكنٔ ٗ٠ا٠ف

1990

472997

ٌؼاق ؼٍٓ

1992

578125

واظِّ ٗ١ؽٍٓ١

 1952نقاػٗ ػٛف ٟػٍ ٟاٌففاظٟ

100597

638094

ػٍ ٗ١ناٟ٘

1954

155702

لهٔٚكٖ ٔىثاْ

 1947وو ٗ١اٌٛق ٍِٛغ اٌؼّهٞ

468736

تكن ٗ٠ؼاتً

1974

314757

ؼ١اج ػثك هللا

1984

632807

ِىٔ ٗ١م٠ه

1953

223616

ظٛق ٗ٠واظُ

1942

335730

ٍ٠ه ٜظاٌُ

1983

543816

اِ١هٖ ٔعُ

1995

467232

وٕ٠ة ظثان

1988

247035

اِ ٗٔٛػثك اٌ٘ٛاب

محمد رشٌد داود درٌبً
محمد رشٌد عبد الحسٌناوي
محمد سعٌد عذٌب عظماوي
محمد سلمان صالح الحسٌنً
محمد صوٌن عبادي عبادي
محمد عبدالكرٌم بناش الكدنً
محمد قاسم ناصر الحسٌناوي
محمد مهدي جخٌم الشحمانً
محمد هاشم محمد السعداوي
محمد هالل موسى العبودي
محمد ورٌوش مسٌر الراضً
محمود عبدالصاحب حسن الموزان
محٌسن ثجٌل جٌاد الزاملً
مدٌحه عبد اعطٌه الجابري
مروان عبد سعدون سعدون
مرٌم حسن صالح الدرٌعً
مرٌم صاحب مكطوف العواجه
مرٌم عطٌوي عبد الحسٌن الحسٌناوي
مرٌم علً علٌوي علٌوي
مزهر عبد الهادي عبدهللا ال وشاح
مصدق نعٌم عبدالرزاق
مصطفى حامد حسن النجفً
مصطفى حامد عبد علً العاتً
مصطفى عادل خضٌر الخفاجً
مطره جبار راعد ال ونٌس
مطرود عطوان عبدهللا العبودي
مطٌر خضٌر ثاجل العبودي

ووٌِٝٛ ٗ١

1950

236981

نظٚ ٖٛا٘ه

 1943ػٍِ ٟى٘ه ػثكاٌٙاق ٞاٌِٛاغ

152034

ٔعاج تاظٟ

1972

507166

اترٍاَ ؼٍٓ

1997

111650

ػمناء ػثك اٌّع١ك

1989

318031

ٌىٕٗ ِؽٍٓ

1993

107831

٘اِّ ٗ١غ١اٖ

 1952نؼٌ ُ١ؼٛ١ي ِؽّك اٌٙاِّٟ

299712

ٔف ٗ١ظثه

1956

236558

ظىانٖ ظاته

1948

381837

ِفراغ ػثاي ؼٍ ٓ١اٌعاٌُ

ٌٍّ١ح ٠آٌ١

1925

ٛٔ 1963ن ِؽّك ِٙك ٞاٌّؽّأٟ

291103

ٍِى ٗ١غك٠ه

1976

500052

ٔانٌٔ ٗ١ثه

1957

580124

ٔٛنٖ ٌىٓ

1960

477627

أؼ ّٗ١غٙثاْ

1989

187802

وغ١هٖ ظٛقٖ

١ِ 1956فٗ الِِ ٟا٘ ٓ١اٌىاٍِٟ

256712

واٍِٗ ػٕ١ك

1949

85704

أرٕان ٌغٞٛ١

1988

144857

وٕ٠ة ناٟ٘

1954

70849

ػٍ٘ ٗ١اقٞ

 1964ػثاي ـٍف ػٍ ٞٛ١اٌغىاٞٚ

330576

نؼ ّٗ١ػثٛق

 1965تّه ٜػط ٞٛ١ػثك اٌؽٍ ٓ١اٌؽٍٕ١اٞٚ

14136

652988

مكاسب محمد حسن عبد اللطٌف جمال الدٌنٍِٛن ؼٍٓ١
ؼٍِٕ ٗ١ؼ١كٞ
مكً عوده محمد العلً
ظهِ ٖٛ٠عّاْ
مكٌه طاهر احمد الموسوي

1969

559156

ٕ٘ 1957اء ؼث١ة ػثاي اٌعاٌُ

680159

1949

64131

ؼٕ١ؽٓ تكنٗ٠

1953

651646

ظثه ٗ٠ػثٛق

1955

296082

ِٕ١هٖ ٌٛ٠ف

ملكٌه حسٌن حسٌن حنٌحن
منوه عوض طاهر الغالب
منى ابراهٌم محمد البصري
منى سدخان عداي الرحٌم
منى عباس طارش التمٌمً
منى علٌوي حسٌن الشوٌلً
مها ارحٌم لفته االسدي
مهدي كباش طالل العسكري
مهند قاسم داود الجابري
موسى عربً كاظم كاظم
مؤٌد كرٌم ورٌوص الركابً

1961

44323

٘كٔ ٗ٠أه

1968

331449

قٚا٠ح ِرؼة

ٌٍّ 1962اْ ِؽّك ٔاٌػ ٌٍّاْ تٕٟٕ١

287921

ـّ ٍٗ١ؼّاقٞ

 1964ظافه ػثكاٌعثان واظُ اٌؼىٍٟ١

26184

ِاظكٖ واظُ

 1967ػثكاٌؽٍٓ ؼٍ ٓ١ػٍ ٟاالٌكٞ

291529

غٕ١كٖ ظاون

1947

245945

ظٕاْ نؼُ١

1989

117366

ػط ٗ١ػثك

1972

459667

وّ ٍٗ١ػ١فاْ

1974

588222

ِِ ٟاوه ِؽّٛق ِؽّٛق

ؼٍٕ ٗ١ػ٠ٛك

1951

مٌثم برزان عٌسى عبدهللا
مٌثم كاظم فرهود العكده
ناجً علً حمود الشوٌلً
ناجٌه محمد غضبان العبٌد
نادره انعٌم هداد هداد
نادٌة عبد علً عباس التمٌمً
ناصر زوٌد خلٌف البو هالله
ناظم هاشم طاهر السهالنً
نجاة بدر عذٌب االعبادي
نجاة طارش علٌوي الساٌر
نجاه فالح جٌاد جٌاد
نجاه هادي مشاي مشاي
نجالء خلف ٌعقوب األسماعٌل
نجلى ناصر فجر السعٌدي
نجوه شمخً جبر ال عطٌه
نجٌه جوٌد مهلهل العلكم

اٌّا٘ه ٚظٗٙ١

1970

390598

ػٍ ٗ١ػثٛق

1980

392288

ظّ ٍٗ١تكن

1954

530737

ٔثؽٗ ِؽٍٓ

1953

625877

ؼ١اٖ ؼانز

1945

496553

اؼالَ ػثك اٌٍران

1968

463557

ػال٘ٓ نتػ

ٔ 1949ف ٗ١نواق ػثك إٌاؼة

222470

ٔثه ٗ٠وّٗ

1951

525658

ان٘ ٗ١ظثه

 1963ػثك اٌه٘ا ػثك اٌٛاؼك ٍ٘١ة اٌؼثاقٞ

646524

تكن٠ح ظٛػاْ

1952

590089

4207

ػ١كٖ ػطٗ١

 1950اتها٘ ُ١نؼُ ته٘ ٟنؼُ

478157

ِه٠فٗ ظ٠ٛك

1958

656992

ؼٍٕٗ ٚالب

ِ 1962ؽّك ٌؼٛق ناِك اٌؽٍٟٕ١

573043

تكن ٗ٠ـّاْ

 1966ػظٔ ُ١ثه ـٕ١فه اٌؽٍٓ١

544191

وطِ ٖٛ١ؽّك

1962

493437

ٚنقٖ ٌٙه

 1937ػثك اٌٙاقٔ ٞؼ١صً نا٘ ٟاٌٍؼ١ك

180357

١ٍٚؼٗ ذًّ

 1943نظاء ِٛؼاْ ِطه اٌ١اٌهٞ

و٘هٖ ؼٍٓ١

1949

568703

ؼّ١ك ِٛؼاْ ِطه اٌ١اٌهٞ

ػٕ١كٖ وّفً١

ٌ 1949الَ ِهِاب ِؼانض اٌّّٛي

580849

واظّ ٗ١ػاظً

 ُ١ٌٍ 1946ؼّٛق ٌاظد اٌمهغٌٟٛ

319857

ِه٠فٗ ػثك

1962

351899

ٔٛن ٗ٠ػثاي

1977

25449

ؼّكٖ ؼٍٓ١

 1975ػٍ ٟؼٍٔ ٓ١عف اٌؽٍٕ١اٞٚ

404042

ففه ٗ٠ػٍٞٛ١

نجٌه حسٌن جبٌر البراهٌمً
نجٌه عبد العاجل القرغولً
نجٌه كلف فرحان الشموس
ندوه حسن ساجت القرغولً
ندٌمه مزهر عبد العذاب
نزار دخٌل برغوث الشوٌلً
نسٌمه علً حسٌن الحسٌناوي
نسٌمه عٌال جابر الوحاح
نشٌدة موسى برهوص العبودي
نصره حسٌن صبٌح البدري
نضال كاظم توبه البرٌس
نعمت عبد المنعم عبد الحسٌن الخلٌلً
نعمه عبد الجلٌل صخٌل العسكري
نعومه لفته سلمان الغزاوي
نعٌم حرب ثوٌنً ثوٌنً
نعٌمه حسٌن علً علً
نعٌمه حمود داود الجعٌفري
نعٌمه عباس جبر الزٌدي
نعٌمه فراك لفته
نعٌمه لفته حسٌن ال حسٌن
نكرٌه ثجٌل نجم الصرٌفً
نهله ناصر حسٌن البدر
نوال خلف علً الٌاسري
نوال كاظم ابراهٌم الشٌخلً
نوري زكً محمدعلً حموزي
نوري مبهر حزام الزعٌالت
نورٌة كرٌم زاجً الخفاجً
نورٌه مبهر حزام
هادي حسٌن جبار الحسناوي
هادي جابر دخٌل ال دخٌل
هادي جوالن ٌوسف الركابً
هادي صبار ناهً العكٌلً
هادي عوده محمد العلً
هادي كطان كاطع الحداد
هاشم حسن جاسم ال عباس
هاشم عبد علً حسن الشوٌلً
هاشمٌه رحٌمه منحوش منحوش
هاشمٌه كاظم حرابه الحاتمً
هاشمٌه محمد حسون الناهً
هاشمٌه مشخول علٌوي علٌوي
هانً عواد عطٌه العذافه
هدى مهدي شراد شراد
هدٌه ابٌه عكموش الشوٌلً
هدٌه خطل هندال الظاهر

لٍّٗ ِٕاٖٚ

ِ 1964ه٠فٗ ِٕاع ِى ٟاٌفٍف

ػٛٙق فٛوٞ

 1983وه ُ٠ػثكاٌّ١ٙك ؼٍٓ اٌّّهٞ

7935

ظىانٖ ٌٍّاْ

1954

42349

ففه ٗ٠ػالٞٚ

1950

237686

385937

ٌ 1953اِِ ٗ١ؽٍٓ ػٍ ٟو٠اقٞ

اؼّك ٔؼِ ُ١ؽّك اٌؼٍٟ

567159

ؼٍٕٗ ٔؼّٗ١

 1947فهلاْ ػكٔاْ ِ ٌٝٛاٌؼثٛقٞ

أؼّك تكن ظثان اٌؼثٛقٞ

407898

قٌّٗ وهؼٛخ

1939

541206

ِهِ ُ٠ؽّك

1965

484069

ن٘ٔ ٗ١أه

 1973ؼٍٓ ػثك اٌهواق ؼٍٓ اٌفٍٍٟ١

208353

نوٕ١ح ػٍٟ

1955

132823

ف ٍٗ١ٙظاٌُ

1962

11394

ظاٌٍّ١ِ ٗ١ػ

 1957فٛو ٗ٠ػٍ ٟظ١اق ظ١اق

672581

نوِ ٗ١طهٚق

1955

534646

ٔاٌؽٗ ػث١ك

1946

344042

ٔثهٚ ٗ٠انَ

1966

88623

ِه٠فٗ غُّ١

 1960ػٍ ٟؼٍٓ ف ًٙاٌّّهٞ

236692

اَ ػٍٛاْ ظؽً١

1965

319809

فهٛ١ٔ ٗ٠اْ

 1927ؼ١اج ٚا٘ه ؼاذُ

484043

وٌِّٝٛ ٍٗ١

ِ 1969اظك ػٍٛاْ ػٕاق إٌعان

618940

تىغٗ ٔؼّٗ١

1968

453546

ؼّى ٗ٠ظاوع

1968

662961

ٔاٌؽٗ قاغه

1953

88076

ن٘١فٗ ِٛ٠ٛ

1951

85251

ػى٠ىٖ ٠اٌه

 1950ؼٍ ٓ١ظٍ ً١وه ُ٠اٌؼٍىهاٞٚ

573882

ن٘١فٗ ِٛ٠ٛ

1955

74216

غٕٔ ٗ١ىثاْ

1961

443201

٘الٌٗ ؼاذُ

1948

356484

ظّانٖ ٍِ١ه

 1943ظ٠ٛكٖ ػثك اٌىاظُ ِىتاْ اٌهواتٟ

250875

ٔث١ؽح ؼْٕٛ

1958

400280

ؼٍِٕ ٗ١ؼ١كٞ

ٔ 1943ث١ؽٗ ـٍف ِٕٕٛن اٌهت١ؼٟ

465821

١ٔٚفٗ ػٛقٖ

1961

457120

ٔاٌؽٗ ػمافٗ

 1948أًِ ـٍف ػثك هللا ـ١ٙهاٞٚ

390770

ؤٛتٗ ِطه

1963

593275

ػال٘ٓ غ١الْ

1952

473458

نِ١عٗ اؼّك

1945

489916

ٍّٔٗ واظُ

1969

228098

قؼاِح ٔأػ

1945

80951
617822

٘كٔ ٗ٠ىثاْ ِٕاؼ ٟإٌاٟ٘

١ٍٚؼٗ اتهاُ٘١

1948

هدٌه محمد ساجت الٌوجد
هدٌه محٌسن كرٌدي كرٌدي
هدٌه مطر كرٌم البدر
هدٌه ٌاسٌن مشٌرف مشٌرف
هالله عباس زغٌر زغٌر
هناء محمود حسٌن الموسوي
هٌفاء عٌالن ساٌب الحفاظً
هٌفاء مهدي خضٌر الركابً
هٌله كطٌكط مطٌر القرغولً
وائل عبد العزٌز كزار االسدي
وجدان حسٌن خزعل العبودي
وجدان شاكر حامد واوٌه
وحٌد عبدالرضا جاسم الصافً
وحٌدة سوٌلم مهوس العتابً

لٕك ٍٗ٠تهَٚ

 1950فؤاق ِه٠ف ػ ٍٝ١الٛ٠ظك

تعا ٗ٠و٠ٚه

 1953ن٠اٖ واًِ ؼّ١ك اٌؽٍٕ١اخ

ٔؼ ّٗ١ؼث١ة

 1954تّان ِٙكِ ٞا٠غ إٌّٟٙ

197594

ػ١كٖ قٚقٖ

1954

80487

ػٛفٗ ظٛقٖ

1951

283136

فٍ١ٙح ظؼفه

1952

477035

١٘ٚكٖ ؼّ١كٞ

 1973ػم ً١ػ١الْ ٌا٠ة اٌؽفاظٟ

636492

ػى٠ىج ٚا٘ه

1959

191696

ور١ثٗ ِٕاؼٟ

 ِٕٝ 1949ظثان ػٍىه اٌمهغٌٟٛ

ٌّ١ؼح تكن

1979

ٔث١ؽٗ ناٟ٘

ِ 1973اظك ؼّ١ك ـىػً اٌؼثٛق

654040
617618
أٛان ٔؼّٗ ٔؼّٗ ٌٍطاْ

ـاٌك ظثان ػٍىه اٌمهغٌٟٛ

430015

584610
335734

وهان ِاظك ؼّ١ك اٌؼثٛقٞ

545914

غِٕ ٗ١ؽّك

1959

245661

ٔع ٗ١ؼْٕٛ

1953

545989

ٔعاج ٍِاػك

1951

626399

وداد ناصر خلف الصافً
ورده محمد جرجٌس الفعٌل
وسٌله حمزه محمد السٌالوي
وصف كصل عنصٌل السلٌطً
وعٌده علٌوي حسٌن العجٌمً
وفاء جلود هالل هالل
وفٌه عبد هللا محٌسن ال جبر
ولٌد قادر خالف الشرٌفً
ونسه شرشاب خلٌف فنٌطل
وهٌبه جبار زغٌرون زغٌرون
ٌاسر كرٌم عنجور
ٌاسر حسٌن ٌسر الحسٌناوي
ٌاسر خزن حمود الكنانً
ٌحٌى عبد الرضا شمخً الصالحً
ٌحٌى كاظم فضٌح الطار
ٌعقوب زٌد جاسم الحسٌناوي
ٌعقوب ٌونس بصراوي ال وشاح
ٌوسف جبر هداد العبودي
ٌوسف رشاش عبٌد ال بدر
ٌوسف عباس خضر خضر

ظثه ٗ٠نٌٛي

1965

231410

ؼرٕٔ ٗٔٛ١ىٛن

1952

153692

غعه ٗ٠ـفٟ

1953

153472

نظ١ثٗ واُ٠

1954

232650

 ٍٗ١ٔٚظاٌُ

1958

275321

فٛو ٗ٠وىاَ

1961

432570

ٍِ١هٖ و٠انٖ

 1951ؼاظُ فاـه ؼاِ َٛاي ؼاَِٛ

569471

نت١ؽٗ ـٍ١فٗ

1984

127834

ٚػ١كٖ ػثك

1966

65414

ٛ١ٚتٗ ػثكهللا

 1947لاٌُ واظِٕ ٟؽِٕ َٛؽَٛ

519631

تكن٠ح ظاته

 1954وٕطانج ظثان ػٛاق

1111

ؼًٕ١ٍ٘ ٗٔٛ

ٌٙ 1956اَ ِؽّك ِٕاؼ ٟاٌؽٍٕ١اٞٚ

49675

ػٛفٗ ػثٛق

1950

539113

تكنِ ٗ٠ظٍَٛ

1968

148209

غٕ ٗ١قاؼً

 1969فرؽ١ؽٗ ٔاٌػ قاؼً اٌّا٘ه

283116

ـر ّٗ١ظاٌُ

 1954ـ١ه ٗ٠اتها٘٘ ُ١اق ٞاٌؽٍٕ١اٞٚ

258765

ٔات ٗٔٛفٙك

1963

550974

ـ١ه ٗ٠ظ١اق

ٔ 1963عالء ؼِّٕٕ ٓ١ك اٌؼثٛقٞ

614399

ٌ١انٖ ِؽّك

1966

568773

ٌؼاق ٚهّٗ٠

1994

668490

