
NO hajj_name mother_hajj_name age type

1 مهديه مرزه نجم الجنابي حسنه كاظم 1965 1

2 عماد هادي مدلول الحسناوي نجيه حسون 1964 2

3 شكريه ملك شناوه البومنصور حبيبه جدوع 1966 1

4 احمد كاظم عاصي الخفاجي رسميه ضيجل 1971 1

5 ظاهر عباس ابراهيم البياتي كظيمه حمزه 1960 1

6 عدنان ندى محمد البعيجي نغماشه مزهر 1971 3

7 خلفه عبيد علوان الخميسيه شعاع سلمان 1957 2

8 مريم محمد جابر عوض صبيحه كاظم 1968 1

9 حامد عبدالعباس علي التميمي حده جاسم 1962 2

10 حياة كاظم حمزه المنصوري حكمه خضير 1960 1

11 كريم عودة حسين الواوي فطيمة عبود 1961 1

12 احمد عمران كاظم اليساري بدريه حسن 1981 1

13 سهام جابر حنتوش البو ثجيل شكريه جواد 1962 1

14 كنطار حسين علي البكيرات خيريه رحيم 1959 1

15 كاظم جاسم محمد الطائي عطيه عبود 1965 1

16 صالح مهدي ابراهيم الخفاجي هداوي عبد المحسن 1972 1

17 جنان حمادي حسين جميعات خبيره جواد 1959 1

18 عامر عبدالكاظم هاشم الجدياوي ملكيه صكب 1968 1

19 مؤيد عبد علي ابراهيم الخفاجي فضيله حسن 1961 1

20 سرحان عبيد خليل ال خليل موشه محمد 1963 2

21 عطا هللا رحيم طارش ال منصور صيته سلمان 1961 2

22 سعدون عبد االمير مهدي الشمري بدريه عبد هللا 1970 1

23 خضير جاسم محمد العكابي عنيدة موسى 1962 1

24 سالم  جبار شاهين هيوب حمزه 1961 2

25 هدية حمزة جار هللا المعموري كظيمة سايع 1957 1

26 حسن عبد محمد المعموري حمزية عمران 1968 2

27 شويله رسن داهي عليه خليف 1960 1

28 صالح مهدي جبور جوذري وداد رجا 1975 2

29 زينب كاظم عبد الرزاق االخنفر غنيه ناجي 1963 2

30 اسماعيل راضي عبيد ليلى خضير 1965 1

31 نبأ عبد الحسين كريم الكوام سندس هوبي 1993 1

32 محمد عبد كاظم مزيداوي صبريه مهدي 1970 2

33 عقيل مسلم ابراهيم الديالبي صبيحه  جاسم 1970 1

34 ايمان محمد علي عبد الكريم زهره كاظم 1961 1

35 فضيله تركي شكر جدوعي جليله جاسم 1961 1

36 محمد كاظم خضير المساعدي بدريه عبادي 1967 2

37 قسمه داود سلمان الطالبي فطيمه غفتان 1962 2

38 سوزان  غفار  ديكان  ابو حميد مليحة  جواد 1970 1

39 هيفاء ستار هادي الزبيدي بيرنجي كيطان 1960 1

40 هاشم عبد الجاسم عبد علي الشمري حميده محسن 1971 1

41 محمد امين حسين محمد المهدي نظيمه محمد 1971 2

42 عبد الكاظم مويش عبيس البوسلطان نوفه مهدي 1961 1

43 صاحب محمد حمزه العيساوي نجيه هليل 1979 1

44 درب خلباص الطامي خفاجي خيريه عبيس 1960 1

45 االء عباس فاضل الشاله الهام جاسم 1991 2

46 علي هاشم راجي راشد كميله ناجي 1975 2

47 فاطمة يوسف ناجي ناجي ملكية  كاظم 1960 1

48 عباس نعيم هادي ربيعه امل نصر هللا 1991 1

49 نعيمه محمد عبيد الجميلي عطيه  عباس 1962 1

50 كريمة حسن سلمان أبو ذهب نعيمة عبود 1959 1

51 محمد  عبد الهادي حسن العبودي فوزية  عبد بريدي 1966 1

52 حسنه صالح هويدي هويدي نجيبه جبور 1972 1



53 زاهده داخل عباس العبيدي خيريه علي 1958 1

54 غنيه حسن عبيس المنصوري شدهه مخيف 1958 1

55 صمود تركي لفته سكنه مهدي 1972 1

56 سكنه احمد ابراهيم الطائي رباب حمزة 1959 1

57 سعيده حسين حمد الشريفي فطيمه علي 1963 1

58 حسين عزيز حمزه الجبوري جلثومه هادي 1973 1

59 ستار تايه كاظم الجشعمي نجمة عبد 1965 1

60 شكريه هاشم حمزه الكصيرات كظيمه عزيز 1965 1

61 رجاء غني  جاسم الدعمي عذبة عبدون 1975 2

62 خليل كريم  عامر الدليمي كلثومة كاظم 1967 1

63 صبريه هادي حسن وطيفي دوالب خليل 1957 1

64 حسن صاحب علي جوذري نزيله عباس 1960 1

65 محمد  مهدي  عبود  الجنابي فرحة  سريح 1957 2

66 نزيله مشعان حسين مراكص مدلوله صفر 1969 2

67 علي هادي ساهي العلواني مجيده خضير 1959 1

68 خلود كيوش عبدعون سعيداني ملكيه غركان 1969 1

69 ماهر راتب صالح المعموري ملكه جاسم 1981 1

70 نسرين  يحيى محمدعلي الجبوري فطيمه كاظم 1967 1

71 نضال عبيس محمد المعموري سعديه علوان 1967 1

72 ايمان كاظم عبدالحمزة المرشدي عيدة عبدالرضا 1979 1

73 حسن عبدالجليل عبدالساده الخفاجي ربيعه هادي 1972 1

74 وافر علي غني المطر عبير عدنان 1993 1

75 رفيف عبدالحسين جابر الحيالي ساميه حسين 1977 3

76 فاضل عبد خضير الجنابي شكريه ناجي 1958 2

77 عبير فاضل  خضر المال عبود رضيه  عبد الوهاب 1968 1

78 أياد محمد عباس الجبر سنيه عباس 1964 2

79 نوريه مرزه محيسن محيسن بهيه كاظم 1973 1

80 بهاء وهاب عبيد الربيعي فاطمه علي 1972 1

81 منال كاظم جابر الخزاز حميده اسد 1959 1

82 نضال جبار عبدهللا شبر نوريه عباس 1958 1

83 بشير زياد عبد جعباوي عليه جبر 1974 1

84 هدى هادي ناجي الحلي فوزيه عبد الوهاب 1963 1

85 عباس عدنان عزيز العويدي زهره محسن 1986 1

86 مائده محي اسماعيل الجيالوي فطيمة جاسم 1960 1

87 عبيد صبري جمر السلطاني جميله كاظم 1971 1

88 بشرى خليل ابراهيم المحمد مليحة ياسين 1957 1

89 خوله حسن عبيد المنصور حكمه حسن 1965 1

90 فالح جاسم عباس المعموري عيده احمد 1968 1

91 رجاء هادي علي شوقيه  عبد االمير 1957 1

92 علوان ضعيف حمزه الحمادي رابعه محمد 1958 2

93 فاطمه ضياء محمود الساتي حكيمه حسوني 1965 1

94 تحسين عباس شاكر الحالوي كظيمه نعمه 1982 2

95 فاطمة  كاظم  جواد  السعيدي مريم حسن 1968 1

96 كريمه غانم حسن الجبوري كظيمه حسون 1959 1

97 محمد مرود مرجان الجبوري فهيمة علي 1964 2

98 عبدالمجيد حميد حسين ال كريم حديده موسى 1957 2

99 عزيز حسين عناد الشمري عليه كاظم 1957 2

100 مكارم فاضل عباس كنعان كظيمة عبيد 1957 1

101 نزيهة صالح مهدي مهدي وزيره شهيد 1959 1

102 ازهار عبدهللا عبدالحسين احمد حمزيه عبد االمير 1964 1

103 آمال جاسم محمد الجنابي كاظمية عبادي 1976 2

104 سوريه تركي عليوي الخفاجي جويه عبيس 1957 1

105 نضال سعدي عبد االمير سماكه حمديه جابر 1959 1



106 براق نبيل مقداد عجام نضال علي 1985 2

107 حسين عليوي عبد هللا الترابي فضيله حمزة 1961 2

108 حيدر فاضل عباس الجبوري مديحه كاظم 1976 1

109 حسين فاضل جبر صبريه محسن 1978 1

110 حيدر عبدالحسن مراد الجبوري نوريه كتاب 1969 2

111 عالء حاتم مدلول الصباح سهيله ناصر 1979 1

112 حمزه حداوي سلمان المنصوري علويه حسن 1963 1

113 سلمان حنين شاطي الداودي حمده كاطع 1969 1

114 كريم كاظم حنتوش الخفاجي فتحية حسن 1959 1

115 هادي عباس حسين المنصوري تايهه عبادي 1962 1

116 ضرغام عباس عبود المعموري فردوس علي 1990 1

117 سهيله خلفه حسين الجميعاوي صبريه حمزه 1961 1

118 عاصمه  جبار عبدعلي الهاشمي فخريه هادي 1957 1

119 احمد عدنان شمخي نجاح حسين 1993 1

120 ميثم مجيد حميد الحسيني تركيه حمزه 1974 1

121 عامر جبر عبيس العيساوي عطشه كاظم 1967 2

122 وهام مهدي عبد الزهره الخفاجي حمزيه عليوي 1958 1

123 سامي حميد علي الشمري فطومه نصار 1967 2

124 ميسون حسن عبود ماجده يوسف 1967 1

125 علي حيدر رحمن الزبيدي زينب سلمان 1986 2

126 سعدية محمد حسين االسدي زهرة كاظم 1963 1

127 زينب حسن محسن الخفاجي ملكه عبود 1965 2

128 مؤيد  خالد كشاش الفتالوي قسمه وادي 1966 2

129 ساهره فاضل مجول البو عيسى هضيمه عبود 1965 2

130 عبدالرزاق علي حسين النصراوي هظيمه عبطان 1957 2

131 امجد عبد الحسين مهدي كاظم تماضر جبار 1993 1

132 نبراس سعدون محمود االسعدي مديحه محمد 1978 2

133 عامر كاظم ناجي المنصوري حذام موسى 1965 1

134 سعد جواد كاظم الزبيدي وحيده محسن 1968 1

135 حميده ذهب ليلو الجنابي ورده عباس 1959 1

136 ايهاب حمزه نغماس الكصيرات اميره جعاز 1997 1

137 علي جاسم محمد طرفه شذره حمزه 1962 1

138 رشا عباس حسن جليحه زهوري  عبد عون 1982 2

139 ثناء حميدي هاشم كمال الدين نجله باقر 1964 1

140 وسام  صالح  جاسم  الفؤادي سليمه  احمد 1976 1

141 عالء تركي سلمان المعموري ماجده جاسم 1974 2

142 رعد عبيد ذيبان المعموري هيبه ذرب 1964 2

143 مالك عسل درويش المعموري علية فندي 1961 1

144 ماجد عباس علي المرعب غنيه هادي 1959 2

145 حسين كاظم سرحان  عويسي كظيمه عبد 1974 1

146 اقبال  حسن  علي المعموري سكنه  ناعس 1959 1

147 خالدة حامد مزعل النافعي مليكة جبر 1962 1

148 فاطمه شويش عبيس العيساوي كتبه مهدي 1966 1

149 كريم كاظم حمود دبي بهرة عجاج 1959 1

150 فرحان جديع راشد اليساري شريفه هاتف 1963 1

151 جميله حمزه حمداوي العجيلي بهره مدحت 1965 3

152 نجيه محمد راضي المعموري ضحيه سلمان 1962 1

153 رحم محسن حريز العيساوي وبريه مرزه 1969 2

154 نهاد جساب فرهود الكيم كلثومه عبد علي 1979 1

155 سالم صالح علي الخشخشاوي دعوه حسن 1970 2

156 اقبال جبار عبد هللا شبر نوريه عباس 1967 1

157 بتول محمد هاشم المعامره رباب محسن 1971 1

158 ايمان حمزه عبد الباقري مهديه كريم 1957 1



159 صفاء عمران وناس المعموري سعاد احمد 1972 1

160 سيف علي تركي العزاوي بسعاد عبود 1988 2

161 مهدي حسين عزيز العجيلي سكنه رشيد 1962 2

162 قبيله كاظم عبدهللا السعيدي عمشه عبدالحسين 1959 1

163 حسن عظيم عباس الصفار امنة حسين 1983 1

164 عايد عبدالمهدي كاظم كاظم حكمه جابر 1958 1

165 محسن حسين حسون المعموري فضيله عباس 1957 1

166 محمد مجيد جبر اليساري وهيبه محمد 1972 1

167 سعد مظهر عبدهللا الطائي نجديه علي 1967 2

168 سعديه عباس عبود حمازي افاقه علي 1960 1

169 عبد الحكيم خفيف خورشيد السلطاني زهيه رشيد 1962 2

170 نضال خليل عالمي الربيعي صندل جبر 1960 1

171 مصطفى حسن ناجي الرفاعي باسمه محمدعلي 1998 1

172 بدرية عبد الزهره كاظم فليحه ابراهيم 1962 1

173 احمد مطر عمران الجادري ماهيه كاظم 1965 2

174 كظيمه مسلم جواد حمزيه جواد 1957 1

175 عمران كاظم عمران بيرماني حليمه بعيوي 1971 1

176 حمزه فاضل حسين السلطاني صبيحه راضي 1966 2

177 سليم ضايع منجي االعرجي حمديه صالح 1962 1

178 عماد سلمان عبود الرحال زهره عبد 1959 2

179 عامر طالب فصوع المخيلفي هديه عبيد 1972 2

180 احمد عبد ايوب عيدان الخفاجي عليه حسين 1983 1

181 حليمه عبدالساده وطيفي ال واوي عليه معيدي 1964 1

182 حسينه فرحان ذباح الحاتمي صبيحه عبد الرضا 1962 1

183 فاطمه جبر سعدون الفتالوي حظيه عبود 1962 1

184 احمد كاظم جواد البوزياره زكيه عطيه 1977 2

185 حيدر احمد علي الشمري انتصار نافع 1986 1

186 كريم محمد عليوي وسمي نوفه عيسى 1961 2

187 سعديه محمد عبدالرضا الشمري فرحه عباس 1958 1

188 امير هادي عبد الزويد ايمان حسين 1982 1

189 محمد شهاب عبيد النصراوي فضيلة عبيس 1968 1

190 طارق حمزه عبيد المعموري رحمه خضير 1972 2

191 ماجد نعمه كريم اللوباوي هديه عيسى 1973 2

192 حليم علي حسن العلوش هيله عيدان 1966 1

193 احمد عبد الكريم راضي زور خفاجه فطيمه جهاد 1983 2

194 جواد كاظم علي العفاري سوسن تركي 1994 1

195 سامي عبدالكاظم  حسين المسلماوي قسمه جابر 1968 1

196 وليد نعمه مهدي عامري جايه صالح 1972 1

197 كفاح ضاري ناجي الجبور وفيه عبود 1963 1

198 مخيف رئيس ذياب العرنوسي صنوبر عبداالمير 1958 1

199 سناء  علي  مهدي الحسين وداد علي 1964 1

200 محمود عبد كاظم مزيداوي وجيهه وادي 1964 2

201 جبار  خليل  ابراهيم  يساري عباسيه  سالم 1957 1

202 اياد حسين علي الثويني فاطمه يوسف 1977 2

203 االء سامي علي الخشخشي هدى خضير 1992 1

204 عليه حسين علي الجنابي جروه ياس 1959 1

205 رجاء صاحب ناجي الفنفخ ضويه عزيز 1963 1

206 منجد حياوي عبيد معموري نجمة حمدان 1966 1

207 نجوى عبد صاحب فتلي ملكه داود 1977 1

208 رحيم طعمه عبيس المعموري ردافه عمران 1966 2

209 طالب ضاري ودعة الحسناوي جبرة حسين 1971 1

210 مزهر حسين فرحان الصلخي قسمه عطوان 1959 1

211 افراح لفته نايل نايل جبره عناد 1979 2



212 ازهار زكي محمد علي بيرم فضيله رشيد 1964 2

213 هناء عبد سلمان السمندري عبيسه كريم 1966 1

214 اسماعيل عيدان سبهاني خفاجي موجه هندي 1957 2

215 رباب سعدون محي الجماملي قسمه صالح 1963 2

216 صسليمه حسن خضير الخيكاني حليمه جاسم 1965 1

217 مجوده خليل ابراهيم ابراهيم ساميه علي 1969 1

218 هدى عبدالرحمن اسماعيل الجحيشي فضيله عبدالمجيد 1958 1

219 رجيه حجاسم حمزه الحاج عبيد وزيره كريم 1963 1

220 عدنان عبد االمير حمود سعدي سعديه جاسم 1967 1

221 احمد نور جعفر العوادي نظيمه عزيز 1964 1

222 سحاب سامي عماره العلواني دلوله مالك 1969 1

223 سعديه عليوي حسين هوبه رحيم 1963 2

224 خيري عبد عبيس عيساوي عطيه كاظم 1968 1

225 فهيمه عبد العباس جاسم فريجي ريله جوده 1957 1

226 فاطمه عبدالرحمن حسين السلطاني حمده بدن 1963 1

227 حسين رعد حمزه الجنابي سها خليل 1995 1

228 علي عبد الكاظم راضي الدليمي فطيمه صبري 1966 1

229 سالم طاهر ابراهيم السعيدي ليلى عبدالحميد 1975 2

230 حيدر جليل كريم جاسم واجده جاسم 1979 1

231 علي سلمان جاسم المعموري عطاس حمود 1959 2

232 سليم قاسم ضايف العلواني هاشميه حايف 1971 1

233 عبدالجواد حميد شخير فضيله حسن 1970 2

234 صالح مهدي حسين الهاشمي حياة  نايف 1960 2

235 ياسر هادي عبد الزويد ايمان حسين 1995 1

236 سعد علي حسون الجنابي حمده داود 1963 1

237 مهديه غنام عبد وطيفي نجيه فرحان 1962 1

238 ايمن حمزه جاسم المعموري امل عباس 1990 1

239 حسين عامر علي المنصوري ايمان باشا 1994 1

240 رحيم كامل عبيس سلطاني عمشه حسين 1964 2

241 اياد عمران عبد الخفاجي نوال جواد 1972 1

242 نضال يوسف ناجي السلطاني وردة جابر 1959 1

243 همام كاظم منير الخفاجي رزوقه فرحان 1971 1

244 عالء صالح عبد الحسين حسين انذار حميد 1970 2

245 حسن عبد علي السمندري رضيه عبد 1969 1

246 صالح مهدي كاظم خنديه حمزه 1967 2

247 محمد علي حسين ابوعلو فضيلة جواد 1966 1

248 عباس فاضل يحيئ الدجيلي نجاة عبداالمير 1968 1

249 ياسين طه شافي المصطفى الخليل سفانه مراد 1972 1

250 شروق مكي سعيد  الرضي زكريا صاحب 1966 2

251 امير حسين عليوي البديري شهيده نعمه 1988 1

252 محمد عبادي علي الجصاني خيرية غرداش 1978 2

253 ايمان حميد سلمان حمزيه عبد الساده 1966 1

254 فاطمه عباس علوان الخفاجي زهره مخيف 1957 1

255 مكي وداي هادي بدريه كريم 1965 1

256 عليه هادي عبدالمنعم الحمداني امينه علوان 1957 1

257 غنيه راشد حمد المعموري بدريه خضير 1962 1

258 نضال لطيف كاظم الصفار ليلو سلمان 1959 1

259 محمد علي ساهي عزاوي كميله عبيد 1967 1

260 واثق محمد ذياب بجري راجحه هاشم 1974 2

261 فاضل عباس علوان البديري بنيه باشات 1960 2

262 هناء علي تبن الجنابي هاشميه محمد 1968 1

263 علي مهدي احمد الخفاجي نعيمه عمران 1968 1

264 عبد العزيز عبد زيد دريب البديري بدريه حسن 1958 1



265 ليث عباس سعيد شالش زهره عبد 1965 1

266 محسن فاضل عباس الجراخ شكريه جاسم 1959 1

267 حسنين حميد  جابر المطيري سعاد خليل 1985 2

268 بشار جاسم حميد السلطاني ساميه عباس 1969 2

269 علي جاسم محسن العوجاني عليه موسى 1957 1

270 حسين كاظم منكاش عناوي بدريه جاسم 1961 1

271 جاسم عطيه بعيوي النافعي حبيبه ظاهر 1964 2

272 محسن عطيه حمزه الزبيدي حسنه فرج 1960 2

273 هناء محمد  عبيس العوادي تقيه جعفر 1968 1

274 منير عبيد كاظم الجبوري ليلى عبدهللا 1958 2

275 ثائر بارح ناصر العزاوي تسواهن بدر 1962 2

276 كريم حديد عبود المعامره دكسن عيدان 1960 2

277 احمد حسين علي جراغ زهره نوري 1976 2

278 سدير جاسم مظلوم الحميري ردافه شباط 1979 1

279 بسيم هادي حسن النجار فاطمه حسين 1975 2

280 احمد حبيب عبدالحسين البوسعبر وجيهه علي 1976 2

281 ياسر نعمه سلمان المعموري االء عبد المنعم 1995 1

282 حيدر نعيم ياس العلواني طلبه شعالن 1976 2

283 منير عبد العباس هادي السويف ساهره حبيب 1981 1

284 احمد ضياء صاحب الشريف جميله كريم 1989 2

285 سلوى كطوف عبيس  كرعاوي زهره حمزه 1964 1

286 زيد عباس ديكان الدليمي زهره باقر 1979 2

287 سلوى  كاظم عطية العلي شكرية كريم 1976 2

288 سميره علي محمد الدليمي رحمه علي 1957 1

289 ايمان عبدهللا محمد الدلوي فوزيه عبدهللا 1958 2

290 سميره حميد كاظم الطائي رازقيه مبدر 1968 1

291 حسين حيدر مهدي الحمداني زينب حميد 1996 1

292 علي  كاظم مالك  مالك سميره صبري 1990 1

293 حيدر خطار هادي خيكاني ندامه حسين 1983 2

294 عباس فاضل عباس المرزوك ماجده يوسف 1988 1

295 باقر عبدالزهره محمدصالح ال براهيم نعيمه  كاظم 1971 1

296 نظيمه مضنون جدوع الزاملي رجيبه فتوح 1973 1

297 صفاء جاسم موسى الجبوري سامية ظاهر 1981 2

298 اشواق عبد الكريم يوسف مفرج فطم سلوم 1957 1

299 فاضل ابراهيم هديب الجنابي شعيع  خضير 1966 2

300 رؤى محمد حسين الخلفة ايمان يوسف 1985 2

301 عباس علي عبد هللا الحيدري زكيه نوح 1973 1

302 عزيز خضير عاصي المسعودي خضيره كريدي 1965 2

303 فوزي طعمه داود العماري نعيه حسن 1971 2

304 هناء فرحان محمد المعموري هيبه عبد 1981 2

305 افراح محمد خليل القيسي رسميه جاسم 1965 1

306 فاضل عبداالمير جاسم الغزالي انيسه جليل 1959 2

307 احمد عبدالكاظم عبدهللا ساميه جعفر 1972 1

308 رفيف خالد حسن شذى عبد االمير 1990 2

309 نضال حسين كريم طفيلي سليمه ابراهيم 1969 1

310 محمد عبدالحمزه محسن الساري بدريه عبدعون 1976 2

311 بدري طالب عبد هللا جميعات حكمه مدب 1962 1

312 عبد هللا علي عبد المسعودي حمده عبدهللا 1960 2

313 قواعد جباري محيسن االسدي بدريه عطشان 1978 2

314 عماد فالح هاني المرشدي ساجده حسين 1976 2

315 انمار سعيد عليوي العطيه ملوك محمد 1983 2

316 انعام عباس  حسن الرويمي فاطمه رضا 1959 1

317 صباح ايتيم خضير الجبوري منوه سوادي 1972 1



318 شذى حميد سعيد الرضي حناوه نور 1971 1

319 زينب عبدالحسين نعيم الخفاجي وفيقه شهيد 1970 1

320 عايد محمد ياسين المسعودي تنزيل داود 1966 2

321 رعد محمد عبدالحسن العزاوي هدية محمود 1959 1

322 حسين عزيزي فالح الساعدي كاظميه محمد 1989 1

323 ايمان  محمد  كادوري  رواشد منيره عبد 1970 2

324 ابتسام محمد حمزه الكرعاوي زهره رزوقي 1980 2

325 حسين عليوي محمد النخيالوي هديه كاظم 1963 2

326 أنور جاسم  محمد  النافعي نوريه عزاوي 1981 1

327 علي  حسين كايش الصبه سعديه عزيز 1993 1

328 ضرار هيشان واعي الهيمص زهره عبيس 1958 1

329 اسراء محمد هاني الكريطي كاظميه غليبش 1972 2

330 حريه حيدر محمد البصري سكينه غلوم 1958 3

331 علي جبار مناتي المريوش زهره امتاني 1975 1

332 يعمر مراد عبيد حميري فهيمه ماشي 1983 1

333 محمد عبداالمير شمخي الشاله سوسن حكيم 1978 1

1 حسين  هادي مراد الخيكاني وفيه محمد 1973 1

2 صالح عبد العباس مرزوك بدير ليلى علي 1970 1

3 عدنان علوان عبد آلبو طيف رياسه خضير 1963 1

4 حسين علي حسين البوجاسم دله هاشم 1967 2

5 فردوس جواد محمد وتوت فوزيه عبد 1962 1

6 عدنان جياد سعيد الجدياوي زهره شنيار 1957 2

7 خزنه مهنا حسين الجبوري سكنه راجي 1957 1

8 ساجدة جواد محمد علي شناوة رباب كاظم 1961 1

9 علي ناموس لفته شكرية محمد 1970 2

10 اخالص مكي عبدالرضا الشوك ملكيه عبداالمير 1968 1

11 والء  لطيف  نجم  الخفاجي هناء  رضا 1966 1

12 فاطمه عبيس محمد اليساري رسميه علي 1969 1

13 عبدهللا كاظم خضير بيرماني سليمه تومان 1989 1

14 شاكر حسن علي العكيلي عنونه جوده 1965 1

15 عمران عبد الكريم راضي زور خفاجه فطيمه جهاد 1974 2

16 تغريد جواد طاهر العطبي نجاة علي 1963 1

17 ماجد  راجي عبيد الكالبي حده عبد علي 1973 2

18 فاطمه عبدالحمزه مصحب الجنابي جميله مطلب 1964 2

19 نصره شاكر حسون ال شعيره شدهه عبود 1961 1

20 طالب غافل عويد المعموري كتبه حمزه 1957 1

21 احسان علي  غائب فطيمه  خضير 1960 2

22 مثنى  اسماعيل  ابراهيم  البيرماني رسميه  عباس 1978 1

23 خوله سليم عبد السلطاني نبات هاشم 1972 2

24 حامد علي حمادي العلواني وصف  طاهر 1957 2

25 صبيحه عبود علوان الخالدي عطيه رحيم 1958 1

26 نهوده كامل كاظم الكرع بدريه حمد 1959 1

27 مريم نور علي سكنة حسين 1965 1

28 ماجد ابراهيم غويلي الهبالي غازيه عبد االمير 1959 1

29 علي جدوع حمزه ويزي زبار 1962 1

30 مهدي كاظم علي عويسي فانوس عبيد 1966 2

31 حسين راضي فرهود الكيم بدريه كاظم 1966 3

32 حاسم حمعه علوان السلطاني خضيره محسن 1966 2

33 سنان منعم نجم السويدي ملكيه خليل 1960 1

34 مائده كاظم ظاهر نوريه طاهر 1962 1

35 نجاه رمضان طاهر العيداني جاسميه محمد 1964 1

36 بتول عبد عباس الشجير هديه خلفه 1970 1

37 آراس فارس عباس الحمداني منهيه جواد 1978 2



38 رحيمه رئيس ذياب العرنوس صنوبر عبداالمير 1963 1

39 ليلى حمزه حسن الكيم كاظميه عباس 1988 2

40 شذى كاظم تالي الزيادي فضيله كاولي 1973 2

41 حسن عبيس عبيد المعموري رخيته حمزة 1968 1

42 يقظان ياسر علي الجنابي بدرية عبود 1968 2

43 عذراء محمد هادي مجدي نورية محيي 1969 1

44 حوري حلبوص حمزه البوعبدهللا جياحه فواز 1962 1

45 محمد مهدي كاظم الفاضلي نشميه راشد 1975 2

46 حازم عبد عون  حميد فريجي فريضه  لحيس 1957 2

47 مديحه حسن محمد الرفيعي سعده عبد الكاظم 1968 2

48 خنساء لطيف ابراهيم الجبوري هاشميه راضي 1978 1

49 جاسم محمد فالح الحميري غازية سلمان 1971 2

50 امينه ناجي شكر صفيه جابر 1959 1

51 بتول جوده مسعود العميدي فطيمه حسن 1958 1

52 هناء راشد حسين المعموري حكمه راشد 1970 1

53 حيدر عبد الستار كاظم الجبوري ايمان محسن 1982 2

54 صبيحه عمران فاضل المعموري حبسه عذاب 1967 1

55 رجاب نوماس جاسم سلطاني حمزيه عليوي 1958 1

56 فارس ثامر حايف المسعودي روطه كزار 1973 1

57 وداد محمدهادي محمدجواد محمدجواد بتول محمدعلي 1966 1

58 شاكر عباس عبود باوي فطيمه ناجح 1957 1

59 فالح حسن محمد الخفاجي قسمة كاظم 1963 1

60 نغم  مهدي  راضي الزابي عليه هادي 1971 1

61 حديثه جبار جاسم الجنابي نوفه نصيف 1966 1

62 سليمه حسون جاسم الخفاجي حمزيه عبيس 1961 1

63 قحطان محمد جاسم المعموري فاطمة عبد 1960 2

64 كامل جوده جاسم الخفاجي بدريه محيسن 1957 2

65 ختام عبدالهادي رحيم الربيعي هيلة كريم 1969 1

66 ليلى لطيف ناجي السالم غنيه ابراهيم 1962 1

67 ناديه مهدي  عباس  يساري سميره هادي 1976 2

68 عامر محمد علي احمد الرهيمي سليمه كريم 1958 2

69 امنة احمد حميدان شبر سكينة ختالن 1971 2

70 رباب هاشم كريم الربيعي جبره كاظم 1957 1

71 رضوان عيسى عمران بيعي انيسه علوان 1958 2

72 علي حمد حبيب المرشدي قسمه علوان 1966 1

73 قاسم حسين ابوشامه الجنايي تركيه هاشم 1959 2

74 احمد جواد ناجي قره غولي منسيه حسن 1988 1

75 عامر عبيد ردام عزاوي غزاله مهدي 1960 2

76 كميلة جعاز عباس الخفاجي هضيمة جسام 1957 1

77 بشرى فاهم كامل الدهش وداد عبدالواحد 1964 1

78 حمزيه هالل زيدان زيدان عنايه كاظم 1961 1

79 اسماء مهدي  هجهوج  المعموري رسميه عمران 1963 2

80 فليح حسن جياد العصمان حسنة حمزة 1957 1

81 احمد جاسم مهدي المعموري انتصار عطيه 1976 2

82 برهان جواد كاظم النجار مكيه شاكر 1964 2

83 عامر سلمان علي المعموري عبده راضي 1963 1

84 مائده زغير زباله الرجيبات ميريه حسين 1960 1

85 جبار عبد االمير  سلمان حميري انصاف راضي 1959 2

86 حسام طالب جواد مكيه كاظم 1982 1

87 فاطمه حمزه حسن الدليمي سليمه عبد 1966 1

88 علي حسين علوان العلوان رجيحه جاسم 1967 2

89 زينب خليل حاتم حاتم ورده جوده 1962 2

90 مصطفى محمد هادي العويدي عزيزه عبد 1984 1



91 احمد كاظم حساني الباوي رحيمه مرزوك 1957 1

92 سعدية عميشان علي المعموري هاشمية هادي 1968 1

93 عبدالكريم جواد كاظم المظلوم فضيله عبد 1958 1

94 زهره  فاضل حسن جاسم شكوره محمد 1957 1

95 سعديه كردي صالح البيرماني فخريه عبد 1963 1

96 حليمه عطيب تايه تايه شاهه شدهان 1957 1

97 اياد مهدي وحودي الكريشي فوزيه مزاحم 1964 2

98 وداد حمزه مجبل االميري فاطمه لفته 1972 1

99 عليه كامل خلف الخيكاني دله نجيب 1959 2

100 احمد جاسم محمد دنفش وضحه محمود 1972 2

101 صادق ياسين جساب الخيكاني صبحة  عبد علي 1971 2

102 محمود كريم صالح عبكه سعدية مهدي 1970 1

103 عباس دوهان حسن الجرياوي زهره مخيف 1965 1

104 علي محمد جبر الحميري بدريه عبد الجبار 1962 1

105 علي كاظم منسي الشرفي نبهاره جيثوم 1962 2

106 عامر مكلف منديل ذرب خديجة كريم 1959 2

107 ماجد  حميد  محمد  ابو خطه نداء  سلمان 1996 1

108 قاسم غافل حسون المعموري سامية عبيس 1979 1

109 عباس عبد الواحد عريبي المعموري رباب عمران 1964 2

110 سامر  عيسى هاشم حصيني ميسون محمد 1983 1

111 رباب عبد الرضا شليخ جنابي شكريه كامل 1975 2

112 رفل كاظم مهدي جنابي صبيحه كزار 1985 1

113 علي عبد ياسين كميله محمد 1972 2

114 احمد عبيد شنو السلطاني راجحه فاضل 1957 1

115 تهاني صالح حسن المؤذن صفاء علي 1979 2

116 ياسين خضير عباس الشافعي زهره مرموص 1961 1

117 مائده محمد علي الربيعي سعيده خليل 1960 1

118 محمد عبد الحمزه حيوان سكينه سلمان 1967 2

119 شذاء محمد علي عبد الجراخ زهره جابر 1957 1

120 عامر عبد الساده مراد المساعدي نوريه حسن 1973 2

121 عامر  جليل  عبيد  المسافري سميره عبود 1976 2

122 عباس كاظم عطيه المعموري الميه عمران 1962 1

123 سميره مزهر عبدالزهره شراره نعيمه عطيه 1962 1

124 سعد خضير كريم الموسوي مسعوده ستار 1966 1

125 حسن علي كاظم الصليخي حلوه كزار 1967 2

126 هاشم مهدي عباس الشجيري دالعه علوان 1966 3

127 عامر عبيد مهدي الشمري حمديه محمد 1970 1

128 سعديه عبيد هادي العناوي بسهيه ناصر 1957 1

129 زيد منشد ابراهيم الخفاجي ابتسام حميدي 1984 1

130 محمد عبدالحسين حجيل المعموري شمره حمزه 1965 1

131 عبد مدلول ميدان الجرابي عليه كريم 1961 2

132 ازهار محسن حامد العماري ناجحه عبيد 1981 2

133 نوال جذول جاسم شكريه دوحي 1964 2

134 حاكم حسن جبر الخفاجي ييسي جدوع 1961 1

135 حسام موفق يحيى المحنا امل جاهل 1984 1

136 محمود حمزه كاظم الجشعمي هديه عبيد 1980 1

137 حيدر كاظم جبر جبر بهيه حسون 1968 1

138 وفاء جابر علي ذهب منى ذنون 1972 2

139 عصام حكيم هاتف النافعي جميله حسين 1963 2

140 شكريه عبديحيى عمران الفتالوي حسنه حمزه 1966 2

141 ميثم حسن عبد الصوفي سكينه حسين 1978 1

142 محمد عبد العباس سلمان الحطاب سكنه خليل 1975 1

143 حمزة مطلب جودة جودة غبنه كاظم 1964 2



144 نضال شاكر عبد الجبوري مليكه علوان 1962 1

145 سعد حنضل طارش الجوزري هديه حسين 1965 2

146 عبدعلي حمزه محيميد الخفاجي ارهية حمد 1962 2

147 هيثم عطيه مزعل الروضان مديحه زمام 1973 1

148 حسن عبيد كاظم الحميري هيبت  مدلول 1960 2

149 مثنئ عبدالحمزة مصحب جنابي جميله مطلب 1971 2

150 علي خالد يحيى شاروط ميساء ضياء 1996 1

151 زهراء سعد محمدعلي باش فاتن حسين 1993 2

152 بشرى كاظم عبد كاشي فطيمه كاظم 1969 1

153 زينب مهدي محمد محمد نصيفه لفته 1969 1

154 ستار ابراهيم رسولي الراشد صبيحة حسن 1960 1

155 ماجدة صفاء هادي الخفاجي نجاة سعودي 1967 1

156 باسم حسين حسن ال يوسف بسعاد كاظم 1982 2

157 احمد سلمان عوده عمران ريمه عمران 1961 2

158 عبد الكريم كاظم عباس الدجيلي زهره جاسم 1958 2

159 حسين علي كاظم االعرجي صبرية كاظم 1962 2

160 خلود كاظم راضي الشمري وحيده مأمون 1963 1

161 محمد قاسم كاظم كاظم رجاء جواد 1991 1

162 لقاء ابراهيم حميد الموسوي سميره عبد االمير 1985 1

163 صديقه جاسم كاظم الجرياوي زهره حسون 1957 1

164 امل جاسم وحيد ال واوي ضويه حسون 1957 1

165 هناء فاضل حسن جاسم شكور محمد 1962 1

166 حارث سلمان محمد رسميه خلف 1974 1

167 خالد جواد  عبد الحسن العسكر هناء جبر 1990 2

168 اسراء عبدالكريم عبداالمير الربيعي خلود جريان 1965 1

169 عذراء  علي حسين المعموري زهرة ناجي 1973 2

170 باسل كامل هادي الحسيني سجوده عبدالجبار 1972 1

171 محمد ابراهيم غويلي الهبالي غازيه عبد االمير 1970 2

172 عباس منهل حمود العجيلي شريفه حسان 1970 1

173 علي هاشم مرزه الخليل فطيم خليل 1964 2

174 هيام عبد الكاظم حميد الشريفي علية محمد 1974 1

175 ماجده نعمه ناجي الخفاجي زكيه حاتم 1960 1

176 سميره حكيم هاتف النافعي عليه غريب 1959 1

177 عبدالسالم كريم مهدي خواجة فضيلة داود 1958 2

178 رجاء جاسم عبود رواشدي حسيبه جواد 1958 2

179 انتصار اسماعيل محمد زهره مهدي 1959 1

180 بهاء علي ناصر العليوي ثمينة عبيد 1987 1

181 محي كاظم حمزه المنصوري حكمه خضير 1962 2

182 بشائر كاظم عبدهللا السلطاني معصومه دحام 1966 1

183 قاسم منعم عبد الكاظم المسلماوي ونسه ياسين 1967 2

184 محمد كاظم علي العوادل نشميه مطر 1971 1

185 مهدي عوده علي اليسار كظيمه عبد الحسين 1963 1

186 صالح حسن موسى ال موسى ندره دخيل 1966 2

187 اياد حميد خليل المعموري ساميه سعيد 1988 1

188 عبدالرزاق جعفر حسين اليساري عجيبه رزيج 1966 1

189 حنوه عبد المهدي عبد الحمزة المعموري منتهى رشيد 1960 1

190 كظيمه سلمان كريدي البو عبد هللا نعيمه راشد 1964 1

191 فضيلة  عبد الحسين عبد الشرماني خاتون عبد الحسين 1963 1

192 زينب عبداالمير شعالن بني مسلم صبيحه محمد 1969 2

193 حيدر عبد المحسن عباس فاطمة عليوي 1986 2

194 رزاق عبد االمه جاسم الحيدري صبيحه عباس 1969 1

195 جميله غنام محمود العجيلي خاتون عبد الحسين 1963 2

196 نهاد سرحان جواد الكردي حظيه جبار 1979 2



197 محسن محمد دهام دله حسن 1958 1

198 غانم بدر حسن الحسيني وفيه عبدالحسين 1967 1

199 ليلى عبدالمنعم راضي الرجيبات كتبه عبد 1958 1

200 عامر عبد نور جبار الشيباني قسمه محمد 1972 1

201 قسمه محمد عيسى الزغيبي مشتهايه ابراهيم 1963 1

202 سهام  عباس  كاضم  الجدياوي حسينة  عنفوص 1967 2

203 حسين علي منسي الجيالوي وداد عبد 1960 1

204 خوله علوان جاسم الحمداني هنوف عبيد 1960 1

205 حسن يونس عبيس الدليمي فلحه عيسى 1976 1

206 قاسم ابراهيم حسين اعرجي سكونه عبد علي 1961 1

207 خالد عبدان كاظم العجيلي جميله زعال 1964 3

208 اقبال اركان علي السلطاني رباب حمود 1971 1

209 مضر موسى لطيف الحاج عبيد فرهوده صالح 1959 2

210 سهير حسين شهاب العبيدي حميده عبد 1969 1

211 سعد كاظم ناجي الخفاجي كنيوه مكن 1962 2

212 شاكر نوري جعفر صادق حوري سلوم 1960 1

213 وسام حمزة كريم رواشدي كريمة محمد 1978 1

214 كريمه مطر عباس الجدياوي شكريه كاظم 1964 1

215 عبد عناد كاظم الجنابي ميثه عبيد 1965 2

216 فاطمه سالم حبيب حصيني سهيله تركي 1967 1

217 هناء صالح رومي الزوامل ليلو مكطاف 1962 1

218 ثائر كريم هادي الغضب زهره حسين 1964 1

219 عمار غاضل عبيس الداودي سليمه عبدهللا 1976 1

220 سميره حامد عباده الشمري ميريه عباس 1961 1

221 رغد علي عبد الحسين الجبوري فريده حسن 1971 1

222 هاشم راجي حمود الدليمي شاهه محمد 1966 2

223 امل هادي حمزه البو جاسم بهيه زويد 1957 2

224 كاظم عبدعون مطر المحسن منسيه خزام 1957 2

225 سكنه راضي خضير المالكي غند رحيمه 1961 1

226 جبار عبدعلي عطيه الجبوري شكريه عبدالحر 1961 2

227 حنان عزيز محمدرضا الجزائري بدريه نعمه 1966 2

228 ايمان هادي حسون الفتالوي زرية مزهر 1966 1

229 سناء حمزه ناصر الزرقاني حمه غازي 1983 2

230 ايناس حسين عيدان الرمضان انعام علي 1980 2

231 حسين محمد ثامر العامري مهديه جاسم 1964 1

232 فاضل هاد عبيس العامري حمزيه عبيس 1977 1

233 سيماء سعد عبد الحميد انتصار رشيد 1983 2

234 ليلى صبري هاشم طولكاني لطيفة اسماعيل 1970 1

235 سعد شاكر محمود العزاوي عطيه عبد الحسن 1957 2

236 فردوس علي رحيم القزاز حدهن عطيه 1957 1

237 حكمه محمد عبود دغيراوي فوكهن هليل 1966 1

238 محمد جالل هادي المرعب تنوير  شهاب 1988 1

239 حميد  دحل  عبد  الجنابي خديجه  جاسم 1960 2

240 سالم سعدون سلمان سلمان عمشه حسين 1974 1

241 علي محسن طالل سيدحمود نبهاره عباده 1965 2

242 اقبال عباس حسون نجيمه فضل 1969 1

243 سارة حسين وحيد الكعبي عواطف حمزة 1985 2

244 نجيحه جاسم محمد الجرياوي قسمه عبدعلي 1960 1

245 عباس جاسم محمد الطائي حاسينه عبد 1963 2

246 سجوده صافي عباس العوادي ملكه جبر 1964 1

247 فارس نعمه صبر العجيلي امل محسن 1975 1

248 خضير عباس طاهر اديبه حميني 1963 1

249 عثمان محمد ابراهيم المعموري سعدة عباس 1972 1



250 ناظم جواد عبد الحسين المنصور لميعه فاضل 1967 1

251 فائده  كاظم  طه  السالمي صبريه  كريم 1960 1

252 فاطمه حسن لفته ال جميل غوبه تركي 1971 2

253 زينب لطيف عبدالحسين حبيب تاج حله حليحل 1962 1

254 قسمه شهاب حمد الجدياوي نوفه حميد 1957 1

255 علي  خضير  حسين  الحمود سميره  عبد االمير 1981 2

256 عقيل عادي جياد مائده هادي 1974 2

257 محسن كاظم ثعبان المنصوري بدريه حسين 1968 1

258 رفاه محمد علي محمد الحسيني حمديه عبود 1959 1

259 ياسين  خنجر  بدن الدباة سعديه ديان 1984 1

260 علي كاظم عبدهللا المواذنه هاشميه محمد رضا 1961 1

261 حاكم رضا ناجي الموسوي زهره  خلف 1993 1

262 حازم جساب محمد علي حسنه محمد 1961 2

263 علياء حسن  محمد المعموري ايمان عليوي 1995 2

264 جبره عبد حسون العيساوي نهيه كاظم 1966 1

265 رعد خليل عباس فطيمه عبيد 1980 1

266 خضير عباس تومان الجبوري هديه زايد 1958 1

267 عبد الجبار فاضل عبد الرضا جسومه عبد 1966 1

268 مرزه موسى ناضل الخفاجي شمرة حسين 1963 1

269 مفيده جبر كريم الجبري شكريه روضان 1965 1

270 علي شبيب ظاهر نافعي ريمة حسون 1977 1

271 حمزة سلمان جاسم المعموري عطاس حمود 1960 1

272 رعد عدنان عباس عباس صبيحه محمد 1975 2

273 عباس كاظم عبد علي وطيفي حضيه حسين 1976 1

274 جاسم حسين عباس العكراوي هديه عبد 1967 1

275 ابتسام عبدالكاظم جواد الربيعي فطيم ناجي 1958 1

276 رجاء صالب حمزة المعموري بدريه كاظم 1964 1

277 سعاد مجبل كاظم السعدي زريه مغير 1964 1

278 فاطمه مهدي علي ضويه حمد 1962 1

279 قسمه صكب فاضل عريفه حسن 1960 1

280 فتحيه عبيس محمد بيرماني نعيمه حسن 1964 1

281 زيد عبد الكريم عبود العباسي عرفوشة عبد الحسين 1972 1

282 علي زبون كاظم الزيدي نعيمه كاظم 1957 1

283 سجاد علي جرو رواشدي نجاة كاظم 1991 1

284 قاسم سلمان عباس وتوت مديحه حسين 1977 2

285 علي حسين جواد سلوى شاكر 1997 1

286 بشرى علي محسن الكفائي وفيه حسن 1957 1

287 هناء ابراهيم محمد الهاشمي خيريه حنتوش 1958 1

288 كتبة عبيس جبار السعدي شكرية شناوة 1958 2

289 بشرى نجم عبود المصيرع ام  السعد 1958 1

290 كريمة عطية كسار الخفاجي عطيه عبدزيد 1958 1

291 صبا بهجت عبد اليمه الدليمي حنان حسن 1972 1

292 رياض عبد الخضر جاسم الجنابي سعديه ياس 1960 2

293 محمد سمير عبد  الحسن صفوك بتول حسان 1994 2

294 شيماء علي جابر العكيلي كاظميه  راضي 1990 2

295 اسراء محمد مهدي الشرع امل حميد 1978 1

296 ناديه غازي ذيبان المعموري دله عبيس 1972 1

297 سندس خالص يونس الحيالي ماجده لطيف 1964 1

298 اخالص مهدي خلف شكريه محمود 1968 1

299 عبد الحسين عبد الحمزة عيدان جنابي جسومه هاشم 1971 2

300 محمد محسن عبدهللا الجنابي فاطمه علي 1991 1

301 حسن نعمه جبار المسعودي فخريه محمد 1977 1

302 خليل عرار كاظم الدليمي مهديه حسين 1965 1



303 كريمة حسن مطر الشقيري شمسه حافص 1963 1

304 احمد راجي خير هللا جنابي مليحة علي 1978 1

305 زهرة علي حسين الطريمشي حسينة دويج 1975 2

306 حده عبدايوب ناصر األساري فطيم حسين 1957 2

307 فاتن محمد حسن الشكري راجحه صموت 1965 2

308 احمد نعمه هاشم الموسوي فاطوه عبد االمير 1975 1

309 امينه كاظم كريم الغزالي فوزيه كريم 1957 1

310 غياث محمد عبدهللا خفاجي ندوه وحيد 1991 2

311 زينب عدنان علي الزبيدي سعدية داود 1974 3

312 صباح عباس حسون سايري فاطمه عبد 1961 2

313 خليل كامل كاظم كاظم رزيقه ظاهر 1966 1

314 محسن علي ياسين العيفاري مصرية حمد 1990 1

315 عامر محمد عبداالمير االسدي عليه سلمان 1959 2

316 نصير عدنان محمد مائده راجح 1968 1

317 ماهر عزيز هاشم هالله محسن 1970 1

318 مصطفى حسين علي الجنابي ساجده احمد 1972 1

319 راضي شعالن عبد الطفيلي بهره حسون 1965 2

320 علي عباس نجم الجصاني ازهار منعم 1990 1

321 حسن هادي صالح العبيدي نوريه عبد الحسن 1958 1

322 احمد عايد حسين السلطاني مريم ابوالول 1987 2

323 مرتضى صباح دحام العماري نجاه رشيد 1988 2

324 سالم علي عبد المرشدي حسنيه شريف 1962 1

325 حيدر عبدالحسين معلون الهاللي ليلى هادي 1969 1

326 عدي عدنان جوده جويده كطران 1983 1

327 محمد مكي محمد العمشاوي امل  عبد االمير 1988 1

1 جاسم كاظم عنيد الخالدي زهيه حسين 1938 1

2 قسمه محمد كاظم المساعدي زهره مجول 1953 3

3 طالب  عذاب حسين المعموري تركيه جواد 1953 2

4 مريم كاظم طعيس ربيعي عبيسه حبيب 1956 2

5 فاطمه شيخه حسن الزبيدي شفيقه ملك 1951 1

6 راضي عبيد جاسم جاسم كتبه تالي 1950 2

7 منتهى عبدالزهره عبد اليوجد شهيه عالوي 1955 1

8 كالدس حوران مطر ال جاسم سعده بزون 1956 3

9 جواد كاظم سالم الخفاجي نعيمه عبيس 1953 1

10 علي حلبوص محمد السلطاني صبريه عباس 1954 1

11 جليل جادر مطلك  الدليمي عسله حمزه 1940 2

12 مليحه حسن جمزه جميعاوي ملكيه جواد 1951 1

13 عصام سعيد هاشم كمال الدين عليه علي 1951 3

14 عبد جاسم عباس فنهراوي هديه عداي 1956 1

15 رسميه كركوش محمد محمد روضه مطر 1945 2

16 مهدي محسن جواد دوش شكريه شنته 1947 1

17 اثمار جواد كاظم الربيعي عليه حسون 1956 1

18 كاظم عبد االمير كاظم الخزرجي جاسميه عاشور 1952 2

19 داود هاتف عبيد الزبيدي مهجه محسن 1952 1

20 عبداالمير جوده محمد الخفاجي حسنه جاسم 1950 2

21 هدية اسماعيل خليل الصلخي علية خنجر 1947 1

22 بدريه محمود ابراهيم محمد كاظميه  محمدعلي 1950 1

23 رسميه كاظم علي العبودي جده جبار 1945 2

24 جمال نعمه طراد العيساوي كتبه مسلم 1953 2

25 جواد حمزه عوده الغزالي عندليه عالوي 1949 2

26 كظيمه هاشم حسون الجعيفر عجيبه غنام 1952 1

27 عبدكاظم مريح مهدي السلطاني حمزيه حمزه 1956 2

28 كميلة علي حمزة عبيد العزاوي عليه جاسم 1952 1



29 جاسم عباس نعمان العويدي شكريه شرهان 1951 2

30 عبد هللا جاسم صكر البو حسن رجاحه حسن 1951 2

31 عدنان جواد كاظم اليوجد حظيه عبود 1955 2

32 كاظم درويش جبر عيساوي بدريه عبد الرضا 1952 2

33 سعاد جعفر سعيد الخفاجي مديحه عباس 1956 1

34 جاسم عبدالحسين صحن خفاجي هديه جياد 1955 1

35 خضر  حسن ابراهيم السبع نعيمه حسين 1951 1

36 خليل فرحان مصطفى الجبوري خرمه سلمان 1953 2

37 وداد عبدهللا مهدي الدواليبي امانه محمد 1951 1

38 خاتون ديكان عبيد الغراني ماليه سلمان 1952 1

39 كريدي عطشان عاشور ثرواني شمعه محمد 1932 2

40 عبيد  حوار  كعود  كعود كظيمه  جبر 1944 1

41 محسن  عيال  رغيف الكريشي هديه نوار 1953 1

42 فطيمة جاسم هراطة رباب عبد 1954 1

43 نجالء عبد االمير علوان الحربي ملكه عبدهللا 1946 1

44 امينه ناصر عبود الجبوري حليمه عيس 1953 1

45 فالح موسى فليح حسن فخرية لطيف 1950 2

46 عبيد كركوش محمد السلطاني روضه مطر 1939 3

47 صبريه حبيب حمد المدحتي طليعه فهد 1947 1

48 سعد حمزه شكير الدجيلي نوريه موسى 1950 2

49 قسمه نعمه جاسم سالمي نوره محمد 1945 1

50 سهله عبد محمد علي الزير صبريه حمود 1944 3

51 رجحه عيدان علوان الجالبي حمزيه عمران 1955 2

52 باقر هادي باقر عجام عطيه حسن 1954 2

53 فاطمه عوده زعال الغانمي كفايه عبود 1955 1

54 مالك كاظم جمعه ال ذهب فطيمه علوان 1951 1

55 حظيه عبدالزهره حميد بجري خشفه حسن 1941 1

56 عبد االمير حسن سلمان الخيكاني ونسة حسن 1948 1

57 احالم هادي عباس البديري حمديه خليل 1954 1

58 حمديه عبدعلي حسين عباسيه حسين 1952 1

59 جبره صغير حمد ساده امريكه شنان 1955 1

60 غنيه عباس كاظم نوفه حمزه 1949 2

61 سعديه قزع محمد الجنابي ويزي علوان 1953 1

62 زهراء كاظم محسن مرشدي كظيمه خضير 1987 2

63 عبدالكاظم حمزه عبود خماس نوريه كاظم 1955 1

64 حسين مجبل موسى المرشدي خيريه كاظم 1944 2

65 باسمة عبد الصاحب محمد علي بيج نفوس شبيب 1953 1

66 عمشه حسين مطر الكوام كرجيه عبد 1947 2

67 خالده حمزه كاظم الجرياوي طمشه علوان 1954 1

68 محمد علي وحودي علي المطيري مليكة علي 1956 2

69 وداد صاحب خضير ملكيه جواد 1955 1

70 بهيجة عبد جبير آل حسين نجية حسين 1947 1

71 محسن عبد العباس عبد الحسن الفتالوي بهيه سكر 1953 2

72 جبره جبر جلوب العويدي صيته حسن 1950 1

73 بتول حامد حسن الربيعي هدية جواد 1954 1

74 فخريه صجيل مظلوم الفتالوي وزب كاظم 1947 3

75 ملكيه  جابر مهدي المعموري كافي حسين 1955 1

76 عليه كريم صالل صالل عصمه عبار 1955 1

77 نجم عبدهللا كنفذ العزاوي سكنه عبدهللا 1954 3

78 مهدية علي عبد الجبوري صبيحه عبد هللا 1953 1

79 حسين حمزه ظاهر نافعي زكيه شاهر 1942 3

80 عوفه عباس جنديل الجنابي دله ثيل 1954 1

81 فلحه حسين عبيس الجبوري سمره يوسف 1950 2



82 بدريه عليوي عزيز عزيز فوكهن ليلو 1952 1

83 سهام مهدي عبد الباوي زكية حمزه 1950 1

84 كاظم عيدان كاظم المعموري عليه عبود 1953 1

85 حاتم  عباس حمد جون فاطمه محمد 1951 2

86 اسماعيل نايف عبود الخفاجي كظيمه حمود 1955 1

87 فخريه رحيم شبيب سعيدان دله مشعان 1945 2

88 ضياء علي احمد المهدي سعديه كاظم 1955 2

89 عباس هويدي محمد الخفاجي حمده ابراهيم 1956 2

90 ساعه كاظم مدحي البومساعد فدعه راضي 1941 2

91 عبيد الجاسم محيسن محمد العكيلي كلفة حسين 1941 2

92 فضيله هادي سويعي الحاج عبيد مظلومه حمود 1956 1

93 عبداليمه دليح حسين الجبوري شاهه شعالن 1948 1

94 مكيه  جاسم  عباس  الجبوري ثريه  عباس 1956 1

95 جواد حسين جواد ربيعي حمديه كركوش 1954 2

96 هديه حسين شريده االعرجي عذيه هاشم 1950 1

97 اميرة حميد شخير السويدي فهيمه عيد 1956 1

98 نوري تبينه خلف عزاوي عبيسه كاظم 1952 1

99 رزاق كظوم  عباس الجيالوي زهره محمد 1950 2

100 فوزيه سلمان عادي العلواني فطيمه هاشم 1941 3

101 علي طالب حبيب ثبات مهدي 1956 2

102 ريسان فارس محمد الدليمي عذيه وادي 1937 2

103 صالح عمران حمزه الخفاجي غنيه عيدان 1952 1

104 زهره عبدزيد ناهي ال رحيم واجد علي 1953 1

105 زهره عليوي حمزه الطائي نوريه خليف 1933 2

106 شاكر شهد عيسى الفيداوي زكيه راضي 1953 1

107 محمد جابر محمد الخلف كنه عبود 1954 2

108 كاظم جاعد مغير عزاوي حمدي عبيد 1953 1

109 فاضل سلمان محمد المعموري فخريه عبد 1960 2

110 حظيه شاكر حمزه الذهب نهايه حسين 1937 1

111 وثينه لفته عبدهللا الجوازري خيريه حميو 1944 1

112 خزعل  كاظم  هندي  منصوري طليعة  حسين 1956 3

113 سهيل نجم عبود خالد بتاوي علي 1946 1

114 عدنان كديمي حداوي  جربوعي هديه عبيد 1952 2

115 رجيحه  مهدي  غازي  الذبحاوي فاطمة  عباس 1955 1

116 نغم نجاح خليف المعموري امل ابراهيم 1977 2

117 صباح  حسن  عبد الجحيشي شنينه محمد 1956 2

118 بثينه زكي عزاوي عزاوي مسعوده داود 1936 2

119 يحيى جابر كاظم الحسيني غنيه هاشم 1954 2

120 رحيمه جابر محمد جاسميه مجيد 1953 1

121 مجيد مهدي محمد الحسني حسينه سلمان 1939 1

122 عيدان مظهر راضي الهاللي ناهيه جاسم 1952 1

123 حمزه كاظم عالوي نافعي تركيه عزاوي 1949 1

124 زعال صليب جمر السلطاني كميله عبيد 1943 2

125 كظيمه كريدي بعيوي الجبوري عيده عبد 1947 1

126 هديه سندان علوان الغراني حصه جاسم 1947 1

127 خالد عبيس حسين المعموري عوفه مشجل 1955 1

128 فخريه مهدي حسين الحسيني قويله عبد هللا 1952 1

129 صبيحه ركبان عبدالنبي صبي كريمه حسين 1942 1

130 عبدالحسين كاطع حسون البوجاسم زهرة عبادي 1951 1

131 فخريه جاسم محمد الحالوي طيره محمد 1945 2

132 مرزه عبيد تومان الشمري زنوبه حمزه 1952 1

133 داود حسن  اسماعيل  اسماعيل هنونه  ابراهيم 1938 1

134 عبدالحمزه حسون عبدهللا الوطيفي فخريه حمزه 1954 3



135 حسن علي حسون الخفاجي مائده عبدالحسين 1989 2

136 محمد ابراهيم سالم الخفاجي زهره زباله 1954 1

137 زريه جاسم محمد العيساوي زهيه حمزه 1953 2

138 عباس حبيب نصر هيدان ركيه علي 1952 2

139 فضيله عبيس جاسم البو عنه فطوم عيدان 1942 3

140 هيفاء محمد جواد الحسيني نعيمه عبدالساده 1949 1

141 سعديه كريم سنز البو جاسم حسنه محمد 1955 1

142 عالء عبد االمير حسين الشعبان زكية محمد 1955 2

143 مفيد جليل عبد العباس عوض مليحه امين 1955 3

144 شكريه عبد هللا بلبل غازيه ظاهر 1954 1

145 شكريه حسين شنان الشبالوي فريجه شبيب 1952 1

146 زكيه جدوع كريدي شاهر عزيه حمد 1936 1

147 حكمه ابراهيم جاري بيبي بلوج 1953 1

148 حبيب سلمان علوان نخيالوي شياع حميد 1952 2

149 عثمان خليل اسماعيل الكوام جروه جواد 1955 3

150 رابعه مهدي عبود الزاملي فطومه حمد 1948 1

151 حسين بريسم مزعل اليساري مهيه حمود 1953 2

152 حيدر ناصر رشيد العجيلي نجمه عبود 1947 3

153 سعاد مزهر جياد البوشي نعيمه عذاب 1948 2

154 منذور حسين جاسم وطيفي كنطار ثامر 1953 1

155 حوري علوان حسون اجعفر نشميه هاشم 1951 1

156 هناء محمد سعيد ناصر ال جالد سعيدة  سعيد 1947 1

157 سليمه كاظم جواد تمامه عبد 1952 1

158 حليم كاظم جواد مزيداوي سكينه جاسم 1956 1

159 رحيم عمران موسى حصيني فهيمه حسن 1947 2

160 رضيه عبود عباس الخفاجي منسيه جاسم 1953 1

161 علي حسن جاسم الشبلي فطيمه محين 1946 2

162 مهدية حبيب فليح حسن فضيلة فضيل 1940 1

163 رجيحه حسن جار هللا بيارمه افطم علي 1953 1

164 امل محمد رؤوف حسن شنون منصوره عبد الحسين 1949 1

165 نبيل مقداد جواد عجام كفايه محمد جواد 1951 2

166 عليه كاظم عبد الخالدي نجمه عبد 1949 1

167 فالح محمد عبيد الجنابي عليه عبدالشهيد 1950 1

168 حميده جابر كاظم الحسيني غنيه هاشم 1955 1

169 نعمه سعيد محمد حسن الخياط جوزة جاسم 1942 2

170 علي نجم عبدهللا الجنابي صنعه حسن 1952 1

171 خضير عبيد سعيد الجنابي هلول عزيز 1956 2

172 هديه عبد مشجل جعيص سهيه حسين 1947 1

173 سعد شاكر رزوقي الصالح حميده ناصر 1955 2

174 فردوس رزوقي جابر علوش نجيه ناجي 1950 2

175 سعديه حمد سعدون العكيلي زنوبه مطر 1953 1

176 كريمه محي حسن حصيني زله طرفه 1940 1

177 فطومه زاير علي صجبه علي 1950 2

178 سميره اسماعيل سهيل الخشخشي فطيم سلمان 1952 1

179 متعب سرداح ياسر الالحج حضيه حسين 1955 1

180 محمد عمران عبيد وطيفي فضيلة ردام 1979 2

181 هادي منصور حسين المعموري ثرية عبيس 1951 2

182 افتخار قحطان جنديل الجنابي فرحه بردي 1945 2

183 حهاد هجوج عبيس الخفاجي نوفه مرزة 1953 2

184 فطيمه داود عبيس المرشدي موحه زغير 1951 1

185 رياح محسن عوده العبد هللا بهيه عبيد 1954 1

186 اكرم علي حسين عبود زكيه صالح 1956 2

187 هيفاء علي فهمي عبود الخفاجي فخريه مال هللا 1951 1



188 كاظميه عطيه وردي المعموري عوفه ناصر 1949 2

189 رجيحه كاظم مزعل االعرجي غنيه عبيد 1950 1

190 كريم  عجه عبود جبور بهيه مطر 1962 2

191 هاشم ربيع لذيذ الحجيمي هظيمه عطيه 1953 2

192 جنان خضر ناجي علوش فاطمه حمزه 1956 1

193 سعديه شاكر كريم الحمد هديه مزهر 1955 1

194 حمد عليوي هارون الشمسي فلفلة عبد 1954 1

195 سلمان مطلب كاظم العجيلي سكنه عباس 1943 2

196 جعفر عبدالحسين نعمان الخزعلي زهاله محمد علي 1948 2

197 عايد عباس كاظم ال عبدويس كظميه مجيد 1953 2

198 جاسم علوان حسن حسن زهره حسن 1953 2

199 زغير عجيل فارس الدليمي قنيده جبر 1947 2

200 فضيلة رزوقي كريم ال عبد الرضا فاطمة محمد علي 1958 2

201 رزاق ابراهيم هاشم الالوندي فخريه عمران 1946 2

202 بدريه كاظم علوان المسعودي خضره عباس 1943 1

203 حميد حسين علي الكرطاني كيفيه ناصر 1954 3

204 بسعاد عبد الجميل الوطيفي فطيم حسين 1954 2

205 اميريه جاسم حمود الربيعي ريمه عمران 1956 1

206 فاهم كزار عوده المسافري سعده حسون 1953 2

207 قزاي تركي محمد الجنابي رسمية ثيل 1950 1

208 توفيق اسماعيل علي العبيدي حسنه جاسم 1951 2

209 ختام كريم موسى المؤذن صبرية حسين 1962 2

210 سميره فرحان ذياب بني عجيل جويده حسن 1953 1

211 مجيد كاظم عبود حمزه صبريه عبدهللا 1954 2

212 سلمى عبد االمير حسون وتوت نجيه شهاب 1954 1

213 نجيه محمد كاظم الخاقان سميه سلمان 1940 2

214 نجوحه محمود بزركان بزركان تاضي هاشم 1951 1

215 عدنان عبدالرحمن غالب الجمعه شريفه مصطفى 1952 2

216 ليلى مجيد رشيد العماري فطيمه كاظم 1951 1

217 عذراء عبد الحميد جاسم الوطيفي قسمه علوان 1952 2

218 مطشر مشير جاسم الموسوي نجيه جمعه 1952 2

219 نوريه صكب عبيس البجري فطيمه عبدعلي 1950 1

220 وضحه محمد حبيب المرشدي هبوب خليف 1952 2

221 حكمه عبيس حسون جميله  كشمر 1935 1

222 حسن علي عبد البيرماني نجاة صالح 1951 2

223 هاشميه دعيج جساب شيخه محمد 1937 1

224 طرخان محسن ختالن الحسين جوديه كاظم 1950 1

225 محمد علي كاظم المعموري منجه حمزه 1948 2

226 صالح كاظم احمد بدير قسمه خضير 1956 2

227 تركي حسن علي ياسي معصومه مهدي 1940 3

228 حسن عباس ظاهر الجحيشي عفته طاهر 1949 2

229 وداد جواد كاظم التويجري غريبه كاظم 1954 1

230 فطومه محمد صالح دليمي رفيته ابراهيم 1953 1

231 محمد عباس مرداس الجنابي رجيبة  نايف 1956 1

232 طالب عبود سرحان الجبوري صليبه مبرد 1949 1

233 نظافة عباس ملوح المسلماوي رباب مايح 1951 1

234 مرهونه علي حمادي المحنه زهره احمد 1945 1

235 فاطم محمد حمزه العبيدي حمده خلف 1943 1

236 حسينه مكرطان مزعل عباس حمزيه خليف 1951 1

237 صبريه محمد سلمان التميمي حمزيه عبيس 1955 2

238 حميده كاظم عبدعلي الكعبي كلثومه علوان 1945 2

239 سهام نعمه بد كميله وناس 1953 1

240 محمد اسماعيل ماضي حسناوي هاشميه حمادي 1947 3



241 بدريه كاظم حسن الخشخشي حسنه حسن 1946 2

242 شكريه منسي حسين حسين شفيقه عبود 1932 1

243 كاظم عبد علي عنين محمودي بلجت محمد 1955 2

244 فردمس عبدالحسين جواد تقو شعاع سعيد 1950 1

245 حليمة حسين رميض الجالد ظلمة  مجيد 1944 3

246 جاسم حامد مزعل النافعي ملكيه جبر 1945 2

247 فردوس محمدعلي شاكر وتوت كافي كريم 1950 1

248 فاطمه جاسم انغيمش الجعيفري نوريه حربي 1951 2

249 فاهم عباس نعمان العويدي جوهره حسن 1951 1

250 نوري محان علوخ سلطاني حسن حسين 1945 2

251 ضياء عبدالخضر عباس الشافعي حمديه مهدي 1950 2

252 رجاح عبيد حران اجعفر بسعاد طاهر 1955 1

253 عبود ابراهيم حاجم المعموري سهر خليص 1941 1

254 حمديه حسن محمد الخفاجي خيريه كاظم 1948 1

255 راجي عبدالحسين شمران المعموري مظلومة سمير 1951 2

256 طه حسن عباس الشجيري سميجه حيوان 1947 2

257 سعديه جبار فارس خواجي فريحه عبود 1956 1

258 فوزيه علي عبد الجنابي نوفه حمزه 1956 2

259 محمد جهاد حسن كركوش عفت رشيد 1949 1

260 اسمهان عليوي حمود صباح ملكه خضير 1956 2

261 ذيبان هادي جريدي الجصاني حمديه جوده 1953 2

262 مديره سعيد مغير الجمالي سويده علي 1942 1

263 حمزه غازي علوان المنصوري فطيمه حسين 1954 2

264 عزيز عبد العباس تايه جعيفر هديه مزهر 1941 2

265 حميده محمد جواد الرهيمي شكريه حسن 1935 2

266 دعوه حمزه حمود حمود نشميه عبيس 1941 1

267 كاظم  سعود نايف الجرواني نوفه سلمان 1940 1

268 حسن جابر عمران الربيعي حكيمة جواد 1950 1

269 فاضل  هادي كريم البياتي سعيده عبود 1951 2

270 .قحطان كامل كيطان  مسج رشيد 1948 1

271 عبدالحمزه كاظم منصور المعموري حسنه كاظم 1955 2

272 جميل عبيس مرزوك الموسوي حبيبه صالح 1954 1

273 حميده طالب  حسين الشرع نجات راضي 1953 1

274 جواد  كاظم  صالح  عبدان حمزيه  ناجي 1944 2

275 محمد حمزه عليوي العليوي زكيه اسماعيل 1956 2

276 ملكليه موسى عبدهللا الطائي كتبه فدعوس 1945 1

277 علي جبار محمد جوازري مديرة حسين 1961 2

278 هاشم عزيز علي المحنه نوريه حمود 1946 1

279 حميد حسن كاظم نجيه حمود 1940 1

280 جميله خضير كريم الربيعي حسنه شمخي 1959 3

281 منذر عبيد راضي الخيكاني ثكيله حسن 1949 1

282 فضيله حسين محمد المسعودي مغيره حسن 1951 1

283 سلمى عبيد محيسن البو جاسم حنينه حسون 1952 1

284 حسيبة عباس كسار الجنابي شاية عباس 1954 2

285 فاطمه عباس حمزه الجمعه سكنه حمزه 1949 2

286 عبيد سلمان حسن الجحيشي زهره عبد الكاظم 1956 2

287 عبدالحسين دحام كسار جميالوي سعيده عبدعلي 1932 1

288 عبد الرضا عبد الحسين عبد الزهره الجيالوي صبيحه طالب 1942 2

289 نزه عبد هللا عاشق شمري زهيه دهش 1953 1

290 مهدي خضير عبد علي البو سلطان زهرة فاضل 1953 2

291 حسن عبد االمير عبود ستوت نجيه موسى 1949 2

292 نعيمه محمد حسين خضره رستم 1952 1

293 حسين عباس موسى الجرياوي اهديه عبدالحسن 1955 1



294 عيشه عبد الزهره حمادي الرماحي فطومه جعفر 1937 2

295 عبد الحسين  مراد سلوم  العماري جماله عبيس 1952 2

296 فليحه حسين علوان العفيني زكيه عبيس 1952 1

297 سالم عبيد عباس العويسي انيسه حسين 1953 1

298 نبأ جابر امين االمين نجاة جودي 1954 1

299 محمد حسين دوهان كلموده لحيدي 1954 2

300 عواد حمزه عبيد غريري حمده عبود 1945 1

301 حسن شمر عبد هللا الحمداني عليه عزيز 1954 2

302 عليه حسين شالل الجبوري شنه عذاب 1950 1

303 غازي محسن عيدان الخالدي حرفه وطبان 1955 2

304 فاطمة عيسى علي المسعودي صعيبة مزعل 1949 3

305 فتاح عبد الحمزه بنيان السلطاني خاتون حمزه 1951 2

306 شاكر عليوي سلمان الخفاجي فضيله عبد 1950 1

307 منديل حسين علي ابو حصان نسمه مهدي 1947 1

308 شالل غازي حمود الشيباني شوغه كاظم 1947 2

309 حاجم كاظم حسين النافعي هديه شاهر 1952 1

310 جواهر جمعه مهدي الجبوري خطيه حربي 1949 1

311 غالب حميد عبيس الشريفي حورية كاظم 1956 2

312 نجم عبدهللا نصر السراي شنينه زاير 1945 2

313 عليه ابراهيم خلف حالوي بدريه سعيد 1942 3

314 شكريه عبد الشاه علي علي صفيه عزيز 1956 1

315 سعيده حمد صالل عيفاري ماصار عبود 1945 3

316 محمد كاظم ثامر مسعوده علي 1953 2

317 علي عبود صنيدح السلطاني خلعه عباس 1928 1

318 كمال عبد المهدي عبد الحمزه المعموري منتهى رشيد 1946 1

319 حمدية عبود حسون الجواري قادرية خلف 1956 1

320 هديه عليوي عبادي الطائي فخريه مصيخ 1954 1

321 فطومه عبد علي خلف فدمه محمد 1951 1

322 حسيبه حمزه حسين المسعودي ردافه حمود 1953 1

323 رضيه ناصر منذور منذور عزوزه رميض 1952 1

324 صالح عبد المهدي جغيل الشمري كمونه عمران 1952 1

325 جواد كاظم عباس الخزاعي فاقت منجي 1955 1

326 فوزية كاظم جواد محي الدين صفية قاسم 1947 2

327 صباح كاظم عبيد مرشدي دخيله حسين 1953 2

328 لهمود جرين امير جربوعي عمره جاسم 1932 2

329 رسميه سويف جاسم الطائي زهره جاسم 1951 1

330 فضيله مرزه جاسم جاسم نعيمه نادر 1933 2

331 ليث عبدالستار رشيد الصابري صبيحه رشيد 1951 2

332 منى عبدالحسن حسين المساعدي هظيه هادي 1930 1

333 اميرة خضير عباس المسعودي طيارة مهدي 1956 2

334 لميعه جاسم محمد لبجه حسن 1955 1

335 اركان علي عباس الشجيري شريفه ياسين 1981 2

336 احمد صخيل مطرود الجنابي خميسه مصلح 1953 2

337 ليلى عباده محمد شاهه عزوز 1950 1

338 مدينه ناجي محمد فتله فطيم عبيد 1950 1

339 مبارك محمد حسن العلواني فيضه خلف 1947 1

340 خوله حوران مطر ال جاسم سعده بزون 1954 2

341 نعمه عليوي موسى جنابي هيله جيثوم 1956 1

342 عبيد محمد عيسى حمزيه جاسم 1947 1

343 سعدون سالم محسن الجنابي ترفه حسين 1954 1

344 فليحه حسن عليوي الخفاجي نجمه نجيد 1951 3

345 باسم تركي اسماعيل راهي حمزيه خليل 1973 2

346 اميره  هادي  رحمن  السلطاني عنيده  حمزه 1954 1



347 عبدالكريم رحيم حسن العفيني عطيه محمد 1939 1

348 نظميه عويلي عبد الحسين حده عيسى 1952 1

349 نوريه عذاب رمضان ترفه موسى 1941 1

350 سوده منوخ حمزه الجبوري غداره هربوت 1954 1

351 عادل خضير عباس الكروش مكيه غني 1949 2

352 امنه راضي حسين بربوك سلطانه رحيم 1952 1

353 محمد علي عطية ناجى البو عليل عمشة  نا جي 1945 2

354 قسمة ابراهيم علي المرشدي نجية عبيد 1947 1

355 حسنه عبيد حسين الجحيشي فته طويل 1956 1

356 عليه اسماعيل ابراهيم البرغش نورية عبيد 1955 1

357 حميد عمران ضامن ضامن عبده وشل 1939 1

358 حسن بدر موسى المساعدي كتبه محمد 1959 2

359 مائده موسى جواد الراشدي فضيله عباس 1955 1

360 طه ياسين مهدي الدواليبي شكريه جاسم 1954 2

361 فاطمه سعيد حسين العيفاري غازيه علوان 1953 1

362 صباح حسن عبد البيرماني منصوره حسين 1954 1

363 عوفه حسين علي القرعاوي مانه كاظم 1952 1

364 حده رجب مغير عزاوي موحه فيصل 1942 1

365 حياه خليف جواد الوطيفي بدريه مصيخ 1953 1

366 نظام  علي عمران الشاله وزيره مهدي 1947 2

367 سميره اسيود عبيد الواسطيه مكيه محمد 1945 1

368 مالك عبدالكاظم راضي عويجيل حوري سدخان 1953 2

369 محي صاحب كاظم الخشخشي نوريه حمزه 1948 1

370 رجاء شاكر احمد العبيدي فريضه محمد 1949 3

371 صالح مهدي محسن الزغيبي بدرية عمران 1953 1

372 عباس ورور كاظم الطائي عطية حمزة 1951 2

373 حفظي عبد االمير عمران الربيعي شنيار بديوي 1942 1

374 ساجده عمران علوان الكواز كظيمه سردي 1942 1

375 علي عبيس مهدي مزيداوي صفيه كاظم 1953 1

376 عزيزة غالي حمد العريمش رفعه حسان 1946 2

377 راضي مغيطي حمزه العيساوي شغيه عداي 1954 1

378 نظيره عذافه محمد حسين بدريه هاشم 1947 3

379 حمزه حسين كاظم البوعبد هللا كظيمه حمزه 1951 1

380 نورية كاظم فارس الترابي زهرة كاظم 1949 2

381 صفيه حسن عباس الشجيري سميحه حيوان 1956 1

382 طالل عبد الرضا سمرمد الفلوجي حوريه سنيد 1956 2

383 عيسى حسين عزيز القيسي شمسة محمد 1930 2

384 احمد حميد قنبر الخطاب زهره حسن 1948 1

385 علي جالب صفر الجبري زهيه عبود 1961 2

386 نوال مهدي سرون الجنابي مريم عبدالغني 1947 1

387 عبدالحمزه محسن عالوي الساري شاته سماوي 1952 2

388 مثمه عناد عطيه الشعبي طلبه عناد 1950 1

389 رسميه سلمان خضر العيساوي ضغيره جاسم 1930 2

390 نعيمة عيسى صالح الموسوي هاشمية سهر 1949 1

391 راجحه محمد حمزه الدهيمي خضيره سلمان 1951 1

392 علي محمد فرحان سعيداني كظيمه عبدعلي 1949 1

393 وجدان فاضل جاسم الغانمي شكريه فرحان 1976 2

394 سعدية مجيد عبود شبر طليعه محمد 1956 1

395 كاظم عبد حسين الطائي نوفه حسن 1956 2

396 خيريه عبدالرزاق عبيد الغريباوي جوريه خلف 1954 1

397 صباح محمد راضي نسوم كزار 1953 2

398 حمزه كاظم عامر حلوه علي 1954 1

399 عائده منسف جوده الصالحي نجيبه مطلك 1942 1



400 جبار عبدالحسين كاظم حسناوي نوريه عبد 1956 2

401 عبدالمحسن عبود فرهود الشكري جميله حسين 1956 1

402 رباب محمد عبود العمران هيبه احمد 1956 1

403 سليم مزهر مجول العيساوي معينه كاظم 1950 1

404 نزيهه عباس ظاهر الجحيش صخيه مايح 1949 1

405 حمزة كاظم ابراهيم جبوري وضحه موسى 1955 1

406 كاظم عبيد محمد الرفيعي حسنه جاسم 1954 1

407 حسنه حسين شنين العالك صفيه معيوف 1930 1

408 زينب خلف عبد صفيه كريم 1953 1

409 عباس عجزان صكر السعيدي حنتاوه كاظم 1949 2

410 صاحب حسان عباس ابو كفشه نعيمه احمد 1942 2

411 محمد سكر مراد البوعبدهللا هنديه عياده 1947 2

412 أمل   صاحب   هاشم   الحجار نوريه مالك 1955 3

413 نهادة ختالن طاهر الفحام خيرية سعيد 1956 1

414 ثريا عبيد حميد الجحيش مطروده ابراهيم 1944 1

415 فاضل عباس حسن النجفي صبيحة كاظم 1967 3

416 بتول ناجي كاظم دندح شفيقة حسن 1956 1

417 رسميه حسين جمعه فطيمه جاسم 1950 2

418 فتحيه عبيد سماعيل الدليمي مائده جابر 1953 1

419 عبدالوهاب مجيد عباس الرهيمي فاطمه جواد 1947 2

420 بهية حسين كنيج الدليمي سكنة حمد 1940 3

421 علي محمد حمزه الشافعي فاره طعمه 1951 2

422 رسميه شتيوي حسين المساعدي نعيمه اهنيدي 1954 1

423 حسن نعمة محمد محمد رهيفة محمد 1951 2

424 فوزي خليل ابراهيم العبيدي حمديه حسين 1955 1

425 تركيه شهاب احمد البوحيه رحيمه فندي 1950 1

426 نوال  علي  صالح كرمه فضيلة محمد حسين 1953 2

427 عليه صالح مصيخ يساري صبيحة هاشم 1952 1

428 يعقوب حسن حسين التميمي رباب ناصر 1945 2

429 زهره حسين عليوي سويدي سرحه كاظم 1949 1

430 هيام حسين جابر الحمر ناهده نوماس 1954 2

431 هادي محسن علي المسعودي نعيمه كاظم 1947 1

432 منيع حنتوش حمزه العيساوي فضيله عزيز 1954 1

433 حليمه  جمعه ادريس االدريسي فخريه حبيب 1947 2

434 اميرة عمار موسى الكيم صالحه راضي 1949 3

435 حمديه كاظم عجيمي فنهراوي كظيمه مطر 1948 1

436 فضيله كاظم عبود الجبوري كميله كاظم 1950 1

437 سالم مظلوم حسون الكواز زكيه ناصر 1938 2

438 رائد عبد هالل هالل شاهيه محمد 1978 3

439 حليمه كاظم حسين طياره رميض 1951 1

440 رسميه محمد حسن ريمه محسن 1946 1

441 سلوى علي صبار البوشيخ عبد هللا شعاع رحيم 1968 2

442 صبرية خضير غضيب الحسوني هنون كليب 1905 1

443 سهيله محي حسين طوير شعاع مجيد 1952 1

1 رحيمه هادي خلف العامري صفيه عبد 1956 1

2 سعدية مطر حسن الجنابي شاله عباس 1944 2

3 زينب نعمه زيدان الجوران تسيار حسان 1955 1

4 حبيب كريم علوان علوان بيبي عبيس 1951 1

5 خطاب شنان موسى البوعيسى ذهيبه فيحان 1954 2

6 علي جاسم محمد الشجيري حمزيه حسن 1939 2

7 ليلى حسين علوان الجميلي بهيجه كاظم 1945 1

8 عليه حسين صبح ايساري مذبوبه غثوان 1956 1

9 حامد محمد منصور القيم بدريه هجيج 1953 2



10 محمد عباس ديوان التميمي هديه هندي 1944 2

11 فرحان كاظم ساجت السعيدي زهيه فرمان 1952 2

12 هادي  عباس  حسن  حسن ساعه مهدي 1943 2

13 عباس حسين علوان علوان وداعة علي 1954 2

14 مجيد  عباس  عبيد الرجيبات وزيره محمد 1955 2

15 سعيده عباس خشان الجبوري جدعه غالي 1945 1

16 حسن عبد الحر جاسم الخفاجي جلوه مشير 1951 2

17 حسين فرحان عكنش عكنش زهره موسى 1951 2

18 سعديه جواد كاظم حسن زينب عبد الرضا 1954 1

19 هناء خماس خلف الدريس مظلومة عبد القادر 1955 1

20 عبد الهادي كاظم حسين شميس نعيمه حسين 1947 1

21 سعديه مهدي ناجي الطائي شرجيه جميل 1953 1

22 فائز عمران  عزيز البيرماني ليلى محمد 1954 1

23 حميده عبيد علي المعموري ندامه حسين 1949 1

24 حمزه رشيد صكر الظفيري صفيه سليم 1955 1

25 سالم شذر حمزه المعموري عيده غنام 1951 2

26 هالل محسن مهدي صالح سميه محمد 1982 3

27 حسنه محمد سلمان الدويجي تركيه عبدهللا 1955 1

28 عبدالرضا حسن عبيس المنصوري شدهه مخيف 1941 2

29 تركي سلمان صجل المعموري نسمه محمد 1952 1

30 اسماعيل محمد شريفي الراجحي ملكه حسين 1956 1

31 فهيمه عبد علي خضر جميله بطاح 1941 3

32 فيصل سلمان عليوي الشجيري سعده كريم 1956 2

33 نضال شهيد حسن هجول حميده ابراهيم 1957 2

34 خالد عربي خليل االبرشي ملكه سلمان 1940 3

35 يوسف حسين حمزه الخشحشي شكريه حنتوش 1954 1

36 نبية ظاهر عبيس وطيفي هندية مشهد 1947 1

37 محمد حمزة عبود خلفه حمزه 1944 2

38 حميد جاسم محمد الطائي حاسينه عبد 1956 2

39 كاظم كاطع اسفيح ارستيماوي مصيعه حسوني 1948 3

40 نداء رزاق محمد الكبيسى فوزيه محمد 1967 2

41 مكيه ناجي عباس ابو العيس غنيه نوشي 1950 1

42 محمد كرم نجيب موسوي بعدهن مهدي 1947 1

43 حمد جابر حمد الحسيني غريبه جارهللا 1950 2

44 زهره جواد علوان الشمري رتبه عبدالوهاب 1948 1

45 حمزه مكي ايدام الشطب رهيفه كزار 1956 2

46 هادي علي عوده المعموري سكنه كماش 1952 2

47 حسن شنباره حمود المرشدي سكنه عراك 1914 3

48 حمزه عبدالواحد حمادي الهيتاوي هاشميه كمون 1945 3

49 ناهضه حميدان طخان الحميري نجيبه عبد هللا 1955 2

50 صبيحه علي عبود الرماحي زهره  جواد 1952 1

51 هناء عبدالكاظم عبدالرضا العسلي انيسه شعالن 1952 2

52 حسن هادي محسن حصيني مديحه عبد الحسن 1946 2

53 سالم زكي كاظم األنباري حزمة جرمط 1946 2

54 نجية حميد حسين البعنون خيرية محمد 1952 1

55 هشام محمد عمران العمران بدريه محمد 1953 2

56 كاظم جبر عباس عيفار صفيه حساني 1941 2

57 نجيه هجهوج عبيس الخفاجي نوفه مرزه 1944 1

58 محسن جاسم محميد مزيداوي فاطمه خضير 1952 2

59 فاضل كاظم جار هللا القيم فخريه علوان 1949 2

60 حياة ياسر راقي راقي ساعه عبد الزهره 1947 1

61 رحيم عبدالكريم مانع المرزوك صفيه عبود 1953 2

62 سليم كاظم ناجي العالك منتهة علي 1954 2



63 ماليه راضي كسار السلطاني شويله مجيبل 1944 2

64 ليلى  عبداالمير  نجم  الربيعي بدريه  جبر 1954 1

65 فضيله ورد عليوي العويدي حنفه كسار 1953 1

66 محسن عبيس جتان الشمري ريمه مطر 1953 1

67 عريان حسن عبود الموسوي هاشمية نور 1952 1

68 سامية مرزه حمزه الخفاجي فطومه عيدان 1954 1

69 عالء عباس علي المرعب غنية  هادي 1956 2

70 فرحه سهر عباس خيكاني حمده عبود 1954 1

71 رضيه مطر هريش جرو كرجيه غزاي 1953 1

72 قسمه عبيد شناوه الخفاجي كلثومه علي 1938 3

73 سعديه رحيم كريم السلطاني عبيسه صاص 1951 1

74 وزير زغير حسوني صليخي هدية  محمد 1953 1

75 غازي حسين مراد الخيكاني حميده علي 1951 2

76 علي هادي درويش معصومة ناصر 1949 2

77 كريمه دبيس جمر الجربوعي قسمه نعمه 1946 1

78 عبد الزهره بخيت حجيل الزاملي دله حسين 1953 2

79 عبيس صالح مهدي الجنابي زهره عليوي 1945 1

80 علي طالب علي اليساري جماله نذير 1951 1

81 خضير عباس حسين رواجح عباسيه كاظم 1951 2

82 ازهار  حسن  جواد  الكاظم فطيمه  عباس 1969 2

83 مدينه مهدي جليل بقلي ملكه غزاي 1956 1

84 كتبه جالب محمد البوطيف عباره سمير 1955 1

85 زهرة محمود حمزة الجميلي ليلى دعبول 1949 1

86 علي حسن محمد الدليمي بدريه رفيق 1950 1

87 فاطمة حمد عطيه ال زوين نازي محمد 1952 1

88 فاضل جاسم محمد نجيبه عبود 1956 1

89 احمد نايف كاظم اليساري كيفية  عبد الحمزة 1954 2

90 فيصل حسين ابراهيم صليخي لذة حسوني 1956 1

91 سهيلة عبد الجبار عناد ال خليل حمزية عباس 1946 1

92 حسن راشد نعمه الرفيعي فرحه حمود 1955 2

93 حسن علوان حسون الحسناوي بهره طه 1945 1

94 فخرية عبد عناد الجنابي جريشه جبار 1953 3

95 بدريه كريم شهاب الجبوري فوكهن حسون 1937 2

96 حمزيه مطرود  علي الشمري جدعه كاظم 1954 1

97 صالح  جاسم  محمد  الفؤادي جميله  امين 1950 2

98 بتول عيدان حمزة حمادي بسعاد عيسى 1956 1

99 ربيه وناس حسن الداغر مرهونه عباس 1947 1

100 فائزه عبداالمير كريم الدليمي زهره زغير 1953 1

101 طليعة حميد مرزة العلواني شكرية ديام 1953 2

102 سالم جبر علوان الجبوري شدهه عباس 1956 2

103 قيس هادي دليمي فخريه محسن 1954 2

104 حليمه عبدالعالي حسن الكيم غازيه عبود 1951 1

105 رحمان طروال عليوي ال سريمج عندوله ذرب 1955 1

106 عادله  عباس طارش التميمي دوايه متعب 1950 1

107 ابراهيم محيل فرحان الرفيعي طليعه دهش 1948 2

108 فاروق نذير عباس البومصطفى بهيه منصور 1945 1

109 كريم مرزه الجريذي الجبوري عطية عزيز 1943 2

110 غيدان كاظم حمزه العوادي مناره عباس 1956 1

111 فوزي جواد حسن الحمزاوي بدريه حسين 1954 1

112 عبدالحسين حمزة ناجي عبدان يافة جابر 1946 3

113 مهدي حمزه كليل بدريه يعقوب 1956 2

114 نجيه حمادي وسمي الرجيبات روميه عبدالحسين 1939 3

115 راجحه سلمان جعفر المؤذن برتقاله علوان 1953 1



116 بهيه عبيد عراكي زكيه محمد 1942 1

117 ياسه شنين عبد ملكه عليوي 1950 1

118 فوزيه عبد الرسول حسين مريم جواد 1951 1

119 جبار حميد علي المنصوري شهيدة جاسم 1952 2

120 جاسم عبد شطب الشطب زنوبه حسين 1934 1

121 نعمه شنان ديكان الجنابي غازيه عبود 1954 2

122 سليمة مكوطر كاظم الخفاجي غدارة عبادي 1955 1

123 عماد هادي فليح العرفاني كظيمه احمد 1956 1

124 بشرى صالح عليوي الفتلي سعديه  كامل 1956 1

125 حميده خليف عبيس المعموري هيله شعبان 1953 1

126 حمزه راضي عبيد جبر وضحه جبر 1922 2

127 فاضل مرموص كاظم صلخي روضه خلف 1940 1

128 حسن حسين عبود الرجيبات فطيم عبد الجاسم 1956 1

129 علي عليوي عبد الخفاجي هاشمية سلمان 1956 2

130 هضمان عبيد عبيس العالك كلثومه حسين 1951 1

131 صنعه عبيد راضي فوكهن حسين 1947 3

132 محمد عباس حمد الدهيمي بدريه كاظم 1953 2

133 حمديه فاضل عباس الكريم فاطمه حسين 1951 1

134 عبد الزهره صالل عبد مهاوش عسله كاظم 1953 3

135 عبدالعظيم وداي هادي بدريه كريم 1953 2

136 كاظم احمد حميدان العميدي سكينه ختالن 1954 1

137 كردي  جريان عبيس وطيفي صبريه مشجل 1955 2

138 صفاء سعد مزهر  المعموري سليمه  ابراهيم 1954 1

139 دوش مطر ثويني سلطاني نوره محمد 1947 2

140 بدريه حمزه سعيد ربيعي هديه محمد 1947 1

141 كظيمه عبيد خليف جنابي بدريه اسماعيل 1949 1

142 سعد يوسف عبد حسنه عبود 1954 2

143 نظيمه ناهي مشجل السعدي نبعه حتروش 1953 2

144 علي نعمه حمادي كظيمه هادي 1955 1

145 حمزيه  طعمه عبيس المعموري ردافه عمران 1951 1

146 علي حمزه عبد الباقري مهديه كريم 1959 2

147 سليمه عبدالحسين نومان عمشه حسين 1946 1

148 فضيله كاظم رشيد رشيد هالله سلمان 1954 1

149 فوزيه عبد مطرود المطرود منتهى حيدر 1939 1

150 خضر ناصر حسون ربيعي عطيه جواد 1950 1

151 حسن عبود علي الطفيلي نوريه شهيد 1942 2

152 نعمه عبد محمد حصيني زهره عبيد 1948 2

153 محيسن خليل معين مرشدي سالمه ظاهر 1955 2

154 كريمه بخيت عاشور العاشور هديه خضير 1946 2

155 شاكر صاحب غبن الزاملي اسكينه عبيس 1954 2

156 اياد ذياب جبار العفيني عذبه فارس5 1955 2

157 حيدر جاسم محمد حيدر فظيله محمد 1951 1

158 احالم محمود محمد مجيد شكريه احمد 1950 1

159 جبار هادي علي الهاشمي رفعه حسين 1946 2

160 حسينه علي جبار الزيدي فهيمه  داخل 1954 1

161 حسن عبيد حميد الخفاجي هشومه جاسم 1956 1

162 وصال طالب عيس العبيدي شكريه حسين 1951 2

163 سلوى مجيد مطشر العبيدي قسمه سلمان 1955 2

164 فائزه حمزه جاسم ال بريسم فخريه خليل 1954 1

165 عباس  حسين علي الكسار عليه عبيد 1951 1

166 صبحه حاتم شبيب مرشدي سكنه حساني 1953 1

167 سعيد عبد هاشم زكيه عباس 1948 3

168 امل عبد االمير عهد عهد فطومه كريم 1950 1



169 حسين عودة عليوي الجاسماوي زهرة علي 1956 2

170 تسواهن زكم عطيه عماري نجمه عبدهللا 1951 1

171 نصره خضير عباس حجاب حظيه كاظم 1956 2

172 ملكه مرعيص هندول المراد نزهه عبد 1932 1

173 قبيلة جودة كاظم القريشي حسنة هاشم 1955 1

174 مظهر عبيد راضي الخيكاني ثكيله حسن 1956 1

175 كاظم عمران عبيد وطيفي بيبي فجر 1955 1

176 محمد رضا محسن الشويليه زكيه عليوي 1954 1

177 صبريه علوان عبد العبد جهده حسين 1939 3

178 فضيله كريم علي العلي سته دردي 1949 1

179 لمياء نعمه عباس البو موسى رسميه مزاحم 1957 2

180 وزيره طعيم عبيس عبيس جبرة وحيد 1951 1

181 حامد جاسم حمادي حمادي نجية كزار 1952 1

182 زهره عبيد حسن الخفاجي هاشميه فاضل 1954 1

183 ناظم فاخر علوان العوض زكيه عباس 1951 2

184 هديه عبد الحسين عليوي الدليمي صفيه حسين 1955 2

185 هنيه حمود حسن الخفاجي فطيمه كاظم 1950 1

186 سميره محمد رخيص تالي طيره حسن 1947 1

187 علي كاظم رحيم محمداوي هند جاسم 1992 2

188 حسين علي جرمط العبيدي نسمه عيسى 1956 1

189 ظاهر حبيب عيسى الزوامل كتبه حمزة 1954 2

190 حظيه حسن سلمان سلمان شاهه حسين 1942 1

191 صبر جبر رسن الزيداوي كامله محمد 1949 2

192 طالب خليف جاسم السلطاني معصومه حاجم 1950 2

193 سعديه فارس عباس السلطاني صبيحه فياض 1956 1

194 رسول عليوي ناصر  المنصوري وفيقه  شناوه 1955 2

195 عبد الخالق حسين كاظم فهد وفيه حسين 1954 1

196 سعدي عباس هادي رويشدي نوريه عبد 1951 2

197 صبحي فليح حسن الحسناوي نعيمة ناجي 1943 2

198 فليح حسن عبد هللا عبد هللا شكريه حسن 1944 1

199 عبد حسين علي الحميري ويزي علوان 1942 1

200 كاظميه موسى عبدالسادة الجبوري لهيده حسين 1954 1

201 مكي جاسم محمد شبر خيريه علي 1940 1

202 عباس عبد الزهره احمد البو خليوي بدريه عيس 1954 1

203 حليمه شمخي راضي العادلي عباسيه دخيل 1944 2

204 نايف جوده تومان البو جاسم كظيمة راضي 1953 1

205 نشميه بازول تايه اليساري عاشور خلف 1937 2

206 كاظم  جبر عبدهللا عبدهللا منوه ظاهر 1940 1

207 شاكر حسين جابر العوادي حدهن مطر 1955 1

208 ملكه حساب عبيس المحمد عاشوره حسون 1955 1

209 خلف ابراهيم مناع الخفاجي جماله هايت 1940 2

210 سعاد علي عبد الرضا الزاملي فطيمه عباس 1951 1

211 وجدة عبداالمير جاسم الخاقاني حمزيه شعالن 1952 1

212 قدري خضير عباس الجنابي فرحه محمود 1951 2

213 حمزه سلطان عباس البوبهيه شكريه عبد الحسين 1949 1

214 هنوده مهدي عباس ال جميل شعاعه يوسف 1953 1

215 كظيمه خليل عطيه عطيه بيبي عليوي 1930 2

216 جاسم عبيد حسان بني حسن شكريه كاظم 1951 2

217 موجد شياع خفيف الكريشي غبيله سمسم 1943 2

218 عصام فاضل داود القصاب كميله محمد 1952 2

219 طالب عبيد نصار الحميري باشا علوان 1955 2

220 فاضل جاسم عبيس المنصوري حفيه عبيس 1954 1

221 سهام عبدالهادي فرحان ال واوي ام حسين عبدالرضا 1952 1



222 عليوي غالي حمزه عامري حمديه ضاحي 1951 1

223 نوفعه نصيف دهش المزارعه سرحه خليل 1937 2

224 عباس رحمن مهدي االعرجي رتيبه داود 1954 1

225 كاظم كريم حسين الزبيدي بسهي وادي 1945 3

226 عالهن صاحب عباس البدري فاطمه ناجي 1947 1

227 امل عبد علوان الصفار عطيه شنون 1947 3

228 نجاح  عليوي  جاسم  المعموري نعيمه  نايل 1955 1

229 حياة جمعه مهدي الجبوري حظيه حربي 1947 1

230 صفيه حامد حسن الربيعي هديه جواد 1956 1

231 زهره عليوي سكر الطفيلي وزيره عبد االمير 1950 1

232 فخريه مطر خضير جنابي ضويه طرخان 1956 3

233 زياده عبد رومي الرومي فناره  مسير 1951 2

234 غالب عبد عبد الحسين السعبري عذبه حسن 1937 2

235 حاتم ذياب عاصي المعموري حسنه شبيب 1956 1

236 حمزه حمد حمزه النواصر عليه خليل 1952 2

237 راجح عبد هللا منسي العفيني طلبه حمد 1954 1

238 طلبة عبد الرضا حسن الخشخشي عمشه حسين 1952 3

239 سكينه فتحي حمد وطيفي مخيفه عزيز 1955 1

240 كاظم حسن موات السالمي وضحه عوده 1948 2

241 حسن عجيل اسفيح المياحي عليه جداح 1951 2

242 سليمه هادي ناجي العواد طلبه موسى 1937 2

243 سعديه عبدالحمزة سالم العماري غازيه هندي 1947 1

244 جمهر شمخي فارس النافعي زهرة سلطان 1959 2

245 عالهن حسين رومي النصراوي ملكة عريبي 1953 2

246 بدريه ظاهر حسون جليحاوي وسيله شمخي 1946 2

247 زهره حسن علوان علوان فاطمه امين 1924 2

248 عليوي جاسم عبود الشباني زريه محسن 1950 1

249 بتول يحيى بربن البربن شكريه هادي 1945 1

250 جبار عبد الواحد كزار ال شغب شريفه فاضل 1951 1

251 نعيمه عبد عون علوان عوض صديقه حسن 1938 2

252 فائزه محمد عبد شكريه مظهر 1953 1

253 عالء مزهر خضير المطيري صبريه ناصر 1953 2

254 افتخار هادي جودي خوجه نعمه مهديه عبيس 1950 1

255 فليحه حمزه راضي العزاوي مجيده حسن 1949 3

256 علي حسين عبد البو صاعد زهره حمزه 1950 2

257 حمزه جواد كاظم الشكري حسنه محسن 1950 2

258 سعاد خالد عبد الجنابي صفيه محمد 1952 1

259 حياة عبيد علي الليباوي ماصارت محمد 1952 1

260 ابراهيم محمد خريسان العزاوي عالهن بدر 1972 2

261 حميده عبد الحسين عبيس النافعي جاسميه حسون 1951 1

262 عدنان شهيد سرهيد عيساوي حسنه حمزه 1952 1

263 عبدالمحسن عبدعلي شبيب عزاوي زنوبه فرقان 1945 1

264 صبيحه صاحب مدلول نديمه حمد 1955 2

265 ابراهيم عبد االمير حسن حنير مكيه عبود 1954 2

266 .منى اسماعيل ابراهيم  عفته جابر 1956 1

267 فاطمه علوان روضان الشاوي رباب علي 1947 1

268 ربيعه حسن جبر حميري كرجيه خليف 1955 2

269 اكرم فاضل حسوني فعيص فضيلة محمد 1956 2

270 رسول صاحب نهر مزيداوي يديبه حمزه 1955 1

271 محمد علي عبود الجيالوي حسنه عباس 1955 2

272 نزاره حسن محمد الموسوي حسنه حسين 1950 1

273 فهيمه يوسف هاشم نوريه كاظم 1952 2

274 سلوى جواد كاظم الجبوري ملكه دعيم 1964 2



275 فاطمه امين محمد علي العجام صبريه ناصر 1939 3

276 نجمة ردام مرجان المسعودي رشدة رشيد 1945 1

277 مهدي حمد دحام ال شبر سعيدة علوان 1955 1

278 بسعاد مهدي فليفل الشمري زنوبه حسون 1951 1

279 رزاق عباس رحيم العميدي بهيه محمود 1950 2

280 رجاء صادق جعفر الحسني زهره مصطفى 1949 2

281 عدنان هندو محيسن العزاوي صخيرة سرحان 1952 1

282 سميره خليل ابراهيم المعموري سعيده جاسم 1956 2

283 صبري سرداح ياسر الالحج حضيه حسين 1956 2

284 علي محمد جواد جعفر الحيدري رباب ناجي 1955 3

285 عبيس فرحان بشاري ليباوي كظيمه جوده 1954 1

286 شكريه ليلو عبدهللا الكوام اهظيمه جاسم 1952 1

287 سميره عبد الحسين جواد تقو شعاع سعيد 1954 1

288 حيدر نوري سلطان السلطان جميله بالل 1957 2

289 فواكه مسلم بدر المسلماوي فضيله جاسم 1951 1

290 بدريه علي شطيب حميري رهيه طنوش 1943 1

291 سهام احمد عيدان الربيعي هديه عيسى 1956 1

292 حسنه عبد الحسن وليد ال واوي زمعوده حمزه 1954 2

293 يعقوب يوسف خلف الدليمي رباب دحام 1954 2

294 علي عبدالحسين علي مزيداوي هاشميه عباس 1946 1

295 سليم حمش عليوي جواد صبيحه حسون 1952 1

296 ماجد  حليم شبيب الغريباوي راجحه كريم 1954 2

297 حسين حداوي حسن البوسن هيله عباس 1942 2

298 فهيمه محمد خضير العيداني وحيده خضير 1929 2

299 عبيد نغمش الحد العيساوي جميله محمد 1956 1

300 ثجيل عبيد زرزور العجيلي هاشميه دواي 1954 2

301 عليه نايف كاظم اليساري زهره شنان 1952 2

302 ساجده  يوسف  حمزه  الخفاجي زهره  ابراهيم 1939 3

303 نبيهه موسى رحيم مزيداوي فطيمه نهر 1947 3

304 صبيحه داود سلمان سلمان شكريه منوخ 1955 1

305 حده هاتف عبد الكاظم اليساري نجية  نجم 1938 3

306 رجيمه عليوي راهي جوذري نزيله حمزه 1950 2

307 اسد حسن عبد عامري زهره فرحان 1955 2

308 ابراهيم علي محسن الحسناوي كميلة غزال 1927 1

309 فطيم عباس كاظم العجيلي عليه عزوز 1944 2

310 هديه طعمه عبيس المعموري ردافه عمران 1951 1

311 ضياء خليل ابراهيم الصفار زهره حسون 1944 1

312 جاسم محسن مجباس ال جاسم امينه مطر 1956 2

313 زهره محمد خضير القرطاني حبسه علوان 1953 1

314 جبار عكله حسين الجزائري فهيمه فرهود 1951 2

315 اميره كاظم خضير الجرياوي اجحيله عبد 1949 1

316 صبحه ياس خضير الكوام فطيم ابراهيم 1951 1

317 حمزيه حسن علوان مسافري هيبه حسون 1949 1

318 حميده حسون عبد هللا المعموري غداره غدير 1942 1

319 ازهار حميد عمران الطائي فطومه عطيه 1954 1

320 عبدالكريم هادي عبد عبد خيرية عبدهللا 1958 2

321 حربيه غيدان حسن الجبوري هالله محمد 1944 3

322 وفي جبر خشان الطفيلي هيه نجم 1953 1

323 حكمت ارمش عبود رسميه عبد 1978 3

324 رزيقة حسوني نوح العادلي خيرية  موسى 1951 1

325 كرم علي احمد بيعي تركيه نايف 1951 2

326 سعديه عبدالحسين شبيب المدحتي فريجه حبيب 1940 2

327 موسى عبدالحمزة علوان الخزرجي قبيلة كاظم 1954 2



328 حميد رايف جابر البو فارس وداد عنبر 1955 2

329 عويده حمود علي الكريتي حلوه صكب 1944 2

330 ضياء هادي علي الحسيني شوقيه  عبد االمير 1953 2

331 شكريه هليل زعين عزيزه حمادي 1951 1

332 هيابه عمران محمد الخفاجي هيبت ابراهيم 1954 1

333 مليحة عراك عليوي الزغببي بلوجه عزوز 1941 1

334 حنيشه عبدالزهره سبتي الكالبي حظيه حميدي 1937 1

335 مائدة محمد موسئ السرحان فوزيه عمران 1954 2

336 طالب علي حسن الرجيبات كونه راضي 1951 1

337 رسميه حمزه مدب معموري ضفه راشد 1954 1

338 سالم عبيس جارهللا العوجاني بدعه شبيب 1947 1

339 نجاة حميد عبيس الصلخي حميده حمزه 1950 1

340 زهره نهابه خلف الحسيني طويره جواد 1954 1

341 صبيحه سلمان جبر العويدي جاسمية عبود 1953 1

342 كتبه صالح جاسم العالك نازي جبار 1927 1

343 نجاح جاسم محمد الحلي حليمه اسماعيل 1951 2

344 رسميه جريب حسن الصائغ فخريه ظاهر 1951 1

345 طالب حميد جابر الطامي كليثم سويد 1955 1

346 حازم حامد حسون المسرهد مهجة اشكح 1947 1

347 سميعه هبي علي السنجري باجي خسباك 1933 2

348 عادل ياسر جالب جالب كاظميه كاطع 1956 2

349 سالم عباس محمد جواد محمد جواد نزيه احمد 1945 2

350 مليحه رحيم محمد العنيبي رباب حسين 1956 1

351 كتبة عبيد خليف الجرواني نوفه عبيس 1954 1

352 سومه زغير خلف الدبي غلوه حنتوش 1925 1

353 علي عبد الحسين عيدان المنصوري شهيده سوادي 1956 1

354 شعالن غضيب حسين وطيفي شعاع سلمان 1953 1

355 هيفاء علي محمد السباك سعاد محسن 1951 2

356 خضير  عبيس عبيد المعموري رخيته حمزه 1955 2

357 فرحة حسن مهدي اجعفر فاطمه جواد 1954 1

358 عبدالحسين خفيف تايه الغراني ربيه جاسم 1953 2

359 فطم داود علوان شعبان حميده سعدون 1951 1

360 رابحه فاضل عباس الواسطي قسمه عيدي 1953 1

361 زكيه محيسن جاسم جاسم مظيوه حمزه 1948 1

362 حميد عيسى مهدي العالك حكمه اشكح 1953 2

363 محمد كاظم ناصر خليعه جواد 1951 1

364 هادي عبيد جاسم الفتالوي حضية سليمان 1954 1

365 خضير عباس طنوش الحميري صفية محسن 1940 1

366 صفيه جرو علي الجبوري عجميه مشهد 1949 1

367 ياسر عبد حمزه الباوي كرجيه جوير 1950 1

368 عباس شالل محمد المحاويلي نازي حسن 1951 2

369 حميد خلف صليبي الدليمي جدعه حسن 1941 2

370 رياض علي  سعود العميري حياة عطية 1956 1

371 عبيس جابر حمد الجبوري كرديه عبد الحسين 1952 1

372 رودينه سلمان بجاري البجاري بهيه خلف 1950 1

373 حسنه كزار عبدعون العبدعون تويهه عبد 1942 2

374 هديه عجه رهيف العجيلي علوشه زغير 1951 2

375 انوار جابر جاسم خيكاني حظوه ناصر 1950 1

376 قصي حمدان عداي الجريان ناهده عبد المحسن 1952 2

377 عبود حسين غيالن الجبوري فطيمه عبدهللا 1956 2

378 عبدالعباس حسن حسين مسلماوي فاطمه محمد 1953 1

379 شاكر عبود التايه العلواني بدره ابراهيم 1956 1

380 حميده حسن كشاش الصافي عطيه هاشم 1950 1



381 هناء حسين علوان الهيجل لبيبه جبر 1945 1

382 فاطمه محمد شالل الشالل زكيه حمزه 1949 1

383 عبدالكريم  كاظم  ياس  الجنابي عوفه  فارس 1950 2

384 غازي منسي امويشي كمره عبود 1954 1

385 غانم مكطوف سلمان حمزة فخرية حمزة 1955 1

386 فطيم عبدالحمزه شمخي غنيه عبود 1952 2

387 فطومة علي محمد المطراوي منصورة جاسم 1947 1

388 كاظم عبيس جاسم ناصر مطره عليوي 1943 1

389 اميره علي شنين الخيكاني ناهيه كاظم 1944 1

390 عماد كريم مكي جباوي نوريه محمد علي 1954 2

391 فوزيه حمزه حسن الغزالي رازقيه عبدهللا 1949 2

392 صبيحه عماره حمد العلواني قدريه كاظم 1954 1

393 عباس عبدالحسن حمود مزيداوي مكيه مهدي 1955 1

394 ساميه يوسف علي السعودي عنونه حمادي 1955 1

395 كاظم حسين خشان الهاللي كفايه عبد 1952 2

396 حمزه عبيد ناصر نبهاره كريدي 1948 1

397 عباس علوان عبد عبد صفيه هادي 1952 1

398 عليه كاظم حياوي الصكور ملحه عبد 1957 2

399 كظيمه كاظم جاسم هديه عبود 1947 1

400 سالم حتروش عباس الرضوان ماجده كمر 1971 2

401 رشيد داغر  عبد المالكي انزيله ناجي 1924 3

402 رضية ناهي كاظم الربيعي فطيمة جواد 1953 1

403 نادر محمد عبد الرضا الجبوري بدريه سعيد 1948 1

404 مقبوله ناجي عبود حسين شكريه محمود 1953 3

405 صبرية عبود صالح ابصر ريمة عبدهللا 1948 1

406 نوريه عبدالحسن فهد فهد بدريه عبيس 1930 2

407 بثينه حميد عبدالرزاق الشطري فخريه محمد 1940 2

408 كاظم عبداالمير علوان الخفاجي طويره كاظم 1941 2

409 سميره سرحان عبود المنصوري حكيمه حنتوش 1948 1

410 علية عزيز عبود وطيفي حسنة عاشور 1968 3

411 حسين نوفل حمد الجنابي هيله حنيطان 1951 3

412 علي شكر حاجم البوذبحك الساده امال ناجي 1976 2

413 عليه عبود حسون الفتالوي جلوه حسون 1945 1

414 غزاي تومان كاشي جاسميه عطيه 1954 2

415 فرحان حسين ناجي الزوامل هضيمه عيسى 1954 2

416 مزهر حداوي علي الجدياوي مرهج هادي 1948 1

417 نفيعه عوده حسين الكرطاني عليه حسين 1943 1

418 صبريه جاسم بهيم العماري مريعه حمزه 1953 1

419 عباس جوده عناي شريفات غاليه جواد 1942 2

420 خيريه علي حسين جنبذ عبيد 1945 1

421 راجحه كاظم جودي معتوك جمليه باقر 1952 3

422 محمد فنون جبار الشمرتي جبره حسون 1947 1

423 زهره رشيد حسين غازيه ماجد 1934 1

424 محمود عساف داود المعموري فطيم محمد 1952 2

425 ناهده موسه جواد المرشدي فضيله عباس 1954 1

426 كفايه حمد خليل الجنابي نوريه محمد 1937 2

427 فاضل جاسم محمد العالك خميسه عباده 1944 2

428 هادي الماني جذع المعموري كظيمه كيطان 1954 1

429 سليمه محمد حسن الحسني ونسه محمد 1941 1

430 فطيمه محمد علي االعرجي سليمه عريبي 1952 1

431 مهدي منذور دحام منير تاضي حسين 1955 2

432 خضر خلخال سروان وطيفي كمينه عبيس 1953 3

433 ماجد محي محمدرضا علوش دالل  حسن 1960 3



434 توزه عبدالحسين سماوي سماوي افنيره خشان 1949 3

435 ميريه شمران منسي سلطاني حظيه عبدالحسين 1927 2

436 محمد كاظم خنجر الكوامي زهره حسين 1942 2



hajj_name1 mother_hajj_name1age1 dateM dateH hajj_name2

بابل 40% - 2017

زينب فرج حمزه البياتي فطيمه عطيه 1973 40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

صبيحه ترمن كطان بعيجي عيده جدعان 1967 ربيعه ترمن كطان بعيجي2017 - 40%

ريسيه حسن عبدعلي جربوعي حكمه سلمان 1962 40% - 2017

40% - 2017

فاطمه عبدالحسين لفته التميمي حظيه هواء 1966 40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

شيخه  مخيف حمزه جبوري فطيمه فزاع 1971 40% - 2017

هديه كزار سلمان الحسناوي سعده طارش 1959 40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

مهديه صالح شاهين السلطاني وسيمه عباس 1970 40% - 2017

40% - 2017

بتول عبيس عبود علي نعيمة عمران 1971 40% - 2017

40% - 2017

سميره عبيد عالوي غنيه جبور 1974 40% - 2017

رحمن خضير  حبيب الخششي حميده عبد 1963 40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

اسماء كاظم كاطع ارستيماوي زنوبه علوان 1975 40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

سميره فاضل عبد العيساوي كنوه دانه 1972 40% - 2017

احمد علي كاظم الطالبي وضحه فيصل 1969 40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

سليمه عباس شهيد العمران هديه محمد 1967 40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

علي عظيم عباس الصفار امنه حسين 1990 40% - 2017

ازهار فاهم صاحب فخريه كاظم 1976 40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017



40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

حسين  علي  حسن جواد الخضير رجاء غني 1996 40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

احالم  مالك  ناجي ناجحة  مجيد 1960 40% - 2017

عدنان مدلول طاهر كريزي حسنه شعالن 1957 40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

عفاف حسين عبيس العمار انعام موسى 1973 هيثم عبدالحسين جابر الحيالي2017 - 40%

وداد علي مطرود فتالوي رزيقه اوزير 1961 40% - 2017

40% - 2017

سناء سعيد مهدي انباري زهره منعم 1969 40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

وفقيه نعمه بهو الحمادي نوره عباس 1965 40% - 2017

40% - 2017

رواء مكي شهيد الخفاجي صبريه حميد 1990 40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

كفاح ذياب حاجي الجبوري فضيلة كاظم 1977 40% - 2017

فاطمة عزيز حسين ال كريم ملكه تومان 1966 40% - 2017

جنان حبيب سرحان اليوسفي غنية فرحان 1966 40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

جواد كاظم شاكر الطائي ليلى نجم 1964 40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017



اسراء باقر رضا شربه رجاء عيسى 1990 40% - 2017

قبيله حسين فياض الترابي جوار رسن 1964 40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

هديه زامل عبدعون شبانه فخريه صباح 1976 40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

وداد كاظم ياسر الجبوري ميريه حسين 1972 40% - 2017

40% - 2017

جنان سامي عبود الليباوي منى هادي 1971 40% - 2017

40% - 2017

زينب نزار شياع رواشدي فريده عارف 1988 40% - 2017

40% - 2017

عالء   عبد الستار حمزه االسدي حليمه جابر 1967 40% - 2017

ايمان حسن مطرود الربيعي خيريه ناجي 1958 40% - 2017

حسين محمد عبد علي البو عيسى فضيله مجول 1966 40% - 2017

زهرة حمود سلمان دزدبان صبرية حمزه 1963 40% - 2017

40% - 2017

باسم فاهم عبيد الباوي قسمه كاظم 1969 40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

صادق فليح حسن جليحه هديه  عبد 1971 40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

زينب عبيد علي المعموري زهره عطيه 1975 40% - 2017

رجاء كاظم حسين الخفاجي تسواهن جابر 1964 40% - 2017

40% - 2017

سلوى صالح محمد الياسين زهره حسن 1957 40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

جنان يوسف عيد العجيلي عدوه حمزه 1976 فارس صادق جبوري الزبيدي2017 - 40%

40% - 2017

سلوى صالح جبار الشباني نبهه كريم 1970 40% - 2017

40% - 2017

مها موسى حسين الخشخشي نسوم عباس 1980 40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017



40% - 2017

فاطمه حمزه عبود السعدي ابتسام مسفر 1999 40% - 2017

تركيه عبيد خضير العجيلي صبريه صخيل 1966 40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

هناء مهدي عبد الساري عفته محمد 1971 40% - 2017

40% - 2017

حليمه رهيف خورشيد السلطاني رباب عبيس 1962 40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

بسمه احمد مطر الجادري رغد عجيل 1997 40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

ايمان سعدون عبيد السلطاني سكينه كاظم 1972 40% - 2017

40% - 2017

سعاد كاظم مجبل معموري فضيله عبدالكاظم 1968 40% - 2017

فوزيه كاظم حسين المخيلفي يازي علوان 1965 40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

دنيا عبدالمحسن حمزه الشريفي فطيمه عطيه 1980 40% - 2017

40% - 2017

يزي جواد راضي وسمي سهيه جلعوط 1963 40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

اسراء وفي جنك المعموري ربحه عبيس 1976 40% - 2017

سهام علوان دخيل اللوباوي صبريه جواد 1973 40% - 2017

40% - 2017

فخريه عالوي عبدالمحسن عبد المحسن حسنيه محمد 1980 40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

سوسن علوان عبد الرضا االمير مديحه غضيب 1965 40% - 2017

40% - 2017

هدى عبد الوهاب جواد بالكت وداد عبد الحسين 1978 40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

عليه عبد كاظم المعموري ملكه عمران 1970 40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

رعد سعيد بريبر الدليمي سعديه سياب 1980 40% - 2017



محمد حسن مهدي بعيريره ازهار زكي 1994 40% - 2017

40% - 2017

هناء شافي عليوي العطيه كظيمه عبد الرضا 1959 40% - 2017

حيدر محمد خضير الجدياوي عزيزه عمران 1962 40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

سعدي كريم ناصر اللبو عبد هللا بدرية محمد 1957 40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

شيماء حمود عبدالحسين كلثومه شاكر 1978 40% - 2017

40% - 2017

سلوى سعيد زينل زينل ملوك جواد 1962 40% - 2017

40% - 2017

وفاء عبدالواحد حسن رضيه مهدي 1977 40% - 2017

اسراء عباس محمد ال شهيده ساجده  محمد 1964 40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

كريمة مشعان مطلك سويد رميه علي 1969 40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

رفاه مسلم ابراهيم الديالبي صبيحه جاسم 1981 40% - 2017

40% - 2017

خوله عدنان مهدي الحران صبيحه كريم 1971 40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

مواهب مكي سعيد الرضي زكريا صاحب 1968 40% - 2017

40% - 2017

مريم هادي غرداش الجصاني كتبة  عبدهللا 1978 40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

سرى علي محمود السعيدي ابتسام عبدالرزاق 1979 40% - 2017

فوزيه شالش عبدزيد البديري نوريه باشات 1962 40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017



40% - 2017

40% - 2017

سرى طالب عبد  الجيزاني انعام سالم 1985 40% - 2017

نسرين كاظم عبود المهداوي عذيه كاظم 1978 40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

صندل جاسم محمد النافعي بدريه ظاهر 1963 40% - 2017

سمره لهمود جربى جربوي وضحه فنطيل 1966 40% - 2017

40% - 2017

هناء كاظم داود السلمان فريحه عكروك 1958 40% - 2017

رحمه مالح ناصر العزاوي صفيه عبار 1968 40% - 2017

نعيمه خليل شديد المعموري دله عبد هللا 1960 40% - 2017

زهراء عبدالرحيم راضي زيتونه علي 1978 40% - 2017

40% - 2017

اسماء محمد حسين السعدي امل محمد 1985 40% - 2017

اسراء ناجي حلواص السعبري حسيبه علي 1977 40% - 2017

40% - 2017

مهى صيهود شعالن الخالدي غاليه حمزه 1977 40% - 2017

40% - 2017

حوراء ضياء صاحب الشريفي جميله كريم 1981 40% - 2017

40% - 2017

نور حسين ديكان الدليمي فاطمه باقر 1983 40% - 2017

محمد رشيد عطية العلي بدرية رخيص 1970 40% - 2017

40% - 2017

جعفر صادق مكي الجباوي نوريه محمد علي 1958 40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

هند جاسم هش نوريه كاظم 1984 40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

كريمة مطلك ضيدان الدهموش غنية محمد 1982 40% - 2017

40% - 2017

نضال حسين خضير الجنابي نجمه عصيب 1972 40% - 2017

.محمد ستار نوروز  عهود حامد 1983 40% - 2017

40% - 2017

ناديه ابراهيم فرحان المسعودي هاشميه عبيد 1979 40% - 2017

هناء حبيب سليم العمار راجز حسن 1970 40% - 2017

عامر رحيم راشد المعموري هديه حمزه 1976 40% - 2017

40% - 2017

راجحه درويش عبدالكاظم البوشيخ عبدهللا صبيحه عبدالحسن 1963 40% - 2017

40% - 2017

سامر احمد عباس فاطمة عبد 1982 40% - 2017

40% - 2017

فاتن فاضل عبدالكريم الصفار مائدة فاضل 1977 40% - 2017

40% - 2017

وسيله حسن علي الجحيشي فوزيه منسي 1960 40% - 2017

محمد معرض محيسن االسدي وبريه هاشم 1977 40% - 2017

رنا غضبان محسن الجبوري حليمه عبدعلي 1980 40% - 2017

االء عمار ياسر الربيعي سعديه محمد 1980 40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017



40% - 2017

40% - 2017

انوار حسين ياسين ياسين نجيه عباس 1975 40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

محمد  بدر  داود  داود جواهر عبد 1969 40% - 2017

احمد عبدالحسين صبح التميمي تموين  نايف 1971 40% - 2017

نور عادل كامل الجبوري منتهى عبدالرضا 1989 40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

محمد مهدي عبد الكريطي حسنه جفات 1970 40% - 2017

زينه فاروق محمد حسين الخليلي امل عبد الزهره 1980 مجاهد خلف بدر التميمي2017 - 40%

40% - 2017

40% - 2017

40% - 2017

بابل 40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

سناء عباس عبد الشريفي حسنه عبيس 1964 40% - 2018

40% - 2018

أميره فارس جواد الكوام تحصيله سعيد 1957 40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

وقار ابراهيم علي حليمه هاشم 1972 40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

امل ابراهيم صافي شماته نايف 1976 40% - 2018

40% - 2018

فاطمه محمد كريم الدليمي خيريه عبدالحسين 1968 40% - 2018

سامر هالل مصحب الجنابي خيريه كاظم 1965 40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

ايمان رضا  غائب دالل خضير 1968 40% - 2018

40% - 2018

عبدالرضا مخيف جاسم الغراني نازونة بريسم 1966 40% - 2018

هيفاء عطيه صالح العلواني سمره محمود 1963 40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

نعيمه علي علوان عويسي سعيديه عبد 1973 40% - 2018

فاطمه جبار كاظم الشريفي حياه مشعل 1965 حمديه علوان مغير مغير2018 - 40%

ليلى جامل عبيس السلطاني سليمه هاشم 1971 40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

احمد عبدالهادي عبدالحسن الخالدي عذراء محمد 1972 40% - 2018



40% - 2018

حسام نعمه لفته الكيم كظيمه عبيد 1983 40% - 2018

حمزه خضير محمد الكرعاوي نعيمه عبد الكريم 1961 40% - 2018

40% - 2018

رنا شاكر عبيد المعموري منتهى جواد 1975 40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

منى كاظم حمزه اليساري صبريه جتان 1977 40% - 2018

زينب  محمد ناجي  المؤمن وداد عبد الشهيد 1970 40% - 2018

حمزه عبيد ابراهيم اليساري جاسميه محمد 1965 40% - 2018

40% - 2018

ابتسام كامل فالح الحميري حمزية سلمان 1977 40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

هاله اياد احمد البياتي كريمه عبد الساده 1983 40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

هدى تركي علي الجنابي فوزيه محمد 1960 40% - 2018

سليمه نصيف جاسم المرشدي نوريه اهو 1959 40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

عبد الكريم كاظم عليجان  يساري سكينه عباس 1964 40% - 2018

ندى احمد حمزه الياسين خيريه عبد االمير 1962 40% - 2018

احمد عصام حسين السويدي امنة احمد 1994 40% - 2018

40% - 2018

رواء رضوان عيسى بيعي مجوده شاكر 1990 40% - 2018

40% - 2018

سعديه كاظم كرو الخفاجي فطيمه عليوي 1963 40% - 2018

40% - 2018

قسمه حمزه عبد عزاوي فرحه عبد 1963 40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

حميد حسون  عباس  الخفاجي عمشه حسين 1959 40% - 2018

40% - 2018

سمر عامر لطفي مصطفى الخليل شكريه كاظم 1981 40% - 2018

ميعاد  رزوقي كاظم كاظم خيريه عباس 1967 40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

خوله محمد عبد االمير حميري فضيله عبد الحسين 1962 40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

سهام جميل هادي الجبر مديحه جاسم 1974 40% - 2018

عباس كاظم راضي هكيش حكمه ضايف 1967 40% - 2018

40% - 2018



40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

زينب سلمان علي االنباري فاطمه عبد المجيد 1968 40% - 2018

40% - 2018

علي حسين أكريم الخيكاني حكمه نجيب 1963 40% - 2018

اخالص خضير كاظم الجحيشي نجاة محمود 1973 40% - 2018

رسميه عبدالسادة عبيد السلطاني حسنة جساب 1974 40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

االء عبيد كركوش كركوش وحيده هاتف 1971 40% - 2018

لواحظ فاضل محسن الذرب جيسة ناجي 1965 40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

خلود يوسف خليل السالمي هديه رحيم 1964 40% - 2018

40% - 2018

عصام عبد االمير شليخ جنابي شعاع عايز 1968 40% - 2018

40% - 2018

نشوان حامد شاكر الباوي ليلى محم 1980 40% - 2018

40% - 2018

عالء محمد حسين ال زيرج نجاة ابراهيم 1979 40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

فاطمه حسن سلمان رسميه عبد 1971 40% - 2018

40% - 2018

حنان عماد عبد هللا المندالوي لبيبه هاطم 1974 40% - 2018

دعاء  طاغوت   مزاحم فؤاده عباس 1984 40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

نضال خلخال خاجي العزاوي هدية حسين 1974 40% - 2018

عذراء عليوي ناصر الشجيري كتبه معيوف 1977 سعديه مهدي عباس الشجيري2018 - 40%

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

فخريه مدلول ميدان الجرابي عليه كريم 1965 40% - 2018

احمد محسن حامد العماري ناجحه عبيد 1985 40% - 2018

سليم عراك عبود المهدي ملكه هاشم 1965 40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

حليم عبيس علي الهاللي ضويه حسين 1970 40% - 2018

جنان موسى عبد الجبوري مريديه حمزه 1968 40% - 2018

علي هاشم حمود الفتالوي بهره عباس 1958 40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

نوال كاظم فرحان موسى فليحة غياث 1970 40% - 2018



40% - 2018

جنان محمد حمود االعرجي حميده مسلم 1968 40% - 2018

فضيله شريم مهبول الطائي حاجمه كاظم 1967 40% - 2018

40% - 2018

مريم حمزه مدلول الحميري كرجيه درب 1967 40% - 2018

زينب كاظم مطلب جنابي صفيه هادي 1967 40% - 2018

40% - 2018

سعد محمدعلي باش باش فاطمة عبود 1957 40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

زهره بدر جاسم الزوير ساهره محمد علي 1986 40% - 2018

فردوس عيسى عمران العجيلي مكيه حسين 1967 40% - 2018

فائزه مسلم حمزه المعموري ميريه حسن 1961 40% - 2018

حوراء حسين علي االعرجي ساجدة عبدالهادي 1989 40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

ميسم جواد عبد الحسن العسكر هناء جبر 1994 40% - 2018

40% - 2018

محمد رضا جودي عبود جلو ليلى عبد الكاظم 1965 40% - 2018

40% - 2018

ابتسام لطيف جابر الصائغ رسميه جريب 1969 40% - 2018

40% - 2018

انعام اسماعيل حسين العمر زهره صبح 1968 40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

سالمة عبيد نجم بابور جواهر حسين 1961 40% - 2018

عقيل كريم حسين حصيني فدعه حسن 1961 40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

حليمه عبد هللا كبار المنصوري فطوم علوان 1963 40% - 2018

40% - 2018

سهيله جفات احمد البديري حميده خلف 1967 40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

بشرى صادق حسين وتوت بهيجه عبدالكاظم 1973 40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

حسين علي شريف الخدام فرحه علي 1966 40% - 2018

نورس كريم عبد عمران الرازقي اميرة عبد اليمه 1989 40% - 2018

40% - 2018

حاتم عبد الحسين جبار الزبيدي حكمة عطا هللا 1961 40% - 2018

علي عامر موسى ال حبيب اقبال كاظم 1980 40% - 2018



40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

مصعب  عبد الواحد  عبدهللا  المسعودي حسن  عنفوص 1958 40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

فرح علي عباس معموري وسيله عبدالحميد 1990 رضيه عبد كاظم العجيلي2018 - 40%

40% - 2018

فلاير عبد الرزاق توفيق فخريه حسين 1965 40% - 2018

40% - 2018

صبا علوان كاظم العتبي حكيمه عبدالحسن 1970 40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

سهام حسين شبيب الجنابي حسنه عبيد 1971 40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

حميده حامد هادي سمندري خاتون محمد 1973 40% - 2018

حيدر هادي حمزه البو جاسم بهيه زويد 1964 40% - 2018

فوزيه مطر عبدهللا الزميلي رسميه ابراهيم 1958 40% - 2018

40% - 2018

جميله عبدالزهره عباس الجبوري بدريه سلطان 1963 40% - 2018

سعد قزموز عبدالحسين فتله كظيمه ساجت 1960 40% - 2018

40% - 2018

طارق حسن عبد الروحي ختاوه سعول 1973 40% - 2018

احمد حمودي عبد االمير مبارك فرحه هادي 1977 40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

وسام مزهر عبد الحميد لمياء شاكر 1979 40% - 2018

40% - 2018

رضيه شاكر محمود العزاوي عطيه عبد الحسن 1967 40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

حميده  خلف  حسين  الجنابي عباسيه  جاسم 1957 40% - 2018

40% - 2018

زهره عباس طالل سيدحمود هيله ادريس 1969 40% - 2018

40% - 2018

علي حسين وحيد الكعبي عواطف حمزة 1981 40% - 2018

40% - 2018

جليله حميد عبد اليساري فضيله صبيح 1967 40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018



40% - 2018

40% - 2018

خالص حمزه لفته الجنابي مديحه نعمه 1972 40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

رؤى  سعدون  عبد الشهيد  السالمي نظيمه  سلمان 1983 40% - 2018

ضفاف عدنان محمد جواد الحسيني ساهره علي 1979 40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

رجاء عدنان سلوم العزاوي منيه جبار 1965 40% - 2018

محمد حسن محمد المعموري ايمان عليوي 1984 40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

ابتسام منصور عباس أبوخطه وحيده محمد 1975 40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

عبير محمدعلي مظلوم العبدلي سناء هادي 1985 40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

فاضل محمد عزيز المنصوري غلواطة جابر 1959 40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

سعديه عبيس زيدان العبودي نجف حمزه 1963 40% - 2018

نعمت سمير عبد الحسن صفوك بتول حسان 1989 40% - 2018

حسن علي جابر العكيلي كاظميه راضي 1987 40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

ابتهال رزاق رهك الرفيعي رضيه حسن 1983 40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018



40% - 2018

40% - 2018

مكي هالل ايديور الطريمشي بدرية مرهج 1968 40% - 2018

صالح مهدي علي ابراهيم حده عبدايوب 1975 40% - 2018

بشرى حسن محمد حسين رجاء حسن 1965 40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

سما محمد عبدهللا خفاجي ندوه وحيد 1996 40% - 2018

خلود عبد الحمزة شمران المعموري حليمة كاظم 1961 امجد عبد الحمزة شمران المعموري2018 - 40%

اشواق طالب هادي تاج الدين سهام فاضل 1972 40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

هند عبدالرزاق مجيد علوش حميده احمد 1960 40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

خيريه ابراهيم كاظم الخفاجي فضيله رياح 1969 40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

غفران محمد نايف البوجاسم بدريه حسين 1990 40% - 2018

وجده دحام عبيد العماري صبريه شالل 1960 40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

40% - 2018

بابل 60% - 2018

عبدالكاظم محمد كاظم المساعدي زهره مجول 1956 رسيبه محمد كاظم المساعدي2018 - 60%

سميره عبيد عالوي المعموري خلفه صكبان 1957 60% - 2018

ميثم رعد محمد رشاد بهيه مريم كاظم 1979 60% - 2018

60% - 2018

سهام شدهان عبد العويدي حكمه دوالن 1957 60% - 2018

60% - 2018

رياض سعد محسن ال جاسم كالدس حوران 1974 شيماء مزعل تبن الجنابي2018 - 60%

60% - 2018

60% - 2018

رجاء ناجي عبدالحسين الجبوري حكيمه كلكول 1957 60% - 2018

60% - 2018

وداد سعيد هاشم كمال الدين عليه علي 1943 سليمه داود سلمان اثوني2018 - 60%

60% - 2018

كوثر عوده عليوي الجسماوي رسميه كركوش 1973 60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

كريمه مجدي عاشور الخسرجي عليه كاظم 1956 60% - 2018

60% - 2018

مادار عبيد كاظم الخفاجي فطيمه عبدهللا 1953 60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

قيس  نايف عبيس العبودي رسميه كاظم 1968 60% - 2018

كظيمه جواد كاظم العمري منوه مسلم 1962 60% - 2018

كرجيه فالح مهدي الخفاجي بدريه رميزان 1952 60% - 2018

60% - 2018

فاطمه علي خضير القريمشي عذيه حسن 1960 60% - 2018

60% - 2018



بوهه غريب صبار العويدي حظيوه نعمان 1954 60% - 2018

نسرين جواد كاظم الحسيني سهيله جاسم 1966 60% - 2018

جميله موسى حسن الحسناوي سرحه علي 1960 60% - 2018

نظيمه عبود سرهيد عيساوي زغيره عبد الرضا 1959 60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

افتخار عبد الكريم احمد اغا احمد اغا فطومه مدب 1964 60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

عنونة حميد حسون السهالني فخرية كشمر 1964 60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

انتصار حميد شكر ابوخمرة بتول وهاب 1957 60% - 2018

ختام سلمان راضي الجنابي مي علي 1975 مهند عبيد كركوش السلطاني2018 - 60%

60% - 2018

كميله كاظم جاسم الجدي فرحه مانع 1959 60% - 2018

60% - 2018

ايمان زهير حمود المعيديه باسمه عبود 1980 محمد علي حسين عيسى المحيل2018 - 60%

حيدر خضير محسن محياوي رجحه عيدان 1977 60% - 2018

وسن جعفر حليم العبيدي ليلى احمد 1969 60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

صالح مهدي محمد المعموري غنيه عباس 1971 60% - 2018

60% - 2018

كاظم محسن حمود مرشدي بهره عبيد 1945 60% - 2018

60% - 2018

سجا حسين مجبل المرشدي كمره مبدر 1988 60% - 2018

60% - 2018

وسام راشد محمد الكيمي عمشه حسين 1973 60% - 2018

60% - 2018

إبتسام محمد علي محمد الحسيني حمدية عبود 1964 60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

ليلى جابر ظاهر الشريف الحسني تركيه عبد الحمزة 1960 60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

حنان حسن حسون العيفاري امل شهيد 1968 رزاق كاظم عبيد الطفيلي2018 - 60%

60% - 2018

60% - 2018

سعاد عبدالزهره محمدصالح الجبان حليمه رضا 1964 سهله حسن محسين العزاوي2018 - 60%

60% - 2018

امل كاظم عمران السلطاني تركيه عمران 1953 تسيار  كاظم عمران السلطاني2018 - 60%

60% - 2018

قاسم كاظم محمد فريجي فلحه حسين 1979 60% - 2018



60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

اميره حسن خليل زبيدي فوزيه محمد 1964 60% - 2018

60% - 2018

فاضل محسن علي سعيدان فخريه رحيم 1970 60% - 2018

نوال جبار عبد علي الهاشمي فخريه هادي 1962 60% - 2018

حميده عبد الرضا طراد الخفاجي بدريه هادي 1963 60% - 2018

حسين رياح محمد العيساوي ساعه كاظم 1967 60% - 2018

مشكل عبد السادة تاجر العكيلي نجية علي 1952 60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

سهيله عرمط كاظم ربيعي رجينه كاظم 1960 60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

بتول عبداالمير حسن سويف زكيه خميس 1954 60% - 2018

سعديه علي فزع العجيلي وضحه جوده 1967 طالل علي عبود العلواني2018 - 60%

فاطمه محمد ياسين الطائي حسنه دحام 1951 60% - 2018

زهره  جبر وادي الشويلي حياة  بدر 1949 60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

حيدر مخيف حسين الطائي زهره عليوي 1976 60% - 2018

60% - 2018

اخالص صالح ابراهيم الموسوي زكيه حسين 1968 60% - 2018

60% - 2018

فليحه سعود قاسم المعموري امينه عبد 1954 60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

فهيمة  كاظم هندي  منصوري طليعة  حسين 1941 سعدية  حاجم  حمزة  مراكصي2018 - 60%

60% - 2018

مهديه نجم عبد هللا جربوعي سعيده سويف 1962 60% - 2018

60% - 2018

نجاح خليف مسير المعموري جماله عبس 1955 60% - 2018

ابتسام نايف دخيل الجحيشي سليمه محمد 1973 60% - 2018

نضال ناجي احمد مهاوش بثينه زكي 1960 60% - 2018

سليمه حمزه كاظم الدرويشي فطيمه هاشم 1953 60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

عفاف سعدون كاظم السلطاني حسنه عطيه 1951 60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

أنصيف جابر جلو الخريفاوي فخري جاسم 1967 60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

كميله حسون عبدهللا المعموري فخريه حمزه 1952 حمديه حسين عبيس الوطيفي2018 - 60%



مائده عبدالحسين حسن رباب عريبي 1944 60% - 2018

60% - 2018

حميد غازي كاظم العيساوي زريه جاسم 1974 60% - 2018

شهالء علي حسين السرحان اميره هادي 1968 60% - 2018

عليوي ناصر حسين البو عنه فضيله عبيس 1968 رحيمه فاضل عبيس البو عنه2018 - 60%

60% - 2018

60% - 2018

احالم رشيد شهيد الخزعلي خيرية سهيل 1957 60% - 2018

محمد مفيد جليل عوض ابتسام عباس 1996 ابتسام عباس حمود بيعي2018 - 60%

60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

خوله عوده عطيه الدليمي ساجده كريم 1972 60% - 2018

حمزه عثمان خليل الكوام ساجده محمد 1987 ساجده محمد مرزه الكوام2018 - 60%

60% - 2018

سليمه كاظم شعيب الخالدي خديجه عبعوب 1957 60% - 2018

عيسى حيدر ناصر العجيلي شمسه عبد الساده 1972 شمسه عبد الساده رشيد العجيلي2018 - 60%

فاضل كاظم محمد البوشي دله جاسم 1949 60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

منى محمد جاسم حصيني حسنه محمد 1971 60% - 2018

60% - 2018

صفيه عباس شهد الجنابي صفيه لوتي 1946 60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

نضال علي مصطفى البصام نبيهه محمد حسين 1958 60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

ربيعه حس كاظم الحلي المازة جاسم 1954 60% - 2018

60% - 2018

صبرية جميل سعيد الجنابي وضحه كاظم 1961 60% - 2018

60% - 2018

بشرى عبد الكاظم مكي بقلي منا حمود 1960 60% - 2018

نداء رزوقي جابر علوش نجيه ناجي 1958 60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

عايد بجعي حسن الزغيبي فطومه زاير 1975 60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

فضيله ردام حمزه وطيفي حسينه محمد 1948 60% - 2018

زينب عبيد عوده المعموري خضره ضاحي 1952 60% - 2018

محمود صالح سالم الجنابي افتخار قحطان 1981 60% - 2018

طلبه امانه زباله المعموري فطيم حسان 1953 60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

رحيمه صليعي طحان ال جميل كميله عيادي 1961 60% - 2018

60% - 2018



عماد حمزه عبيس المعموري كاظميه عطيه 1971 60% - 2018

60% - 2018

سعوده عويز حمود الجبوري حالوبه جاسم 1946 60% - 2018

رباب دايخ فاضل الرحماوي حسنه خيون 1968 60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

داود سلمان مطلب العجيلي بدريه احمد 1966 60% - 2018

نجيه عبد جاسم العادلي كظيمه حمدعلي 1956 60% - 2018

شفيقه محمد كاظم ال عبدويس عليه حمزه 1954 60% - 2018

حنان اسماعيل نجم كالب زهره حسين 1965 60% - 2018

ساميه صالح فارس الشويلي امانه جبر 1947 60% - 2018

فاضل رزوقي كريم ال عبد الرضا فاطمة محمد علي 1955 60% - 2018

زينه رزاق ابراهبم الالوندي رزيقه كاظم 1979 60% - 2018

60% - 2018

ماجدة حميد سعد الغانم رازقية محمد 1961 ناهده حميد سعد الغانم2018 - 60%

رزاق وزير تومان الخفاجي بسعاد عبد 1974 60% - 2018

60% - 2018

كريمه محمد كاظم العرنوس بدريه صوين 1959 60% - 2018

60% - 2018

نهاية كاظم علي عبيدي سعدة ضاحي 1951 60% - 2018

طالب عبيس عبيد الحسين هدية بريسم 1955 60% - 2018

60% - 2018

نضال فاضل سلمان الفرج حكيمه كريم 1959 60% - 2018

60% - 2018

حيدر عباس خضير الخاقان نجيه محمد 1971 60% - 2018

60% - 2018

امل فرحان غالب الجمعه مريم عبدهللا 1961 60% - 2018

60% - 2018

زهير حسن داود الهيتاوي عذراء عبد الحميد 1974 60% - 2018

سليمه علي عبدالواحد الخفاجي طليعه علوان 1956 60% - 2018

60% - 2018

هاني مطر عبد مرشدي تلعه علوان 1962 60% - 2018

60% - 2018

انعام جواد رشيد البيرماني مسالك صالح 1956 60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

بلقيس ناجي طخاخ المعموري فهيمه نجم 1955 60% - 2018

جنان محمود هاشم الحطاب واجده شنون 1966 60% - 2018

انوار تركي حسن ياسي مديحه كاظم 1988 مديحه كاظم محمد ياسي2018 - 60%

عليه نايف مطلك العبادي كميله ابراهيم 1954 60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

ابراهيم عباس كاظم كروي غزاله حسين 1962 60% - 2018

ماجده محمد عبد الخفاجي حميده كاظم 1971 60% - 2018

60% - 2018

ختام درداغ محمد عافص رحمه كاظم 1966 جنان درداغ محمد حافص2018 - 60%



علي مهدي رشيد الخشخشي بدريه كاظم 1965 60% - 2018

60% - 2018

رجاء صالح جعفر الحسين بدريه منهي 1963 60% - 2018

60% - 2018

صالح مهدي علي الجالد حليمة  حسين 1975 مهدي علي غازي الجالد2018 - 60%

ميعاد علي حامد الناعي ترفه شاكر 1984 60% - 2018

60% - 2018

فرقد مهدي عبدالحسين  الخالدي فاطمه جاسم 1979 60% - 2018

60% - 2018

عليه سالم حبيب حصه ذياب 1947 60% - 2018

فليحه كاظم عبيد المرشدي دخيله حسين 1960 60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

احالم حسين عباس الجارهللا ملكية محيميد 1955 60% - 2018

صبريه مهدي صالح شجيري سكنه علي 1947 60% - 2018

60% - 2018

خضر علوي ليلو الجنابي زينه ناصر 1957 60% - 2018

60% - 2018

صادق جعفر محمد علي ال مهدي اسمهان عليوي 1989 60% - 2018

سعاد عباس هادي االحيمد حفظيه ابراهيم 1954 60% - 2018

60% - 2018

ايمان مالك حسين الحاج عبيد طلبه جاسم 1964 60% - 2018

علي عزيز عبد العباس جعيفر صبريه عبد 1964 60% - 2018

امل عبد الهادي خلف الرهيمي حميده محمد 1956 60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

سميره قاسم محمد البياتي خيريه رشيد 1958 60% - 2018

60% - 2018

سليمه عبيد صايل المعموري زري رضيان 1962 60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

زهره  هاشم  جاسم  الرماح سعديه  بدر 1951 60% - 2018

سميره ناصر علوان العليوي جميله جاسم 1957 60% - 2018

60% - 2018

جميلة فتاخ عباس الجبوري نزيلة جاسم 1955 60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

مهديه كريم محمد محمد كتبه عصفور 1941 وداد عباس متعب متعب2018 - 60%

60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

حيدر ناجي كريم كريم حسيبة عباس 1986 60% - 2018

زينب عبد علي موسى الجمعه فاطمه عباس 1967 60% - 2018

فاطمه عبيد جبر الشريفي هويه ماضي 1965 60% - 2018

60% - 2018

وحيده محمد علي عبد الرضا الجيالوي نقليه عمران 1955 60% - 2018

60% - 2018

ابتسام عبد الحسن كاظم العوادي منتوبه عطار 1969 60% - 2018

احالم حسان جليل مصالوي زكيه مرزوق 1957 60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018



وفاء سليم ابراهيم عطيه عيشه عبد الزهره 1971 60% - 2018

غزاله هندو طعمه الدليمي زهره موسى 1955 60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

عليه كاظم موسى جاسميه علوان 1958 60% - 2018

60% - 2018

هناء كاظم محمد حسين االسدي زهره محمد جواد 1957 60% - 2018

60% - 2018

خيريه كامل خضير الخالدي صفيه جاسم 1971 60% - 2018

ساجده محمد حسين الدراوشة فاطمة علي 1972 عالء حسين علي المسعودي2018 - 60%

عفاف مزعل عبد الحريز نعيمه ناجي 1956 60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

سعيده رحمان حمود الشيباني منيه جواد 1948 60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

تحرير طالب حمد الشرفة صفية هبك 1965 60% - 2018

مهديه فضيل صكر السراي عاريه موات 1951 60% - 2018

ابتسام محمد جواد ابراهيم عليه ابراهيم 1963 ايمان محمد جواد ابراهيم2018 - 60%

60% - 2018

مصريه حمد صالل العفاري ماصار عبود 1959 علي ياسين صالل عيفاري2018 - 60%

وجوده كاظم عبود معيديه علي 1953 60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

فاطمه حسين موسى الموسوي فوزية كاظم 1968 60% - 2018

سعديه جاسم محمد مرشدي فرحه هادي 1961 60% - 2018

وضحه فنطيل عبدالحسين السلطاني ملكه راضي 1952 60% - 2018

60% - 2018

جنان خليل ابراهيم ابراهيم فضيله مرزه 1965 60% - 2018

امل عبود سهيل اسود فائزه عبدالهادي 1955 60% - 2018

60% - 2018

فراس خليل ابراهيم المسعودي اميرة خضير 1979 60% - 2018

60% - 2018

شريفه ياسين شرقي الجحيشي كظيمه داود 1956 60% - 2018

سميره خضير فيحان الجنابي عذيه رشيد 1965 60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

عبدالرحمن حوران مطر ال جاسم سعده بزون 1974 60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

ايمان علي حسين الترابي فليحه حسن 1972 علي حسين علي الترابي2018 - 60%

حمزيه خليل راهي حسين زغيره جابر 1954 60% - 2018

60% - 2018



60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

سميره عبد العظيم جابر علوش بسعاد سلمان 1949 60% - 2018

60% - 2018

فليحة حسن ناجى ابو عليل عمشه حسين 1950 60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

صبيحه عبيد حسن العيساوي حسنه جاسم 1952 60% - 2018

60% - 2018

انتصار هادي سلوم العزاوي خاتونه جاسم 1958 60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

سهام حسين محمد الموسوي فاطمه سبتي 1951 60% - 2018

60% - 2018

عليه محسن عوده البوعبدهللا بهيه عبيد 1954 60% - 2018

60% - 2018

اسعد علوان حمزه الكواز رسميه جاسم 1964 ايمان ياسين خلف الربيعي2018 - 60%

60% - 2018

امينة عبد الحمزة بنيان السلطاني خاتون حمزة 1955 60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

عالء صالح حثالة العلي عزيزة غالي 1976 60% - 2018

60% - 2018

ايمان خضير خليف المعموري سليمه عمران 1962 جعفر عذافه محمد حسين2018 - 60%

60% - 2018

علي ناصر  فرحان الترابي مسعودة  خضير 1957 60% - 2018

60% - 2018

سليمه حسن صالح الدليمي بهيه غزاي 1960 60% - 2018

علي عيسى حسين القيسي لطيفة كاظم 1968 60% - 2018

60% - 2018

حسينه مشعل مطلك سويد ترفه مدب 1955 60% - 2018

60% - 2018

بدريه عبدعون رشيد صبار عمشه حسين 1953 60% - 2018

60% - 2018

مديحه محمد حبيب الموسوي نجاة حمزه 1954 60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

فاضل جاسم محمد الغانمي ضويه سهيل 1951 60% - 2018

60% - 2018

ملكيه مسلم عبد الطائي جاسميه حسين 1956 60% - 2018

60% - 2018

وزيره حمادي عبد الخفاجي حسنه عباس 1949 60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018



ايمان كاظم عبد الخفاجي سليمه احمد 1960 60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

حياه سعد جاسم الفتالوي هركه راضي 1973 60% - 2018

احالم محسن حمادي نعيمه جاسم 1967 60% - 2018

تركيه محمد جواد البوعبدهللا فطيمه ظاهر 1945 60% - 2018

افراح   هاتف   عبيد الجرباوي ندوره عبد الواحد 1971 ميثم صاحب   هاشم   الحجار2018 - 60%

60% - 2018

60% - 2018

صبيحة كاظم حميد الحداد سكينة حسين 1947 فاطمة عباس حسن النجفي2018 - 60%

60% - 2018

محمد طالب خليل رسميه حسين 1976 60% - 2018

60% - 2018

امل منجي خلف المومن نعيمه عبدهللا 1952 60% - 2018

مهدي عبد االمير عمران الدليمي بهية حسين 1969 اشواق جمعة محسن الكرنوي2018 - 60%

حميده شياع حسين الشافعي سعده ناصر 1954 60% - 2018

60% - 2018

وداد عبد العباس ضيدان ضيدان وفية مهدي 1953 60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

ازهر مهدي نجم الجبوري نوال علي 1982 60% - 2018

60% - 2018

مريم حسين محمد المياحي شريفه باقر 1951 60% - 2018

60% - 2018

سليم عبداالمير محمد الحمزه فاطمه سلمان 1944 60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

مصطفى عبد الخالق سعيد حليمه  جمعه 1980 60% - 2018

مهند صالح هادي الجرياوي اميرة عمار 1986 زهراء صالح هادي الجرياوي2018 - 60%

60% - 2018

60% - 2018

فاطمه سالم مظلوم الكواز رضيه عريبي 1969 60% - 2018

تغريد عبد هالل هالل شاهيه محمد 1976 شاهيه محمد علي علي2018 - 60%

60% - 2018

60% - 2018

شعاع رحيم خلف الخفاجي كافه حسن 1950 60% - 2018

60% - 2018

60% - 2018

بابل 60% - 2017

قاسم عبيد بديوي العباس سعديه مطر 1972 60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

مديحه ناجي حايس سعيدي عجه رباط 1955 60% - 2017

تركيه شنان جاسم الراجحي جويده مطلك 1944 60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

الهام صبيح هجيج الدده مفيده علي 1960 60% - 2017



صبيحه خدام ابراهيم المعموري هظيمه عطيه 1965 60% - 2017

زهره حسين كوكو العيساوي ونسه مظلوم 1956 60% - 2017

سنيه  جاسم  محمد  الجنابي سعده خلف 1954 60% - 2017

عوجه خضير عبيس عبيس مشتهايه شباط 1955 60% - 2017

انتصار خضير عباس الجنابي خيريه حمادي 1963 60% - 2017

60% - 2017

بهيه سعيد عصمان الخفاجي غونه حمود 1927 60% - 2017

سعديه عفش متعب متعب صبريه عنون 1957 60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

امل بدر حمزه المعموري كطيفه حمزه 1968 60% - 2017

سميه محمد سبع العزاوي نشميه خليل 1956 ندى سمير عبيد الجبوري2017 - 60%

60% - 2017

صفيه جبار  جراد المنصوري جبره مظلوم 1951 60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

احمد عبد الزهره جياد فهيمه عبد علي 1973 افرديت صالح مهدي العجيلي2017 - 60%

نضال مهدي شنون المسعودي نبهار محسن 1959 60% - 2017

بثينه حمزة شاكر الزبيدي رباب عبيد 1956 60% - 2017

احمد خالد عريبي االبرشي نجاح مجيد 1980 نجاح مجيد حسن البغدادي2017 - 60%

60% - 2017

60% - 2017

مراد حسن حميد السلطاني هيبت عبود 1955 60% - 2017

نهايه علي مرير يساري فطيم راشد 1961 60% - 2017

هناء كاظم كاطع ارستيماوي زنوبه علوان 1977 زنوبه علوان حسين الحميداوي2017 - 60%

جليل خليل حمود مهاوش غنيه عبد النبي 1955 60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

رظومه حميد صالح الشمري فوزيه هاشم 1957 60% - 2017

60% - 2017

جمهورية محسن راهي البجاي سته كاظم 1959 60% - 2017

بشرى ناصر حسين بياتي نبيهه حسن 1961 60% - 2017

سليمه حمد حبيب المرشدي قسمه علوان 1962 حامد حسن شنباره المرشدي2017 - 60%

زهراء حمزه عبدالواحد الهيتاوي سوسن طالب 1986 سوسن طالب كمر الربيعي2017 - 60%

حسن علي احمد الحميري ناهضه حميدان 1980 60% - 2017

60% - 2017

احمد محمدرؤوف ابراهيم الخفاف هناء عبدالكاظم 1992 60% - 2017

امل كريم عباس حصيني عالهن كاظم 1952 60% - 2017

عبدالرسول زكي كاظم األنباري حزمة جرمط 1952 60% - 2017

60% - 2017

ليلى كاظم عطيه رسميه سعيد 1956 60% - 2017

سلوى حسين هذال الجدوعي خيريه صالح 1950 60% - 2017

60% - 2017

بتول عبيد سلمان القره غولي فهيمه حمد 1957 60% - 2017

واجده هادي ناصر الجليل نجيه سلمان 1957 60% - 2017

60% - 2017

فطيمه مصحب نجم حسنه علي 1959 60% - 2017

زينب حسن موسى الفتالوي زكية ولي 1966 60% - 2017



كاظم حسون عبيس سلطاني يزي جوده 1945 60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

فليحة مهدي عراك االگرع مائدة عطية 1963 60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

فرحه حمزه عبد الخفاجي ثجيله حمزه 1965 حكمه محمد عباس الرفيعي2017 - 60%

60% - 2017

60% - 2017

اسعيده كاظم عبد المساعدي امانة جاسم 1951 60% - 2017

سهيله كاظم جابر بنوشي شكريه حمزه 1959 60% - 2017

60% - 2017

صباره شنان مجبل الفهد صالحه مطرود 1954 60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

زهور عمران كاظم الجشعمي منتهى خضير 1964 60% - 2017

اسماعيل  عبد الحسين  كاظم  الجصاص عطيه  علي 1956 60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

سليمة  جبر  عبيد سارة منتهى  راضي 1965 60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

شكريه عبد ذياب الرفيعي دخيله زايد 1962 60% - 2017

60% - 2017

حوراء علي عباس المحاويلي نضال محمد 1980 محمد قاسم حسن حسن2017 - 60%

هادي سهر غيالن الجبوري بدريه كريم 1969 60% - 2017

60% - 2017

سليمه  أحمد  عبود  القيسي نوريه  عزيز 1951 60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

حسين حمزة عالوي العلواني عليه مرزه 1957 60% - 2017

رجيحه محمد حمد الجبوري هيله جبر 1965 60% - 2017

حياه شباط بريسم فطيمه شنشول 1957 60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

عليه حسين خسباك الخزرجي هضيمه علوان 1954 60% - 2017

60% - 2017

سميره عبدالعباس عبدالواحد الطائي زكيه سلمان 1956 60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

باسم عباس حمزة عبدان خيرية شهيد 1973 حمدية شهيد مهدي الدهان2017 - 60%

ايمان عبد الحمزه عبد الحسين زهره حسين 1976 60% - 2017

فضيله خلف عبدالحسن بني منصور دليه علوان 1968 حميد زغير عبدالحسن الرجيبات2017 - 60%

60% - 2017



60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

زنوبة محسن علي المنصوري حرشة حمزة 1954 60% - 2017

60% - 2017

نعيمه عليوي ناصر المنصوري هيله كاظم 1962 60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

كريمه عبد ابراهيم نوريه عباس 1958 60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

هناء صبار جبير الخفاجي فضيله عبدهللا 1962 60% - 2017

60% - 2017

غالب عبيد راضي فوكهن حسين 1952 خالده عبيد فاضل المعموري2017 - 60%

صبيحه عبدهللا حسن قرغولي عباسيه حسن 1956 60% - 2017

60% - 2017

زهره كاظم جاسم مرشدي عليه عبيد 1964 قسمه راضي كاظم مرشدي2017 - 60%

نعيمه كاظم عباس عليه هادي 1952 60% - 2017

60% - 2017

فوزيه عبدالحسين مشجل سلطاني شنيار مشهد 1954 60% - 2017

60% - 2017

زاهره عبدهللا سلمان البوعيسى عبيده سرحان 1959 60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

فاطمه محسن جبر خيكاني نعيمه محسن 1964 60% - 2017

حسن عبد الهادي مهدي المسعودي نظيمه ناهي 1978 60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

امل سيد وحيد الكعبي دموري رشيده 1955 60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

نوريه شهيد منديل الطفيلي طلبه كتاب 1950 60% - 2017

ملكيه محمد ناصر حصيني طلبه عيسى 1957 60% - 2017

ميسون عبد الحمزه هادي العريان رحمه حسن 1963 60% - 2017

صالح حبيب مزهر العاشور كريمه بخيت 1967 60% - 2017

حياة كاظم عبد المساعدي سيره علي 1960 60% - 2017

سعديه علي كاظم الياسي حسنه محمد 1975 60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

هيبت كاظم جودي عجام حياة حميد 1952 60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

اكرام طالب عيس العبيدي شكريه حسين 1956 60% - 2017

سهيله مجيد مطشر العبيدي قسمه سلمان 1962 60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

صدى سعيد علي ساجده شهيد 1973 سعاد عبدالرزاق حبيب الحلفي2017 - 60%

60% - 2017



اميرة محمد عبد هللا الخيكاني صبحة حسن 1957 60% - 2017

60% - 2017

ابراهيم كاظم ابراهيم العبيدي ريمه عيسى 1945 60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

احمد خليل ابراهيم الشحنه صبريه علوان 1974 حفصه خليل ابراهيم الشحنه2017 - 60%

60% - 2017

معين مجباس عباس البو موسى رحمه طالل 1949 60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

سعديه عبد عون علوان عوض صديقه حسن 1955 60% - 2017

ناظم كسوب راشد سلطاني طلعه عبد الحسين 1957 60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

هند جاسم روضان السوداني فاطمة  شاهين 1949 60% - 2017

60% - 2017

ايات ظاهر حبيب الزوامل سميره حسين 1998 60% - 2017

60% - 2017

ملكيه حسن فرحان الزيداوي بهيه رحيمه 1957 60% - 2017

زينب محمد ناجي الخفاجي حسيبه سعيد 1952 60% - 2017

60% - 2017

فاطمه  عطيه  شعالن  الطائي سعديه  مزهر 1971 60% - 2017

60% - 2017

احالم نعمه راضي المهجه جميله يوسف 1959 60% - 2017

رائد صبحي فليح الحسناوي فاطمة سعد 1975 60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

احمد علي منخي العادلي حليمه شمخي 1981 60% - 2017

60% - 2017

ابراهيم حسين جبر اليساري سعاد منفي 1993 60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

رياسه مانع فرحان الخفاجي فهيده روحيل 1949 60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

رايد قدري خضير الجنابي حمده محمد 1977 60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

عدنان خزعل عباس امره كظيمه خليل 1956 60% - 2017

اخالص راهي سكر عناد كظيمه عباس 1965 60% - 2017

صبحه حمزه سلمان كساره جلعوط 1947 60% - 2017

فائزه عبدالعظيم اسماعيل الحمداني فطيمه عبدالخالق 1959 60% - 2017

هوازن يوسف عبدهللا الجلبي نجيه عزيز 1965 60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017



60% - 2017

عماد جبار جاسم الجنابي نوفه نصيف 1973 60% - 2017

60% - 2017

رعد كاظم كريم الزبيدي جايه علي 1977 جايه علي عنون الزبيدي2017 - 60%

60% - 2017

زينب جابر محمد بدير امل عبد 1973 محمد جابر محمد بدير2017 - 60%

60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

بتول حيدر كشاش البوحجاب سعديه مطر 1987 نهاد خضر عبيد جنابي2017 - 60%

محمد فلفل  فيض البديري زياده عبد 1969 60% - 2017

حمدان غالب عبد السعبري سليمه حسن 1963 60% - 2017

60% - 2017

كليه ابراهيم علوان معموري اديبه مزعل 1954 60% - 2017

60% - 2017

رقية حسين كعيم ال سلطاني نورية ابراهيم 1973 نعمان هاتف جدوع الخشخشي2017 - 60%

60% - 2017

كريمه حسين عبدزيد الخفاجي رحيمه عالوي 1956 60% - 2017

رسميه سعدون عجيل المياحي قسمه جبر 1977 60% - 2017

محمد عليوي حسين الحمد سليمه حسين 1976 60% - 2017

60% - 2017

كطوف سلمان عبد هللا النافعي نوفه  كاظم 1954 60% - 2017

وليد عبادي صاحب الكناني عالهن حسين 1983 60% - 2017

سعديه ظاهر حسون جليحاوي وسيله شمخي 1946 60% - 2017

اقبال صالح مهدي علوان زهره حسن 1955 60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

عهد علي حسين عوض نعيمه عبد عون 1972 60% - 2017

60% - 2017

حريه رجب علي الهيتاوي فاطمه محي 1958 60% - 2017

60% - 2017

سندس عبد الخضر محسن العزاوي امينه عبد العليم 1975 صاحب علي حسين شربه2017 - 60%

صبريه مهدي جاسم كظيمه علي 1953 60% - 2017

شكريه حمزه شناوه االسدي بهيه جاسم 1958 60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

عالهن بدر حسون العزاوي صوحه حسين 1947 60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

احمد علي حسين المعموري صبيحه صاحب 1993 60% - 2017

ثناء حسين مصطفى الغراب حليمه كاظم 1961 60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

محمد ثامر خليل الربيعي ربيعه حسن 1978 60% - 2017

خولة عبد مسرهد لوباوي امل محمد 1961 60% - 2017

60% - 2017

خوله محمد عباس الجيالوي طلبه محمود 1959 60% - 2017

60% - 2017

سامي عبد هللا عامر فهيمه يوسف 1968 60% - 2017

صالح  عبيد حسن المعموري زهره عبيد 1956 60% - 2017



سندس حسين جابر الحمر فاطمه امين 1970 ثابت عراك رزيج البو عيسى2017 - 60%

60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

كفايه احمد رحيم العميدي نجاة عباس 1955 60% - 2017

بان رؤوف مجيد علوش رجاء صادق 1969 60% - 2017

60% - 2017

مؤيد عبدالخضر عباس الشافعي حمديه مهدي 1960 60% - 2017

وجدان تركي حاجم الجنابي هضيمه لفته 1966 60% - 2017

خالده محمد جواد جعفر رباب ناجي 1963 60% - 2017 بثينه حسين جاسم

60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

امينة بشير سلطان الحسن اسيا مصطفى 1956 60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

حسن ناجي غويم ال واوي وهبيه مشهد 1959 60% - 2017

سليمه محمد هاشم المعموري بدريه حمزه 1956 60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

سميره شندل حسون جنابي بدريه عبد الكريم 1958 60% - 2017

غنيه محمد طاهر المزيدي نوريه كريم 1947 60% - 2017

جبار زكي عبدالجبار العيداني فهيمه محمد 1975 60% - 2017

60% - 2017

بشرى كريم فليح  العماري مديحه سفاح 1976 60% - 2017

كاظم نايف كاظم اليساري زهره شنان 1962 60% - 2017

سندس راضي  جاسم  مزيداوي ليلى  انور 1965 محمد  حمزه  حميد  الخفاجي2017 - 60%

نضال عباس كاظم السلطاني نبيهه موسى 1972 هيثم عباس كاظم السلطاني2017 - 60%

60% - 2017

ندى باسم مجيد القزاز رسمية عبد الحسين 1978 اركان يوسف نايف اليساري2017 - 60%

طارق جليل محسن البجاي رجيمه عليوي 1984 60% - 2017

مهديه صكب عبد العامري كظيمه شنته 1971 60% - 2017

60% - 2017

علي عبد الحسن خليف العجيلي فطيم عباس 1984 60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

لميعه خضير ذياب ال جاسم عانه مجباس 1956 60% - 2017

60% - 2017

سوسن زيدان عبد الوهاب الربيعي عليه عبدالغفور 1956 60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

بهيجة فاضل عبد البوعيسى فاطمة كاظم 1954 60% - 2017

كوثر هاشم مايح الغرابي جيسه غيدلن 1987 علي  عبيس جبر جبر2017 - 60%

60% - 2017

نهاد طالب جابر احالم شالكه 1982 60% - 2017 رسميه عبد نور

60% - 2017

ماجده مكي شاكر بيعي عطيه علوان 1957 60% - 2017

ميثم خيري محمد الشمري سعديه عبدالحسين 1975 60% - 2017

امل سكران حمزة الدليمي بدرية عبداالمير 1957 60% - 2017



كوكه صخيل جابر البو عبد هللا بدريه فرحان 1985 60% - 2017

خلفه عويز طالل البوعميه زهره عليوي 1937 60% - 2017

فاطمه عوده منسي ابو حمزيه فريحه جواد 1955 60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

حيدر عصام محمد السرحان سعاد كاظم 1983 60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

شذى كاظم عبد علي المهداوي زهره عباس 1967 60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

بلقيس علي هنون السنجري سميعه هبي 1967 60% - 2017

عليه حمزه سلمان الزبيدي زعيله كاطع 1966 60% - 2017

زهره عبد الحسن عبد الحسين عليوي نجيه موسى 1950 60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

عامر فاضل عبدالرضا الجبوري هيفاء علي 1971 60% - 2017

امينه كريم جاسم الجعيفري فخريه حربي 1957 60% - 2017

60% - 2017

زهره عبود عاشور الغراني ملكه هاشم 1955 60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

لمياء مهدي يوسف ال مهدي حوري حسن 1953 60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

هالوي حلواص ديوان ديوان حسنه عطيه 1955 60% - 2017

سعدية علي فارس غريري عليه جاسم 1952 60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

نوال كاظم زيدي االبراهيم حسنه كزار 1967 60% - 2017

عباس دخيل صلبوخ سويدي هديه عجه 1988 60% - 2017

60% - 2017

غزوه حامد عبد الكريم رئيسه حميد 1962 60% - 2017

فضيله عبدالساده هاشم ال واوي عليه غيالن 1963 60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017



60% - 2017

60% - 2017

رشده  حسين  ياس  الجنابي وضحه  فياض 1947 60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

حسين وفر مجرمد البطيخ فطيم عبدالحمزه 1991 60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

نسيمه احمد عطيه سيد محمود فضيله صالح 1958 60% - 2017

ميثاق مالك عزيز الغزالي فوزيه حمزه 1971 60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

فطيم عبدالعباس موسى العويدي نازي عبيد 1955 60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

ام محمد محمد الطويليجميل محمد محمد الصاوي 1956 60% - 2017

60% - 2017

ماجده كمر حسين هيله سبهان 1949 60% - 2017

وفاء زكي حميد االسدي سهام جميل 1963 عبدالساده رشيد داغر المالكي2017 - 60%

60% - 2017

60% - 2017

داليا شاكر ابراهيم البدراني خديجه صالح 1980 حسنين كامل ابراهيم البدراني2017 - 60%

60% - 2017

مهدي عزيز كاظم المنصوري نوريه عبدالحسن 1970 60% - 2017

ذوالفقار ابراهيم مخيلف البنيان بثينه حميد 1980 60% - 2017

محمد كاظم عبداالمير الخفاجي امل  مزهر 1983 60% - 2017

60% - 2017

سعيدة شاكر صدام السلطاني غنوة عبود 1946 باقر كامل سيد السلطاني2017 - 60%

فضيله حمزة عبود الصالحي بدريه حسون 1956 ميساء حسين نوفل الجنابي2017 - 60%

امال ناجي محسن الخفاجي طويره هالل 1955 60% - 2017

60% - 2017

نجاة عبداالمير مناع الجبوري اثنيه كاظم 1961 60% - 2017

حياة محمد جاسم المهدي حوري ناجي 1956 60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

رباحه جسام محمد شريفات امحسين عبود 1949 60% - 2017

60% - 2017

عليه عبيس جسام معموري بهيه كاظم 1959 صبيحه عبيس جسام معموري2017 - 60%

60% - 2017

60% - 2017

فوزيه نور برهي المعموري زهره جياد 1955 60% - 2017

60% - 2017

غانم تركي محمد الخليل كفايه حمد 1968 60% - 2017

فاطمه احمد جاسم العالك جميله جاسم 1947 60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

60% - 2017

دالل نعمه حمد دحام حياة حسن 1966 60% - 2017

سناء حامد عبيد وطيفي مهديه خلخال 1976 صبيحه مهدي سهيل وطيفي2017 - 60%

فليحه حسن جواد  بهيه نجاة كريم 1954 اسراء حسن جواد بهيه2017 - 60%



رجاء هادي عباس عباس مهديه غانم 1978 60% - 2017 مهند فريق مكي مكي

علي محيسن عبيد سلطاني ميريه شمران 1967 60% - 2017

خديجه بدر حسن الكيم كتبه حسين 1950 60% - 2017



mother_hajj_name2age2 pc

4237

1293

1778

7325

806

عيده جدعان 1970 2277

403

5956

6117

6034

2223

7461

3111

5504

13432

2706

985

831

7591

13507

11659

15044

6192

13629

9120

1243

8143

31104

31214

28752

31302

29039

16468

35426

37826

33632

42963

43318

33906

47776

64609

63734

57399

50644

61389

56686

76902

70012

70600

68021

76186

68267



78149

77999

483995

83076

91116

92027

87559

82214

86385

89605

85647

98308

94098

93828

104454

101531

98010

411630

122309

121912

116141

113615

ساميه حسين 1969 112040

111153

126866

124991

128168

131215

134148

131170

133029

507196

144964

138298

138215

142827

135743

137907

141991

137623

156131

154511

148904

159870

154833

149489

170311

171064

163512

162710

163838

174775

169516



191310

183604

178461

188926

186823

476900

203944

202843

203945

200517

195566

197421

194945

198335

493425

223782

211248

211542

218668

221530

220828

226528

228227

237825

226407

121808

251964

248497

249667

246919

243926

241099

254449

260171

255601

266003

271277

255119

262510

284912

282903

279312

283266

274243

272288

جميله حمزه 1982 272462

290592

294510

290934

303210

294683

300303

441039



320749

311579

314349

308037

313735

313753

13083

338698

324425

324615

333202

321616

337275

204097

347038

355192

344190

350726

349040

351419

357324

370685

370091

361251

360924

367784

370337

378079

383740

376673

375993

378158

382968

393069

388926

393973

396208

389548

390572

397013

613087

403719

400502

407215

408260

404275

399743

140375

420213

416679

410261

409321

412967



422701

436410

435457

426138

429475

438003

434356

427773

443427

450091

443801

447479

450154

452724

449174

85223

459205

460777

455485

458980

462677

459520

470579

467353

474501

477496

474325

475164

476661

483223

488751

483258

485943

490550

480532

483016

493228

492738

497506

500388

497020

498839

499851

512430

517253

507848

518006

507340

517348

508507

529364

528029

520923



525771

520636

524263

530449

538258

536111

544083

541771

539606

545428

561154

557957

554425

554646

557731

573842

566932

575877

567132

564968

58048

577818

588118

588007

578500

582205

576624

597968

607872

599486

603599

593006

592807

639207

621589

617369

610596

608311

617417

631438

631841

628554

632440

625221

205352

638022

639227

642448

637345

646451

653154

660180

662995



656284

656932

662018

653898

666925

665369

669369

665042

664587

495558

679866

684953

حريه حيدر 1976 686516

683945

680189

686275

1240

795

12144

10475

12689

2866

6766

5176

7459

16198

11409

1532

15974

9583

13441

15802

6090

1024

3323

9222

8763

10994

7141

6927

13429

7898

6238

30967

21469

32031

زهره علوان 1965 31796

22202

36021

41345

37753

45950

37450



48546

47039

62778

66510

64448

61470

56040

55382

79814

78679

70976

79252

67851

80284

84566

81594

85938

91866

84986

87812

83850

197732

105363

102356

94368

101522

94615

98831

373174

115135

110294

120217

116550

112979

128920

129862

131939

123409

123486

123582

484592

135887

146429

136486

146497

140384

453762

155150

158544

149802

159696

149284

623296



167892

174554

161593

165957

176200

176359

166214

177242

190373

184228

186908

180560

187083

191728

195375

197478

199348

195877

205406

514357

220719

225175

218704

217986

210975

213007

240389

235161

239850

238071

231874

236263

250058

244082

255676

دالعه علوان 1970 241341

252479

282245

258196

257987

269259

263398

262593

268869

279572

281828

283156

275019

286806

274248

298337

300670

293655



298824

299040

297024

308609

310723

319347

312384

306952

241636

338367

323389

341730

327437

336838

336748

346725

346920

346972

350799

351496

350956

344583

347467

358466

358840

368022

364148

366311

360118

380006

374055

378572

377804

372930

380900

387576

387384

387955

396791

395257

385681

387424

399048

407960

405489

401444

406939

403985

397548

421308

411511

417723

410708



425726

269950

433882

431730

426566

436344

431226

426876

440947

436275

خديجه عليوي 1965 449573

449088

448578

443337

452648

458778

453639

453574

458055

464930

460964

458614

298391

471882

475850

477271

477221

472930

473290

484028

487960

483521

484263

482907

496453

499983

501706

494268

494145

497220

505256

508076

511270

508849

506854

516834

514479

529339

529708

529167

523270

521230

526384



527544

133547

535560

538500

545617

542179

542726

201437

562171

552162

549609

561481

557997

561314

571288

565089

568214

569679

565167

569248

565013

566910

564191

579687

580040

588877

576516

579372

584091

576841

576948

589057

607267

595035

601609

608132

594316

607476

597067

618976

609674

613726

621125

618156

618859

634216

631886

625540

626334

633209

632884

631998

623877



646673

635014

643905

636920

641142

418311

653291

647700

سليمة كاظم 1965 651239

649810

662742

677109

675704

670381

673821

676782

675721

672849

681264

684394

685968

700174

685090

683669

687335

13236

زهره مجول 1954 2037

13316

3511

15557

11565

6126

خالده خليل 1979 7243

16528

10186

1142

1099

نوريه حسن 1952 22365

8512

12738

4689

19723

2723

6631

17142

12576

16567

11978

4633

19943

21051

2074

9132



42592

39313

25801

46519

45711

42447

33271

43402

40126

41485

25477

44667

25242

38756

29557

38583

28322

وحيده هاتف 1974 24191

37570

24094

51359

سهله عبد 1970 64905

76360

47482

57643

72463

72542

63327

59803

54374

49177

67240

52455

75278

46865

73221

76091

48343

47374

67848

53418

86140

82550

85690

83543

فخريه صجيل 1964 96700

88272

82228

مسعوده حسون 1952 85216

90350

تركيه عمران 1939 92556

89575

84744



79235

84276

83400

91524

79621

89930

80272

125863

123992

111414

110628

119749

112482

120085

102577

118694

108703

119768

فوزيه سلمان 1967 100659

99162

124869

122409

121039

107246

115820

121343

139568

137854

144919

132344

زهره  حسين 1965 147625

142041

140652

137518

133103

143116

147226

133796

150386

139840

151994

146927

139252

128062

148933

147421

149162

161994

168179

175302

155521

188246

خاتون حشيش 1957 177155



171842

162661

175942

187748

نصره حسين 1971 158852

165854

160309

183174

نوريه عبد العباس 1957 163038

181100

178056

185324

160023

193258

زكيه شلب 1957 203804

205170

216551

نايله علي 1949 193676

212252

208467

191900

194006

200706

209516

202908

212248

217931

193431

218523

191542

191285

211754

217815

249149

247480

248495

223548

245811

224294

240063

232682

228381

237647

242165

235712

250444

240206

242719

244607

246485

242872

247528

230669



284118

266095

259237

280972

281673

267097

263314

265125

252252

281400

256457

272942

282123

283781

259835

رازقية محمد 1963 261577

272682

307272

289414

290597

293549

302574

325795

313241

314991

298699

306781

293387

293764

302299

289999

301974

293420

307885

324105

303632

22161

336077

343827

نجيه حسين 1960 352658

334990

337682

341440

341962

361766

348062

326971

341178

344788

330684

339048

349455

رحمه كاظم 1963 353699



360119

348547

347715

377935

روضة فحل 1946 364281

377604

387839

366093

367816

379461

383129

383047

375230

370833

390536

385180

383288

379619

375438

384828

377453

366425

398591

415292

404865

420156

424073

407407

426403

425027

402139

424131

424121

407717

412265

405422

391964

394227

426400

مهديه كريم 1964 410946

403646

407866

454217

444438

443421

443693

444032

431121

427550

440019

444320

441044

450538



449375

431901

450364

432414

449217

428259

433712

444410

437244

458494

فاطمة عيسى 1971 462927

462137

480622

480519

481931

474002

472075

479265

475281

عليه ابراهيم 1970 474095

478723

جبره عبيس 1962 467822

483820

458685

475065

459307

482951

491873

508870

503685

503830

496458

515287

489038

490839

497026

513936

492519

494907

486395

508029

487901

486937

499131

509775

498835

509403

510242

542847

537678

هاشميه محمد 1953 535445

541250

549726



546546

520439

531485

529702

540062

538243

538037

527915

522004

547513

547620

539270

548476

530980

543108

540247

535648

543602

563272

568820

574609

583510

576758

رجاء شاكر 1970 565544

569830

567057

562630

567999

557181

568605

557430

بدريه هاشم 1950 585298

579565

566351

553177

553284

578502

588588

593029

615044

616487

618460

613407

591343

590956

617699

618593

588640

623687

589074

593360

618181

594496



593010

597787

622408

599983

623968

616945

78144

625699

642857

646258

650102

647517

نوريه مالك 1969 640935

633295

645183

صبيحة كاظم 1969 648993

638314

642391

643882

646643

جليلة حسين 1976 648063

634412

642432

630884

685517

675908

659073

671031

652636

663382

667176

685456

679800

654170

اميره عمار 1992 653983

683975

688251

666219

حده عبيس 1953 700228

666820

676122

686416

700340

122196

16669

11866

7864

9089

11166

8689

19523

13896

14196



11475

13335

2635

10541

13124

11902

10714

6301

22521

4759

5559

6158

5124

15204

11441

3908

حنان عدنان 1990 13810

22205

6833

8107

3691

اروى صالح 1976 44895

41094

24783

عليه حسن 1949 34347

24789

32399

38973

41314

ضياره عبد 1947 29937

42144

23072

32590

33854

31720

41862

41544

هبوب حبيب 1959 66657

لطيفه حسون 1960 72050

71321

64945

66905

67062

47798

77507

64744

72503

72848

53731

73751

49769

76276

56791



83678

85047

93557

86226

86796

83218

88218

82621

92719

فتنه علي 1960 83281

79154

88494

84703

97480

85004

84193

86701

97731

93440

81869

89501

125801

118513

106964

120585

100528

125256

105408

114593

109535

124423

فخرية عبد 1978 101260

123747

120507

100188

99240

114910

108386

106507

108902

106651

530894

139046

142837

141209

144496

142614

140964

142407

نوفة جابر 1952 148592

151343

نجيه حمادي 1962 138566

148393



147361

138761

147557

141046

147470

139238

138514

137944

146997

139061

168465

187290

179581

178134

186790

حسنه عبيد 1975 165726

183435

158291

شنجارة عبيد 1951 178966

170555

185928

155216

158851

162663

180549

160837

172618

167493

211492

219856

206117

221903

212568

190245

220766

210963

197177

189396

206629

218113

189189

222885

216036

201283

222657

208375

212211

209489

230317

245741

243681

جنسيه خيرهللا 1967 232727

249491



249630

244975

232251

239365

245728

239999

249536

251095

صبريه علوان 1969 240187

246092

246384

236581

228545

242851

244359

229085

252243

277923

269794

278665

264703

281753

255641

275723

259596

253215

266371

267473

273040

271860

256904

283094

277392

255129

258586

270153

279241

294386

287760

325318

286833

302851

288739

308499

307749

306420

289736

295734

307178

289994

326276

290684

302301



306234

287361

307730

كنديله زغير 1951 303938

339398

امل عبد 1972 353634

332232

348180

344995

360474

فخريه مطر 1984 351017

358845

352208

340683

348995

347985

طلبة عبد الرضا 1970 351115

339633

348559

347790

356083

452499

378280

371709

368112

365130

376927

368527

383804

371958

373411

364435

381145

فليحه حمزه 1972 364063

378947

379120

390597

378029

382498

377678

383957

426162

399315

409833

422325

426338

424390

406788

414842

411942

397071

411463

408176



فخريه درب 1969 403486

408227

396704

420965

400123

398536

72021

435727

452787

فطيمه عاشور 1962 439951

450506

443423

446799

453019

441063

433902

445733

452379

443332

435310

449248

433272

447718

435252

430125

443785

475848

ساجده  يوسف 1963 456226

نبيهه موسى 1983 474946

459096

حده هاتف 1974 469590

457320

475274

455221

469067

460201

461511

470294

455993

456888

474236

473885

466582

458977

487234

499609

حربيه غيدان 1974 492562

505116

جنجل طربيس 1950 492583

498778

504159

510279

486486



488837

513458

516549

489462

517986

490187

516649

509964

508098

519621

542233

547163

540200

535161

530197

521519

528139

546635

533845

542050

525801

547923

536311

530384

542492

531166

523748

545432

529953

539418

541390

523207

571859

558546

569308

556084

559946

564775

556855

564996

570172

582980

572006

556869

564350

569839

570604

555785

583083

564061

564740

580801

570088



470761

552546

611273

615374

607680

611606

614795

596131

607650

590550

602343

613716

597805

609276

623726

593051

618714

619429

616609

590337

كطمه كاطع 1960 591105

592593

599005

مقبوله ناجي 1979 637012

650832

629337

646845

624741

649240

سعيدة شاكر 1962 650721

فضيله حمزه 1979 633041

647545

641989

630591

638938

640391

641107

641855

650197

642214

بهيه كاظم 1955 683678

664553

674110

672026

686551

682582

661594

653716

653664

684880

672001

زهره زبار 1961 672073

نجاة كريم 1968 656434



توزه عبد الحسين 1975 670091

660092

673754


