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المواليد اسم االم
للمرافق2

اسم المرافق2 المواليد اسم االم
للمرافق1

اسم المرافق1 التسج
يل

المواليد اسم االم االسم الكامل رقم
الحاسبة

ت

1 1956 خديجه ياسين ابراهيم حمد خضير الحمزاوي 1
1947 موزه جاسم كرجيه مطشر عناد الجواري 2 1972 حسنه حسين احمد عيسئ مطلك الجواري 2

1 1946 وجيهه توفيق احمد محمودحلمي محمد حفيظ 3

1976 صبرية محمد اشواق كاظم عمران عمران 2 1920 كلين حسين احمد عبد الحسين علي الحسناوي 4

1 1950 فضيلة عبدالكريم احمد عبدالرزاق حسين الخزرجي 5

1 1952 ليلى يونس ارتان احسان خيرالله الحسني 6

1 1947 صفية حمود اسمى عبد الرحيم نور الياسري 7

1949 سكنه حبيب ليلى عاصي جبوري الساعدي 2 1942 حريشه افضيل اسود سعد داغر المالكي 8

1965 نجريه فرغوص صباح حسين شبوط الساعدي 2 1956 مكيه عبدالكريم اكرم سلمان نجم العاني 9

1 1946 تاضية حمودي الهام صالح  جعفر الصفار 10

1 1954 نورية اسماعيل ابتسام فخري عبد الله 11

1971 سهامه حسن افراح عباس علوان الشمري 2 1955 ظفيره حسين اسعد عبداالمير مجيد القاموس 12

1 1945 كنديرة الزم وضحة حبيب برغش الفريجي 13

1 1955 غثوه جاسم احمد  محمد خضير الجنابي 14

1 1951 شفيقه محمد امل عبود علي العزاوي 15

1987 منا  طاهر ممدوح احسان ممدوح النقشلي 2 1950 سعدية عبد القادر احسان ممدوح حمدي النقشلي 16

1 1955 زهره حسان اديبه عباس سلطان السراي 17

1 1955 مكيه خلف ابراهيم محمود محيل العرجيلي 18

1945 وضحه جاسم نجيبه عبد اللطيف عمر
الدوري

1990 نجيبه عبد
اللطيف

يوسف اسماعيل قدوري الدوري 3 1932 سعده حربي اسماعيل قدروي عمر الدوري 19

1 1956 وضحة احمد اديبة عاكول علي مهاوش 20

1 1955 سنيه هادي اخالص كاظم مهدي السعدي 21

1965 زينب  ناصر علي محمد مراد كاظم مراد 1971 نزهت حسين بان حسين ابراهيم ال سلمان 3 1948 زينب ناصر اديبة محمد مراد كاظم مراد 22

1 1952 جيتايه عطيوي امل زعل مزبان الساعدي 23

1 1948 كتبة  حسين احمد  بريهي  علي  العلوش 24

1 1952 صفية مجيد اكرام عبداالمير جدوع الحسابي 25

1951 حرشة مغامس مريم عبد الواحد عيسى عيسى 2 1950 حكم عيسى ابراهيم علي لفتة المالكي 26

1956 هاشميه ابراهيم زيد حسين محمد الهاشمي 2 1961 مليحه عبدالكريم ايمان حياوي عبد الشذر 27

1962 فرحه حمود حمده احمد عثمان 2 1955 فطيم اسماعيل ابراهيم محمد اسماعيل كروشين 28

1 1953 شكوره محمد احمد حمود عباس جنابي 29

1 1947 عمشه حسين احمد ولي محمد الدليمي 30

1 1947 نجيه مجيد احمد محمود فارس العزاوي 31

1 1954 نصرت كله محمد اديبه عبدالرسول كاظم الهماوندي 32
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1 1953 غيضه ياسر احمد زعون سنادي 33

1 1953 مديحه رشيد احالم طالب كامل قفطان 34

1 1954 رضية عبدالرسول احالم عاصي حسون الخطيب 35

1961 فليحة   حسين  جاسم  محمد حافظ  2 1941 كاملة   خلف فليحة حسين جالب 36

1 1953 نوفة رشيد ضوية عباس احمد احمد  37

1961 اميره مهدي ايسر عيسى رؤوف الجواهري 2 1954 مديحه مهدي انيس فليح حسن بلدي 38

1952 نجمه عبد الله عليه عيد احمد كراغول 1957 عليه غثوان طلبه عباس حسن كراغول 3 1947 كيفيه جعيل اسماعيل محمد حسن كراغول 39

1973 دليله بنيان ضياء عبد الحسين مطشر
السوداني

1970 دليله بنيان خوله عبد الحسين مطشر
السوداني

3 1946 كفيه صادق دليله بنيان محميد السوداني[ 40

1 1954 نجيه حمودي امل مصطفئ موسئ الجمالي 41

1 1956 مدينة علوان ازهار داود عبد الدليمي 42

1 1947 حده جواد ارحيم منصور عبد العبيدي 43

1960 زهره حمدان كريم صالح فياض
جنابي

1973 هظيمه حمدان سهيله عبدالله عطيه جنابي 3 1947 خيريه محمد احالم هاشم وحيد الجنابي 44

1955 زكيه ابراهيم حسن مجيد حسين العبيدي 2 1966 صبيحه سعيد اقبال محمد حسن دزه يي 45

1956 فهيمه محمد شذى علي احمد مغازه 1972 كرجيه ابراهيم حليمه كاظم خضير التميمي 3 1962 فهيمه محمد اكرم علي احمد مغازه 46

1978 زكيه شاكر محمد ابراهيم لفته العكيدي 2 1934 جاسميه جسام ابراهيم لفته لطيف العكيدي 47

1 1950 حسنيه لطيف ازهار احمد سبتي سبتي 48

1963 هاشمية  عيدان محمد بدر ذهب العبودي 2 1946 باكيت  حسن هاشمية  عيدان مالح  49

1952 حكمه محمد سعديه احمد حسن الحجار 2 1947 لميعه جبار ابراهم عبدالواحد مجيد النجار 50

1956 جنديلة عبيد امنة نعمة ثويني ال حول 2 1949 عطية سلمان احسان  مهدي عيسى الصقر  51

1 1956 صفيه  احمد انتصار عبد المجيد عبد الغفور
السامرائي

52

1977 احالم عبدالرزاق وسام عبدالستار
عبدالحميد الكديان

1997 خالدية  عبد الرحمن زينة طاهر محمد ال حمداوي 3 1955 بدرية كاظم احالم عبد الرزاق شالل العجيلي 53

1 1955 عمشه حسين احمد حسن شاووش لهيبي 54

1956 هديه سلمان ثوره كاظم عليوي عليوي 2 1958 عليه مخلف احمد رحيم عبد الدليمي 55

1 1951 رفعه طالب امير احمد جاسم الجميلي 56

1959 فوزية  صالح كريمة حسن محسن العبايجي 2 1952 زهرة صالح اسيا مالك  عبد الله  السنوي 57

1 1943 جوريه حبيب احمد حسين عبدالله المفرجي 58

1978 حمديه جاسم ضياء العيبي صدام
الخليفاوي

2 1954 نعيمه محيسن العيبي صدام محيسن خليفاوي 59

1 1953 طيه عبد احمد حسين حمد 60

1 1956 حليمة محمد اميرة محمود موسى موسى 61

1964 خديجه سعد فوزيه منشد حسين البخاتي 2 1954 حياة مطشر احمد حسن حسين الجنابي 62

1955 عفيفه عطيه حياة عبد الرسول جواد
الدهات

1979 حياة عبد الرسول رلى احمد محمد علي الحائري 3 1950 مريم كاظم احمد محمد علي اسماعيل الحائري 63

1 1950 زهره مصطفى اسعد ابراهيم خليل افندي 64
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2017 386709

1956 فخرية عليوي احالم عبد هادي الخفاجي 2 1942 مديحة عزاوي اسامه عدنان مصطفى المعتوق 65

1945 حسنة حسن جاسمية شكر محمود الدليمي 2 1949 ملكة سرحان احمد عبدلله حمادي حمادي 66

1 1947 شنونه حسن ابراهيم خالوي علي الشويلي 67

1982 اقبال عباس حسن موفق رجب الدليمي 1993 ناديه سلمان زينب اكرم عباس المعموري 3 1952 زهره كاظم اقبال عباس جميل الزبيدي 68

1972 امل عبدالصاحب سهاد رشيد يارالله الالمي 2 1945 خيرية كاظم امل عبدالصاحب حسون الشندي 69

1 1954 سعدية علوان احالم عبد الوهاب عبد الكريم
العبيدي

70

1959 نزيمه احمد ليلى محمود خليفه
المشهداني

1981 ليلى محمود مازن احمد صالح المشهداني 3 1950 رفعه صالح احمد صالح احمد المشهداني 71

1955 معاني عبد الحسين نوال عبد الرضا عبد الكريم 2 1950 نزيهه صالح احسان محسن علي االسدي 72

1 1952 عيده عجيل اسماعيل حسين علي الزوبعي 73

1955 فاطمة جبر عجيل جبار رسن السراجي 2 1954 لبيبة ناصر ازهار  علي عطا الصافي 74

1965 رشمه فرحان سليمه نعمه مهدي الفريجي 2 1943 باهيزه علويي بدر وهيب خليفه الفريجي 75

1 1950 فخريه محمد انتصار عبدالجبار عبدالكريم
السعدي

76

1 1954 حوراء شخير بثينه دايخ واعي الربيعي 77

1 1946 مروه سلمان بدريه حسين ثويني الدراجي 78

1962 بسنه مويه فاطمه كاظم شويطه الالمي 2 1939 زهره عبد الرضا بسنه مويه صلبوغ الالمي 79

1 1940 عليه موسى جبار ربيع حسين السعدي 80

1983 الهام عبد العزيز احمد عبد الجبار عاشور
الحطبان

2 1951 نفيسه مولود الهام عبد العزيز خطاب العبد الله 81

1 1953 جماله حسين بتول علي عوده عوده 82

1 1946 نعمه مخلف انوشه كاظم ساري ال عبود 83

1 1949 علوية خلف بدريه حوشي نجم نجم 84

1 1952 حده كاظم بتول حمزه ناصر ناصر 85

1951 بهره محمد حكيمه عبدالحسين ظاهر
وطيفي

2 1937 كرجيه ولي امجد هاشم مصطفى الجباري 86

1951 محيلة عابد فاضل كوكز سهيان الزبيدي 2 1958 فطيم دنان أمل تميم هندل الزبيدي 87

1964 سكنه يسر حسن كاظم حاسد البزوني 2 1950 بيده حسن جاسم محمد ايسير البزون 88

1 1946 فخرية عباس بلقيس ر ضا حسين الحسن 89

1 1950 علية محمد بهية حمادي فياض العامري 90

1 1949 حمديه ناصر انعام عاصي جبار الدراجي 91

1977 امينة رشيد شاكر غازي حميد الدليمي 2 1954 حمزية يانس امينة  رشيد كاظم الدليمي 92

1987 بدرية  عريبي محمد علي محمود الخفاجي 2 1946 عنيدة محمد بدرية عريبي سبع الكرطاني 93

1 1937 معاليه موزان بدريه جنينه عطيه البيضاني 94

1965 زهرة عاتي رسمية جبار ساجت
اشويلي

1992 رسمية جبار هبة باني حسين الجعباوي 3 1952 كاظمية مخيلف باني حسين هليل الجعباوي 95

1 1950 عريمه ربيط جبار راهي حمود الشبالوي 96
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1967 بسام محسن وسام حسون عبد االمير
الجشعمي

2 1942 ملكة صالح بسام  محسن  مجيد القرغولي 97

1961 ضوية حسين نضال هادي صالح
الكريشي

1963 ضوية حسين فليحة هادي صالح الكريشي 3 1953 مريم ابراهيم جبار عبدالحسين علي عسكر 98

1 1951 سكنه محمود امنه عبدالعزيز عبدالمجيد الحيالي 99

1985 بثينه صبري أمين جبار عباس الياسري 2 1953 نعيمه كريم بثينه صبري جاسم البو رغيف 100

1 1951 رمزية مصطفى اياد ناطق حسين فوزي الطائي 101

1961 باشه عنبر امال جمعه عوده الحصن 1963 باشه عنبر ابراهيم جمعه عوده الحصن 3 1936 بهت عريبي باشه عنبر عامر الحصن 102

1 1954 شكحه حمادي أحمد  دحام عبدالله عياش 103

1 1950 بهية حمد اميرة جاسم حمادي عجراوي 104

1 1946 كاظميه ناصر بدريه جبار علي علي 105

1958 كيفية علي نهى عباس حسن الزبيدي 2 1951 هدية هادي أحمد صالح مهدي البرزنجي 106

1967 خالده حميد عالءالدين حسين عبد
العبيدي

1945 نجيبه حميد خوله خالد رشيد هندي 3 1950 نجيبه حميد انعام خالد رشيد هندي 107

1941 علية خلف نايف عبد محمد السواح 2 1949 كلثوم خلف أمل محمد أحمد الساجي 108

1957 زهره كاظم ياسر كريم كاظم كاظم 2 1954 شنيوه لفته انعام بهيدل كاظم كاظم 109

1954 مايعه حسن كاظميه كاظم جابر الساعدي 2 1951 نعيمه كريم جبار محمد صالح محمد الساعدي 110

1 1946 خديجه يوسف جاسم  خليل مجيد العكابي 111

1 1955 هيلة ثعبان ايمان حميد مجيد الكروي 112

1973 امل عبدالكاظم بهاء بهيج محمدباقر المدني 2 1941 افتخار عبداالمير بهيج محمدباقر حسين المدني 113

1965 بدرية شفيت امل عطية هذال سواعد 2 1949 علية فنجان بدرية شفيت صايح الحميداوي 114

1 1949 فضيله فاضل اكرام  طالب محمد عبدالله االغا 115

1 1949 سعده غازي بتول حربي محسن الفتالوي 116

1975 باسمه علي هند جبار عجرش الزريجي 1973 باسمه علي غيث جبار عجرش الزريجي 3 1946 حسيبه حسن باسمه علي سلطان الخفاجي 117

1968 بسعاد  حسين ايمان محمد عبد الرظا الماضي 2 1938 جوريه محمد بسعاد حسين محمد بال 118

1976 برسته عباس ستار نصيف جاسم مسعدي 2 1952 شمسه احمد برسته عباس شنيهز مسعدي 119

1966 حكيمه علوان امل حميد عبد الرضا عدله 2 1953 مراتب غني بدر لطيف علي جيالوي 120

1 1952 هويله زغير جاسميه صباح مطلك النصرلله 121

1955 نعيمه يوسف عبدالله رجب حزوم الجنابي 2 1963 عطيه علوان انتصار جاسم محمد بني عجيل 122

1952 بدريه صالح جعفر جاسم محمد هبو 2 1960 بدريه محمد بشرى مرجان عبد األمير عبد األمير 123

1 1954 زالل صبع بدريه برع مرعيد الشمري 124

1982 بادله حميد بهاء الدين محي الالمي 2 1950 صبريه غضبان بادله حميد بنيان الالمي 125

1 1952 خاجية خالد بدرية نعمه علوان محمود 126

1980 بدريه جبار قيس عبيد جواد البوغربي 2 1949 جري لهمود بدريه جبار بطل البوغربي 127

1 1952 حميدة هادي اميمه عبود محمدرضا البرزنجي 128

1965 شياله سالم زينب عبيد غنام البويسي 2 1954 زهرة مزهر باقر ساجت سالم السالم 129
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1951 فاطمه راضي خنجر عبد حسن فريجي 2 1954 كاشيه امشاري بدريه جبار جاسم 130

1 1950 صبرية عباس امينه محمود عبد اللطيف الكروي 131

1969 رسميه علوان شذى ناجي علوان السعدي 2 1956 غنيه حسن اياد يحيى ياس الدفاعي 132

1 1954 شكريه محمود اميره علي حمودي العزاوي 133

1 1955 ملوك توفيق بشرى عبد علي حسين الزبيدي 134

1 1955 فاطمة حسين امنة ابراهيم نصيف الجميلي 135

1 1951 فخريه  كاظم أميره شاكر محمود  البيضاني 136

1955 كطوه علي قسمه خليف لهيب 2 1950 جويديه صلبوخ أوحيد نصيف لفتة المرشداوي 137

1959 فاطمة نعمة نهاد حميد هليل الفرطوسي 2 1953 حلوة حيدر بدرية جاسم عيسى فرطوسي 138

1951 فوزيه رزوقي عصام ناصر حسين حسين 2 1958 نزيهه ناجي ايمان عذاب حسن العياد 139

1 1944 صبريه عزيز جبار صاحب حسون كنوا 140

1955 سعديه عبدالله احالم حسن ابراهيم العبيدي 2 1959 سعديه عبدالله ايمان حسن ابراهيم العبيدي 141

1963 وسيله فرجان اميره صفر عاكف االمي 2 1950 جماره حسون جبار حمص حمزه العابدي 142

1957 بدريه سلمان محمد رسن خضير مياحي 1960 شدهه نعمه ناهده محسن معارج معارج 3 1937 حسنه طاهر بدريه سلمان محسن مياحي 143

1955 رسليه عبدالكريم سعديه عبيد عبدالله
السوداني

2 1951 رسليه عبدالكريم بثينه عبيد عبدالله السوداني 144

1961 خيرية جواد سميعة خضير ياسين الشمري 2 1954 بنية شنيف جاسم محمد شذر الفريجي 145

1954 فريده صادق صباح نوري صادق االعرجي 2 1961 رضيه حبيب تضامن خليل حميد القيسي 146

1953 نجمه كطوان حسين عذاب عيالن العابدي 2 1962 حسنه محمد بشرى علي جبر الكناني 147

1950 فيهن اسماعيل غداره فريح ثجيل العواشق 2 1944 شنونة علي جاسب خالطي عاصي العواشق 148

1951 بنوره  كعيد واشيه  يوسف عليوي
العليوي

1973 واشيه يوسف امل جابر جميل اليوسف 3 1947 ضحيه محمد جابر جميل  يوسف اليوسف 149

1 1946 حنوه حميد بدريه عبد الحسين علي الخيطاني 150

1963 لطيفة معروف مروج قاسم محمد الوتار 2 1956 نوريه رضا جاسم عبد علي جواد النيار 151

1953 خيرية حسين ليلى علي حمودي الشماع 2 1958 زنوبة شوشي جاسم محمد عبدالرضا عبدالرضا 152

1954 هضيمه حمد يازي ابراهيم حمد حمد 1950 هضيمه حمد رابعه ابراهيم حمد حمد 3 1944 هضيمه حمد بهيه ابراهيم حمد حمد 153

1 1953 ناكه خماس جميله حسن علي العامري 154

1 1948 زينب علي حسن عبيد لفته الفريجي 155

1 1953 رفعه جاسم بتول مصلح محمد العبيدي 156

1955 بدريه وهيم عليه جبر سرحان 2 1944 مجذوبه عبيد حسن مطير حمد العبودي 157

1953 حدهن حمد ساميه قاسم جبر البياتي 2 1948 حضهن بجاي جمعه زبون علي البهادلي 158

1970 كاملة شويطي فرات كريم محمد
العسكري

1953 ثنية رسن سليمة غضبان سرحان
المحمداوي

3 1950 خاجية  عبيد جليلة خلف مجيد العسكري 159

1959 جميلة عباس كريمة محمد دبش العتابي 2 1955 دله وحيد بشير ثجيل وداي العتابي 160

1972 بهيه عبد نجالء حميد رشيد البكري 2 1951 نشميه حمزة بهيه عبد محمد البكري 161

1979 بهيه بعير عادل احمد محمد التميمي 1951 فطيم فياض خميسه محمد ارحيم التميمي 3 1934 هالله ارحيم بهية بعير فرحان التميمي 162
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1 1952 شورهن محسن حسنه سلمان عبود الزركاني 163

1 1950 بدرية محمد بشرى منصور ابراهيم الشمري 164

1971 صبريه مولى االء ناصر حسين البعاج 2 1953 هاشميه جابر حاتم جبار عطيه الربيعي 165

1965 نوال محمود ابتسام جبار كاظم العقابي 2 1953 بدريه  جاسم حسين علي ضيدان العتابي 166

1 1950 شتوته عبيد بهيه سعيد محمد الجعباوي 167

1 1955 نعيمه غضبان بلقيس محمد رحيمه المحمداوي 168

1 1949 دبعونه عبدالله بهره طالل مهبش مهبش 169

1 1947 كاظميه حسين جعفر حميد عليوي الجبوري 170

1 1951 صبرية شهاب ثامر هاشم سعيد الكيالني 171

1957 عطيه جاسم شذين عبد الله مهدي مهدي 2 1951 نوريه جاسم حسين جاسم حمادي حمادي 172

1950 هضيمه علوش عبدالله حسين علي التميمي 2 1957 وضحه حسن بهار هادي حسين التميمي 173

1 1943 سنيه غلوم حاتم فليح حسن الركابي 174

1960 قداحه علي عروبه سلمان شكر الدليمي 2 1953 حدهن محمود جاسم محمد شكر الدليمي 175

1 1955 نشميه  رشيد حسين عبد علي محمد الكعبي 176

1979 ساهره هادي ايمان جواد احمد شكشك 2 1950 كبرى بكم جواد احمد طاهر شكشك 177

1 1950 نوفه صكر جاسم حمادي سرهيد الدليمي 178

1 1950 مكيه شناوه حسون حداوي عبود الكريطي 179

1954 نجيه فياض بدريه حمزه عبد عامري 2 1950 شنيار داود حسين عبد حسن عامري 180

1 1952 حكمة هيمص حسن رباط حسن العوادي 181

1 1953 خديجة محمد باسمة علوان حسين العاني 182

1962 شهد وضح صبريه حسن مهوس الحريشاوي 2 1949 حديه جاسم ثجيل خريبط مهوس الحريشاوي 183

1954 صفية جاسم سليمة صالح فياض فياض 2 1952 صفية جاسم ثمينة صالح فياض فياض 184

1 1952 حسنيه عباس جاسم محمد ايدام فاعمي 185

1 1949 ملوك مرزا حسن حبيب الله شرول االسدي 186

1 1956 بتول صافي جمال محمد حسين الشالجي 187

1977 بدريه عبدالحميد رعد احسان علي العبيدي 1969 موحه جاسم هاشميه زبون عبد الخزعلي 3 1944 منسيه نوار بدريه عبدالحميد عساف العبيدي 188

1 1955 خليفه جلعود حسنه حريجه ولي الالمي 189

1 1947 نهيده شاكر جهاد نعمة علي العبيدي 190

1945 داخلة طراد عبدالحسن سلمان جبر
الفرطوسي

2 1949 خطيطة مرضي تركية خنجر جبر االمي 191

1 1954 زهره عبد الله جماله محيل شاهين الشويلي 192

1 1947 صبيحه يوسف بتول خليفه عباس الزبيدي 193

1982 حسنة مصارع مراد عزيز جياد العتابي 2 1943 رهيفه زعيبل حسنة مصارع عاصي الدخان 194

1960 رحمه ناصر ربيحه علي حسين الحجام 2 1954 ملكه احمد جواد كاظم حسين الخزرجي 195

1959 نهايه شنان فاطمه عباس محمد االنباري 2 1952 زهره محمد حسن كاظم خضير االنباري 196
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1 1944 لبيبه جايد بتول عبد حسين المولى 197

1 1952 شفيقه محمد ثريا محمد مصطفى القباني 198

1963 فخريه حسن بهيجه حسين علوان الكعبي 2 1954 بزونه ياسر بنيان كاظم احمد البهادلي 199

1955 عطية جبر حيهن جمعة كطوف الكناني 2 1949 بطيخة احمد جاسم غليم كطوف الكناني 200

1 1954 ليلى طه بثينة رضا غثيث الصميدعي 201

1962 شمة خلف فطومه حسين علي السلماني 2 1955 عليه ياسين جاسم محمد احمد االعز 202

1 1947 نزيره عبد الغفور بشرى مصطفى ساقي السامرائي 203

1950 شكرية عبدالله ياسين طه حبيب الدوري 1956 شكرية عبدالله خوله طه حبيب الدوري 3 1941 شكرية عبدالله بلقيس طه حبيب الدوري 204

1958 فخرية عبد الباقي انتصار زكي اسماعيل المال
عبد الله

2 1953 واجدة اسماعيل بشير عبد القادر حسين محمود 205

1953 هديه هزاع خديجه صالح فزي صالح 2 1950 فاطمه جراخ حسين زيدان علي علي 206

1949 تسواهن خلف مهدي صالح حمد حمد 2 1943 كتبه عبد ثريه صبح حمد الدليمي 207

1952 عطيه عوفي جميله سيد حسون العقابي 2 1949 شوكه سعيد بهلول محيسن حسن العكبي 208

1 1948 شعواطه فرج بهيه مانع ابوشنه الزيدي 209

1964 بدريه خلف امل ضيدان سنيد العليوي 2 1956 بنيه مطلك حسن لعيبي مشكور الفريجي 210

1950 عجبة وزيره كافي فارس عبدعلي السعدي 2 1945 حوزه حمدالله جاسم محسن +ليعبي البازي 211

1978 حسنه هراط ابراهيم تركي فرحان فرحان 2 1942 هالله حبيب حسنه هراط هتيمي هتيمي 212

1 1953 سليمه حامد بديعه حسين صفوك صفوك 213

1 1954 هديه عليوي بثينة فاضل عباس الحسني 214

1 1950 رغيده جبر تننزبل عزيز صالح بحرالعلوم 215

1972 ثنوه عنود باسم عبد الله بدن الكناني 2 1951 شاهه جبر ثنوه عنود مشكور الكناني 216

1965 نعيمه سلمان ألهام عبد الله اسود اسود 2 1952 ضويه داود حسين محمد علي عبد الحسين الظاهر 217

1938 زهور حسن حكمه حسن محمد سعيد المخزومي 2 1973 حكمه حسن حسن محمد عبد الزهرة زايردهام 218

1958 مريم كريم احالم رحمن قنبر سلمان قنبر
سلمان

2 1948 هاشمية محمود حازم غني عباس السامرائي 219

1 1956 وبريه شتيت خديه حسين عنبر الدلفي 220

1955 مطرة عبدالله حميدة احمد حسين الغريري 2 1958 نصرة حسين حسن خميس حسين الغريري 221

1965 رسمية حميد هيام زكي احمد السامراءي 2 1941 طليعه مصطاف خليل ابراهيم احمد البيطار 222

1957 سعديه مطنش بسعاد كريم رزيج كعبي 2 1950 ثنوه جخيور جبار مسير مذبوب عبودي 223

1952 غاشيه كريم أمل عبدعلي ناجي شبر 2 1945 غاشيه كريم حسن عبدعلي ناجي شبر 224

1 1949 صنعه اشكح حده يوسف عميره معموري 225

1948 سميعه صالح نهله حميد احمد 2 1946 ترفه رحيم حامد حميد حدو 226

1975 جمالة صافي محمد سعدون حافظ الكناني 2 1947 زكية زاكور جمالة صافي فرحان الالمي 227

1987 جنان حميد محمد علي سلمان الجبوري 2 1956 تسيار  طلب جنان حميد سهيل الجبوري 228

1965 بلشه محمود فطومه بدر شهاب شهاب 2 1955 ردسه شكر جبار محمد شهاب شهاب 229

1 1952 عليه حسون جميل حديد جبر العوده 230
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1 1942 بنيه الزم خزعل ماضي خويل المحمد 231

1930 ام حسين ابو كطفه خدوة جابر جميل
الشيحاني

1971 صبيحة سلطان هناء مطشر ناصر الالمي 3 1963 خدوة جابر جواد كاظم شالكه الشيحاني 232

1977 خجه عباس جبار حسين علي ليلو 2 1952 غنيه حسن خجه عباس صالح صالح 233

1964 خميسه حمد حسين علي جلوب العامري 2 1942 نصرة جوير خميسه حمد محيسن العامري 234

1960 خديجه جاسم سعدي ذاري عاصي الهماش 1963 خديجه جاسم هناء ذاري عاصي الهماش 3 1927 عنب رحمه خديجه جاسم عيسى الهماشي 235

1955 حمديه محمد زهره كاطع سلطان االمي 2 1949 شيحه جلوب جلوب موزان كاظم الحريشاوي 236

1 1949 بزونه مناحي جسومه محمد هويرف الجعباوي 237

1965 حسنه جاسم ابتهال محمد دري فدعم الدوري 2 1940 خديجه مزهر حسنه جاسم  حميدي الدوري 238

1 1947 نايله حمد جميله عبد حمادي العامري 239

1 1950 ازهية عبد علي جميلة عكار محسن الركابي 240

1 1941 غياب فتحي حربي محمد بولص الزيدي 241

1954 كلثومه بدر صبيحه حسين سلمان 2 1950 زهره حسين خماس كطافه كاظم الداواوي 242

1 1946 فرجه سلمان جاسميه محمد سلطان الكناني 243

1956 كعيه كاظم كميله عبد الزهره خضر عباس 2 1947 زهره هاشم حسين موسى كاظم خضر 244

1954 سعديه ابراهيم داود سلمان حسين الربيعي 2 1961 سليمه صالح جنان محمد حسين الحسني 245

1954 فضيله حمودي عواطف ولي كامل النداوي 2 1956 نشميه حسن حاتم جاسم حمادي التميمي 246

1 1945 جبرة حسين جمعة  ناصر سلمان سلمان 247

1955 كلفة حمادي بداع مخلف عباس الفهداوي 2 1949 شريفة محسن جميلة احمد دحام الفهداوي 248

1 1955 حتم عبد خالديه علي سيد الكعبي 249

1948 حظهن كليب ابراهيم فزع دهلة الركابي 2 1981 علية فالح حيدر ابراهيم فزع الركابي 250

1 1945 جبره علي جليل احمد محمد الغريري 251

1962 زنوبه وجر هديه خليف كناد العكيلي 2 1954 ارياسه فرحان جبار ضميد شاهين سراي 252

1 1953 نجيه عبد حمديه خلف حسن اليساري 253

1 1952 وضحه ثامر خميس عكار محسن الربيعي 254

1957 بدريه  جبر سلميه عبد الحسن وساك
الزيدادي

2 1951 هعذب موزان جبار شنوف وساك الزيداوي 255

1957 ساهره جعفر هاله عبد العزيز حمودي حمودي 2 1945 غنيه محمد جعفر حميد حسين علوش 256

1976 فاطمه حسن ايالف حارث عبدالوهاب الكروي 2 1942 فاطمه عثمان حارث عبدالوهاب عبدالرحمن الكروي 257

1 1944 بدريه امين حسام عمر يوسف العنزي 258

1955 نجمة دهش كريمة داود عبد الفالحي 1979 كريمة داود اسيل حسن حمود الفالحي 3 1952 نجمة محمد حسن حمود ابراهيم الفالحي 259

1 1953 معاني ابراهيم حليمة  حسن هادي الخزرجي 260

1972 جبره كريدي محسن فاظل فرج العكيلي 2 1936 شعينه عليوي جبره كريدي عبيد العبيد 261

1950 لطيفه مضعن حمديه كاظم عبد الكرطاني 2 1942 شيخه كسار جبار عويد حمد الكرطاني 262

1955 مليحه هادي عاليه عبد الجليل علي
الموسوي

2 1954 حكمه شاكر خليل عبود حميد بدراوي 263
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1949 حلهن صالح رداعة عبد الله مطر الساعدي 2 1946 فيهن اليج جمعه عبود صالح الساعدي 264

1960 زهره راضي رحيمه عبود عون الجيزاني 2 1954 زنوبه محمد حميد ثنوان غضبان السراجي 265

1984 جاسميه محمد حسن خليل حافظ الغريباوي 2 1952 مطره حسين جاسميه محمد ظنه الغريباوي 266

1 1939 شليه خدام حمزه عبدالحسن عبد مياحي 267

1959 قسمه هاشم امل عكله حسوني الخفاجي 1997 امل عكله مرتضى حمود حمزه السهالني 3 1951 نوفه جفيت حمود حمزه حسوني السهالني 268

1 1940 بدريه زبور جمال مصطفى عبدالله البياتي 269

1 1954 فهم مبادر جاسميه حسين مخيلف النصراوي 270

1952 سكنيه فرحان زهره  خلف فارس البزوني 2 1953 بدرية  محمد جبار  حسن  فارس  سراي 271

1964 فطيم سالم ايمان احمد حمادي المشهداني 2 1950 شكريه  صالح حاتم محمود حمادي المشهداني 272

1957 نصره علي رسميه خضير عباس
الساعدي

1975 رسميه  خضير هدى جالل حسين ال خضير 3 1952 مكيه قاسم جالل حسين عباس ال خيضر 273

1971 جايهن عوفي عادل حنين عبد الله الزيدي 2 1952 عليه ظاهر جايهن عوفي حسن الربيعي 274

1957 صبيحة فليح انعام ناصر حسين الذهب 2 1956 فوزية مهدي حسن عبد الله عليوي الزبيدي 275

1953 زنوبه لفته عجيله كشيش صياح
الدبي

1971 عجيله كشيش نزيهه جميل راضي المياحي 3 1943 حميده حسن جميل راضي بخيت المياحي 276

1 1934 فطيم جلوي جبار عناد علوان الشمري 277

1 1952 مريم حرفش جواد كاظم عبود الجنابي 278

1962 جسميه رسن سليمه كاظم ظاهر
العكيلي

1970 حليمه فاضل عامر غازي صالح الدليمي 3 1950 زهره عديد حليمه عبد الساده كاظم البراكه 279

1964 زنوبة حافظ غنية رسن يوسف
الكعبي

1982 غنية رسن حنان جمعة مفتن الكعبي 3 1954 كاشية حسن جمعة مفتن يوسف الكعبي 280

1 1951 حوري غويز جمعة راضي علوكي الساعدي 281

1977 نجيبه شير خان احمد شهاب فرمان 2 1944 فانوس هكور جهان شير خان واري واري 282

1965 سعديه كريم ايمان غازي جواد المطيري 2 1954 شكافه كاظم راضي محمد رضا ابوالبخور 283

1964 صبيحه دحام نازك احمد عبدالحسن كعبي 2 1956 عليه عباس حسن جلوب عبد كعبي 284

1981 حمدية رفيع صدام حسن علي زعنتي 2 1943 بهية علوان حمدية رفيع عباس عباس 285

1965 سنيه طلمس احالم علي عامر 2 1955 فطومه عباس حسين علوان فريح 286

1981 حتومه زيدان هاشم فالح حسين الفرطوسي 2 1944 زهيه غالم حتومه زيدان حسن الفرطوسي 287

1952 عليه هاشم كاظم حسن فليح
البهادلي

1957 جميله عبود عليه هاشم عبد الله البهادلي 3 1938 زنوبه عذاب جميله عبود حيط البهادلي 288

1966 رسميه جابر محمد عبيد حسن درهومه 1968 سعاد عبدالهادي شروق ماشاء الله جابر عاكوله 3 1931 كميله حسن رسميه جابر حمد عاكوله 289

1969 ماهرة صبري اسمهان عبداالمير كريم
الربيعي

2 1939 نعيمة موسى خيرية عبداالمير عيسى االسدي 290

1 1953 صديقه محمد زكيه فاضل عباس طياوي 291

1 1948 خفيه علوان جوتاره شريجي نعيمه العقابي 292

1 1938 هاشمية سلمان حمدة اجياد لطيف الجنابي 293

1946 خاتونه حسين ساجده عبد الحسين رزوقي
الخفاجي

2 1938 جبره هندي حمزه عبد عميش الجنابي 294

1950 زهره حمد وسيله كاظم فريح العطواني 2 1946 فنصه زاير حافظ حميد يوسف العطواني 295
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2017
663341

2017 361079

2017 210330

2017 419636

1973 صبريه خريبط نجاة حسن كاظم
الفرطوسي

1984 صبريه خريبط وجدان حسن كاظم الفرطوسي 3 1932 جماله مجبر حسن كاظم رحيمه الفرطوسي 296

1973 حسنيه حسن صادق جعفر غالن الشمري 2 1952 زنوبه ابراهيم حسنيه حسن شاطي العبودي 297

1 1953 عوفه ماجود جوده عبدالنبي محمد محمد 298

1 1951 بنية عودة خولة كاطع خليل العتابي 299

1 1954 شوكه عذاب حماد شعالن عضيب الشمري 300

1 1952 فاطمة  كرم الله حليمه شلش بهار العمشاني 301

1 1949 حيهن زبون حريه عيسى سلمان الساعدي 302

1 1949 وطفه ذياب حمده شالل محمد محمد 303

1967 كميلة عبد الحسين زينب حميد محسن الخفاجي 2 1951 كميلة عبد الحسين رعد حميد محسن الخفاجي 304

1970 حمده شحاذه محمد حامد ابراهيم المساري 2 1945 مياحه شاهر حمده شحاذه علي المساري 305

1958 مشهد  يونس ساميه هويدي ملفوت 1956 حنونه  عبدالله كاظمية  هادي دوخي العبودي 3 1953 حنونه  عبد الله حسن  هادي دوخي العبودي 306

1975 حريه فرهود عادل جبار ظاهر المالكي 1976 سعديه حسن سندس عبدالله ناجي حسيناوي 3 1956 نجمه حسن حريه فرهود مزعل المالكي 307

1 1947 قسمة عبد الله رابحة حسين ابراهيم الخفاجي 308

1 1954 عليه جليوي جواد رحيم محمد الهليجي 309

1948 زكية محمدعلي صبحيه يونس ابراهيم
العبيدي

2 1946 صبيحه هادي حازم محمد جودي ال جواد 310

1 1946 فينه لفته حافظ كطيش علي عزواي 311

1979 مكية باقر كاظم جواد صادق
البرزنجي

1985 مكيه باقر زينب جواد صادق البرزنجي 3 1944 زهره حسن جواد صادق باقر البرزنجي 312

1 1947 فيضه لومان حمده فرحان جهف السعداني 313

1 1955 بدريه حسين جميله عبد الله سلمان ال صبيح 314

1956 حذيوي جابر خيرية جياد شالكة 2 1949 مسعودة كاطع حاكم خليف جابر العكيلي 315

1 1948 حسنه علي حسين ناهي عبد الله عامري 316

1953 نوفه احمد كامل علوان حمزة الخابوري 2 1952 سعديه حسون حمديه نغيمش جياد الخابوري 317

1 1948 بلهه مخيف حارس كاظم سليم الشمري 318

1957 هدية  عبد رعد  فاضل   حسن حسن 1968 رابحة  كاظم شيماء ثامر  عباس عباس 3 1950 مهدية  عبد الرحمن رابحة  كاظم  كيطان  كيطان 319

1959 بدريه عبد ليلى زغير كويد 2 1954 غند ونيس داود جاسم شلش زبيدي 320

1947 فطيم احميد سعده عبدالساده حميدي
الجيزاني

2 1950 سنيه وادي حافظ موحان زاير جيزاني 321

1957 خيريه  عباس زهرة  كاظم  علوان 2 1951 ربيعه  فرج رفيق  عبد الكريم  عبد المطلب 322

1961 حمديه خلف داود سلمان حريش
الجبوري

1962 رحمه ربيع ساهره خليل ابراهيم االنباري 3 1937 حسنه نجم حمديه خليفه علي الجبوري 323

1946 صبيحه محمد حسين فائزه محمد حسين عيسى
المشاط

1956 وفيقه عبد المحسن زهراء عبد االمير محمد حسين
العكيلي

3 1946 وفيقه  عبد المحسن رياض عبد االمير محمد حسين
العكيلي

324

1 1946 هديه ضاحي حسنه محمد رديني الجنابي 325

1951 نشد غريبي حسنه منكر صيوان القيسي 2 1951 عفيفه ناصر حسن فالح صيوان القيسي 326

1 1937 فاطمه غني حمديه مجيد غني البياتي 327
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2017 21942
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2017 41445

2017 3573

2017 423231

2017 539719

2017 618314

1961 كاظمية مجيد حسن هاشم طربوش
الرميثاوي

1965 رهنة عليوي ليلى جاسم جنان العزة 3 1956 رهنة عليوي حسنة جاسم جنان العزة 328

1968 جبرية جاسم وفاء حسن علي عتاب 2 1951 قيده عطية حسن علي خلف عتاب 329

1 1956 فاطمة فرج جنان احمد صالح جاروان 330

1960 غنية حمدان سهيلة وناس حمدان االسدي 1988 سهيلة وناس هيثم حبيب ناشر الحلفي 3 1945 سنية غياض حبيب ناشر مدلول الحلفي 331

1948 بدريه محمد كامل فهد شابت البهادلي 2 1950 عليه بريدي حسن درجال ثجيل البهادلي 332

1952 نعيمه حسين حموده داود عباس قره غلي 2 1939 خضيره عباس حامد سعود جارالله الشمري 333

1 1952 جميله البيس حِسن سنيد نجم الالمي 334

1964 سهام ابراهيم ايمان كاظم جواد بني سعد 2 1947 رازقية حمودي رزاق حسين سلمان بني سعد 335

1 1939 كظيمة ناصر حمده عباس فليح الطائي 336

1 1943 سليمه محمد حسيبه عبدالله محمد حسن القادري 337

1962 جميله عبد الله وداد حسن جابر العقيلي 2 1943 فراك عكار جميله عبد الله هالل العقيلي 338

1 1950 فهيمه علوان حمديه جاسم محمد 0 339

1984 ابتسام حسين نسرين يوسف رشيد
السعيدي

2 1947 حايله عبيد حسن كاظم زاير البخاتي 340

1974 فضيله مصطفى ناديه عاصي ابراهيم دهلكي 2 1952 صبريه احمد حسين علي صالح 341

1 1949 ورده محمد حسن رسول علي الربيعي 342

1 1954 صديقة هادي رياض راضي عبد زاهد 343

1 1950 ذيبه محمد رسول ابراهيم رسول الصفار 344

1 1940 زهيه جدوع حرب حسن مكطوف الجوابر 345

1 1947 ملكة  سلمان حليمة مصطفى ابراهيم ابراهيم 346

1975 حسنة جبر عباس حاتم فهد السويعدي 2 1938 حرية  عيسى حسنة جبر كطامي السويعدي 347

1 1948 زينب زويد خيريه محمود علي السيري ميري 348

1 1952 سكنه عوده حفيظه فجان مويسر البوعبود 349

1 1954 وضحة محمد سعدية علي عبد المفرجي 350

1964 بيجيه كاطع خضيره حميد عبد العلنجي 2 1956 سليمه كاظم خليل مهدي عباس الجبوري 351

1 1950 نعيمة احمد خولة ايوب ابراهيم العزاوي 352

1 1952 وحيده حنش حياة فاضل حافظ الهيتاوي 353

1 1947 نوره مزهر سعد احمد جلوب الويسي 354

1964 وضحة حسن اسماء ابراهيم صالح الجبوري 2 1956 هيلة حسن خميس صالح خضير الجبوري 355

1970 حظهن رعد علي شاتي قاسم الموسوي 2 1949 حوري سكران حظهن رعد علوان مفاصيص 356

1951 نجيه نعيس حسنه عزاب شويشه الزاملي 2 1954 ثالثه بجاي حسين ناصر حسن زاملي 357

1962 كاظمية كمر ابتسام ناهي محسن القريشي 2 1947 اسومه فنير حسين علي عبد الموسوي 358

1956 خديجة علي خالد ابراهيم رشيد الكروي 2 1952 خديجة علي خلود  ابراهيم رشيد الكروي 359

1 1946 نوريه حسن ساميه جعفر جابر مهجج 360

1 1946 تاضي محمد زهره عباس ثامر الوائلي 361
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1 1947 سنية غلوم سامي فليح حسن الركابي 362

1 1955 الميه محمد حسيبه تايه سفيح عكيلي 363

1951 فطيمه عطيه نجيه جاسم احمد العيثاوي 2 1950 تايه حمادي خلف شهاب احمد عنادي 364

1 1952 موهة سلمان حليمة  حنون  علي الكعبي 365

1951 زكيه هادي كريم صادق محمد قزاز 2 1953 صديقه علي سرور باقر حسن النداف 366

1 1953 بهيه فرحان حسنه عبدالله مناتي مناتي 367

1 1955 فاطمه عباس حكيمه محمد  جاسم 368

1965 فطيم علي حسين هالل عيدان المجمعي 2 1952 حمده عيسى حسنيه جاسم مطلك الجبوري 369

1962 زهره محمد سمير عبداالمير  لطيف
دجيلي

2 1934 فاطمه علي زهره محمد ناصر ياور 370

1955 فخريه علي صباح حبيب راشد البندر
المنتفك

2 1951 فاطمه سلمان زهير جوده عيسى عمران 371

1 1954 وجيه  رشيد ساميه  جاسم  محمد القزاز 372

1 1955 حليمه بدر خالد نعمه حسين الجنابي 373

1979 خديجة شريف مهند خالد محمد النعيمي 2 1948 زهرة شعبان خديجة شريف عبد 374

1949 نزهه عبدالرزاق فائزة عبدالغني
مصطفى حسن

1971 ساهرة عبدالغني زينب طالب عبدالحسين حسن 3 1943 نزهه عبدالرزاق ساهرة عبدالغني مصطفى حسن 375

1 1951 جاسميه مطلك حليمه غضيب كيطان المكصوصي 376

1972 خاتون رشيد محمد شهاب حمد عبيدي 2 1942 جاسميه محمد خاتون رشيد مهيدي عبيدي 377

1958 رابعه مولود لميعه عمر امين مظفر 2 1943 ضويه احمد خالد عبدالله جارالله الجنابي 378

1948 مكيه جابر فخريه حسين جباره الرماحي 2 1945 بلخش شاتي حسين زغير عذافه الزيداوي 379

1 1955 فاطمة حميد سعاد هاشم عبد الباقي القصاب 380

1953 سعيده ناصر وداد سماوي حمزه العكيلي 2 1947 خيريه محمود خليل فرحان عليوي التويجري 381

1 1951 سهيله  مسلم زهره  ناصر  حسين  الحلفي 382

1947 سعيده صالح فتحيه محمد عالوي كراغولي 2 1942 سعيده صالح حميده محمد عالوي كراغولي 383

1 1942 خميسه محمد خضير عباس سلمان الجبوري 384

1967 وصال احمد كمال زينب غالب سلمان الراشد 2 1950 خانم صالح خليل ابراهيم مصطفى البكري 385

1964 نارسيه جاسم علي حسون يوسف الساعدي 2 1942 زنوبه حريجه حسون يوسف عريبي الساعدي 386

1984 خديجه عبد تماره نضال شوكت 1985 خديجه عبد عمر نضال شوكت 3 1953 امينه قادر خديجه عبد  دخيل الجميلي 387

1956 جروه فندي ملكه ادهم حسين الجميلي 2 1950 جروه علي خلف احمد مصطفى الجميلي 388

1 1947 عيده غضيب حالوه عذار نجم العكيلي 389

1967 تمام احمد وليد جندي منصور
العبيدي

1967 خالصه صالح كوثر ياسين طه االلوسي 3 1944 ربيعه احمد خالصه صالح شريف الحديثي 390

1 1931 زنوبه مزرع حسين سعد سلطان السراي 391

1983 سعدية عباس صادق قاسم حسن العامري 2 1955 دله جتان سعدية عباس حسين العامري 392

1962 لميعه مزعل ذكرى جبر محسن الخزاعي 2 1956 برديه خضير خليفه عبود سالم الجبوري 393

1951 حفيظه أحمد علي جبار رسن العوده 1955 ملزومه حلو أرحيمه مهاوي جبر الوحيلي 3 1932 سنكيه مطر حفيظه أحمد بهار الراشدي 394
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1954 عزت محمد رضا حنان اسماعيل محمد حسين
الحيدري

2 1946 ضوية رؤوف سعد سلمان هاشم الديواني 395

1942 غزاله حسان حميد عليوي حنون حنون 2 1936 زهرة حسين خديجة صالح حمادي المشهداني 396

1 1951 فرحه نشمي حسنيه جياد علي دلفيه 397

1964 عيشه ابراهيم فضيلة محمد عداي علوان 1989 فضيلة محمد شدن خليل ابراهيم القيسي 3 1948 وجيهه ابراهيم خليل ابراهيم  مدحت القيسي 398

1956 فرحه علوان عليه علوان عباس عباس 2 1966 كافي حيد خميس فرحان عباس عباس 399

1993 نوال  نوري يونس  عبدالحافظ حازم  الدباغ 2 1936 مثيلة  ابراهيم ساجدة  جاسم  محمد للوا  الدباغ 400

1 1952 سعديه رؤوف زهره علي هادي الزبيدي 401

1 1956 وفيقة مجيد خولة غيدان عبيد العلكاوي 402

1953 يازي جاموس تركيه عباس جاسم 2 1945 يازي جاموس خضير عباس جاسم 403

1 1951 نصرت شدهان حظية حميد سلمان ال جميل 404

1960 فخرية حسين انتصار صاحب حسن
الموسوي

1954 فخرية حسين ماجدة صاحب  حسن الموسوي 3 1949 فخرية حسين ساجدة صاحب حسن الموسوي 405

1 1956 صبريه محمود خضير عباس علي علي 406

1 1948 معصومه هاشم سعاد حلبوص فرج الوتار 407

1 1954 منيبة محمد امين خالد عبد العزيز محمد الشيخ 408

1966 حليمه سالم زينب عبد المحمد نعمه
السليماوي

1956 باشه سنيد مديحه محسن كاظم دلفي 3 1940 حنوشه صالح حليمه سالم طاهر السليماوي 409

1 1953 خاجيه عجيل حسين علي ملوح العقابي 410

1964 حده مسير رسميه حسين حسن الصجري 2 1944 عليه صالح حميده خلف رمضان المشهداني 411

1 1926 مطره عويد زوري كاظم محمد المحمد 412

1 1950 شريفه محمد علي سعاد محسن امين الخفاجي 413

1975 زينب احمد حسين شهاب حمد العامري 2 1912 خميسة مهدي زينب احمد  ثامر العامري 414

1 1948 حمديه خميس خالده قاسم راضي راضي 415

1966 زهره ساعي بشرى عباس عبيد
العبادي

1992 حسنيه علي محمود سامي عباس العبادي 3 1955 نايفه عباس حسنيه علي عبود العبادي 416

1966 فطيم تايه محمود رميض غركان 2 1951 فطيم تايه حميده محمد غركان 417

1 1956 فطومه عبادي ساجده كاظم حسين حسين 418

1 1954 ملكيه محيسن سميره طالب عطيه السويعدي 419

1 1947 خاجيه شبيح حمريه اسماعيل جبر البيضاني 420

1957 زهره لوتي نعيمه ثامر سلطان الالمي 2 1950 مايهن داود حميد علي معرض الالمي 421

1964 هضيمه خلف سعاد صالح حسن
العبيدي

1957 هضيمه خلف اسماعيل صالح حسن العبيدي 3 1954 هضيمه خلف رسميه صالح حسن العبيدي 422

1 1951 زكيه هادي سهام عبد الكريم هادي الشيباني 423

1955 بديهه بدن وحيد كاظم حسين الغراوي
الساعدي

2 1962 كميله بدن حميده قاسم حسين  الغراوي الساعدي 424

1968 سميرة يوسف فراس فتاح ناصر الجايرجي 2 1944 ليلى شوقي سميرة يوسف يونس الصياد 425

1971 حياة ابراهيم هاشم محمد مالك الياسري 2 1949 كدره شالل حياة  ابراهيم سراب المنخي 426
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1955 كاظميه محمد ملكيه كاظم هندي الطعيسي 2 1954 كاظميه محمد سنيه كاظم هندي الطعيس 427

1 1956 غنية عليوي حميده شاكر محمد الشطري 428

1958 بدريه محمود فاتن عبد العزيز عيسى
محمد

1957 سليمه عبد االمير ايمان صالح مهدي ابراهيم 3 1952 بدريه محمود رعد عبد العزيز عيسى محمد 429

1966 لميعة حسين انتصار عبد الحسين غني
البو حمدان

2 1953 خيرية غني سمير رضا علي عبيده 430

1 1953 ذهن فرج رحيم عباس ناهي العوايدي 431

1971 حمدية ياسين رائد عبد الحافظ حسن
الخفاجي

1973 فوزية حسن انتصار احمد ياسين علي 3 1950 جورية فياض حمدية ياسين علي كاظم 432

1 1947 جبريه سالم سميره جمعه علي التميمي 433

1952 جيتايه سلمان خاجيه كاطع خلف الغانمي 2 1969 خاجيه كاطع خالد قاسم ثجيل الغانمي 434

1 1951 طماطه فعل حميده ربيع حمادي الساعدي 435

1 1954 كنصه عليوي رابعة حسن شالل الجنابي 436

1 1944 فتنه داغر حمود عبود حويتم الشويلي 437

1 1954 شريفة عباس سكنة عريبي سرحان الربيعي 438

1 1941 زهوري سعيد رجاء عبداالمير عزيز عجينه 439

1965 دله حميد رفاه لفته عليوي العبيدي 2 1944 عبده شايع دله حميد جرموط العبيدي 440

1949 نوريه قاسم ظمياء جعفر اغاجان الحسن 2 1945 نوريه قاسم رسميه جعفر اغاجان الحسن 441

1 1944 فطيمه شاطي سكينه هادي محمد الزاملي 442

1 1947 حلوه جبر خالديه شمخي عامر السوداني 443

1969 عليه ساهي مصطفى عبد الله مراح 1970 راجحه كاظم بان شاكر عبعوب المعموري 3 1949 زهره محمد جواد راجحه كاظم محمد حسين االسدي 444

1955 خديجه  صبح عبد الرزاق فاضل عبد الرحيم
العبادي

2 1968 سليمه وهيب سناء عبدالوهاب حمدان العاني 445

1 1950 قسمه حسين شاكر حمود مرتضى الربيعي 446

1963 حميد مجبد منئ عبدالرزاق سماعيل 1963 سعدونة عبود علي عبدالطيف علي النوري 3 1952 حرية عبد حميدة مجيد حسن االبيض 447

1 1953 تقية باجي سليمة هادي سنيد االبراهيمي 448

1943 موحه راضي راضي فوزيه سليم عوده سليم عوده
عوده البهادلي

2 1934 كواكه غياض غياض حمود فزيع فهد فزيع فهد فهد
العلياوي

449

1949 عفره نومان مطاخ زاير مطنش الالمي 2 1957 بدريه ورور حمديه عبد هبسي  النصيري 450

1982 حوري رشيد فراس حسين كاظم 2 1947 كارهن راضي حوري رشيد طاهر مصلوخ 451

1 1950 شوغة ميذاب حميده حنين حسين الزبيدي 452

1 1939 حمديه رديف رسميه اسود محمد الجبوري 453

1 1956 مديحه فليح خوله محمد حسين الذهب 454

1 1953 زهره علي رجاء عبدالله حسين كرغولي 455

1985 رشده داود خالد برجس دهيس دهيس 2 1950 فطيم ناجي رشده داود علوان علوان 456

1 1953 فضيله صادق سوريه مهدي حسين االسود 457

1 1946 فطيم غدير خاتون خماس سهيل الجبوري 458

1961 هشومه جاسم نعيمه مهدي صالح النداوي 1937 زهرة مطلق هشومه جاسم عريبي النداوي 3 1985 نعيمه مهدي خيري احمد كاظم الشمري 459
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2017 439082

1961 هشومه قطه هنديه ظاهر حمادي خزرجي 2 1951 فاطمه الحسين شارع سلمان مطلك الخزرجي 460

1959 بنوره حسين كريمة حسين زغير زغير 2 1955 جسم كاطع سمير راضي فليح العماري 461

1 1948 نعيمه رسن سليمه جاسم موسى السوداني 462

1 1951 صديقه صادق سميره عزيز صالح المال 463

1 1951 فاطمة  خماس رعد  عبد الكريم  محمود  الزهيري 464

1 1946 وحيده شغيت حميد كاظم طاهر البهادلي 465

1964 امينه مجباس زينب عبدالمهدي شراد شراد 2 1956 حسن نوريه داود عبدالنبي حسن حسن 466

1 1951 فاطمه عباس سعيد غازي فيصل المقصوصي 467

1960 مديحه علي نزيهه خليل محمد الدليمي 2 1951 نوريه شهباز حميد مجيد علي البياتي 468

1944 قسمه كاظم سعاد محمد عيسى  محمد صالح
السمين

2 1952 قسمه كاظم سهيله  محمد عيسى محمد صالح
السمين

469

1 1949 هيلة فنجان خالد عبد جندر الشموسي 470

1957 فاطمه عبد الحميد ايمان محمود عبد الرحمن شبيب 2 1950 وجيهه عبد الحميد رشيد عبد المجيد رشيد الصباغ 471

1951 صديقه حسن نعيمه حسن محمد برزنجي 2 1933 فضيله  سلمان خالد عبدعلي حسون برزنجي 472

1 1936 نشميه محمد رشيد جاسم محمد الدليمي 473

1 1955 فضيلة علوان سليمة حسان قنبر الطائي 474

1 1955 ملكه علوان سليمه حسن عبد ال عزيز 475

1 1954 بهيه نعمه حمديه كريم برهان التميمي 476

1952 فاطمه علي سعديه ابراهيم شرهان عامري 2 1978 سعديه ابراهيم حيدر حسين حنوش البعليان 477

1971 سليمة عطية علي عيسى عبد العويدي 2 1952 فطومة عباس سليمة عطية علي ال شبانة 478

1956 بدريه حديش سعديه علي فرحان فرحان 2 1946 خشفه عكاب رشيد شامان نهر نهر 479

1978 حنتوسه جابر شاكر حمود عباس العلياوي 2 1949 ليلوه راضي حنتوسه جابر كاظم العلياوي 480

1978 سكينه فاضل رياض سعدون محمد حسن
حصبالوي

2 1953 فخريه حمودي سكينه فاضل عبد حصبالوي 481

1966 سلوى ابراهيم محمد عزيز حمد جبرين 2 1944 هيله موسى سلوى ابراهيم توفيق تاج الدين 482

1968 عذراء مجيد االء شعبان رجب
التكريتي

1970 عذراء مجيد شذى شعبان رجب التكريتي 3 1952 عذراء مجيد ذكاء شعبان رجب التكريتي 483

1969 سهامه شاكر خنساء احمد طه المشهداني 2 1944 غنيه محمد سهامه شاكر سلمان الطائي 484

1 1948 همديه علي رشيد سليم عبد الدليمي 485

1964 صبيحه محمد حسنه فهد كحيط المحيط 2 1952 بدريه بنيان حمزة حسن حمود العبود 486

1 1954 صبيحة محمد سليم جواد كاظم العبيدي 487

1 1955 وفيه  عبد سميره ابراهيم  ابراهيم  محمد
الجبوري

488

1963 صفيه عذيب صبيحه منادي شهد مطر 1942 شهيده موسى ثمينه زاجي شمخي جبر 3 1940 شهيده موسى حميد زاجي شمخي جبر 489

1 1952 زهره وادي خيريه شكر حمود البكري 490

1 1940 كوهر اكبر صافيه علي غالم الزهاوي 491

1 1954 كيفيه جاسم زهره حسين جواد العبيدي 492
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1949 زهلوله جبير نزيهه فليح محمد محمد 2 1947 عزيزه جعفر رياض عبد الله حسون العلي 493

1 1947 كعيهن زاجي خير الله ديوان كعود النصار 494

1 1952 كاظميه جار الله خيون جاسم حسين حسين 495

1947 بدوية حمد عباس حريز حسين الكرغولي 2 1946 نجية خليف زكيه نايف كاظم 496

1 1950 فاطمة  حسين ساجدة  ياسين  مجيد  السالم 497

1 1950 فوزية احمد شذى حسن محمد صالح الصفار 498

1945 فطومه  جابر زكي غياض عجيل حسين 2 1972 فطومة  ابراهيم رغد زكي غياض عجيل 499

1 1948 دكة باسط خميسة عيسى علك الشرع 500

1984 صبيحه الزم زيد فيصل شغيت 2 1952 فاطمه مرعب صبيحه الزم مرعب المالكي 501

1947 شكحه مهدي حمديه علي سليمان الجميلي 2 1942 امينه  جمعه شدهان  رشيد نايف الخفاجي 502

1 1951 حمديه عبد الرحمن زهير عبد الغفار سعود الكبيسي 503

1976 زهرة حسن سرمد فاضل جبار العزاوي 2 1947 فهيمه رضا زهرة حسن كاظم التايه 504

1966 خلبة فالح ناصر حسين ذباح العكيلي 2 1931 هديدة جبر خلبة فالح جبر العكيلي 505

1960 جميله مجيد هيفاء شمه ولي البياتي 1981 سعاد محمد نور سامي شمه البياتي 3 1950 جميله مجيد سامي شمه ولي البياتي 506

1 1942 فتنه مطير صبريه كمر هالل الموسوي 507

1972 زهرة طالك احمد مزبان سباهي 2 1935 عذابه ضامن زهرة طالك صالح 508

1951 مشخوله منصور نوريه صالح موزان البطاح 2 1944 مويحه عبيد خير الله عودة  كبان كبان 509

1974 زهره علوان اميره فاضل عباس
الحياني

1969 كميله عباس الهام توفيق حسين الحياني 3 1947 فهيمه محمد زهره علوان جواد جواد 510

1954 نهاد عبدالرحمن هيثم نافع عبدالرزاق العاني 2 1966 نجمة عبدالله رفيدة محمد حامد مالحويش 511

1962 زهره ابراهيم تركيه حيبش بردي البطاوي 2 1952 لطيفه حسن صبحي محمد نصيف العكيدي 512

1 1945 فضيله عزيز صالح مهدي جدوع الخفاجي 513

1948 برنجي علوان احمد فاضل مناور فراجي 2 1950 برنجي خميسه زهره فاضل مناور فراجي 514

1 1947 هويه خلف صبيحة عيسى  عبد السعدي 515

1957 عليه كاطع ليلى  مهدي جوهر 2 1955 عيده جوهر خضر  عوده محسن  الكعبي 516

1964 فاطمه رسن صالحه عبد حمود الشموسي 2 1953 كاظميه راضي خزعل موجر رسن الشموسي 517

1966 حسن يوسف سعديه كاظم رحيمه السداوي 2 1952 بهيه حوزي داود سلمان دراج االسدي 518

1 1956 فتوح مجيد شذى نعيم عبد الغني غزاي 519

1955 بيرق فرحان مهدية مطر سالم كنعان 2 1945 مطره شطيب خضير زيار سويلم كنعان 520

1 1947 ملكيه جعفر دراهم علي عواد العامري 521

1963 نعيمه عطيه فضيله محمد ناصر
عنباوي

1970 فطومه حسين خالد حامد محمد عنباوي 3 1942 فطيم حمد زينب حسين ناصر العيثاوي 522

1937 فخرية علي سعيد اسماعيل مجيد الجوخه جي 2 1974 ماهية موسى شذى فاضل جبوري جبوري 523

1 1943 زغيره صبيح شكريه وحيد جاسم التميمي 524

1 1939 امينة عمر زهيرة سعيد يحيى الجراح 525

1 1945 كنطار تعبان زهره عبيد حسن المكصوصي 526
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1941 شلتاغه سلمان رشكه جبر سلطان الجعباوي 2 1945 عوفه دوهان خيون رسن طاهر الجعباوي 527

1 1956 فركينه علي شمسه ابراهيم حسين الدلوي 528

1 1939 فتحيه علي ساجده خليل شكر الدليمي 529

1951 خانم محمد فريدون مجيد عبدالله الياور 2 1955 اختر هادي روز محمد عارف المفتي 530

1 1955 بدريه حمزه زيتون حسين مراد الدليمي 531

1 1953 ملكه سلمان ساره صالح عيفان العيثاوي 532

1 1952 وضحه عطيه صالح خلف شاهر الربيعي 533

1960 بدرية  عبد الله افراح  عبد االمير  محمد
علي  محمد علي

1956 سعدية  كاظم سهيلة  رضا  ناصر  علو 3 1952 سعدية  كاظم صادق  رضا  ناصر  علو 534

1 1955 نوعة خشان صبيحة داخل ثابت الفكيكي 535

1 1950 علويه ابنيد خشفه هياي صميخ 536

1 1955 فطم حميد صبيحه عبد الله حسن النجفي 537

1 1952 فخرية حسون صديقه عزيز حسن الدجيلي 538

1971 خوله خليل ثائر احمد كماش المالكي 2 1950 صبيحه يحي خوله خليل اسماعيل خياط 539

1956 شفيقه سعيد سهاد احمد جرجيس الرمضاني 2 1950 شفيقه سعيد رقاد احمد جرجيس الرمضاني 540

1 1947 نبيهه رشيد صباح علي عبد الحسين الحسني 541

1961 نزيهه صادق نضال هادي كاظم 0 2 1945 سليمه جاسم صالح عزت جوهر  الموسوي 542

1961 رحيمه سلمان هناء جاسم محمد الدفاعي 2 1955 رحيمه سلمان رابحه جاسم محمد الدفاعي 543

1 1951 بدريه عواد ساميه كاظم احمد الدليمي 544

1964 صبريه حسن سميره هاشم ياسين
الغراوي

1966 صبريه حسن سمير هاشم ياسين الغراوي 3 1945 جماله كاظم صبريه حسن ماذي الغراوي 545

1945 نعيمة محمد ناهدة عبدالله خلف
الدليمي

1971 نعيمة الزم سنان مجبل حسين الحريشاوي 3 1963 ناهدة عبدالله سامي عطا حسين الدليمي 546

1950 سليمه محمد عيده صالح كاظم كاظم 2 1946 فخريه محمد صالح مهدي سعيد العاملي 547

1 1953 نظيمه سعيد خيريه كريم عباس الزبيدي 548

1982 ساميه رشيد عبدالقادر عباس جواد السعدي 2 1954 جويده كاظم سامية رشيد كاظم السعدي 549

1 1953 جويدة حمود صبحي جبار عبيدش الربيعي 550

1960 نجاه ابراهيم االء عبد الحسين عبد الصاحب
مظفر

2 1953 سميعه حسن رياض محمد حسن حسن 551

1 1939 رابعه سعيد سامي محمد فارس محمد 552

1954 موشه كاظم نديمه حسين علي
العكيلي

1976 اميره فليح هناء رحيم شنيف العكيلي 3 1967 بدريه عبد ذياب عاصي حاجم العكيلي 553

1964 صبيحه حاتم ايمان عبدالواحد حاتم المحمداوي 2 1944 شذره كماش صبيحه حاتم هاشم هاشم 554

1988 خيريه حمادي يوسف مبارك اسماعيل
الساعدي

1976 خيريه حمادي هدى مبارك اسماعيل الساعدي 3 1953 شمامه كحيل خيريه حمادي معين الساعدي 555

1 1955 نوفه عيال زكيه جياد عواد الحلبوسي 556

1960 ترفه شرموط حمدية كامل حريش الجبوري 2 1949 خميسه جاسم سبع محمد زعيتر الجبوري 557

1953 بحريه فياض هادي حربي حمود الخالدي 2 1949 نوفه خلف زكيه حسين فارس الخالدي 558
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1954 نعيمه مهجهج سعديه عنصيل حميد بني
عمير

2 1955 علويه محمد فيصل عبد مهجهج العميري 559

1 1948 نجية حسن ضوية هادي عبد الكرمنجي 560

1 1953 نوريه حسين سعد عبدالله محمود الهويدري 561

1953 فوزية عباس طليعة عبدالله عباس العماري 2 1951 مظلومة كاظم عبد الحسين  مرجان كاظم الزبيدي 562

1983 رزيقه جبر جبار فوزي عبدالله
الهيبي

1952 فخريه بدر فوزي عبدالله مسربت الهيبي 3 1959 بهره علوان رزيقه جبر كاظم الرماحي 563

1 1954 غنيه علي سعديه ياس خضير الدوري 564

1959 فخرية عبد الكريم ايمان خضير جاسم العمار 2 1954 فوزية  حميد سعد  مسك محمد علي المرسومي 565

1 1955 كيفيه خلف رباح عبد الواحد راضي العامري 566

1953 سليمة داود علي حسن علي الجبوري 2 1953 عليه حسن سعدية حسون علي الجبوري 567

1954 فرحه حنتوش ملكية حديد سلمان االمي 2 1955 تاضي جابر رشيد سعدون سلطان االمي 568

1943 صبيحه عبد خديجه ناصر علي 2 1964 خديجه ناضر \\\\ رسميه جولي طويله 569

1954 فخرية عباس احالم رضا حسين الحسيني 2 1947 بدرية عبد المجيد عادل موسى باقر البشير 570

1 1932 كامله حسن رتبه صالح سلطان 571

1966 سعاد عبدالحسن ذكرى محسن سهيل
العبيدي

1968 سعاد عبدالحسن محمد محسن سهيل العبيدي 3 1945 بدرية عبدالقادر سعاد عبدالحسن جاسم الجيالوي 572

1981 ضواهن  حسن عبد االمير علي خيري
الفهداوي

2 1954 كلثوم  جابر ضواهن حسن غشن الفهداوي 573

1955 طليعه عباس نصيره احمد اسماعيل الدهوي 2 1947 رباب علي عبد الحسين رضا علي فيروز 574

1 1954 عذيه روكان رعد شجاع نجرس الركابي 575

1971 كاظميه علي رضيه حسين هاشم عبودي 2 1955 حفيظه حسن عباس معرض عرار الحريشاوي 576

1952 عليه مظهور حكيمه عبدالله أبراهيم
التميمي

2 1946 عمشه فنجان طالب كاظم عبد التميمي 577

1 1948 عديله احمد عباس ياسين صالح الدليمي 578

1 1950 فاطمة داود سعدية محمد حسن النعيمي 579

1953 سكينة قنبر شاكر محمود محمد حداد 2 1995 شذى محفوظ ضحى شاكر محمود حداد 580

1 1937 ويه خنجر رابعه هادي راضي البوحياي 581

1944 عمشه فارس حيهن عبد مول الشهيلي 2 1960 بيجيه محمد رحيم مجيد عبد الشهيلي 582

1954 جهادة ناصر كريمة حسين حسون الشمري 2 1942 فخرية عباس
الصباغ

ضياء مهدي حسن العفون 583

1 1952 هيله حبيب سعيد حسون حسين العنبكي 584

1940 لطيفة سلمان عبد وهيب علي الكرخي 1964 سعدية منصور ابتداء عبد وهيب الكرخي 3 1945 زهوة حبيب سعدية منصور محمد الربيعي 585

1 1954 غاتهن  مرهج عبد الحسين  خضير  عيدان
المياحي

586

1961 خيريه حسين امل عطوان هاشم الصافي 1985 امل عطوان حيدر عبد االله حمود الربيعي 3 1947 قسمه حسين عبد االله حمود مرتضى الربيعي 587

1970 فاطمه بندر نوريه اليج خضير المالكي 2 1956 حتمه راضي رسن علوان عيسى المحمداوي 588

1 1925 بشيره عسل عانه عاكول عليوي االعرجي 589

1 1951 بدرية  يوسف سعاد صديق رشيد داوودي 590
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1 1956 عفته محمد سعده علي حسين االمارة 591

1 1948 خماسه حميد ضياء مجيد محمود مريزة 592

1982 سعدية مهدي جمال طه علي المشهداني 2 1943 جورية احمد سعدية مهدي صالح المشهداني 593

1962 سته جاسم ثامر محمود صالح عيثاوي 1962 امونه نصيف خوله سلمان حمد العيثاوي 3 1939 فطيم حمد سته جاسم حميد العيثاوي 594

1 1951 صبيحه صادق ضويه هادي مهدي الجراح 595

1 1947 جاسميه محمود سعاد محمد صالح صالح 596

1947 سكن كاظم نجاة علي  عطيه 1975 باسمة مهدي سحر صبيح احمد العلي 3 1968 نجاة علي عباس رمضان محمد الصالحي 597

1 1951 محينه كاظم عبد الغني  هادي حمود الموسوي 598

1957 رجيبة حسين جميلة مكطوف ناهي اعبودي 2 1952 بنية هاشم طه اسمر مدهوش الزيداوي 599

1965 قبيلة بليح صباح قاسم طابور المالكي 2 1953 جميلة سدخان رسميه قاسم طابور المالكي 600

1 1956 طيبه مخلف سعديه اسود محمد جاسم 601

1979 صغيره عبد علي علي عبد الكاظم جاسم
الشموسي

2 1943 طاكه محسن عبد الكاظم جاسم  صابط الشموسي 602

1973 طلبة حسن فوزية هادي موسى موسى 1972 دلة ابو الزود عليوي عبد رباط رباط 3 1946 شمسة عامض طلبة حسن مطر مطر 603

1 1947 خيريه لفته سعاد صالح مهدي الدوري 604

1956 هديه روؤف خالده فائق امين امين 2 1949 ملكه حسين سعيد موسى ابو سوده الفتالوي 605

1 1950 حكمه نويصر عبد  حاوي عطوي الربيعي 606

1966 فاطمة منهل حرية علوان عليوي
المكصوصي

2 1956 قسمة  ياس رمضان سلمان عليوي عليوي 607

1 1949 زهره مجيد سرور عبدالعزيز رشيد األوسي 608

1969 رضيه عبد علي ميعاد فائق خضير التميمي 2 1950 فضيلة ذياب رضيه عبد علي جواد الخفاجي 609

1 1945 رباب محمد عبد الحسين اصغر علي علي 610

1966 رضية جاسم مازن محمد باقر عبد الهادي 1966 ليلى محمد خلود عبد الستار عبد الجبار
المخزومي

3 1944 شريعة محمود رضية جاسم محمد الطالقاني 611

1 1951 قسمة ظاهر سعدية قاسم وحيد العزاوي 612

1 1950 جميلة محمد سعاد جاسم محمد الكرطاني 613

1951 ظلمه ياسين عجيل كاظم مبارك
السايري

1967 رضيه عويد كريمه ساهي مريبي الزيدي 3 1941 حوريه لفته رضيه عويد حسون الدخيل 614

1978 ضمياء عبد الرزاق نور صاحب مجيد النجار 2 1955 فخرية عبد الهادي ضرغام عبد الحسن جواد الزبيدي 615

1 1955 خميسه كاظم رسميه علي حمادي الدليمي 616

1 1953 جسومة  فارس رسمية نجم ثامر  المالكي 617

1 1948 شاكريه مطر سعاد سعيد مزعل الرياحي 618

1 1951 حسنه محمد رسميه محمد سلمان الحجامي 619

1 1952 حدهن ابراهيم عباس نصيف يوسف ال شميس 620

1 1947 باشة فرحان عبد الكاظم سعدون محمود الطائي 621

1 1940 فاطمه عبد الحسين طليعه  قنبر محمد الكاظمي 622

1 1944 رشيجة حسين رحيم كاظم راضي المجداوي 623
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1 1948 نعناعه سعد رضيه مظلوم حاوي البنداوي 624

1954 فاطمة علي احالم محمد محمود الغبان 2 1952 فخرية مهدي طالب  علوان  طالب الواني 625

1961 مقبولة صبري عواطف طه اسماعيل
اسماعيل

1990 عواطف طه نور سعد ياسين ياسين 3 1953 كلثومة محمد امين سعد ياسين اسماعيل اسماعيل 626

1970 فهيمه حمادي صبحه حسن علي علي 2 1956 لبجه بحر سرحان سالم علي علي 627

1 1945 جوجب غزاي رسن فهد خشن المالكي 628

1966 طليعه كاطع ايمان عاشور حسين حميري 2 1956 خلفه عبد الله عباس نجم عبيد الشمري 629

1 1954 صبيحة نصيف راجحة هاتف حمادي الصدام 630

1 1950 شكريه وهيب رياض يوسف سعودي سعودي 631

1950 نعيمة محمد زكية سالم ابراهيم
التميمي

1975 زكية سالم اسيل عبد جواد التميمي 3 1943 وضحة  ابراهيم عبد جواد حسن التميمي 632

1 1951 ربوعه احمد سهامه احمد حسين العزي 633

1 1947 نعيمه داود ساجده خليل محسن الباوي 634

1953 كاشيه محيسن نضوه زويد عمود المي 2 1941 جيتاية كاتب زغير سيد كمر الشميالوي 635

1 1950 شيه نجير عفيفه مرير دسيج العكيلي 636

1 1950 هيله شلش زهره شاتي قاسم الماجدي 637

1959 حسيبة محمد نجاة مجيد جاسم النصيري 2 1954 كلثوم علي زين العابدين احمد عبد الرسول
المحزومي

638

1969 زهور صالح صبا راهي نور الياسري 2 1945 عزيزة موسى زهور صالح حسين الياسري 639

1 1946 فاطمة قاسم سميرة عبدالواحد عبدالكريم
الدليمي

640

1 1955 حميده ابوالحسن عالء نوري احمد الحكيم 641

1 1949 صفيه موسى ساجده جودة زراك الركابي 642

1954 حسنه محمد نعمه عباس حسين التميمي 2 1961 حسنه ريحان سهامه حسين شهاب القيسي 643

1977 رتوبه ثامر شهالء حامد عبد  العاني 1965 سهيلة  عبد الحميد عدنان عفتان ثامر العاني 3 1946 نوريه محمد سهيلة  عبد الحميد  محمد العاني 644

1 1956 حسنه حسين عبد الكريم عباس جاسم السعدي 645

1 1952 فاطمه عبد الهادي سناء عبد المطلب رشيد القطان 646

1 1943 حسونه هويدي سهمة جمعه جاسم الجيالوي 647

1953 حطريه جهلول حيهن حاوي علي مكصوصي 2 1945 نجمه هويشم زويد فريح منادي المكصوصي 648

1 1950 صبيحة  موسى عزيز شلش عبدالسادة الساعدي 649

1958 معصومه علي امل محمود باقر 2 1952 خاتون علي عبد الله حسين يد الله ايزدي 650

1966 سنيه مهدي عثمان هادي مراد عبيدي 1972 رسميه مهدي جنان عبدالله حميد حميد 3 1943 نوفه جتان سنيه مهدي ذياب العكيدي 651

1968 نشمية فرحان احمد عطية علي التميمي 2 1932 زنوبة  درب عطية علي عبد الله التميمي 652

1 1937 حسن عجيل علوية بهار صافي الربيعي 653

1 1954 صبرة عبدالرحمن سمير عزيز سمير العاني 654

1952 حبيبه جباره بلدة غانم محمد دراجي 2 1946 فطيم تمير زويد سلمان خلفه دراجي 655

1957 امينه ياسر جاسميه عباس عليوي
العكيلي

1988 جاسميه عباس عباس زاير رحيمه الهليجي 3 1945 قاسميه كاظم زاير رحيمه حسن الهليجي 656
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1982 سهامه شاكر مصطفى فائق احمد العاني 2 1954 فضيله مولود سهامه شاكر داود الويس الزبيدي 657

1 1945 رجيه جاسم زهرة كاطع علي الموزاني 658

1 1954 فطيم مصلح عبدالجبار احمد عبدالواحد الكرطاني 659

1 1952 شايعه حمود زهره كطوف طريف المترفي 660

1 1949 طلبة داود عدنان عبد  حسين الفاضل 661

1 1939 نعيمه كاظم عبدالهادي عبدالحميد حبيب الالري 662

1960 نجاه صالح عروبه خضير عباس الطائي 2 1950 صديقة حسون سلمان داود سلمان الطائي 663

1 1944 كريمة مجيد عدنان خليفة جاسم الدهان 664

1967 هديه علي عدنان عمران دخنه الخفاجي 1962 فوزيه ابراهيم امال عباس طاهر الموسوي 3 1945 ويزي محمد ساجده مسلم عبد الحسين حكاك 665

1 1938 زهره صالح زينب عبد الغني مهدي الحسني 666

1 1929 حسنه راضي زهره ياسر شغي الساعدي 667

1 1956 عيشه ناصر سميعه خليل ابراهيم الجبوري 668

1959 سليمه حسن جمهوريه علي منهل
الدليمي

1955 حربيه حمادي حميده محمد فليح فليح 3 1952 حربيه حمادي سلمان محمد فليح فليح 669

1969 سهام محمد نهله عبد الجبار عبد
الحميد الجواد

1966 سهام محمد ظافر عبد الجبار عبد الحميد
الجواد

3 1944 باهي محمد سهام محمد مهدي الموسوي 670

1954 جميله جاسم وفيه جهاد صالح الحريب 1974 وفيه جهاد دعاء عبد اللطيف حمود الحواس 3 1944 وثيقه غالب عبد اللطيف حمود ثامر الحواس 671

1963 سعديه عبد الله شذى عبد المحسن عبد الرحيم
المذحتي

2 1953 نعيمة احمد عبد الوهاب طاهر بشير الشمري 672

1 1935 زنوبه عطياء زهره شكير محمود انصيراوي 673

1 1947 جميله مهدي رياض حسن كاظم المعموري 674

1 1932 فطيم شليش عبد عبيد كشي 675

1 1937 صديقه عباس زهره عبدالجبار عبدالكريم الطحان 676

1 1955 نجمه عبدالله سلمى جاسم حمادي البدراني 677

1982 زهره علوان احمد جواد كاظم الزيرجي 2 1948 كاغد حمود زهره لعيبي علوان الزيرج 678

1 1949 نورية عبد الحسين علي جواد كاظم السعدي 679

1960 مويه داود اوعيده حميد دوحان العايدي 2 1955 عنيده كاطع زغير كاظم دوحان العايدي 680

1 1949 حريه محمد زهره  كريم  حسين  طلباوي 681

1958 بهيه شلش سليمه حسين صالح المي 1954 سكنه جاسم ليلى كاظم محمد الزيدي 3 1955 مجيتايه هداب عزيز شبيب ديوان التميمي 682

1 1940 صوغة خلف عبد الله حافظ  جبارة العبودي 683

1961 حبيبه ابو الفضل زهراء مصطفى كاظم الجليحاوي 2 1953 سكينه قاسم عدنان حسن رشيد العبيدي 684

1 1955 كيفية  رغيف زهرة  مالح محمد الالمي 685

1 1943 ليلوة محمد عبدالرضا اسماعيل لعيبي
الغالبي

686

1950 فاطمه احمد سالم داود سلمان سلمان 2 1953 بهيجه اسماعيل سميره محمود صالح قدوري 687

1970 سليمة حميد خالد مطلك حسن القره غولي 2 1930 زبلة دهش سليمة حميد احميد القره غولي 688

1970 فوزية محيسن محمد عبد الكريم مناتي
المياحي

2 1941 ليلوه  محنه عبد الكريم مناتي جوهر المياحي 689
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1 1945 صبيحة عبد الوهاب سهام عبد الوهاب احمد الشيخلي 690

1965 حمديه ابراهيم بدريه عبدلله احمد الفراجي 2 1953 فصله كاظم سليمان محمد ابراهيم ابراهيم 691

1 1947 فاطمه باهض زهره فالح حسن عكيلي 692

1 1948 صبحة طاهر سلمى مجيد ابراهيم الكاصوصي 693

1 1953 كطايه عباس سهام فخري حسن ابو قالم 694

1954 سعودة حميد فاتن عبدالوهاب محمد
الجميلي

1986 فاتن عبدالوهاب زهراء عبدالمنعم ساجد الشاعلي 3 1944 غند كريدي عبدالمنعم ساجد معيدي الشاعلي 695

1976 ساجدة حميد حسين جواد حسين النعيمي 2 1944 نجية نصيف ساجدة حميد محمد النعيمي 696

1 1952 فضيلة  علي سميرة  حسن  علي الدليمي 697

1 1953 جماله سلمان ساجده سلمان محيبس البطبوطي 698

1 1930 نوفة محسن سليم فياض محمد محمد 699

1 1951 امنه مصطفى سهى محمد علي حسين العزاوي 700

1 1951 ناكه شناوه عبدالعزيز الزم ناصر السوداني 701

1977 طلبه جاسم نهى زياد خليفة الجميلي 1967 سها حسن علي عبدالكريم صبيح
الزركاني

3 1949 لطيفه توفيق سها حسن معروف برزجي 702

1964 لميعه باقر منار زهير عمر الخفاف 2 1934 سنيه عبود زهير عمر محمد الخفاف 703

1 1939 فله  لعيبي عبد الكريم حاتم نعمه المنشداوي 704

1958 هضيمه حسن نضال كريم مشيهد 2 1945 نجمه عبد الله صالح  عبد مهدي 705

1 1946 زهره عبد شاكر محمود حمزه القرطاني 706

1 1943 خيريه محمد سعديه حسين جواد عمبكي 707

1971 شكحه ناصر ابراهيم سعود محمد العزواي 2 1948 عليه محمد شكحه ناصر صيوان العزواي 708

1980 سعده حلو مرتضى حسن مانع البياضي 2 1954 حسنة حسين سعدة حلو  راشد البياضي 709

1 1947 جليه وهاب سعاد هادي سلمان سلمان 710

1978 سعديه بجاي حسين طالب رامي الجبوري 2 1954 زهيه بطاح سعديه بجاي وحيد وحيد 711

1945 مكيه غضيب سعدون مريهج ضيدان المحمداوي 2 1951 طشاره محمد سعدونه الزم راضي النويصر 712

1965 شعيع عوض تركي ماجد عبدالرزاق 2 1939 شاهه سليمان شعيع عوض علي 713

1 1951 حكم محمد غالب ماضي سلمان العزواي 714

1 1953 تاله عبيد علي كامل دريب الفنهراوي 715

1947 فاطمه ابراهيم زهره نوري علي علي 2 1944 سعديه رضا صباح حسن صالح الصوالح 716

1 1945 جسومة محمد فالح حسن دنيوس السراجي 717

1950 فطيم ابراهيم صبيحه حسن علوان الجحيشي 2 1968 صبيحه حسن علي سامي غالي البطاوي 718

1967 صبريه حبيب ايمان حسن فرج الخزرجي 2 1953 نبيهه محمود فارس سامي عزيز الكفائي 719

1 1955 كاظميه عباس صادق جهاد محمد الويسي 720

1 1939 نعيمه سلطان شاكر محمود حسين المرعي 721

1 1956 صفيه جواد عون حسن حسين سعداوي 722

1958 سهيله داود عبدالسالم خلف داود حيالي 2 1939 معصومة محمود سهيله داود احمد المصالوي 723
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1940 كاشيه مهودر فخريه نعمه ضيغم الضميداوي 2 1936 شنته جبر سالم العيبي ماجد المحمداوي 724

1 1954 فاطمه شهاب صباح نصار عبد الركيباوي 725

1980 سعاد هاشم محمد عبداللطيف محمد ابو
عكلة

1986 جنان عباس اسراء سامي جمعة العامري 3 1953 نبيهه موسى سعاد هاشم محي وتوت 726

1 1953 خاتون جاسم شمامه كريم حمد العامري 727

1963 زكية كريم زهره ابراهيم اسماعيل السعدي 2 1947 نجية جعفر علي فاضل علو اسعدي 728

1 1955 زهره عبدالحسين غنيه صالح رشيد الدراجي 729

1955 نعيمه محبس كاظم راضي علي الساعدي 2 1955 مذبوبه جاسم ساميه نوري محسن الصبيحاوي 730

1956 سعاد عبد الغني أيمان صبحي صالح
الحيالي

1964 سعاد عبد الغني حنان صبحي صالح الحيالي 3 1958 كاشيه كاطع علي يوسف خنياب المالكي 731

1 1956 قسيمه عبدالستار سوسن عبدالكريم عبدالرزاق حنش 732

1 1947 عالهن مهدي غالب عبد االمير علوان الجبوري 733

1 1952 شمسيه خلف فالح حسن شعبان الكوالني 734

1953 ملكه عباس عليه ذيب ضاري ضاري 2 1966 شمسه عطاالله صباح سرحان ضاري ضاري 735

1964 سليمة حمود عواطف غني ناصر السعدي 2 1950 سعدية حسين سعدون جعفر حسن البلداوي 736

1963 فاطمه جعفر محمد عبود عباس الخفاجي 2 1937 زهره رضا فاطمه جعفر محمود الخفاجي 737

1952 ناكة خشجوري موحيه خلف سيد البو محمد 2 1947 حلوة خشين سالم  محمد سيد النصراوي 738

1990 فاطمه عبداالمير مصطفى علي حسن الهاشمي 2 1946 ملكه مهدي فاطمه عبداالمير رشيد الخفاجي 739

1947 فضيله  كاظم سميره جاسم نصيف السعدي 2 1944 صديقه حسين سامي ناجي عباس القيسي 740

1954 جاسميه حسين حياة مهدي رحيمه المالكي 2 1943 مايعه سلمان سعاد حسين غميس الجمالي 741

1957 عليه جدوع خالص حسين جلوب الخزرجي 2 1951 جدعه محمد شاهه حمود غركان الخالدي 742

1990 غريبه ولي سامي كاظم كاطع العارضي 2 1955 ديناره ابوديه غريبه ولي عبود العارضي 743

1975 سعديه محمد جواد فالح مهدي عبد الهادي
الضايف

1977 سعديه محمد جواد سماح مهدي عبدالهادي الضايف 3 1951 حسيبه عباس سعديه محمد جواد العزاوي 744

1948 شدهه فنر شبوط حسن اخيرس الطويل 2 1964 بسهن غانم سعاد حمزه ردام العالك 745

1955 سليمه عبد كريمه لطيف جاسم الخالدي 2 1954 فهيمه عبد ستار ارحيم حمود النعيمي 746

1963 نورية حبيب انغام كاظم محسن ال محمود 2 1953 زكية عبدالحسين سعد عبدالحسين ناجي جواد 747

1948 نجية عبد الستار سليمة كاظم جواد حمرة 1957 نجية عبد الستار بشرى كاظم حمزة حمرة 3 1941 اميرة عبد الستار فاضل عباس موسى الخالصي 748

1 1950 حريه حسن غيالن راضي وريج الفوادي 749

1957 ثمينه حمد لمياء حمد جابر ابو المجد 2 1951 فضيلة علوان فالح ابراهيم عبد الهادي الزبيدي 750

1 1953 نمره عريان عمشه حسين مكي الحجامي 751

1954 ساجده كطر نجاة عبد الله عباس العامري 2 1947 رشده حسون عليوي ناصر حسين العامري 752

1 1955 فطيم يوسف غزاي حسين سعيد العكيلي 753

1963 سليمة محمود سامر يحيى ابراهيم
الخفاجي

1981 فوزية حسن شيماء نعمة  محمود الخفاجي 3 1939 فرحه شالل سعدية ابراهيم محمد الخفاجي 754

1 1944 جواهير حسين فاطمه علي مراد حسن اركوازي 755

1 1955 نعيمه حسن سعدونه لعيبي فاضل المحمداوي 756
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1 1931 مرهج خضير صايل عبد حسين الفلوجي 757

1957 طشاره عبد الرضا صبيحه  موسى طاهر الربيعي 2 1950 نعيمه محسن علي مانع رسن الربيعي 758

1949 رابعه خماس فاضل علي منصور الركابي 2 1958 خديجة حسين سيادة عبد الجبار عباس الربيعي 759

1 1946 هاشميه فليح سعدون علوان علي الوائلي 760

1958 حمدية حمد انتصار جميل اسماعيل
الراوي

1986 انتصار جميل نوار صباح حسن حسن 3 1946 زهوه عيسى صباح حسن اسماعيل اسماعيل 761

1 1948 معاليه حسن فاضل عباس عنبر الفريجي 762

1978 سعاد جعفر عبدالله كاظم سعودي قرملي 2 1946 شكريه احمد سعاد جعفر عبدالكريم القرملي 763

1955 منوه عبد ابتسام حطحوط جاسم الظاهر 2 1953 خديجه سلطان سبهان دوش كطينه االمي 764

1967 زينب حسن ايمان غني محمد المطر 2 1955 شعاع خليل فاضل يوسف جعفر فخر الدين 765

1977 شذره مجباس ضياء حامد احمد الزوبعي 2 1956 زهيه سعود شذرة مجباس مشعل الزوبعي 766

1960 بهيجه رضا ايمان عزيز عبدالواحد
الموصلي

2 1947 رسميه  رضا عماد علي هادي الخنلي 767

1959 زهره كاظم كريمه  كاظم خالطي نداوي 2 1949 نوعه خفي فاضل سيد حاجم النداوي 768

1977 سعاد عكار كامل عباس جباره 2 1952 شكريه كاظم سعاد عكار مهوس عكيلي 769

1 1945 فطيم ظاهر فاطمه حسين شالل المعموري 770

1 1950 خديجه علوان فاطمه متاني لعيبي الهليجي 771

1 1951 فاضل مهاوي موحة جبار عبدالله عالق 772

1966 طلبه عواد طه ضاحي حمد المساري 1972 طلبه عواد احمد ضاحي حمد المساري 3 1943 شيحه عكوب طلبه عواد حسين المساري 773

1 1952 تاضي حسين سليمة منصور علي الدراجي 774

1 1955 فوزيه عبد الله فائزه غازي خليل التميمي 775

1964 فضيله سلمان حيدر فاضل عباس
الحميري

1977 رضيه لفته زينب فاضل عباس الفرادي 3 1938 فاطمه حسين فضيله سلمان قاسم الحميري 776

1 1955 التون شاهين سكينه باوي محمد 777

1 1954 رداعه علكم فوك جباس غالي الدهاشي 778

1959 منجه فارس فاطمه حميد حاج عجيل الخفاجي 2 1952 ألويز فارس صفاءالدين رافع عبود النعيمي 779

1956 فضيله محمد هناء فاضل محمود عيسى 2 1954 حسيبه عبدالحميد طه هاشم عبدالغفور العاني 780

1968 فوزيه عبد سندس جعفر عباس ال يسين 2 1956 طليعه عبود فرحان رضا جاسم الطائي 781

1959 طلبه احمد شاكر محمود معيوف 2 1937 ترفه علي طلبه احمد عبد 782

1965 سميرة صادق سناء  عبد الله هاشم الربيعي 2 1943 خيرية  مجيد سميرة صادق  جعفر شبر 783

1956 فتحية حسن انعام جاسم محمد االحمدي 1949 فتحية حسن سميرة جاسم محمد االحمدي 3 1950 رسل حسن طه كريم محمد الحلفي 784

1 1951 حده حسن فخريه علوان محمد الساكني 785

1 1944 دليل مجباس طلبه علي حسين 786

1980 فليحة حسن سلوى فيصل
عبدالحسين الجنابي

1998 سلوى فيصل رقية ثامر حسين الربيعي 3 1946 جسومة  جخيور فيصل  عبد الحسين خضير
الجنابي

787

1 1955 طرفية صدام فخرية محمد ماجد العزاوي 788

1 1956 مريم عوض سميره علي ولي فليلي 789
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1 1952 خاجيه ناصر فوزيه سكر لفته الساعدي 790

1950 فاطمة أحمد أنتصار عبد الواحد جواد
السامرائي

2 1951 لميعة حميد صالح جاسم محمد المشهداني 791

1948 حليمه عبود صباح احمد نورس عبد
الله محمد

1980 صباح احمد علي طارق رجب عمر 3 1946 سعديه مجيد طارق رجب عمر خطاب 792

1 1951 رابعة حسين سليمة خزعل طاهر القريشي 793

1 1955 مسمايه عبود سكنه اهويشم عليوي الساعدي 794

1978 سكينه حنين رجاء كامل كاظم الدراجي 2 1954 فطيم عليوي سكينه حنين حسين الدراجي 795

1975 فدمة عبدعلي عادل هاشم حسن اليزرك 1975 صبيحة مطشر نجاح  جبار عبدعلي الكريماوي 3 1947 عالية حافظ فدمة عبدعلي محمد زيرجاوي 796

1 1953 زكيه سمين فخريه عبد حسين العبادي 797

1950 نوعه  صالح فرحه  ياسين  ضمد
الصبيحاوي

2 1943 ليلوه  عاتي قاسم  ناصر  موله  الصبيحاوي 798

1 1955 غريبه علي سميره خلف ياسين السويعدي 799

1 1947 زكيه عبد الحسن فرحه عزيز كاظم جناح 800

1 1949 خميسه حمد طالب رحيم ديوان الجنابي 801

1980 تازونه ذياب سحر جبار كامل المولى 1982 صبريه ذياب ليث كاظم حسن البطاوي 3 1952 فضيله  جمعه صبريه ذياب سلمان البطاوي 802

1 1951 خيريه مالك سالمه عديل حسين الجبوري 803

1948 عبده علي هديه ابراهيم عبد الله
عبد الله

1968 حسنه منصور هاشميه عبد عواد الجبوري 3 1942 طليعه احمد طالب نايل كعيد الشورتاني 804

1 1952 جيران جوامير سلمى حسن ولي البياتي 805

1 1952 سنيه توفيق طالل بهاء الدين عثمان العبيدي 806

1951 خزنه عذره صنعه حسن حجام دراجي 2 1947 سليمه ثامر سعيد عكال عكش دراجي 807

1 1943 زهره محمود صبيحه عبدالله حسين المشهداني 808

1973 سليمه موزان اسماعيل جاسم حسن
الحريشاوي

2 1951 شيحه جلوب سليمه موزان كاظم الحريشاوي 809

1 1955 هيله كاظم سميره علوان حسين النجار 810

1953 ذيبه عبيد حسونه مرعيد خضير الزبيدي 2 1943 كمره جاسم طراد كسار هبيسي المياحي 811

1 1947 هضيمة جدوع صفية جاسم محمد الوكاع 812

1964 حسيبه محمد سناء محمد سعيد عبد الجبار
الراوي

2 1950 سعيده محمد طالب عبد الرحمن عبد المجيد الراوي 813

1973 فخريه ابراهيم حيدر صاحب علي السعدي 2 1938 صديقه كاظم فخريه ابراهيم مصطفى العطار 814

1951 فاطمه محمد فاضل رسول علوان المعمار 2 1948 فاطمه محمد فضيله رسول علوان المعمار 815

1957 فهيمة عبدالله سناء عمران عيسى الخفاجي 2 1951 قسمة عبدالله ظاهر حسين ابراهيم الخفاجي 816

1972 فرحه دور علي عباس محمد عبدالرضا
عبدالرضا

2 1944 رخصي عطوان فرحه دور علي عزيز البسروجي 817

1981 فخرية علي صدام حميد هادي الطائي 1987 زينب علي سارة اسعد حسن الطائي 3 1949 زهرة جاسم فخرية علي عبد الرضا ليلو 818

1 1950 بدريه عنون سميره خيري عبدالله الدهان 819

1942 مجيده نجم كاظم ابراهيم مخلف جناعره 2 1945 عيده عبود ضحيه مخلف محمد جناعره 820

1 1950 وضحة محمد فوزية علي عبد المفرجي 821
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1 1956 فهيمه منصور سعيد عبد علوان الشاطي 822

1979 صبيحه محمد فاضل خليل سلمان سلمان 2 1952 يازي خلف صبيحه محمد علي الدليمي 823

1953 فطومه عبود فريال صالح مهدي المحمد 2 1946 زهره حسون سعيد محسن حمزه القطبي 824

1966 مالحت قادر سوسن عبد الرحمن عبد القادر
البغدادي

2 1953 عمشه حسين ضاري محمد عبد الله الجميلي 825

1960 نبيهه سلمان سندس حسن احمد العامل 2 1952 وزيره توفيق صالح محمود بدر بدر 826

1 1949 بهيه عليوي فوزية عبد الشهيد محمد حسن
ابراهيم

827

1976 بدريه خليفه كريمه صبيح ثاني العطواني 2 1951 حفيضه  ثابت سلمان  العيبي بجاي العطواني 828

1950 شاهه حمزه سليمه زبار عوده المسافري 2 1942 نشيده علك فوزيه شبوط فرحان السراي 829

1 1956 ضاحيه هاشم سالمه زغير اسماعيل الموسوي 830

1962 صبيحه علي اخالص حسين جعفر الطيار 2 1955 مليحه فليح سالم سعيد كاظم الطيار 831

1965 شغية عكار جنان سلمان عبدعلي عكيلي 2 1946 حسنية جعفر سعيد صاحب عبد الهادي الزبيدي 832

1968 فتنه محيسن جنان كاظم علي العلي 2 1947 مدلوله محمد فتنه محيسن عبيد العليوي 833

1 1952 حده حسن صبيحه عباس عبد علي 834

1 1956 منازل  كريم فرات رشيد  عباس  ناجي 835

1 1956 زهرة محمد فليحة ساهي كاظم العامري 836

1949 ملكه خماس مبدر محمد نجرس العطواني 2 1974 مصريه عبد سندس مبدر محمد العطواني 837

1956 كميله ابراهيم سعديه كاظم كشمر الجابري 2 1957 كيفيه عبد فليح حسن حميد الجابري 838

1969 فريده علي سحر سلمان ولي الالمي 2 1943 كمره حمد فريده علي احمد الخفاجي 839

1956 عربيه حسن نديمه منفي عباس الربيعي 2 1955 رسميه جعفر عبد علي موسى مسلم الربيعي 840

1 1939 خديجة محيسن كامل  محمد احمد العبيدي 841

1 1947 حلوه حيدر كاظم جاسم عيسى الفرطوسي 842

1968 حمده نعمه ماجده هاشم فالح ال سيد حميد 2 1953 جماله الزم عبد الوهاب عبد الحميد شالف
الساعدي

843

1 1954 ملكه صالح شكريه كاطع جبر الالمي 844

1958 ساجدة محمود وحيدة حسين جاسم سرخوش 2 1953 شكورة محمود عامر محمود سعيد سعيد 845

1 1955 فطومة  حسين كميلة عبود محمد مالجم 846

1963 ركن حسين هظيمه كريم محمد الطائي 2 1956 عنيبه سلطان صادق خلوف محمد الطائي 847

1 1956 كريمة حميد عبد الكريم رحيم عبد الله الشمري 848

1946 كاملة عبود صبرية صانت صالح
الساعدي

1950 شمعة صالح بدرية حسن علي المندالوي 3 1955 كنديلة  حازم سهيلة زياد مبارك الظوالم 849

1 1955 فضيلة محمد لميعه خليف عبد الشجيري 850

1968 لطيفة حسن ابتسام ثويني دحام معن 2 1943 كاظميه محمد لطيفة حسين جلوب معن 851

1932 جوري عيسى فوحه وادي كرام 2 1983 فرحه وادي صادق فرحان عبد  الحسن سراي 852

1961 جميلة طوبيا سميرة حبيب باكوز الجميل 2 1955 خديجة خداواي عبد القادر امين محمد قرةداغي 853

1 1955 ترفه مرفود ظاهر قصاب عكرش عكرش 854
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1 1952 بدريه يعقوب صادق حبيب كريم الجادري 855

1956 خديجه عوده جيشيه عذاب حمد الفداغي 2 1954 فطيم حمد عبد صباح حسين الفداغي 856

1954 كميله خضير عليه عبدالله مرهج
الفرجي

1957 ماهيه ويس مراد الهام عزيز اسد اسد 3 1952 جدعه محيسن شمس جلوب شدهان رديني 857

1 1953 عسله  بالسم عبد المحسن  فرحان  عبد السراجي 858

1956 خديجه داود زينب حسن محمود السعدي 2 1950 تاضي حمد عباس جسام محمد العزاوي 859

1952 فطيم منشد سليمه سعيد حسين
الفريداوي

1958 نجيه جبر صبيحه حديد فرج بني الم 3 1957 فطيم منشد سويلم سعيد حسين الفريداوي 860

1 1955 عنيده عبيد عبد حميد كماش عوده 861

1983 شونة شاكر أحمد عبد الله كاطع السراي 2 1947 ناكه حاجم شونة شاكر صالح الياسري 862

1 1955 ثريا علوان عباس كاظم محمد المهداوي 863

1 1956 حمده ضعيف كظيمة عيسى شعالن الشبالوي 864

1 1942 زكية كاظم كواكب  حسن نجم المعموري 865

1965 رياسه حسين تسواهن هادي محمد العمشاني 2 1955 شلتاغه جبر سوادي عوده حسين البوعلي 866

1976 كرجية حسن نغم علي حسين علي 1969 كرجية حسن نزار علي حسين علي 3 1941 فطيم خلف كرجية حسن علي حبيب 867

1956 بدريه حسين نجاة عبدالمير محسن الجباري 2 1951 نجمه يونس صاحب سمسم مهدي الجباري 868

1968 فطيمه حميد سعاد جاسم محمد محمد 2 1954 صفيه جواد لطيفه عباس محمود الدجيلي 869

1 1951 فاطمه عبود قاسم عبد الحسين عبد علي
الزعتري

870

1965 شكيله زويد فاطمه باجي ناصر الكاوش 2 1942 صينيه صويح شكيله زويد نغيمش المالكي 871

1 1950 نزيله ذياب كواكب كطران شعالن خزعلي 872

1 1948 نوريه تمن \\\\\\\سنيه شنيل عليوي 873

1955 فطيمه ظالل غافل حميدي فرحان السعيدي 2 1953 جميله فنيخ شهيده هاني جاسم السعيدي 874

1959 دهيده بلجي قبيله رحم نجم غريري 1982 لطيفه رحم حيدر عبيد عاصي غريري 3 1953 دهيده بلجي لطيفه رحم نجم غريري 875

1967 ملكه صيهود سعديه شالل سلمان الجنابي 2 1955 هضيمه شكر عباس حسن حسين العامري 876

1 1951 صدامه محسن شامخ عبيد ناصر العكيلي 877

1 1948 سكنه عناد سهيله رحمه هاشم المحمد 878

1 1952 كوي حميد شمه جاسم قاسم القره لوسي 879

1 1953 بنيه جبر كميله ياسر حسن الزيدي 880

1961 رابعه  كاظم رازقيه  جعفر  بدر  بني
حسن

2 1954 حميده  جاسم كتاب   اسماعيل  عبد  بني حسن 881

1960 حسيبه محمد هدى ناجي رشيد الهاشمي 2 1956 حسنه فياض عبد الرحمن حسون علي عماري 882

1968 عائشه عبيد احمد شاكر حويش
الكبيسي

1975 عائشه عبيد وسيم شاكر حويش الكبيسي 3 1942 سنيه جميل عائشه عبيد سالم 883

1967 كاظمية نصيف فالح كاظم حسن الزيداوي 1986 حليمة محي رسل خطاب مناتي الحمراني 3 1933 زهرة عيسى كاظمية نصيف جبر البيضاني 884

1948 بهيه مصطفى شكريه محمود خضير
الزيدي

1992 شكريه محمود مصطفى عادل حسين اللوز 3 1942 وفيه محمود عادل حسين محمد اللوز 885

1 1942 شلتاغة  ضيدان كاظمية  حمد فنجان الكناني 886
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1957 حليمة مهدي عالء كاظم جواد هدب 1964 سعدية فرحان سناء عواد حسين الطائي 3 1925 زهرة محمود كاظم جواد هدب هدب 887

1 1942 حسنه خضر كاظم دخينه سلمان السلمان 888

1964 سنيه خلف جميله علي عبود السامرائي 2 1956 طليعه سلوم عبد الرحمن محي عبود السامرائي 889

1949 غركانه عبد الحسن هوال جاسم هذال التميمي 2 1953 جسومه صبيح سهيله عيسى هالل التميمي 890

1975 كميلة طه نبيل عبدالعادل محمد ال
فتلة

1974 كميلة  طه عقيل  عبدالعادل محمد ال فتلة 3 1943 حظية شعالن كميلة طه جبر الفيدواي 891

1 1948 خيريه محمد سنيه ذجر شمخي الركابي 892

1955 بدوه حسين شكريه حميد خماس النجادي 2 1967 بدوه حسين عبد االمير  حميد  خميس النجادي 893

1970 صديقه فتاح سليمه سالم سلمان زركوش 2 1949 رقيه احمد شمسه مطلك داغر زركوش 894

1948 خيرية رشيد ندى محمود ابراهيم حداد 1973 ندى محمود تحرير عبد الرحمن خزعل
العزاوي

3 1937 زكية وهيب عبد الرحمن  خزعل جبوري العزاوي 895

1972 ميسة عبدالزهره نجاة شناوه فيصل فيصل 2 1930 تينه لفته شناوه فيصل جعفر جعفر 896

1949 وبرية  ثابت فخرية  حسين  علوان
الشرشاحي

2 1943 تقيه  سبهان سوادي  عبد علي ديوان  التميمي 897

1 1947 شتاله  ثاني شيده  فهد كاطع 898

1958 صفيه شهاب اقدس ياسين غافل االبراهيمي 2 1949 لهيده مطر كاطع عبد الحسين راضي الكناني 899

1962 رحيمة كاظم سرور عبد اسماعيل الدليمي 2 1953 صبرية حمادي عادل حسن هزاع الدليمي 900

1954 عائشه احمد نوال عبد الجبار محمد السعدون 2 1943 لوفه سعدون عبد الواحد ميزر محمد السعدون 901

1975 الماس علي عباس سهيل جميل الخزرجي 2 1939 صبرية  محمد سهيل جميل عبد الله الخزرجي 902

1958 فطيم محمود حذام علي سلمان العقيدي 2 1951 حمده محمود عامر عبود محمد الجبوري 903

1 1948 لطيفه صالح عادل طاهر سعيد الخياط 904

1 1952 مسج رشيد عبد خلف عباس العبيدي 905

1 1954 فرحة  فزع جاسم  خضير  عبود جاسم 906

1950 زكيه مفتن حياة جبار سهيل الربيعي 2 1943 صفيه جنديل صبيح عبدالحسن بنيان العبودي 907

1949 امينه محمد صالح عدويه سلمان سعدون
الكرخي

1956 عاليه عبد مديحه فرحان دوشان 3 1958 حسيبه كريم مجيد محمد مهدي 908

1949 سومه قاسم حلهن لعيبي كزار الشميالوي 2 1946 سجنه خليفه صبيح زياره جويد البيضاني 909

1963 حمزيه جواد زهره مهدي كاظم العكابي 2 1941 زوينة نجرس محمد سالم علي العكابي 910

1953 كميله حمدان اقبال علي حسن الشويلي 2 1951 زهره خلف محمد رضا مهدي كاظم الزبيدي 911

1 1951 عمشه هيثم عبود احمد حسن الدليمي 912

1 1950 صبريه عليوي مبارك وثيج عكيلي ال يوسف 913

1 1952 بهره عبيد صالحه عطيه سرسوح الشويلي 914

1 1954 حسنه خماس صباح مطش علي المياحي 915

1975 عذبه احمد علي صالح شمران شمران 2 1950 جماله عبد عذبه احمد مشلول مشلول 916

1980 مديحة كاظم نصير ابراهيم علي التميمي 2 1954 صفيه محسن مديحة كاظم محمد السميلي 917

1 1955 مروه عكله مجيده عبدالكريم ابراهيم العامري 918

1972 عدويه علوان فاطمه ابراهيم خليل خليل 2 1945 حليمه  صالح عدويه علوان احمد الدليمي 919
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1967 امينة محمود ندى عبدالرحيم جاسم الدليمي 2 1955 فخريه خضير عبدالكريم ابراهيم حسن الجبوري 920

1 1956 صبرية محمد صبيحة محيد عبدالله العيد 921

1 1946 امنة محمد تقي مرتضى عبد المجيد عبد الحسين
الحيدري

922

1 1940 عوفه عبيد محمد كاظم سلومي الخزرجي 923

1961 جبارية زاير سعدية طاهر راضي المحمدي 2 1952 باشة صادق محمد حنوف لفتة الساري 924

1983 ليلى هادي زيد طاهر عبد االمير العكيلي 2 1947 نجاة حاتم ليلى هادي موسى العكيلي 925

1964 طلبه سلطان مديحه حسن شريف الزنكي 2 1952 حمزيه عطيوي محمد عكش عبود عبود 926

1 1947 مناهل حسين ليلى فالح جابر الفوادي 927

1 1952 سالله مريح صالح مهدي غريب الدلفي 928

1959 عاشورة هاشم سامية عبد حمزة الدليمي 2 1956 جميلة حمزة عجيل حمود مهنا الدليمي 929

1953 شويله سلمان زهره زنيد دفار مصطفاوي 2 1948 حوليه عنيد صبار حسين رميض مصطفاوي 930

1932 عذيبه شذري صالح معيب داود الزبيدي 2 1946 زنوبه كريم صبريه مفتن حنتوش  االمي 931

1 1955 شكريه محمود عديله صالح حمادي المشهداني 932

1 1955 صبيحه حسين عدنان عبد الجبار سلمان العبيدي 933

1961 فوزيه احمد ميسون عبدالوهاب عزيز
العبيدي

2 1937 لطيفه محمود عبدالوهاب عزيز محمود العبيدي 934

1 1945 نكد شيخاو صالحة جبر عامر العاشقي 935

1 1933 حسنه عبد صبر غانم طرفة طرفه 936

1969 زهرة خضير ياسين مهدي صالح
الحفاجي

1970 بتول  عيسى ميادة مظلوم سلمان الخفاجي 3 1947 زهرة خضير صالحة مهدي صالح الخفاجي 937

1953 بدريه محمود نهاوند كاظم مطر الشطري 2 1951 خيريه  علي محمد جواد كاظم جودي الجودي 938

1953 هضيمه جماش فاضل عضيب خليفه بدون 2 1949 عليه جواد صبريه عباس مهدي بدون 939

1 1949 مليكه حسن ماجد حمود مجلي مجلي 940

1 1952 نمره كاظم صبيحه مزيد عبدالله السعدي 941

1971 مدينه عبد سناء سعيد كاظم
الحسيني

1961 نجاه جواد عباس جاسم كاظم الزاملي 3 1952 حياه جواد مدينه عبد جاسم الزاملي 942

1974 منتهى لفتة حيدر سعيد هادي الجنابي 1971 ليلى هادي جنان علي كاظم الزبيدي 3 1944 فخرية صالح ليلى هادي جاسم الجنابي 943

1959 كميله رضا ايمان علي عبد عبد 1990 ايمان علي زينب محمد احمد الجراخ 3 1953 شريفه فاضل محمد احمد كاظم الجراخ 944

1 1945 نجيبة خلف عفاف عبد الجبار عبد السالم
الراوي

945

1 1952 طله خضير مجيد صغير فاضل العامري 946

1967 رشده عجيل سمر علي مطشر العكيلي 2 1956 كلثوم ثجيل صبري عاصي ستار عكيلي 947

1 1956 خضره ناصر عدنه محيسن حسين ال عبد ويس 948

1954 زكية ابراهيم مديحه احمد عيسى العاني 2 1943 سكينة حسين عبداالمير سلمان سرحان الجنابي 949

1958 اصيله ساجت سوادي مارد جوده الفوادي 1969 فاطمه عطيه سمره دويح جوده الفوادي 3 1940 خاشوكه علي مارد جوده مطنش الفوادي 950

1953 فضيلة جاسم عالية علي غلوم حسين البدري 2 1945 فضيلة جاسم ليلى علي غلوم حسين البدري 951

1950 نجمه مظلوم نزيهه ابراهيم علوش علوش 2 1952 كميله عبدعلي محي سطم فرحان فرحان 952
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1952 بدرية حسون جنان هاشم توفيق العبيدي 2 1941 ريمه علي عبدالملك سطم صالح صالح 953

1964 عدويه عبد الجبار رعد سهام عبود الجميلي 1971 هاله بشير هبه ابراهيم كاظم الجبوري 3 1946 هديه محمد عدويه عبد الجبار جسام الجميلي 954

1 1947 مريم صالح محمد جاسم حسن السنداوي 955

1 1951 اقندية مسلم صباح يوسف داخل الدلفي 956

1980 رائدة هاشم اسراء عبدالله مكطوف ال يوخان 2 1952 جوالنة كريم عبدالله مكطوف يوخان ال يوخان 957

1 1950 زينب مراد صبريه ابراهيم قاسم الحداد 958

1961 خيرية توفيق انتصار محسن  عبد رمضان 2 1955 فخرية توفيق محمد هاشم عباس العاملي 959

1955 رابعه عبدالله فليحه عباس عبدالله
الكرطاني

1984 فليحه عباس حنان عبدالجبار احمد 3 1950 نهايه كاظم عبدالجبار احمد عبدالله 960

1 1956 عليه خضير عبدالجبار عبدالله احمد الجبوري 961

1976 سليمه طاهر حسين محمد حميد الخزرجي 1949 خيرية داود اعتماد عبود جواد العبيدي 3 1947 فاطمه عبيد محمد حميد حمد الخزرجي 962

1 1949 صديقة جعاني محمد نايف كاظم العماري 963

1966 شكريه حسن هاديه عبدالوهاب محمد البياتي 2 1955 بيده لزام محسن جياد صحن الكناني 964

1 1954 نفلة حاجم ليلى حسين حمزة حمزة 965

1 1955 زهره عباس عطيه عبود عبدالله الجبوري 966

1 1953 نشميه عزيز صبيحه درويش عبود الكعبي 967

1973 عطية حمود خالد شاكر حامد الخالدي 2 1953 جميلة ثويني عطية  حمود وسمي الخالدي 968

1979 ليلى حمزه سهاد عبدالساده مزهر
العفاري

1980 ليلى حمزه احمد عبدالساده مزهر العفاري 3 1955 صبريه جواد ليلى حمزه عطيه العطيه 969

1960 جسومه كاظم حميده سعد مهدي الموسوي 2 1956 زنوبه حسين صبيحه علي محمد جابري 970

1952 سلطانه ياسين اسماء رشيد محمود بغدادي 2 1949 طليعه صالح عدنان عطا جميل علي 971

1964 امنة رضا امال مهدي حسن الموسوي 2 1955 رضية محمد محمد اسماعيل حسن حريري 972

1 1945 حسنه محمد عبد رحيم عبدالله الشمري 973

1954 جاسميه عبد عون شعالن علي سلمان الجالبي 2 1953 جميله راضي ملكه حسين سلمان جالبي 974

1 1953 فخرية حذاف ناظم جبار امانه الشمري 975

1962 زينب عبود سوسن عيسى مظلوم
الدليمي

1943 ذيبه جاسم زينب عبود رحيم المجمعي 3 1950 قسمه مهدي عوده كاظم عبود المجمعي 976

1 1949 هيبت امين ضويه كامل جودي جودي 977

1 1943 مريم فرج طياره عباس حسوني 978

1969 نافعة محمد احمد طارق نجم السامرائي 2 1938 خيرية عبد الله نافعة محمد حميد النعيمي 979

1945 زهرة جواد فوزية داود سلمان الشاملي 2 1946 زكية ابراهيم طارق خليل احمد الجبوري 980

1 1955 حسن سلطان طالب حسين جابر جبر 981

1959 مكية كحامي عسلة نعيس عبدالله البو محمد 2 1949 فاطمة حسن صدام عبدالحسين حسن الفريداوي 982

1 1954 نورية فليح مناهل شكر  محمود الكروي 983

1 1941 طرفيه غزاي مكيه عبدالعباس فنجان نصرالله 984

1967 كرديه اليج كاظميه شلتاغ سعيد الالمي 2 1953 حريه سلمان عادل شبيب هالل االمي 985
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1 1955 سكنه حسن طارق جلوب كاظم العبيدي 986

1965 نبيهه كاظم سعاد جبار حسين الجبوري 2 1943 امينه جاسم نبيهه كاظم فرحان الكرعاوي 987

1950 خاجه علي خديجة صالح عبد الله الجاف 2 1956 عزيزة ناصر عيسى حسين محيميد الخيكاني 988

1955 صبيحه حمودي ميساء  عباس حسون الخفاجي 2 1947 نشميه عبد عواد محمد سلمان التميمي 989

1 1950 فاطمة محمد غازي دعدوش احمد الشمري 990

1957 سنيه كاظم اعتماد كاظم احمد اليوسف 2 1951 ماجده عبد المجيد عماد شهاب احمد اليوسف 991

1 1953 فضيلة عبد عذاب ميعاد صادق موسى الخالدي 992

1 1951 شدهة جاسم مهدي ابراهيم عبد التميمي 993

1 1954 فطيم  عبيد علي  عبود احمد المحمدي 994

1971 فائقة جمعة ايمان خاشع عبدالرحمن
فتحي

1952 دالل رزيك فوزيه مجيد مالك الكبيسي 3 1968 فائقة جمعة علياء خاشع عبدالرحمن فتحي 995

1 1942 شكله فنجان صكر حرز حافظ عجب 996

1977 عمشه حسين وليد ياسين سمسم
االوسي

1979 عمشه حسين خالد ياسين سمسم االوسي 3 1942 نعيمه عبدالله عمشه حسين سليم الجميلي 997

1958 خديجة صالح نضال محمود صالح جمعة 2 1955 سعدية صالح علي مهدي داود سلمان 998

1 1949 بهية منجل صحبية كاظم منصور الخماسي 999

1952 سعديه حميد خيريه عبدلله حبيب
المشهداني

2 1951 صالحه جميل علي ياسين عبدلله المشهداني 1000

1953 رضاته نود نعيمه حافظ صالح فكيكي 2 1960 عيده حافظ طاهر حبيب لطيف بهادل البوعيد 1001

1952 كلثوم كمال نرمين  برهان عبد القادر
النقشبندي

1977 نرمين  برهان سوزان مؤيد كاظم ربيع 3 1946 زهراء جاسم مؤيد كاظم جعفر ربيع 1002

1 1948 زينه عليوي صديقة كتاب بربوتي االمي 1003

1953 رسائل  مهدي رجاء مهدي لفتة الحسناوي 2 1943 زكية لفتة موحان حاتم حسن الحسناوي 1004

1 1941 مرهج عقلة عليه محمد موسى الحمداني 1005

1955 صبريه علي عاليه اسماعيل حسين الساعدي 2 1946 طشاره صالح صدام وهيب شبان القطباوي 1006

1980 عنوه عبد عز الدين جاسم خلف
العامري

1983 امنه شبيب سناء عبادي علي االمباري 3 1956 مجيده علي عنوه عبد حسون االمباري 1007

1958 سنيه رسول لميعه سليمان عثمان زنكنه 2 1951 جسومة رمضان طالب محمد علي الربيعي 1008

1955 ناهدة حسين جالء عبدالسالم محمد عاني 1960 نظيمه محمد عبدالناصر عبداللطيف نعمان
عاني

3 1954 نظيمة محمد ميادة عبداللطيف نعمان عاني 1009

1942 رسمية عبدالهادي نازك عبداالمير
محمدحسين الغبان

1934 زهره داود كاظم جواد شريف البلداوي 3 1950 رسمية عبدالهادي منى عبداالمير محمدحسين الغبان 1010

1954 مديحة  شهاب سعديه كاظم  ناصر  النصيري 2 1953 قريبه صحن صدام  ناصر  عبد الرضا  الالمي 1011

1 1955 زهره عكله عاشور فالح منصور الماجدي 1012

1 1955 سكنه كاظم عباس سعد كاظم صبيحاوي 1013

1980 مائده عبدالكريم علياء عماد عبدالله الخاصكي 2 1948 ضويه موسى عماد عبدالله حسن الخاصكي 1014

1 1953 عطيه حردان عليه يوسف عسل عسل 1015

1975 عليه بديوي عامر جليل صديان مساري 2 1947 ريمه ضيف عليه بديوي شبيب المساري 1016

1954 زهرة سلوم وداد حسين عباس عباس 2 1955 فتحية عباس علية حسن علوان قرة غولي 1017
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1 1942 خيريه عبد معصومه هادي حسين الخفاجي 1018

1956 صديقة علي نبراس  جعفر كاظم ثامر 1958 نعيمة علي أنتصار عبدالرزاق أمان محي
الدين

3 1951 نعيمة علي علي عبدالراق أمان محي الدين 1019

1954 رداغه خلف حاتميه هاشم حسين الجابري 2 1947 حسنه الزم طعمه حاتم فلحي الجابري 1020

1970 عيده عمران محمد عبدالله محمد المرسومي 2 1945 كميله منصور عيده عمران دلف المرسومي 1021

1952 سكنه شاتي فاطمه معارج عليوي الدلفي 2 1942 زكيه سلمان عباس جابر عليوي الدلفي 1022

1 1952 فطيم ربيع علي حسين نجم العكيدي 1023

1964 كفايه عجاج وجدان طاهر صادق سلمان 2 1953 بسعاد صالح عيسى جبار يوسف العاني 1024

1942 فاطمه حسين غنمه عبدالرضا جعفر
المحمداوي

2 1939 غدره جاسم عباس حسن جعفر المحمداوي 1025

1953 مره مري نعيمة عايز موازي التميمي 2 1949 حسنة معيوف ناصر  حسين  خليف التميمي 1026

1946 بدور كاظم ليلى عبدالرزاق احمد الظاهر 2 1941 فخرية  خميس منذر عبداالمير حمزة درويش 1027

1 1955 فخريه رضا طاهر هادي درويش الحممجي 1028

1969 رسميه حمدان سعاد خليف حافظ صريفي 2 1956 مياسة زاير عاصي جبر فريح عكيلي 1029

1957 نبيهه مولود غاليه قادر صابر ناعورجي 2 1940 نعيمه محمد طه حسن احمد البياتي 1030

1956 صديقه حسين هناء محي علي الجابري 2 1940 معصومه اسماعيل صديقه حسين عبد الربيعي 1031

1 1951 كلثوم سلطان عائدة محسن سلمان الربيعاوي 1032

1 1945 موزر خميس طه حسين علوان الجنابي 1033

1 1949 فضيلة محمد علي كاظم ناصر التميمي 1034

1 1955 جوزه  محمد ناهي حمد ابراهيم 1035

1 1953 فضيله محمود ناديه محسن موسى المناصير 1036

1 1952 نعيمه جاسم نجاة مطرود دوش سلمان 1037

1 1955 فاطمة مهدي ناديه داود سلمان الكشي 1038

1 1950 مكيه محمد طلبه خشان جراغ الكناني 1039

1 1942 فاطمه عباس طياره احمد علي المالكي 1040

1966 زهرة علي رحيم محمود سلمان محمود 2 1910 فرحه محسن عليه خلف عبد حسين 1041

1 1952 كطايه جبوري سميه فاضل قدوري العبيدي 1042

1 1945 زكيه ونان نجاة علي عبد الرضا المياحي 1043

1967 فخرية غيدان سحر طاهر حسين البياتي 2 1947 حكيمة كاظم فخرية غيدان خميس البياتي 1044

1939 زهره علي عبدالحسين مسلم حسن الذهبي 2 1945 مرضيه علي نوريه هاشم علي االعرجي 1045

1 1933 بهيه  دجر عبد الواحد محمد  مسلط محمد مسلط 1046

1 1947 فاطمه جبر نعيمه جاسم صبر الساعدي 1047

1 1950 عطيه رضا عبداالمير احمد كسار 1048

1 1956 كميلة علوان نونيية علي حسين العامري 1049

1973 فاطمه كريم طه سامي هادي هادي 2 1949 خلفه مخلف فاطمه كريم حسين العبيدي 1050

1 1930 زهره حمزه نجيه جبر جاسم الغنامي 1051
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1957 حسنه دهيم سكنه عاتي خشين الساعدي 2 1944 ليلوة درجال عبد الزهرة مزعل كاظم الساعدي 1052

1 1953 سميره محمود نهوض محسن حمود الربيعي 1053

1 1952 زكيه كاظم نوال هاشم مجيد النجار 1054

1 1953 قنديله علي عبد الرضا كاظم اسميح بني الم 1055

1 1954 سميعة  صالح غطفان حميد  احمد الهيبي 1056

1 1950 وحيدة داود نوريه جواد كاظم العزاوي 1057

1949 صبيحه علي نوريه خضير عباس
الخزرجي

1955 هيبه جمعة عواطف غضبان رؤوف 3 1944 نبيهه علي فتحيه رؤوف ارخيص الربيعي 1058

1947 جاسمية جابر عطية محمد جويعد سراي 1967 عطية محمد قاسم عبد المحسن جاسم
البديري

3 1941 عيده جويعد عبد المحسن  جاسم محي البديري 1059

1 1956 سليمه عبد علي نضال عباس علي الطائي 1060

1949 مكن صالح فلحه عبد النبي عبد الكريم
العمار

2 1949 وضحه حسين عبد الله سلمان عويد العكيلي 1061

1955 نسيمه حيدر فاطمه علي شكر المندالوي 2 1947 نسيمه حيدر غازيه علي شكر المندالوي 1062

1983 بدريه عبد الحسن توفيق عبد الحسين زبون
الربيعي

2 1941 حريه سعدون عبد الحسين زبون وادي الربيعي 1063

1 1956 فوزية عزيز ندى جاسم محمد حاجم 1064

1949 نمره عذران تويهه شهاب حرامي حرامي 1981 غفله فرج عالء عبيد ذياب ذياب 3 1961 طلبه سلمان غفله فرج طايس الزيدي 1065

1961 سعده محمد ساجده اسعد محمد السوداني 2 1947 بهت حماده عبد الكاظم جبر حسن السوداني 1066

1 1935 زكية عبد الرسول هاشم حسين حسن التميمي 1067

1947 غريبة فندي راجحة طالب داود الفضل 2 1935 اسماء عبد السالم فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي 1068

1956 سنيه صالح هيفاء حسين عبود الغريباوي 2 1949 سنيه صالح نوال حسين عبود الغريباوي 1069

1 1950 زهره عناد نوشه حميد صيهود 1070

1970 حميده ابراهيم مديحه احمد رشيد المشهداني 2 1952 حمده ابراهيم فاطمه احمد رشيد المشهداني 1071

1957 نجمه عبدالله نوال حسين صالح الربيعي 2 1955 عطيه حسين فاهم جياد جعيفص حمداني 1072

1 1953 كافي مدب فخريه نوري ابراهيم  الغريري 1073

1 1952 فهيمه حسن فاضل كرجي نصيف الدهلكي 1074

1962 زهره عبد علي ندى جبار سمير بهادلي 2 1942 زومه نادر عبد الكاظم محمد  حسن البهادلي 1075

1 1954 فضيلة علوان فائزه علوان احمد الدليمي 1076

1 1956 ملكه جاسم هديه عبود هادي مساري 1077

1956 لطيفه عبد الكريم هيفاء عبد الرحمن خلف
الجميلي

2 1946 عذبه عزيز غازي محمد عبود الغريري 1078

1 1954 موحة دشر عباس كاطع بنيان الربيعي 1079

1964 جدعه حسن فاطمه عتاب هاشم عيسئ 2 1955 نبيهه دحام عبد العزيز عبيد كاظم النداوي 1080

1954 حليمه عبدالله ليلى كاطع رسن الهاشمي 2 1950 جسومه رسم عباس كرم علي الموزاني 1081

1964 بدريه علي مليحه عبد زيد راشد المسعودي 2 1925 تاضي حسون عبد زيد راشد علي المسعودي 1082

1953 سفحة خليل خلفة ناصر بطوش الشجيري 2 1950 نشمية مضغن فخري بدو بطوش الشجيري 1083

1946 ليلوة مبارك زهرة عبد صبر االسدي 2 1946 مريم خميط عبد الرضا يوسف صبر االسدي 1084



2017
246205

2017
365036

2017 58995

2017 127287

2017 123871

2017 660255

2017 616288

2017 645426

2017 377204

2017 56071

2017 147651

2017 166920

2017 175718

2017 209989

2017 79780

2017
648962

2017 180123

2017 527663

2017 386572

2017 381881

2017 268191

2017 153124

2017 463111

2017 248955

2017
524496

2017
461211

2017 90217

2017 167076

2017 464005

2017 549056

2017 512377

2017 141976

2017 526437

1952 وفيه عزت فؤاد رفعت عبد الواحد
الشيخلي

1960 ماليه شعوبي اسراء ضياء يوسف العبيدي 3 1958 ماليه شعوبي فائزه ضياء يوسف العبيدي 1085

1984 انتصار قاسم حسين حسين زيدان
كناني

1973 عباسيه علوان فاطمه قاسم محمد الجميلي 3 1941 سليمه داود عباسيه علوان مصطاف الجمالي 1086

1960 كاظميه ثويني قسمه زبون عبيد السراي 2 1948 حسنه عباس عبد عبدالساده عكله القريشي 1087

1 1948 فليحة  ايوب نضال شهيد عباس الربيعي 1088

1 1955 زهوري حميد نضال جبوري محمد العكيلي 1089

1961 بهيه اسماعيل كفاح عكش جاسم البهادلي 2 1952 فهم مطشر عبد داود شاطي البهادلي 1090

1 1945 عنيدة عكال نجية حسين عيفان الكيتاوي 1091

1953 كريمة طه محمد حسن حمادي حمادي 2 1950 كريمه طه فخريه حسن حمادي حمادي 1092

1946 بهره هجيج عدنان مصيخ مرزوك الخالدي 2 1956 بركه كركز غنيه علي مصيخ الخالدي 1093

1957 كاظميه طاهر سميره حنش حسون ملطاشي 2 1954 زهره حسوني هادي عبدالرضا جبر الدبي 1094

1 1952 حنشه كاظم نجيه شنشول مولى السماعيلي 1095

1 1945 رتبه محمد هادي عبد الحسن حميدي السهالني 1096

1 1956 صفية  كنطار هادي صالح مهدي الجساب 1097

1 1947 تسواهن درفيش غذبه مرزوك براك معموري 1098

1 1947 عوفه خلف فخريه جواد عبد الله غريري 1099

1963 فاطمة عبدالحميد سمر عبدالمجيد
عبدالرحمن السامرائي

1965 فاطمة عبدالحميد عامر عبدالمجيد عبدالرحمن
السامرائي

3 1941 وجيهة محمد فاطمة عبدالحميد عبدالمجيد
عبدالمجيد

1100

1 1952 زهره عبد الله عبد الرزاق مهدي سلمان الحسان 1101

1955 نزيهة سعيد فوزي دهري رشيد الفتالوي 2 1960 وفية حسن نجلة جليل عباس الجميلي 1102

1 1944 زكيه اسماعيل غانم داود سلمان الخطاب 1103

1 1955 حسنة راضي فاضل عباس علوان القره غولي 1104

1 1946 هديه دعدوش فاطم جاسم محمد الدلفي 1105

1949 خيريه هادي سميره عباس هدب هدب 2 1947 ضويه هادي نجم عبد الزهره جواد السعدي 1106

1 1955 قبيله مهدي هدى طه احمد العزاوي 1107

1957 بتولة شاكر هدى خالد احمد الزبيدي 2 1947 هدية نصيف فايق خلف محمد الشمري 1108

1939 حواطة رسن جميلة عباس عبد الله
االنصاري

2 1963 جميلة عباس نداء جاسم محمد الخفاجي 1109

1955 شطبه علي نجيحه مدلول صاحب
صاحب

1977 نجيحه مدلول وسام عبد الكريم عبد االمير
التميمي

3 1947 زكيه مصطفى عبد الكريم عبد االمير حسين
التميمي

1110

1 1939 صينيه موكر عبد داود عبيد الساعدي 1111

1961 حياة حسون سلوى فارس فتنان الجنابي 2 1955 صبريه سليمان نجيه ثامر سعدون النصر الله 1112

1979 غنيه علي ماجد محمود مصطاف مصطاف 2 1952 حسنيه عواد غنيه علي لباج لباج 1113

1958 صبيحه محمد ساهره عباس سالم الخزرجي 2 1953 كاظميه خليل هاشم قاسم حسن العميدي 1114

1974 دوشة صويح مريم عبدالرضا جابر الغزاوي 2 1930 عاجلة ناصر عبدالرضا جابر جالي الغزاوي 1115

1 1938 عائشة علي فيض الله محمد علي محمد محمد 1116

1959 نعيمة  جاسم مها ابراهيم حسن الحميري 2 1950 كنوة جاسم وليد عبد االمير جاسم العزاوي 1117
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1954 مرواري احمد فهيمه كريم داود فيلي 2 1952 نوريه بناق عبدالحسن علي شيخه فيلي 1118

1 1945 حكيمه بنيان عزيزه مزعل غضبان البنيه 1119

1961 رافدة كاظم نهلة جاسم محمد الغريري 2 1947 فطومة عبود يونس محمد سلمان الغريري 1120

1 1952 ربح عناد فهيمه مزهر سعود السعدون 1121

1 1953 زكيه فرج فوزيه عبدالغني سعود الكبيسي 1122

1 1949 زنوبه ضميد فوزي عباس راضي الصبيحاوي 1123

1965 فطومة حسن زينب محمد عليوي عليوي 2 1952 صفية احمد قاسم اسماعيل ابراهيم ابراهيم 1124

1 1952 امينة نجم عزيز كريم شاكر الخزرجي 1125

1 1937 وضحه محمد فوزيه مد الله محمد الراوي 1126

1 1948 حسنه رسن فوزيه حسين جاسم الزركاني 1127

1 1948 زكيه عباس فضيله مرهون يوسف الكروي 1128

1 1945 مكيه غريب عذبه حنظل حسن الدلفي 1129

1 1942 بندرة جاسم وبرية ثابت فرج البهادلي 1130

1940 فاطمة حسين عبد الحسين علي حسين
النجفي

2 1948 خيريه حسين وجيهه علي رضا دادبخش 1131

1 1952 تاضي خلباص علوان جري جباره العطواني 1132

1945 شنينه  عيسى عسله  الزم  بنيان  الفرطوسي 2 1941 خاجيه  حسن عذاب  يحيى  اكبر   السراجي 1133

1 1952 سعيده علي خان عبيد يوسف ياسين الراشدي 1134

1956 كوهر اسماعيل فوزية عبد الحسن يوسف
البدراوي

2 1953 هدية محمد عبدالمهدي داخل رضا انصاري 1135

1956 محنايه شرهان نجيه عبد الله سبهان عبودي 2 1949 هاشميه محمد عقيل عبد عون وادي العبودي 1136

1957 فاطمه حسين سلمى عباس علي الشماع 2 1953 فوزيه عبدالله وليد طه علي علي 1137

1 1952 حوري  حراد عبدالله  كاظم عبود 1138

1959 فطومة ثويني ابتسام حمود جثير
غريباوي

1955 زهية جابر مرية طربوش رهيف المياحي 3 1954 زنوبة طاهر عدنان كاظم عباس العكبي 1139

1962 عزيزه محسن زهره خلف ثجيل  الفاضلي 2 1943 فطيمه  خضير عطيه ثجيل كاطع الفاضلي 1140

1953 زهره كاطع وداد محمد علي السراي 2 1953 حسنه خدام عبدالله فرج ثجيل السعيدي 1141

1955 رباب فتحي همسه حسين علي الزبيدي 2 1950 رشيده رعد فوزي حمودي احمد محالوي 1142

1967 فوزية كاظم فيصل عمران غربال العبيدي 2 1946 بحرية محمد فوزية كاظم حمودي الخزعلي 1143

1 1949 وفيه محمود عبدالوهاب طاهر محمود البدري 1144

1 1954 حمده مهدي قتيبه جميل عالوي عالوي 1145

1953 فيضه عبد فاضل   جار الله غضيب
الجدادي

1961 نشميه حمود كافي مطر عواد الشمري 3 1932 ترويحه لهمود فيضة عبد مخلف العزاوي 1146

1 1939 سكنه صرع عبدالجبار عبدالله حسين المحمداوي 1147

1982 قسمه سلمان كريم خضير شرهان
الخليفاوي

2 1949 واحده صاحي قسمه سلمان مرعي السراي 1148

1 1944 زهره حسن فرحه محمود جاسم العزاوي 1149
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1957 هديه عيدان صبحه عبدالرضا شياع
اصداعي

2 1955 عجيبه كاظم عبدالكاظم عبدالعباس شياع 1150

1 1954 هدية عبدالحسين عبدالله هزاع علي الشافعي 1151

1 1952 زهره حافظ عزيزه حسن غضب ساعدي 1152

1965 دله مران ماجده كاظم علك عطواني 2 1932 بوشه راضي عبدالله حمزه دمن البدركي 1153

1954 لطيفه جبر ماجده جاسب حسين الساعدي 2 1942 رضيه جوده عبدالنبي واجد سيف الساعدي 1154

1 1955 فضيلة هادي عالهن يوسف محمود الكريعي 1155

1938 زكيه صالح عبد الطيف عبد الحميد نايف
العاني

2 1944 مريم عران فوزيه حتروش وادي كريم 1156

1974 حده نعمه غزوان علي جاسم غريري 1952 نوفه حرج حده نعمه حواس غريري 3 1945 نوفه حرج فضيله نعمه حواس حواس 1157

1956 نعناعه حسن حليمه عبدالله حسن جنانه 2 1951 حره علي عبدالزهره كاطع ضمد الالمي 1158

1968 صبيحه علوان نهوده حميد حسن الدليمي 2 1945 غنيه حمدي عزيز حاضر عزيز التميمي 1159

1982 فوزيه كريم علي نبيه جعفر العوادي 2 1956 خاور اسد الله فوزيه كريم محمد البياتي 1160

1972 فضيله عبد الحميد خالد وليد هادي هادي 1967 فضيله عبد
الحميد

نهله وليد هادي هادي 3 1950 خانم  علي فضيله عبدالحميد عبد الله
افغاني

1161

1961 رسميه جبار احالم رمل خويلد الكناني 2 1948 حكم غويلي عجيل عزيز عريان العكيلي 1162

1958 بركات مهدي خيرية جواد طالب الكروي 1953 بركات مهدي نادرة جواد طالب الكروي 3 1955 نزيهة مهدي هشام حسون عباس العزاوي 1163

1 1953 جهاديه حسين فطومه جاسم محمد الحشماوي 1164

1956 فضيله جاسم ميسون مجيد اسماعيل
حجازي

1983 ميسون مجيد ابراهيم قاسم امين امين 3 1952 سليمه قدوري قاسم امين احمد احمد 1165

1 1954 هيله خلف ياسين عاجل خليل خليل 1166

1953 طاهرة جوده نزيله عويد جبح الجوارين 2 1949 ام شعاع جراب عزيز بطي سدخان الزيدي 1167

1 1956 مكيه ذوب عبدالواحد مطر فنطل الرديني 1168

1972 فضيلة منصور جبار رشيد حسن الخليلي 2 1942 فرحة حداد فضيلة منصور كاظم الخليلي 1169

1945 فطومه حمود جاسم حسين نجم العيثاوي 2 1942 حمده نجم فطيم حسن حمود العيثاوي 1170

1 1953 شهد حسين هناء خماس راضي 1171

1 1947 كاظمية احمد فضيله يونس حاتم حاتم 1172

1 1954 حكمه كاظم قسمه كاظم حسون الزيديه 1173

1 1949 كميله عباس فريال علي صايل المشاهدي 1174

1961 فوزيه حسن نسرين حسن امين الحيدري 2 1950 جميله حمودي قيس عبدالله صالح الجبوري 1175

1 1953 حسنه جاسم فرحه زغير عرسان العلي 1176

1 1956 عطية مهدي فريال ناجي عزيز العبيدي 1177

1956 جليلة صالح وصال علوان حسين العاني 2 1955 ساجدة دحام قصي خليل ابراهيم العاني 1178

1969 سعديه حسن احالم اموري غريب وزني 2 1949 فوزيه فتاح عالء جبار شاكر الغبان 1179

1 1953 طرفيه جناح عزيزه عبادي عبدالرضا الحريشاوي 1180

1967 زكيه رضا شذى عبد الله محمد حسين 2 1940 ترفه خلف فوزيه مهدي شبيب 1181

1 1949 حسنه علوان ورده فلح سلمان سلمان 1182
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1 1951 منتوبة فهد وفية كاظم محمد محمد 1183

1 1951 هاشمية  راضي قادرية حسين علي الدليمي 1184

1 1943 غريبه علي فطيمه صبحي اجنيح المي 1185

1954 حمده موسى منال عبدالرحيم اشعيب
العساف

2 1949 صبيحه علي فوزي عبدالرزاق اشعيب العساف 1186

1 1939 فاطمه خالوي وجيهه عبد الرضا محسن التميمي 1187

1963 مديحة حمود سعاد حميد رشيد الواني 2 1955 خديجه علوان عواد حسين محمد علي العميدي 1188

1960 خميسه ماهود نجيه مغتاض حسن ال غره 2 1956 فوكهن لفته عيدي زامل حميدي ال غره 1189

1978 لطيفة جاسم جمعة حمد حسين الهيازعي 2 1941 فضيلة جاسم لطيفة جاسم مخلف الدليمي 1190

1967 وطفة عبد مديحة خلف حسين حسين 2 1949 علية حسين كردي خلف صالح الفهداوي 1191

1962 سعدية سلمان دنيا عبد العزيز خليل الراوي 2 1955 شكرية سلمان ليث مهدي صالح السعيد 1192

1 1954 ماهيه شهاب مائده احمد صالح العزاوي 1193

1952 حنشه رسن بدريه فليح موينع العقابي 2 1950 وطفه رشيد عليه شالكه زوير العقابي 1194

1 1949 زكيه كريم ماجده خليل داود العجيلي 1195

1961 جماله رغيف وزه محمود مرعيد الدلف 2 1942 زهلوله نذير عنيه كاظم كونه كونه 1196

1 1951 سعدية خليل ليلى محمد حسين ابو قالم 1197

1 1955 فاطمة خلف كاظم كريدي عاصي الكعبي 1198

1 1950 معصومة  اسد الله كاظم مهدي محمد الرستم 1199

1959 هديه بنيان كريمه حمد علي علي 2 1955 جباريه كريم علي هادي بنيان بنيان 1200

1 1954 مكيه حسن علي قاسم صالح الدراجي 1201

1953 حميدة العلي خليله ابراهيم احمد احمد 1950 تفاحة صالح احمد حسن احمد احمد 3 1951 تفاحة صالح لطيفه حسن احمد المشهداني 1202

1 1942 نعيمه جمعه ماجده حسن سبتي سبتي 1203

1964 حسن شنان كلثوم انعيمه عويد التميمي 2 1953 بدريه ضمد غامل عباس محسن عجرش 1204

1965 كظيمه مطر طارق حسن حميد العزي 1965 فضيله علي انعام عبد الكريم سرحان
الجنابي

3 1940 سرحه زغير كظيمه مطر عباس العزي 1205

1962 ملكيه حسين سليمه منشد عجالن ال يوجد 2 1953 حسونه  علي علي مزبان حافظ آل ازيرج 1206

1 1943 طليعه جبير كميله مشوح باص الزيدي 1207

1 1953 فهيمه خاجي علي عبطان عويد الشمري 1208

1 1950 صالحة كاطع غنية حسين محمد محمد 1209

1 1955 بدو جبر عواطف شبل جبر الموسوي 1210

1957 زهرة فرحان تركية كنبر شغيت 1978 تركية كنبر نيسان علي عباس 3 1952 زهرة عبود علي عباس عليوي 1211

1 1952 خيريه حمدي كريمه سلطان مجذاب البناء 1212

1 1943 غنيه علي ماجده خضير عباس العامري 1213

1971 غنيه عبداالمير طالب محمدطه داود داود 2 1937 بدريه جواد غنيه عبداالمير علي علي 1214

1 1951 طليعه حمد عنيد خلف هاشم الزيداوي 1215

1962 كريمه جاسم علي احمد محمود محمود 2 1922 ردسه احمد كريمه جاسم محمد محمد 1216
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1960 نغماشة شبيب زهره عبد سلمان مقاصيص 2 1947 كبشه شلش عوده حطيحط علوان الكعبي 1217

1 1943 حمده حسن كافيه مهدي عبيد الحديثي 1218

1 1944 جاسمية حمادي مثنى خليل ابراهيم العايش 1219

1962 زنوبه محمد امل عبد الحسين علي 2 1946 زنوبه محمد علي عبد الحسين علي 1220

1955 فيضة حسن كرجية رشيد سعيد السعدي 2 1953 هظيمه حسن كريم عواد سعيد سعيد 1221

1950 قنده موسى كمشه راهي عليخ العتابي 2 1945 نهد مطلك علي حسين سلطان العتابي 1222

1 1947 صديقة زيدان ليلى فاضل عبد العبيدي 1223

1963 غازية عباس ماجد ابراهيم حسين
الكناري

1968 شفيقة خزعل نداء علي حسين الكناري 3 1940 فضيلة حسن غازية عباس علوان علوان 1224

1947 حسنه عباس خضير حمدان كاظم الجبوري 2 1963 قنده عبدالعزيز كريمه احمد علي المشهداني 1225

1959 عذيه جدعان كريمه خضير نومان العلواني 2 1954 عليه نومان لطيف ابراهيم عباس العكاشي 1226

1940 حبيبة  ابراهيم قادرية  حبيب احمد
النداوي

1979 قادرية حبيب قحطان لفته  سليمان
الجبوري

3 1939 حميدة حسين لفته سليمان صالح الجبوري 1227

1943 نجية شالل غنية خميس صالح
الدليمي

1967 غنية خميس مهند لطيف عبدالله الدليمي 3 1941 نشمية ذياب لطيف عبدالله صالح الدليمي 1228

1963 كمليه علي هناء خليل ابراهيم العطار 2 1943 بدريه صالح كمليه علي سلمان الهاشمي 1229

1 1953 زهرة دراج علي وادي كماش المشتتاوي 1230

1970 فوزية جبر عباس علي محمد حميداوي 1977 رجاء عمر نغم رعد نصيف غرب 3 1927 حسنة عبود علي محمد مشكور حميداوي 1231

1960 خالديه عبد حمديه كاظم حميد الدبيسي 2 1953 موهه وجر علي حمود جري الدراجي 1232

1967 غزه حسين ندى محسن حمود الباوي 1968 زوينه حمد نهاد عزيز حمود الباويه 3 1940 حكيمه كاظم غزه حسين حسون الباوي 1233

1 1949 بدريه عبد الحسين لقاء حسين خلف المياح 1234

1 1943 حسينه محمود لطفيه محمد رشيد المال حويش 1235

1954 مطره شتر = محمد حمد صالح 2 1959 حسنة بخيت كريمه جواد كاظم الجنابي 1236

1 1922 غبيشه كريدي عليه كاظم شندول ابو بدر 1237

1 1950 سكنه غافل لعيبي عبد الحسين قحط الكعبي 1238

1962 فاطمة جعفر هناء فيصل عباس الحسني 2 1954 بتول جعفر عماد سعيد مجيد عبطان 1239

1958 كتبة عودة صالحة محمد شبيب
العبيدي

1988 صالحة محمد محمد حسين محمد العبيدي 3 1927 حسن عامر كتبة عودة حمود الفداغي 1240

1957 كرجيه محمد رسميه علي خلف النعيمي 2 1952 حميده جاسم كريم محمد حسن مشهداني 1241

1 1949 نجديه صافي غنيه حبيب  صخيل العكيلي 1242

1 1952 شكرية تويه ليلى خضير عزيز العزاوي 1243

1952 مطرة نايف علوان
حسن

هيبه علوان حسن الجنابي 2 1949 ركيه خضر عبيد
سلطان

علي عبيد سلطان الركابي 1244

1 1945 مثله خليف غالم خلف راشد 1245

1 1950 حديده مجيد ماجده رشيد خميس العمبري 1246

1 1944 خديجه ابراهيم غريبة عودة بدر العكيلي 1247

1 1946 عثمه حسن مائده  جاسم محمد الدليمي 1248

1 1951 فطيمه عبيد عمار عاجل سلمان الجنابي 1249
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1 1944 زهره عاصي غنية فهيم طعيس الشمري 1250

1 1950 سعدية سبع ليلى جاسم محمد محمد 1251

1 1950 حمديه جاسم علي حسين معيدي الجبوري 1252

1967 زهره صبري رجاء هاشم محمد ال جنديل 2 1956 ركن هور غالب جاسم محمد االمي 1253

1971 دنيا دحام قاسم  حمادي خلف البعالوي 2 1939 بهية سعود كرجية خلف حمادي البعالوي 1254

1 1955 زهره روضان علي شندي ثجيل السراي 1255

1 1943 ضية صادق غازي عوده دخيل دخيل 1256

1956 نوريه عبد القادر امل عبدالله شريف السورجي 2 1951 حياة غانم كاظم حسن ولي االشرفي 1257

1 1951 ولدان خليل هيفاء عبد الملك عبد الرزاق
الفضلي

1258

1954 عيده ابراهيم عيسى صالح حسن
النعيمي

1964 سكنه داود شكرية محمود عيسى عيسى 3 1936 حسنه حسين محمود عيسى مطلك الجواري 1259

1962 فخريه شهاب يسرى ابراهيم جاسم
الغنطوسي

2 1955 خميسه احمد محمد عبود جاسم الغنطوسي 1260

1968 زغيره شطيب رجاء كاظم شالكه البهادلي 1969 زغيره شطيب هناء كاظم شالكه البهادلي 3 1952 سكينه حسين فاضل حسين لفته العتابي 1261

1953 فهيمه محمود معيوفه عبد علي العنكبي 2 1954 زنوبه حسن فاظل عباس علي العنكبي 1262

1957 نسيمة محمد فضيلة علي حسين الحمداني 2 1946 لطيفة ابراهيم محمد عبود جواد الزبيدي 1263

1963 عمشه حسين ساهره خلف سعود الركيباوي 2 1954 خلفه خليفه محمود عجاج محمود فراجي 1264

1960 خالدة عبد سلمان ايمان احمد نجم الدين
الواعظ

1994 ايمان احمد عبد الرحمن محمد فاضل
النعيمي

3 1952 مديحة شاكر محمد فاضل شاكر النعيمي 1265

1 1944 خيريه علي فريدة  سلمان حسين الشطاوي 1266

1961 سليمه شاكر فتحيه يوسف ابراهيم
المشهداني

2 1948 صفيه اسماعيل فاضل كاظم نعمه البصري 1267

1 1952 جاسميه خفي فخريه حسين محمد البنداوي 1268

1994 قريش متعب محمد مشرف عبدالحميد
عبدالحميد

2 1942 جوزه ابراهيم مشرف عبدالحميد جاسم جاسم 1269

1 1945 نفوذ حمادي محسن داود حمد حمد 1270

1958 فاطمه جاسم حسن عليوي لفته
الكناني

1976 فاطمه جاسم هادي عليوي لفته الكناني 3 1936 مكيه عطيه فاطمه جاسم طويرش الكناني 1271

1 1955 فاطمة عباس فائزة ناجي عبد الله عبد الله 1272

1 1949 زغيره سدخان فرج بدر حافظ حافظ 1273

1 1946 فرحه جزاع محمود عبدالله محمد الزوبعي 1274

1955 كافية علي سكينة عبدالله صفر زنكنه 2 1940 خاور علي محمد فرج شمه زنكنه 1275

1 1947 ترفه بارود مديحه حميد عباس الجبوري 1276

1971 لطيفة رديف هدى محمدعلي توفيق
توفيق

1966 ربيعة عبدالله نهلة مالك عبدالجبار الدليمي 3 1930 بهية سلمان مديحة عبدالجبار نايف الدليمي 1277

1965 فخريه كاطع سلوى جابر عبدالله العوادي 2 1922 قند حسن فخريه كاطع موسى العوادي 1278

1977 فضيلة حمدالله زينة نوري صادق الشديدي 2 1951 ياسة جعفر فضيلة حمد الله علي الشديدي 1279

1964 لطيفه رشيد االء عبد الكريم عبدالله
التكريتي

2 1950 فضيله عباس فائزة رشيد سلمان العبيدي 1280
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1 1947 كارهن غالم فرحه علي كطوف العبودي 1281

1953 صبريه علوان طلبه ناصر حسين العامري 2 1951 حنيه كاظم غنيه مهدي عباس النداوي 1282

1 1955 عنيده حمد محمد جاسم محمد العزاوي 1283

1 1954 فرجه جاسم فاطمه ياسين سلمان الموسوي 1284

1 1951 خديجه مجيد محمد عبد الوهاب احمد 1285

1 1956 نورية هادي فتحية صادق صبري المراياتي 1286

1 1955 ملكه حسين محمود خضير جاسم الطائي 1287

1 1953 سكينه يوسف فطومه قاسم محمد وحيالتي 1288

1957 نصرت عزيم زاهره محمدعلي  اسد اسد 2 1949 دولت اسد مراد حيدر مراد مراد 1289

1952 بهره اشطيب عداي سلمان محمد القريشي 2 1950 زهره مطرود فاطمه علي ناصر العطوان 1290

1954 سعديه سلوم صفيه علي جاسم السعدي 2 1945 كنوه حمودي محمد علي حريمش البومحي 1291

1 1953 كفايه مجبل محمد احمد زويد العيساوي 1292

1962 ملكيه مهدي عفراء احمد جاسم الربيعي 2 1954 حليمه جواد فاضل عباس حسين شطاوي 1293

1950 خميسه صالح عانه ابراهيم خميس المشهداني 2 1944 مهديه سلمان مطر عبد خميس المشهداني 1294

1 1951 حوريه كاظم فاطمة صكبان علي الفياض 1295

1958 مجيده احمد فضيله علوان نفل نفل 1960 نوفه رعد نوره مجيد رعد رعد 3 1952 مجيده احمد محمود علون نفل نفل 1296

1971 فخرية صلف عدنان شكري محمود 1973 عمشة حسين عروبة نوري محمود 3 1947 شلتاغة دباش فخرية صلف خلف 1297

1 1950 كاظميه رشده فاطمه محمد شاطي النصيري 1298

1972 نورية علوان سناء عطا ابراهيم العزاوي 1948 هدية عباس نورية علوان كاظم الشيباني 3 1972 غنية ابراهيم مصطفى كاظم عبد علي العوسج 1299

1 1953 عمشة سرحان مطلك لطيف حسن حسن 1300

1975 اشواق سالم اسماء تركي ناصر ناصر 2 1952 كميله سلطان محمد جلوب قدوري قدوري 1301

1950 وفيه محمد حسن صافي علوان ال سعيد 2 1965 تمامه حسن فاطمه موسى علوان ال سعبر 1302

1 1923 حلوه احمد مطر فياض عكله الحمداني 1303

1957 ربيه  زوير ملكيه  موزان  محمد  الساعدي 2 1954 ربيه  زوير فطيم  موزان  محمد  الساعدي 1304

1 1949 هدهوده حرفوش مسيرة محسن علي العيساوي 1305

1972 فاطمة باقر امنة كاظم جليل الزبيدي 2 1939 تقية هادي فاطمة باقر مهدي مال الله 1306

1 1952 رحمه هليل فتحية حسين حمودي الشالهي 1307

1948 عنيدة  جافل زهرة شلش عبد الواحد الكناني 2 1975 زهرة شلش محمد عبدالجبار موسى ال منصور 1308

1 1948 فتحية علي محمد شريف عباس العزاوي 1309

1957 سعاد محسن رجاء عبد االمير مهدي الشرقي 2 1952 جوريه ياسين محمد غني حسون العبيدي 1310

1974 هيله زاجي حيدر فاضل عليوي عليوي 2 1947 ارضيه اعويد فاضل عليوي اعبيد اعبيد 1311

1954 بنية محمد حياة حمور حسين الدراجي 2 1978 حياة حمود فاضل محمد شنين الدراجي 1312

1 1947 غريبه سلمان فخريه كعيد جاسم ظاهر 1313

1 1945 حسنه فرحان محمد اسماعيل علي الخزرجي 1314
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1 1947 هظيمة أحمد محمد عبدالله سلمان المشهداني 1315

1 1941 حديه عبد الله مكيه حميدي احمد العزاوي 1316

1 1949 سكنه عبود فاطمه شامخ سنيد الساعدي 1317

1950 غريبه محسن حسين راضي خليف
الصريفي

2 1956 بشكار علي فضيله عبد حسين المياحي 1318

1960 فخريه الجبارعبد بشرى طه علي الطائي 2 1956 بدريه عبدالجبار محمد عبدالرحمن صالح برزنجي 1319

1 1954 وصف كاطع فاطمة نعمه علي  ابو رغيف 1320

1957 نجيه هاشم وفاء عبداللطيف علي شيبون 2 1955 بسيه احمد معد  فاضل عباس الجبوري 1321

1 1936 رحمة كريم محمود احمد جميل جميل 1322

1954 فطومه صالح سميره نجم هالل الدليمي 2 1979 سميره نجم مروان محسن علي الدليمي 1323

1 1951 حسنه  عبد الحسن فاطمة شراد محيل العكيلي 1324

1 1947 فتنة حسين فاطمه كناوي جاسم 1325

1943 صبيحه حسين سهيله يوسف عبود الفالحي 2 1942 سليمه وهيب مضر عبدالودود جاسم الشيخلي 1326

1 1944 زهره محسن فاطمه مطر غريبج انكليزي 1327

1976 نعيمة هادي محمد جاسم محسن الربيعي 2 1942 نشميه راشد جاسم محسن بندر الربيعي 1328

1953 عليه محمود محمد قاسم حسين الجبوري 2 1952 فرجة محمود فوزيه هادي حسن العبيدي 1329

1 1954 حصيله واحد فهد حسين كردي البياتي 1330

1 1950 زنوبه فليح كاظميه حرين محيسن القيسي 1331

1 1946 شكره محيميد نايف محمد حبيب الخزرجي 1332

1970 حسنه عبدالله سعاد خالد محمد 1977 منيفه محمد حيدر نجم عبدالله 3 1945 مسيره عباس نايفه محمد سعيد 1333

1958 بسنه محمد حريه عبدعلي جعفر الدهوي 2 1954 مكيه سلمان كاطع امشتت اكريم الساعدي 1334

1 1955 محروسة داود مهند عبدالرحمن محمد الهاشمي 1335

1953 هاشميه جرو مايهن كاظم فنجان الفريجي 2 1975 مايهن كاظم قاسم عبدالله كريم الفريجي 1336

1951 نونه  محيل كلثوم محمد راضي العوادي 1978 كلثوم محمد ضياء ناصر حسين الغرابي 3 1953 هيله   حمزه    ناصر حسين بوهان الغرابي 1337

1960 هيله حسين فوزيه محمد زبون الالمي 2 1956 حجية جابر فيصل حسين حمادي البحراني 1338

1946 صلبه خلف طه محمد حسن حسن 2 1951 حمده ربيع مناهل فدعوس سلمان سلمان 1339

1954 شكرية محمود صدوف حقي ابراهيم
النقشبندي

2 1954 نجية عبد المجيد قيس محمد صالح الدغمان 1340

1946 مايهن خلف خديجه حميد زغير السراي 1964 عسله عبدال فليحه خليفه سعد السراي 3 1966 خديجه حميد قاسم مخيلف سعد السراي 1341

1947 زكيه جبر موفق كاظم جدوع عكله 2 1950 فخرية كاظم منى عبد الجليل عبد الحسين
زنكي

1342

1971 طرفيه شواي مؤيد عبد الحسين عباس
العزاوي

1977 كاظمية مغتاض بتول فالح مجيد العزاوي 3 1955 ثالثه  مطشر كاظمية مغتاض عباس العزاوي 1343

1 1947 غنيه حسن نزار عبداالمير محمد الخفاجي 1344

1 1953 خيريه حسين نزهت عبود فرج الحديدي 1345

1953 جيتايه رضيو محسن محمد ايدام اوحيلي 2 1947 صايه رضيو فوزيه شرقي احمد احيلي 1346

1 1952 هاشمية طاهر فوزي منشد راهي الساعدي 1347
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1 1942 نعيمه الزم فوزيه محمد عبد الرضا السعدي 1348

1 1935 سكنه زغير قسمه لفته خلف البو علي 1349

1 1947 حسنه ردام فهيمه امليبس ناهي الشمري 1350

1 1956 حمده محمود نجاة نوار صالح محمد 1351

1972 قبيلة كاظم رياض نوري ظاهر الكناني 2 1948 نجمة عبود قبيلة كاظم زلفة الشبلي 1352

1939 خديجه يحيى نجدت بهجت سلمان
العبيدي

1949 خديجه يحيى هناء بهجت سلمان العبيدي 3 1950 عفيفة  يحيى نبراس محمود حسن ملوكي 1353

1 1955 صبريه رشيد فوزيه عبد الكريم حسين حسين 1354

1968 شكريه طالب خوله محسن ابوكيف الزركاني 2 1953 سعيده حسين كاظم مطشر حافظ الزركاني 1355

1 1948 هيلة  معلة فوزية  صالح  براهيم  البطاط 1356

1 1955 فضيله حسن نجله علي كاظم العباسي 1357

1 1950 معصومة ابراهيم ناجحة تقي عبد الحسين الكعبي 1358

1958 بلورة حسين نداء عبدالحسن عنك الجميلي 2 1949 نسيمه مهدي مؤيد حميد صالح الجميلي 1359

1 1954 ليلى زغير منى عبدالحسين مطر العيساوي 1360

1953 غزالة فدعم أحالم حسين سعيد السعيد 2 1948 رازقية محمد قاسم محمد  حسن الخزرجي 1361

1972 مريم جمعه احمد منصور محمد العاني 1984 فاطمه يحيى ايمان حسن عبدالحميد الراوي 3 1936 فطومة علي منصور محمد عباس العاني 1362

1967 هاشميه جبر ماجده عبد الحسن غاوي الكناني 2 1951 نبات دلي كاظم ميذاب كرم كرم 1363

1 1945 نعيمه مهدي فوزيه هادي احمد ربيعه 1364

1 1948 نبيهه احمد منى عبد الكريم عبد الرحمن
الحجازي

1365

1 1948 ترفة علي ناهدة عبد الجبار محمد غريري 1366

1944 فطيم صالح قاسم عبدالكريم حمد
المشهداني

1975 نزيهه عبدالله خضير قاسم عبدالكريم
المشهداني

3 1947 زهره عبدو نزيهه عبدالله حمد المشهداني 1367

1953 فوزية مجيد اياد محمد حسين جعفر
الزبيدي

1956 اديبة محمود عماد عبداللة ناصر الزيدي 3 1954 اديبة محمود ميسون عبد اللة ناصر الزيدي 1368

1957 زهره رهيف فوزيه حسن سلمان العكيلي 2 1948 عليه خليف قاسم محمد حسن العكيلي 1369

1 1952 ريبه رزوقي كاظم رحيمه عكاب  عكيل 1370

1985 فوزيه كريم حسن يوسف قاسم السوره
ميري

2 1955 عطيه توفيق فوزيه كريم محمد السوره ميري 1371

1 1947 نبيهه عمران ناهده مصطفى نجم الدوري 1372

1 1955 نوزت نجيب مي صديق طه الصباغ 1373

1962 فضيله جاسم كريمة حاتم علوان الجبوري 2 1956 عليه جاسم مولود سلمان حمد الجبوري 1374

1949 هويه جاسم عبد المهدي حماد شيبان
الجنابي

1951 وضحه عباس فريال عبد الرزاق طعمه
الجبوري

3 1954 وضحه عباس نجلة عبد الرزاق طعمه الجبوري 1375

1969 مهدية حمد حسين علي خميس المعموري 2 1947 سعده شبال مهدية حمد ذباح المعموري 1376

1 1955 اسيا خليل مي تحسين عبد الجبار عبد الجبار 1377

1970 قسمه عريبي عواطف عبد سلمان الساعدي 2 1945 غنده حسين قسمه عريبي فليح الساعدي 1378

1 1954 وسميه اسماعيل مهديه حمد ابراهيم الزوبعي 1379
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1 1955 طليعة  كاظم قبيله  محمود  زوران  البهادلي 1380

1 1950 جميله زغير فوزيه ضمد صيهود االسدي 1381

1953 نجاه فارس امتياز رشدي رشيد الماضي 2 1948 صبيحه حمودي مؤيد عبدالله رشيد الشالجي 1382

1954 نزهت الياس ابتهال لويس اسحاق
وكيله

1986 ابتهال لويس خلدون قاسم لعيبي وحيلي 3 1947 شلتاغه ياسين قاسم لعيبي كحيط وحيلي 1383

1 1948 ثريه حميد نزيهه ابرهيم احمد العبيدي 1384

1 1951 حسنه جمعه قاسم جاسم محمد الزيدي 1385

1 1954 فاطمه احمد نجم سليم نجم القيسي 1386

1957 فاطمه صالح مديحه عبدالباقي محمد
اآللوسي

1989 مديحه عبدالباقي محمد منير شاكر المشهداني 3 1951 شفيقه حسين منير شاكر محمود المشهداني 1387

1968 غنيه حسن مجيد حميد محسن 2 1945 مرهج حسن نجاح فرحان شراد 1388

1 1947 جسومه عبد فهيمه جسام محمد الجبوري 1389

1977 نزهه صالح هيثم يوسف صالح
العكيدي

1979 خوله بهجت لميس طه محي العبيدي 3 1948 حمزيه مطلك نزهه صالح أحمد عكيدات 1390

1 1953 صفيه خليل نجيه منزل  حميد حميد 1391

1 1945 كميلة محسن فوزية ناصر سلمان العجيلي 1392

1 1954 فيهن محسن قاسم سلمان ساجت الكناني 1393

1963 حدهن عطية ابتسام عزيز خليل البونصر 2 1953 نوفة صالح مهدي عباس شرقي الجبوري 1394

1974 ثجيله  سلمان بشرى  كاظم  جبر الالمي 2 1939 فاطمة  غليم كاظم  جبر عبرة  الالمي 1395

1961 فرحه محمد شذى حميد مجيد شوك 1971 بهيه سلمان ظفر عبدعلي محمد الشوك 3 1954 فرحه محمد نجيب حميد مجيد شوك 1396

1975 نوريه جار الله طارق زوبع خلف الزوبعي 2 1949 نورس حمد نوريه جار الله سعود الزوبعي 1397

1963 فتحيه صالح عربيه ياسين ارحيم
الجبوري

1983 عربيه ياسين جعفر نقتل مهدي الجبوري 3 1956 سليمه عباس نقتل مهدي عطيه الجبوري 1398

1966 سهام محمد صباح نوري صالح النعيمي 2 1952 جورية  أحمد هدية  ذياب ملحم الدليمي 1399

1 1935 عليه فياض نهايه يوسف صالح الزوبعي 1400

1951 بطوشة احمد سليمة حربي خريبط
الحمود

1972 سليمة  حربي وسن كامل زغير عكلة 3 1943 رزية عباس كامل زغير عكلة مناحي 1401

1975 نهى عبد الجبار مهند توفيق أمين البيرماني 2 1947 نجيبة ناجي نهى عبد الجبار مصطفى العاني 1402

1 1953 عليه حمادي نعيمة ابراهيم سوير 1403

1 1944 شذره سمير كريم عبدالكريم بدوي الالمي 1404

1 1945 حضيض بصيص كاظميه عبد شمال الالمي 1405

1955 فاطمه كاظم ناصر سعدون سلطان فاضلي 2 1965 جماله محسن ليلى مطلب راضي راضي 1406

1 1953 حنينه هاشم لذيذه عويد علوان الكاطع 1407

1 1951 كافي حسن نوري فاضل غضيب غضيب 1408

1947 هبوب حمد مصلح حسين عنيد الزوبعي 2 1963 عليه صالح نوفه علي حمزه الزوبعي 1409

1 1951 رفعه يوسف نصيف جاسم محمد سهيل 1410

1973 مصرية جبر سميرة عجيل عكباية التميمي 2 1955 صبرية محمد ليلى جوحي جبر البوعلي 1411

1 1956 خيرية محمد هناء محمود عبد القادر اللهيبي 1412
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1955 نظيمة محمد صباح مهدي صالح الجاوش 2 1948 سالمة شريف هيفاء خير الدين محمد الزرقي 1413

1 1937 فانوص داود كيفية محمد احمد المندالوي 1414

1954 ستوته عبد الوهاب امتثال كمال عبد الجبار
الجنابي

1990 هدى كمال صهيب فهد نصار 3 1957 ستوته عبد الوهاب هدى كمال عبد الجبار 1415

1 1955 فخريه خضير ماجده حميد صيهود مشتت 1416

1962 ليلى احمد شذى ازهر ابراهيم 2 1955 نديمه حسن هاني  محي الدين محمد 1417

1 1955 خالده حمدان الزم جاسم محمد البهادلي 1418

1 1939 محبوبه محمد علي لطيفه هاشم شكر الزبيدي 1419

1959 نعيمة شبر منى منهاج هادي شبر 2 1949 نعيمة شبر لمياء  منهاج هادي شبر 1420

1978 خانم احمد بشرى عبدالسالم مبارك
مبارك

1978 هناء عبدالرزاق احمد شهاب احمد البحري 3 1945 سعيده عبدالرسول هناء عبدالرزاق مهدي الدجيلي 1421

1959 منيرة شمعون وضحه ابراهيم خليل حيدر 2 1956 سوده عبدالله هشام داود سلمان عبدالحليم 1422

1 1951 جماله عطيه ليلوه عبد كلش الكعبي 1423

1967 لبيبه محمود ضياء حسين اسماعيل
الركابي

1960 ناجيه شريف خالده عبد المجيد مصطفى
كركوكلي

3 1938 خيريه علوان لبيبه محمود اسماعيل الركابي 1424

1951 ذبحه عجاج عليوي حمد صالح دلفي 2 1962 زهره بالي كريمه مطر نزال الدلفي 1425

1951 موحه مطنش جماله ناصر جبر الزيرج 2 1942 موحه مطنش كفهن ناصر جبر الزيرج 1426

1962 فيضه علي خالده جاسم الزم البزوني 2 1954 فاطمة رسن ماضي دايش يوسف الفوادي 1427

1955 صبيحه مهدي حسنه وهاب حسوني الفضلي 2 1955 منسيه خضير كامل عبيد حسين العجيلي 1428

1 1941 شنونه علي كاظميه عبد محمد محمد 1429

1 1948 رداسه محمد نورية جرجيس سلمان النعيمي 1430

1 1955 خيرية رشيد هيفاء احمد جواد الفراجي 1431

1951 رهيه مشعان عباس رشيد شيحان الزوبعي 2 1961 وضحه شاهين نوره عداي مشعان الزوبعي 1432

1 1954 نجيبه مجيد كوكب فاضل حسين الربيعي 1433

1 1953 خديجه جاسم نهى عبدالقادر خالد 1434

1960 كفهن حسن سهام عبد  مفتن السليماوي 2 1939 شنينه عبد  الله كفهن حسن شايع السليماوي 1435

1 1956 مديحه علي هيفاء سلمان حسون الشكره 1436

1 1956 صبريه  عشعوش كريم  عباس احبش العميري 1437

1962 رسميه عبد الرحمن عامره جبار  كاظم  الشميالوي 2 1956 حريه كاظم كريم  طاهر  خلف سليم 1438

1 1952 نجيه جوني هيفاء سالم جابر السعيدي 1439

1 1953 نجمه عبيد كميله ناسي بدر البيضاني 1440

1 1947 عفره جبر كربول حزيم حافظ العراني 1441

1 1945 فاطمه يوسف ليلى حسن مطلك الحسيني 1442

1944 عبده متعب غازي محسن غدير الجواري 2 1948 حسنه حسين نعيمه عيسى مطلك الجواري 1443

1 1949 كعيهن وادي كاظميه خزعل مثنى شميالوي 1444

1 1951 ظمينه فضاله كريم باهيز عباس جنابي 1445
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1 1949 منيره عبد الله نسرين محمد عبد الله الجاف 1446

1963 نعيمه هجرس وحيده بشير سالم
العاشق

1970 نعيمه هجرس انعام بشير سالم العاشق 3 1954 فهيمه قاسم نعيمه هجرس فيصل الحجازي 1447

1 1939 نعناعة عالج ليلى هيجل عباس 1448

1952 خميسه عطيه سميعه عباس صالح المشهدني 2 1953 عليه صالح نومان احمد خلف المشهداني 1449

1 1950 عليه صالح هديه مزهر نجم العكيدي 1450

1957 علية كاظم عزيز خلف مهدي البوتوثية 2 1950 سكينة هادي كتيبة جهلول ابوحسنة البو علي
خان

1451

1 1954 ماهيه عبدالله هناء محمد ناصر الخالدي 1452

1 1955 زهره بوري لطيفه  حسين ماجان الباوي 1453

1977 نصره عناد ادريس يعكوب يوسف نهار 2 1954 ردافه علي نصره عناد نهار نهار 1454

1 1917 مثله لفته كعيه خفي خافور 1455

1 1953 حمديه باقر كريمه عباس كريم الدليمي 1456

1947 بسته عنيد غنيده داخل مويد السليباوي 2 1949 بطجه عنيد كيم شمخي مويد السليباوي 1457

1957 كميلة احمد حسنه شكر محمود 2 1956 رداعه دحام لطيف ضمد نصار الدليمي 1458

1950 نجية  طاهر حليمة عبود حسين الوحيلي 2 1964 نجية  طاهر ماجد عبود حسين الوحيلي 1459

1968 خزنه ابراهيم كلثوم حسين محمود محمود 2 1947 زمو صالح هاشم محمود احمد احمد 1460

1966 ماجدة جاسم زينب حسن رويح العبودي 2 1941 ونسة حويل ماجدة جاسم مشري العلي 1461

1955 نسمه محمد حسنيه عوده خلف خماس 1983 حسنيه عوده حيدر كمال جوده خماس 3 1950 فرحه عكله كمال جوده خلف خماس 1462

1984 كريمه عبدالواحد اسماعيل سلمان كاظم الشمري 2 1953 فطيمه ظاهر كريمه عبدالواحد عبدالله الشمري 1463

1 1953 سكينه محيل نظيره احمد عباس الموسوي 1464

1950 سنية نوري رافده جسام محمد الزبيدي 2 1938 خيرية شهاب نعمان عبد الله نوري البدري 1465

1961 مراتب علي سعديه ابراهيم حسن حسن 2 1952 فطيم طه نوري محمد حسين حسين 1466

1 1955 تاضي اسود نوال محمدعلي شيتاوي شيتاوي 1467

1 1953 سكونه  عزيز لميعه  كاظم   عذيبي الكرعاوي 1468

1 1953 شوكة حسين نعمه محمود محمد الزنكنه 1469

1 1955 كافي رومي مكيه خيون ماحصل الزيدي 1470

1967 مقبولة ابراهيم سهى حميد جفال البكري 2 1940 جميلة داود مقبولة ابراهيم حسين الحيالي 1471

1982 قسمة محمد علي محمد عبدالمحسن
الملية

1987 قسمة محمد اباالحسن محمد عبدالمحسن
الملية

3 1953 لبيبة محمد محمد عبدالمحسن مهدي الملية 1472

1956 زهره عطيه ملكيه علي اسماعيل زركوش 2 1955 زكيه عبدالرضا مراد محمود حسين زركوش 1473

1 1939 شده احمد محسن جبر علي الغريري 1474

1962 جنه جبر عليه ناصر فليح الغزاوي 2 1945 موهه زابر محمد فريح جبر الرجيع 1475

1 1947 سلوه مشرف محارب عبدالله ابحيوس الفريجي 1476

1 1949 نجمه مطشر مديحه حسون حسن السوداني 1477

1958 جاسمية كمر عبد الرضا عباس روضان
العطواني

2 1956 زوينه خلف معصومه علي حسين العطواني 1478
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1949 حمده شهاب وضحه احمد خلف المشهداني 2 1956 خلفه حميد ياسين محمود خلف المشهداني 1479

1969 هديبه حسن جاسم محمد رسن الدراجي 1952 حلبوته عويتي هديبه حسن بدر الدراجي 3 1937 حريه حنتوش محمد رسن بدر الدراجي 1480

1958 فطيمه ذويب حميده لعيبي حميد الغريباوي 2 1955 جماله فرعون محسن كمين عزيز الغريباوي 1481

1954 عطية حسن أحالم عبد جسام حوار 2 1944 نعيمه كاظم مجيد محمود محمد الخفاجي 1482

1961 مريسه حيدر حمديه عبد الرضا مهدي المالكي 2 1945 زنكله زامل مريسه حيدر شريش المالكي 1483

1 1950 رديفة حسين ياس خضير حسن التميمي 1484

1 1950 وفيقه نصيف وليد عبداللطيف محسن الجميلي 1485

1961 هديه عبدالرضا نهله جبار مهدي البياتي 2 1952 وبريه جبر مجيد صالح مهدي بدير 1486

1971 ملكه جسام كامل سعدون كزار الرويعي 2 1950 فطيم حسين ملكه جسام مصارع الرويعي 1487

1969 فطم رضا جاسم محمد مهدي 2 1942 هيله وليد محمد مهدي محمد الخفاجي 1488

1967 هنديه جاسم هديه علي حسين الدليمي 2 1942 خيريه صالح مهدي جاسم حمادي الدليمي 1489

1948 فرجه جاسم زكي شاكر سلمان سلمان 2 1976 سعديه نجيب وداد زكي شاكر شاكر 1490

1964 وحيده محيسن بدريه دنبوس سهيل
البديراوي

1956 رسميه علي ملكيه شايع خيطان البديرات 3 1963 رسميه علي محمد شايع خيطان ابديرات 1491

1963 مريم شجر عفيفه هاشم حسين 2 1939 شنينه حسن مريم شجر عيسى 1492

1948 جلوبة ضيدان نعيمة مهدي صالح المياح 2 1941 حطيري لفته محمد حسن مهاوي المساعدي 1493

1962 نورس مزبان رسميه سالم ناصر
الجبوري

1957 نورس مزبان جميله سالم ناصر الجبوري 3 1956 نجمه سرهيد ياسين سلمان ناصر الجبوري 1494

1976 زكيه علي هناء عبد الواحد طعمه
الربيعي

1979 مذبوبه محمد علي كاظم حسين
الفراديالساعدي

3 1950 شدهة سلمان مذبوبه محمد باشاغه الفرادي 1495

1969 مكيه خليل محمد  صدام  عبد 2 1950 بنيه سيد مكيه خليل صادق الحميداوي 1496

1962 بدرية موسى انعام عباس اسماعيل علي المال 2 1956 زكية حسين محمد صالح عباس الحداد 1497

1948 خديجه عبدالوهاب نضال صبغة الله
اسماعيل الواعظ

1950 خديجه عبدالوهاب منى صبغة الله اسماعيل
الواعظ

3 1946 سعاد مصطفى وداد محمود عمر نعال 1498

1956 سليمة حسين سعاد ابراهيم سعيد الخفاجي 2 1953 صفية حسين مهدي رشيد خصباك الشمري 1499

1 1947 شريفه حسين مليكه هاشم محمد الحسيني 1500

1981 مصرية محمد سالم حمزة حسن القريشي 2 1951 حكمه أحمد مصرية محمد عويد القريشي 1501

1962 محنه عباس رحيم جبار عبد الحسين
العكيلي

2 1940 فاطمه بهيدل محنه عباس حسين البهادلي 1502

1 1952 عليه علي مكية محمد مهدي مهدي 1503

1980 ملكية متعب يحيى حسين مله مله 2 1954 فهيمة رستم ملكية متعب علي علي 1504

1 1951 فرجه نعمان وداد ابراهيم اسود النعيمي 1505

1977 مكية حميد حسين علي طاهر خليفاوي 2 1952 نويهن زبيري مكية حميد حمادي حمادي 1506

1 1956 مايعه سلمان محمد جبير خضير الخضير 1507

1955 جهان صالح سهام زينل ابراهيم ال سلمان 2 1954 شابا نو  نزار محمد ملك باري قيس 1508

1968 نجاه محمد لمياء عدنان عليوي حمدان 2 1947 جاسميه رسن مديحه جبار لفته عزيز 1509

1959 صغرى جبار جنان ولي علي البياتي 2 1956 سعديه  محمود ياسين جالل جبار البياتي 1510
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1981 حبوبة هاشم حربية فرحان عبد
الحسين العكيلي

1980 ملكية سلمان علي عباس ياسين بني الم 3 1953 بدرية مصطفى ملكية سلمان شنيدة الدفاعي 1511

1 1947 سلطانة كاظم منذر عبدالجليل قاسم الخزعلي 1512

1962 كتبه علي جليله عبود محمد
المشهداني

1960 كتبه علي سليمه عبود محمد المشهداني 3 1954 امل تامول وليد علوان حمادي العكيلي 1513

1950 فاطمه زوير صبريه عبد الواحد عبد
الله الغرباوي

1990 صبريه عبد الواحد محمد محمود عبد عون الشميالوي 3 1947 ثنوه علي محمود عبد عون عذيب الشميالوي 1514

1952 بثينه خليل هناء غفوري علي
السامرائي

1975 هناء غفوري غفران  يونس ناجي السامرائي 3 1940 امونه سعود يونس ناجي احمد السامرائي 1515

1955 فوزيه محمد عاليه محمد فضل الساعدي 2 1955 حبيبه كريم منذر رشيد سلطان الساعدي 1516

1956 سباهيه حسين ساجده مدب مرهج القريشي 2 1956 هاشمية بريسم مندوب خضير مرهج الربيعي 1517

1970 خيرية رضا شذى محمد حسين جواد ال ياسين 2 1935 عنيزة حمود مجيد مزهر مختاض اليعكوب 1518

1947 زهره يوسف هاشميه هاتف جالي
الشويلي

1974 هاشميه هاتف عقيل قاسم علي الشويلي 3 1976 هاشميه هاتف مها قاسم علي الشويلي 1519

1981 وداد رشيد عمار فوزي محمد الغريري 2 1940 فخرية نجم وداد رشيد ناجي الحيدري 1520

1 1948 مدلوله كاظم مزهر ابو جري مهاوي الغراوي 1521

1965 منوه طبر حسن عكار عيدان العبودي 2 1945 معاليه مختاظ منوه طبر مكوطر العبودي 1522

1970 ملكيه علي عبدالله عبد حسن
الساعدي

1970 بنيه حسين ابتسام كاظم منشد الساعدي 3 1940 زنوبه كاظم ملكيه علي محمد الساعدي 1523

1 1955 نوفة عبد وداد عبدالحميد هايس العامري 1524

1950 حمديه علوان نجاة علي كاظم الصفار 2 1948 بهيه جاسم ياسين عطيه احمد العبيدي 1525

1 1956 فاطمه عبد الكريم وداد يوسف نعمه السياف 1526

1953 وضحه احمد عزاوي عاكول علي مهاوش 1957 فرحه فرج رسميه محمد جاسم كاظم 3 1933 زهره خضير وضحه احمد نصيف نصيف 1527

1 1951 نجيبة قدوري قاسم  حبيب عبد الله الطائي 1528

1 1952 فطيم مخرب هدية عبد حنش البهادلي 1529

1973 نوريه  جهاد كمال حمود حسين الساعدي 2 1937 موجه علك نوريه جهاد حسين الساعدي 1530

1972 وبريه  غيالن عمران  موسى  كاظم  الدراجي 2 1936 مصر  لفته وبريه  غيالن  جبر  الدراجي 1531

1955 نعيمه رشم صبيحه علك لفته الوزوازي 2 1952 حالوه منصور هادي جلوب فرادي الوزوازي 1532

1 1948 فاطمه كطيف هديه علي مهندس المالكي 1533

1960 سكينه راضي صادق مهيدي ذباح العكيلي 2 1952 شاطيه جبر هاشميه لعيبي حسين العكيلي 1534

1 1947 امحينة حمد نعيمة فاضل ارهيف ال وانس 1535

1 1944 ام جالب هويش وجيهة بالش صكر الجبوري 1536

1 1950 زهره عيدان نزهه عباس لفته المندالوي 1537

1 1943 بقجه راضي نوريه علي عبد الحجام 1538

1954 لميعة عزيز رجاء عيد الحسين هادي
العبيدي

1961 لميعة عزيز االء عيد الحسين هادي العبيدي 3 1950 لميعة عزيز هيفاء عبدالحسين هادي العبيدي 1539

1 1956 نسيمه جاسم نصرت عبد الحسن عوده السليم 1540

1 1950 حسنة عبد وفية مايع عبود العبودي 1541

1957 صدامة باشي فخرية صبر سالم اجيلي 2 1952 حسنة محسن هاشم ابراهيم علي صبخي 1542
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1973 نضال عباس حيدر كاظم عبد الحميداوي 1974 خلود ابراهيم االء حميد جليل السيمرلي 3 1953 فخرية جاسم نضال عباس حسين الباوي 1543

1942 فطيم صاحب نضال راشد فيصل
الفرطوسي

2 1943 منيره عزاوي هادي محمد محمود المهداوي 1544

1 1943 اشبكار فرحان نعيمه محسن طاهر سراي 1545

1 1952 نوريه حمودي هيبت كاظم حسين الدلبوزي 1546

1 1946 كاظميه مطر وزيره تايه سلطان الباوي 1547

1969 هوبي ثامر جبار فالح محمد االبيض 2 1951 وشلة ثجيل هوبي  ثامر محمود االبيض 1548

1 1929 كطمة شريد وضحة علوان رجون الالمي 1549

1 1945 جميله كاشي كاشي نعيم عبد الرضا احمد محمد عبد
الرضا احمد ال يوجد

1550

1958 نركز عبود قاسم حمزة حسين السماك 1960 سليمة مجيد خالدة جواد كاظم الخفاجي 3 1940 معصومة علي نركز عبود حمزة العبادي 1551

1965 جسم مريوش سعده حسين صخي العكيكي 2 1950 سليمه راهي وبريه جواد كاظم المشاعلي 1552

1949 بهية  محمد كامل راضي جودة باقر 2 1953 هيلة بداي نجية عبد الحسين مهاوش الخلفاوي 1553

1 1950 نسوم محمد واجده سالم جعفر الغريباوي 1554

1950 حسنة شناية رسمية مبروك رابط العتابي 2 1968 حسنة شناية هناء مبروك رباط العتابي 1555

1928 زهرة محمد بدرية محمد جواد القزويني 2 1968 بدرية محمد هالة  مجيد رديف المنصوري 1556

1 1949 بدريه علي نوال محمود عمران بال 1557

1953 فاطمه عاتي ليلى محمد خلف الموسوي 2 1949 غاليه مهدي وهاب محسن سهل الموسوي 1558

1948 خورشي عبدالله شكرية عاشور علي السياف 2 1944 صافيه عبدالله هاشم عباس علي السياف 1559

1964 فوزية حسن عالية حسين عبد كريم الالمي 2 1956 شكر كاظم يونس عباس اكبر المندالوي 1560

1963 شامه جابر فاطمه حبيب حسون العباسي 2 1954 فهيمه كاظم يوسف  احمد  مصطاف الخفاجي 1561

1983 وجيهه حسن عادل خضير بغيض الهماش 2 1951 حيهن عبد علي وجيهه حسن عزيز الهماش 1562

1 1947 عزيزه خليل هاشميه جبر عبد مكصوصي 1563

1 1955 غنية عبد علي نضال عباس ابراهيم الجلودي 1564

1963 عطيه علي اكرم توفيق حيدر بك
ازكوازي

1968 عطيه علي ليلى توفيق حيدر بك
ازكوازي

3 1956 عطيه علي ناجحه توفيق حيدر ازكوازي 1565

1 1949 حسنه حبيب هديه سرحان بدر العكيلي 1566

1 1953 عنيده كرم وبريه حسون موزان عكيلي 1567

1 1955 نوريه عبد الجبار هيفاء فاخر خليفه السعدي 1568

1968 نوريه زايد عدنان عبدالزهره حاتم
وصالت

1980 صبريه مخرب علياء جبار عديم الوحيلي 3 1947 سعيده اسعد نوريه زايد شمخي الوحيلي 1569

1945 كلبوده فرحان ذهب عليوي مطر الدلفي 2 1957 شلتاغه زيدان يوشه قاسم شلش بني الم 1570

1978 موزه محسن علي وحيد علي عتاب 2 1945 فطيم حوشان وحيد علي سفيح عتاب 1571

1979 نعيمه عبدالله محمد حسن خالد الشطراوي 1982 نعيمه عبدالله ميس حسن خالد الشطراوي 3 1956 زهره صالح نعيمه عبدالله عبدالرزاق الغريب 1572

1986 سليمه مطلك خلف محمود محمد السعيدي 1970 نصره رباط فاطمه محمود محمد السعيدي 3 1951 سليمه نصيف نصره رباط غالي الحميدي 1573

1966 نعيمه رميض عبدالرزاق حمد عطيه
الشهيلي

1968 برنجي خميس دالل حسين رميض الشهيلي 3 1941 عياله خلف نعيمه رميض خلف الشهيلي 1574

1 1955 فضيلة حميد وفيه نوري داود علي باش 1575
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1 1949 زهره  صالح نرجس عبد فليح مفرجي 1576

1958 نعيمه سعيد أزهار فاضل عباس الفتال 2 1956 نعيمه سعيد هيفاء فاضل عباس الفتال 1577

1 1954 سنية هيكل هيام عبود عطية الجواري 1578

1961 شريفه فرحان زهره هزل ضامن البوشامه 2 1930 فخريه مطر هزل ضامن صنكور البو شامه 1579

1972 نعيمه رحيمه علي  تركي سلمان 2 1947 انجيه شوير نعيمه رحيمه وادي البدري 1580

1 1955 نجديه سلمان نعيمه محمد الخميس التميمي 1581

1 1955 ملكه علي هناء عبدالله حسن الحكيم 1582

1 1946 ركنه فهد واهم كامل زغير الساعدي 1583

1 1946 سعدية محمد نعيمة علي عنيد الحلفي 1584

1 1952 نازاره امين نشميه حاجي علي االركوازي 1585

1959 فريده عباس امل شاكر  سالم 2 1956 حليمه صديق يونس فاضل عباس 1586

1 1951 كاظميه جويعد نعيمه جبار زبين الدهاربي 1587

1974 وزنه زائر حمود محمد حسين عليوي دراجي 2 1943 بدوية علي وزنه زائر حمود محيسن الشرفي 1588

1974 وسيلة جبر احمد جبار حشوش الخميساوي 2 1932 فيهن كلخان وسيلة جبر عودة الخميساوي 1589

1 1952 بهيه خلف هديه حسن عبود الماجدي 1590

1961 خيرية ابراهيم االء علي حسين السعدي 2 1956 عطية محمد نهاد محمد عباس صالح 1591

1 1956 فوزيه مجيد نضال فاضل رشيد جعيب 1592

1 1953 ردافه خليفه وضحه هادي ثجيل المعيدي 1593

1955 وجيهه علي وفاء جواد محمد زوين 2 1950 نهاية محمود هيفاء محمد باقر زوين 1594

1 1948 خديجه  حسون نضال رزوقي داود الراشد 1595

1957 هدية جاسم لمياء كامل محمد علي اليساري 2 1949 شريفة جاسم ناهض خضير حسن الشمري 1596

1 1944 مهيا  مزيعل ياسر ردام وادي الحسيني 1597

1 1953 نورة معمر ميسون زغير جبر الالمي 1598

1955 مايهن زناد زهره خليف عباس عباس 2 1950 حيهن سريح هادي عويد حسين المياحي 1599

1 1928 نوفه عباس جورت حسين عبدالله المحياوي 1600

1 1943 شكريه امين احالم حسن حمودي البدري 1

1 1953 عسله حوير ايسر صالح غني الدلفي 2
1954 حاجية عزيز سهام سلطان علي علي 2 1954 حمدية عباس احمد سلمان خسرو العلي 3
1952 صبريه علوان سميره سلمان جاسم جوراني 2 1944 صبريه علوان امل سلمان جاسم جوراني 4
1962 سعديه ابراهيم اشواق علي حسن الحداد 2 1954 جميله حميد اكرم ناصر جواد العطار 5
1977 امل جليل خليل يوسف يعكوب

الفضلي
2 1949 ملكه رشيد امل جليل يوسف الفضلي 6

1956 مديحة جعفر سمير عبد االمير علي الجابري 2 1957 غنية عبد الجبار انوار رياض مهدي حيدر 7
1952 غنيدة نجم سلوى كاظم مغامس العبادي 2 1950 غنيدة نجم اسعد كاظم مغامس العبادي 8
1969 امل عبد الحسين جنان هادي علي هادي المهداوي 2 1943 فطومه محمد امل عبد الحسين هادي المهداوي 9
1948 صبريه سعيد ضويه جودي محمد جري 2 1944 خيريه خليل احمد محمد سعيد الخفاجي 10
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1960 فضيلة حسين احالم داود سلمان القيسي 2 1956 سعاد صالح ابراهيم مصطفى محمد الحيالي 11
1953 علية حسين فريدة خضير علي

المطيري
1973 فريدة خضير زينب اسود قاسم الجعبي 3 1939 نوميه ضمد اسود قاسم علي الجعبي 12

1 1956 سليمة حسن احالم مجيد عباس الدباغ 13
1955 طاكه لفته بدريه سهر زاير الساعدي 2 1953 ذايله  عبد السادة ستار  محمد نمر الساعدي  14
1953 سته محمد بهيه احمد حسون المشهداني 2 1947 هضيمه حسون احمد حسن خلف السيد 15

1 1928 محنه  سلطان فوزيه  عبد عزيز كريم الكعبي  16
1 1951 دله جابر ابتسام جبار محمد السراي 17

1953 صفيه حسن هاشم محمد عباس عباس 2 1962 عمشه حسين احالم نافع ابراهيم ابراهيم 18
1 1953 مكيه داغر امل نعمه سعدون السعدي 19
1 1951 بهية شهاب امل علي عبد الله الشميالوي 20
1 1943 فاطمة حسين امل  عباس  حسن العبيدي 21

1975 امال خضير ضياء   هاشم طالب
الحسيني

1980 منال خضير شيماء حسن داود الرجب 3 1950 حليمه سلمان امال خضير محمد الرجب 22

1 1956 نجيه مهدي اكرم يحيى ابراهيم السامرائي 23
1 1949 سليمة صالح اسماعيل مصطاف محمد الشيخلي 24

1945 ندوه محمد كتبه عباس احمد عجيلي 2 1950 فطيم احمد احمد سلمان حسين الجنابي 25
1971 ابتسام مجيد مكي عبد االمير محمد

الشمري
1977 فوزية عمير اشراق  سالم عبد الكريم

الصافي
3 1953 زينب كاظم ابتسام مجيد محمد الشمري 26

1 1955 صبيحه عبدالجبار امل سعيد طعمة االمي 27
1 1956 عليه جعفر احمد جاسم سلمان السوداني 28
1 1952 هديه رزاق امريكه عباس عبود الحسناوي 29
1 1947 فطيم مراد احالم حريفان جواد الدليمي 30

1966 صبيحة امين اسراء الفتالوي فندي 
العبيدي

2 1948 نجية كرودي صبيحة امين صالح الفتالوي  31

1 1950 عيده بطيخ احمد حسن عوفي المالكي 32
1952 فاطمه وناس رمزيه محمد حسون حسون 2 1947 عذبه هيدان احمد رمضان شكر الالمي 33

1 1952 كاظميه محمد اركينه حسين محسن الشويلي 34
1962 سميره مجيد بشرى احمد حسن حسن 1973 سميره مجيد كفايه احمد حسن حسن 3 1955 كوده علي اسماعيل رجا عواد عواد 35

1 1950 نشمية عبد اسماعيل ابراهيم جميل المفرجي 36
1955 رفعت  خضير سعاد محمد نوري البياتي 2 1948 مهديه حسن احمد حسن علي الحسناوي 37

1 1946 شيمة سلمان ارتفاع حميد كاظم البريجي 38
1963 فوزيه كريم عواطف سامي عباس حسن طالب 2 1955 نعيمه مهدي احمد عبد الكريم طاهر الجاف 39

1920 منسيه دهيش مكيه كاظم سريح
الكريزي

1968 جسومة شميل بسومه طالل رسن الكعبي 3 1951 مكية كاظم عبد نعمة صالح الكعبي 40

1 1953 عليه سلمان ارضيه بدر والي الزاملي 41
1945 فاطمة هادي فضيلة اسماعيل رحيم

الكناني
1972 نجات انصيف وفاء فاضل اسماعيل الكناني 3 1970 فضيلة اسماعيل اسعد علي حمودي العبيدي 42

1971 الهام صبري ابتهال احسان حمد العزاوي 2 1945 رفيقة عزيز الهام صبري شوكت الخالدي 43
1980 ابتسام عبدالستار احمد عبدالسالم عالوي الهاشمي 2 1949 خديجه صالح ابتسام عبدالستار مجبور

االبراهيمي
44

1955 وفية عبود ضياء جليل حسين بيعي 2 1956 نجية ناجي اكرام رزوقي جابر علوش 45
1963 زهره ياسين سهام صدام خلف القيسي 2 1954 ليلوه فرحان ابرهيم عبدالحسين اسماعيل

القيسي
46
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1 1946 خيرية حسين ابتسام خضر كريم الشكري 47
1 1956 لميعة نوري ابتسام عبداالمير حسن الجواهري 48
1 1953 فاطمه عبيد امل عبد الوهاب عبد الرزاق الناصري 49
1 1952 عدوية كاظم أديبة مال الله جواد الشمري 50

1949 سمره دخيل سعاد عبدالقهار عواد العاني 2 1974 سعاد عبدالقهار احمد عبدالحي خشمان العاني 51
1 1956 حسنه جاسم اخالص علوان حنون الجنابي 52

1983 ابتسام ثابت علي محمد ماهر فهد الجبوري 2 1951 شكرية محمود ابتسام ثابت محمد العاني 53
1953 فطم عباس سامي جواد امين الدهان 2 1954 اديبه واحد احالم صابر حسين خياط 54
1967 شمسة شبيب سمية عبد الرزاق عيسى

الجبوري
2 1955 مريم صالح احمد سالم عيسى الجبوري 55

1 1956 نعيمه داود احالم كاظم سلطان الصالحي 56
1 1956 فوزية عبدالرضا ايمان ضياء محمود الكاظم 57

1979 ازهار خليل نبيل عباس حسين الربيعي 2 1956 حمديه حميد ازهار خليل ابراهيم السرحان 58
1 1955 عطية محمد ابتسام عبد المحسن سعيد الصفار 59
1 1948 نبيهة جاسم الهام عارف جعفر العماري 60

1959 طياره علوان ثوره عبدالله حسين التميمي 2 1943 زهره حسن اببراهيم صالح احمد البندقي 61
1962 بدريه غضبان مها خير الدين سعد الدين

المخزومي
2 1951 فطومه ابراهيم احمد ابراهيم جاسم العزاوي 62

1952 كيميه عبيد فوزي فليفل سلمان
الفضلي

2 1985 فائزة جبار ابتهال فوزي فليفل الفضلي 63

1 1945 رزيه مانع اديبه مظلوم سلمان الحجمي 64
1985 احفيضه حسن عالء صالح محمد الساعدي 2 1955 جماله زاير احفيضة حسن مطلك الغراوي 65

1 1945 غنيه علي امينه احمد داود الخزرجي 66
1952 شكرية علي مؤيد جواد سعدي العباسي 2 1970 خديجة حسين احالم عيسى ابراهيم الربيعي 67

1981 اميره جاسم منير درويش يحيى
كرافه

1983 زينب محمد ورود عباس كاظم 3 1956 موشه ابو شنه اميره جاسم طه 68

1961 صبيحه موفق منى احمد عبدالحميد النائب 2 1956 شفيقه سلومي ابراهيم اسماعيل عبد الداهري 69
1959 ضحية ظاهر حميدة نايف خضير خضير 2 1956 سعده راشد احمد حسين عبدالله عبدالله 70

1 1947 نجيه عطيه احمد فرحان صياد العزاوي 71
1952 غنيه حايف حذام خضير سلمان سلمان 2 1946 عوفه سعود احمد عبدالله محمد الشمري 72
1943 فطيم حمادي حسنه سرحان مسافر 2 1934 نوفه عبود اسعد خليل جاسم 73

1974 صفية محمود رقية خالد ناصر ناصر 1965 سليمة محمد طه احمد عباس المشهداني 3 1935 فرجة حبيب احمد عباس حسن المشهداني 74
1952 صديقة علي اسره القلوب محمد حسن

الصراف
2 1948 صديقة  علي اشواق  محمد حسن الصراف 75

1954 رتيبه حسين سلمان داود سلمان قورغولي 2 1959 مريم حسن انتصار عريبي حسين القرغولي 76
1 1953 فاطمة مرجان غنية جواد علي الحسني 77

1956 تقيه علي حنان ناصر حسين الحديدي 2 1959 نوريه عبد ثائر مجيد صادق الهاشمي 78
1 1955 حسنه حمود بديعه حاتم خزعل المزيعل 79
1 1949 زنوبه شبل بدريه سالم خنيب الربيعي 80
1 1953 زهرة قاسم جاسم  محمد خلف السوداني 81

1951 نسيمه حمادي حامد عزيز حبوب الساعدي 2 1978 نعيمه عليوي بتول جعيب محمد الساعدي 82
1 1956 فخريه محمد باسمه عبدالمهدي محمد العبيدي 83
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1949 زكية عباس امنة عبد الكريم جاسم
حميدي

1972 امنة عبد الكريم سناء جعفر عبد الهادي جعفر 3 1940 نجية هادي جعفر عبد الهادي جعفر عبد 84

1955 سكنه دنبوس غنيه سلمان غانم الساعدي 2 1979 سكنه دنبوس بدريه  سلمان  غانم الساعدي 85
1980 بسيمة عبد الكريم علي هاشم جاسم الشيخلي 2 1946 عطية جواد بسيمة عبد الكريم حلبوص امطري 86

1 1955 هاشميه توفيق اميره عبد الرزاق عبد الوهاب العزاوي 87
1967 بطه عبد هناء مراد جواد جواد 2 1946 حمده علي بطه عبد حنظل حنظل 88

1 1940 مسيره عشم بدريه هلجان رطان العكيلي 89
1 1952 غنية رشيد باسمه حسين سلمان الجبوري 90

1975 المازه حنش محمود حبيب رجب الراوي 2 1949 نويصه جميل المازه حنش عبدالمجيد الراوي 91
1 1951 نوريه احمد ايمن حسين عبدالستار الشيخلي 92
1 1951 سكونه حسين باديه عبد الرسول محمد رضا

الخزاعي
93

1954 كاظميه  عبد الله سعد علي جعفر البياتي 2 1963 نجيه كاظم آالء راضي جعفر البياتي 94
1947 بركه عباس حسين علوان كتيب قرغولي 2 1951 حسنه باذوح بسعاد ناهي سلوم القرغولي 95
1964 جليلة والي رياض بستان مخرب الموسوي 2 1942 كاغد نعمة بستان  مخرب علي الموسوي 96

1 1952 غنيده حسين بدعه طوفان عريبي الساعدي 97
1955 شتاله علي مديحه كركوش دوخي

القريشي
1992 مديحه كركوش نور بشير طراد القريشي 3 1956 شاهينه علي بشير طراد معيدي القريشي 98

1949 فطومة محمد مكية عبد الله محمد العبيدي 2 1940 رفعة حمزة أحمد عبد جاسم القيسي 99
1976 باسمه حسين صباح رزاق كامل الشمري 1993 باسمه حسين ابراهيم رزاق كامل الشمري 3 1955 نجود خليف باسمه حسين مروح هيراري 100

1 1956 نوفه كاظم بالسم حمد جواد العامري 101
1 1948 طرفية  ماجد بدرية سلمان علي العجولي 102

1972 امينه موسئ نبيل مراد ناصر 2 1941 ليلوه نورعلي امينه موسئ حاتم 103
1954 سليمه حسين سعد جواد اسماعيل القدسي 2 1958 سليمه حسين ايمان جواد اسماعيل القدسي 104

1984 بشرى  جاسم رونق تحسين عبد االمير
الدليمي

1988 بشرى جاسم غسق تحسين عبداالمير
الدليمي

3 1956 رسميه محمد تحسين عبداالمير عبود الدليمي 105

1965 فخرية  باشخ كلثوم  عوده  دحام  الشويلي 2 1956 سحن  محسن بدر  عيسى  دحام  الشويلي 106
1 1952 كيوفه مرشد بتيه هديب سمور العكيلي 107
1 1944 وضحه سلمان بدريه جاسم نصيف خسرجي 108
1 1953 بدريه فليح جاسم محمد علي السراجي 109
1 1941 نوعه رسن بدريه غضبان جبر الفريجي 110

1978 أمل عبد الباقي براق خالد نافع المهداوي 2 1954 غنيه حسين أمل عبد الباقي عزيز الوائلي 111
1 1955 فطيمه عاقول جاذبه لطيف مشجل العلياوي 112
1 1953 حميده سرهيد بدريه عطيه عليوي الحميري 113

1947 فاطمه اسماعيل رمضان جاسم عطيه البهادلي 2 1951 فطيم عبد الرضا بدريه موسى حسين البايش 114
1979 انتصار صالح مصطفى خيرالله حسين

الدوري
2 1948 ناهده حسن انتصار صالح هادي الراوي 115

1955 زكية  احمد شعالن صالح ابراهيم
الفالحي

1988 امونة مصحب سامر شعالن صالح الفالحي 3 1960 هضيمة حمادي امونة  مصحب مهدي الدليمي 116

1 1950 غنيه ابراهيم بدريه عباس محمدعلي الربيعي 117
1966 جميله معال خوله مهدي صالح الحالفي 2 1951 قنده ضامن بدريه معال حسين الحالفي 118

1 1945 حميدة رمكه بدرية حسين مراد همشكان 119
1 1927 مطره عايد امينه علي فياض فياض 120



2018 575206

2018 689092

2018
417792

2018
159917

2018 622947

2018 582010

2018 528112

2018 151240

2018 559979

2018 673173

2018 47368

2018 241580

2018 220886

2018
39581

2018 209127

2018 275831

2018 333182

2018 184172

2018 657535

2018 332094

2018 76050

2018
252693

2018 163761

2018 6516

2018 410309

2018 342387

2018 298296

2018 626554

2018 72783

2018 602434

2018 97886

2018 15913

2018 433088

2018 129243

2018 70895

2018 356199

2018 456854

2018 627941

1959 سعاد عبدالله سوسن عبد القادر محمد االيوني 2 1953 فاطمه عبد الغفور انعام عبدالله علي النعيمي 121
1955 خاجية وجر صبيح عرمش زوره زوره 1960 بدرية بشيت كريمة حسون شويل شويل 3 1947 جدعة محصر بدرية بشيت درجال درجال 122

1948 بهيه عجيل هاشم محمد ناصر المياحي 2 1957 صبيحة خليل افتخار ياسين عبد اللطيف
الحسون

123

1976 بدرية علوان علياء راضي مطشر
الزاملي

1967 بالمه حمزه جليل عزيز طلب المرشدي 3 1950 جلوه عسكر بالحه حمزة بطي الزاملي 124

1 1955 صبيحة نجم بتول حسين قمر الطالبي 125
1964 نشميه حايف ماجده وهيب سبع عميري 2 1954 خميسه هزاع أحمد حميد سبع 126

1 1944 حيهن خميس بدرية شمخي فهد الكناني 127
1954 وضحه فهد جميل جلوب سلمان الباوي 2 1960 وفيه عيدان بدريه حسن فهد الزهيري 128

1 1948 بهيه عليته جبار مهدي حسون 129
1 1951 يزي شداد جاسم عطار عريف حجام 130

1955 نجيه لطيف كظيمه سوادي كاظم الكريطي 2 1947 حسنه تايه جبار حسن محمد 131
1 1953 فخريه جاسم باسمه محمد مكي خلف 132

1979 خالده سلمان عمر علي عبود عبود 1985 اميره كاظم زينب مجيد سلمان سلمان 3 1947 منيره صفر اميره كاظم علي علي 133
1948 زهرة فريح حميدة سعدون لفتة

البيضاني
2 1933 طاهرة حرز جاسم حسين لفتة البدري 134

1 1944 حليوة عكيل انكال مسلم رويضي الفرطوسي 135
1975 امل محمد ايمان علي حسين العبيدي 2 1955 حنيفه صالح امل محمد علي المهداوي 136

1 1955 رباب محمد امنة باشا حبيب علي باشا 137
1952 عفته عبد الله ماجد حميد حسن الكرطاني 1967 حلوه عبد عذيه احمد سلمان المحمود 3 1947 هديه عبد الله امينه احمد موسى الكرطاني 138

1945 نسيمة عباس امنة   فرج الله  امين  امين 2 1946 نسيمة عباس بتول   فرج الله  امين امين 139
1957 جدعه  حسين صكبان جواد حسون العبادي 2 1955 صبريه ساعد اميره محمد رميض العبادي 140

1 1951 منيرة اسماعيل امير عبود عبد الجبار اللبان 141
1970 بدريه جالب نبيل جبار مكطوف

البهادلي
1973 بدريه مكطوف ناديه جبار مكطوف البهادلي 3 1943 مكيه خلف بدريه جالب موزان البهادلي 142

1947 رتبه شهاب حامد مخور كنين الالمي 2 1958 بدريه حمد امينه عبدالرحيم حسن الالمي 143
1 1952 نعيمه خضير جاسم خزعل سلمان الجبوري 144

1969 هناء حسن اشواق نجاح مهدي جبرين 2 1953 امينه حسن بثينه علي ياسين الهور 145
1965 بهيه عبد صباح جواد كاظم طولقاني 2 1930 فهيمه حسون بهيه عبد محمد الطائي 146
1952 فضيله باقي رعد عبدالصاحب مجيد الدجيلي 2 1959 بدريه احمد انتصار حميد كاظم ابوزالم 147

1 1952 حويه حتيته سناوي تايه غالي المالكي 148
1 1953 سنيه مطر حريه فياض عليوي الجيزاني 149
1 1952 مسجة منصور حسيبة خضير عباس العامري 150
1 1951 كاظميه هاشم جاسم محمد ثامر الرماحي 151
1 1942 بسيه خليف حسين رحيم طراد جبور الواوي 152

1950 خديجه رؤوف مائده اكرم امين القصاب 2 1953 زكيه وهيب حسن عبد االمير هادي البناء 153
1 1956 خمشه ماضي جمعه جاسم ناصر السعيدي 154

1982 تسواهن  حميد علي  سلمان  ناصر  الطائي 2 1949 فريجة  مزبان تسواهن  حميد هويان  الطائي 155
1 1945 بدريه عبد جواد هاشم جواد طعيمه 156
1 1946 زكية شاكر حسين نعمان ثابت الثابت 157

1962 جبريه راضي سليمه خماس رمضان الالمي 2 1955 حفيظه نسب جاسم مزعل ماجود الكناني 158
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1 1939 جتايه حسن جاسم عيسى عبد التميمي 159
1975 بسيه عيز اسمه منذر  حسين العزاوي 1981 شكريه محسن نبراس حبيب ياس عطره 3 1950 نعيمه  صالح بسيم عزيز محمد 160

1954 بهت ماهود صبيح قاسم عماره العطواني 2 1960 دره ابو الدوش بلقيس فاخر علي الرحمه 161
1 1953 عجيده ناصر ثريه عبد  عبيد  المي 162

1970 جورية حميد عامر محمد نعمة الفالحي 1978 ماجدة عبد الحميد يسرى شهاب أحمد الفالحي 3 1954 سودة علي بسعاد  نعمة وسمي الفالحي 163
1964 نزهت عمران ضمياء يوسف محمد تميمي 2 1954 سليمه مهدي حسين خليل علوان التميمي 164

1 1956 نبعه داخل جمعه كمر عبيد الدبياني 165
1 1948 رياسه مسعود ثجيل علي حسن الدبي 166

1970 بتول مصطفى محمود حسين احمد احمد 1972 سعاد جعفر رحاب منير عبدعلي عبدعلي 3 1940 صفيه عبد الحسين بتول مصطفى حمزه حمزه 167
1954 طلبه  كاظم فخريه حسين شبيب

العامري
1978 فخريه حسين جمال جاسم محمد العامري 3 1950 هيبه فحل جاسم محمد عويد العامري 168

1 1955 كاشوره حسن تسواهن حنظل علي غريباوي 169
1 1941 عمشه جرموندي ثريه طعمه ابريم العقبي 170
1 1955 حنينه داود جليلة كاظم والي الوالي 171

1948 وصفيه مهدي حبيب اديب عبد الرزاق
الزندوي

1975 بدريه سعيد براق حبيب اديب الزندوي 3 1945 صبيحه محمد بدريه سعيد علي االعظمي 172

1969 جاسبيه زغير علي  نعيم عبد الكعبي 2 1947 نوعه مطلك جاسبيه زغير زيدان الكعبي 173
1962 حظيه حسين مجيد محسن مسلم

الربيعي
1969 خيريه مسلم سناء خطاب شاكر التكريتي 3 1941 خميسه كاظم حظيه حسين كاظم الربيعي 174

1 1952 مريم محمود بسعاد عبد فرحان التميمي 175
1952 حسنه مطرود خيريه عطشان حمدان الشمري 2 1952 تينه جابر جبار بريسم صبيح الركابي 176
1945 زينب عماره زهره عباس محمد المحمداوي 2 1940 منيره محمود حسين جبار كريم النجدي 177
1960 شكريه عيسى كريمه سيد عبدالنبي عبودي 2 1956 زنوبه محسن جلوب باني حسين الفيصل 178

1 1950 فطيم علي حاتم سلمان فياض العامري 179
1961 فتحيه حمودي عائده قاسم علوان الدفاعي 2 1946 بدريه حسين حسام احمد محمود مريزه 180
1947 نوفه خضير رسميه عبود زيدان الجبوري 2 1951 غنيه خضير جاسم محمد زيدان الجبوري 181
1982 بدريه عالوي حميد سلمان محمد الجنابي 2 1956 هديه حمزه بدريه عالوي حسين الدليمي 182

1 1944 ماشة مظلوم حدة شنيتر دنكور عنجور 183
1 1952 خديجه   حسن حسنه  جواد  جاسم  جاسم 184

1958 فاطمه وشيل نوريه زغيلي راضي
المكصوصي

2 1955 رضيه صخي جاسم كاظم دويحي المكصوصي 185

1 1950 شميله مغامس جاسميه عزام ثجيل المرياني 186
1973 تماضر وهيب سحر نجم  عبدالله الدوري 1948 فاطمه حسن طالب  عبد الوهاب عواد

المشهداني
3 1943 ماهيه  خضر تماضر  وهيب شهاب الدوري 187

1966 تركيه طعمه صابط عبد الصاحب حشيش
الشريفي

2 1937 حسنه فتوح تركيه طعمه جبر الشريفي 188

1977 بهيجه خليل بان عباس شنون النصراوي 2 1942 بهيه حمد بهيجه خليل عناد العناد 189
1 1950 حميده ردام تركي عطيه عواد الرديني 190

1962 زهره عبد عليه احمد عزيز 2 1950 زهره عبد بدريه احمد عزيز 191
1963 زهره حسين سليم محمد غزاي العتبي 1967 حسنه سطيوي فضيله ياسين غزاي 3 1945 هديه حسن حسنه سطيوي ناصح 192

1 1943 هيلة خيظان جاسم غازي العيبي الكعبي 193
1 1954 فهيمة مجيد تغريد كريم سعيد الرماحي 194
1 1956 فوزية علي جمال علي كل محمد باجالن 195
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1961 عليه شيحان ساهره علي محمد جواد 1954 عليه شيحان ساجده علي محمد جواد 3 1946 فطيم سعيد برع خليفه جميل صالح 196
1 1955 فطيمه ظاهر جنان محمد جابر علوش 197
1 1945 نمرة حمد جاسم عبد المحسن كواد ربيعة 198

1969 ثريا  محيسن رزاق وهاب حسن العميري 2 1945 موزة عباس ثريا محيسن علي العميري 199
1955 فاطمه محمد رباب  حسن موزان الساعدي 2 1953 خاتون عبد الله جبار الهيط ضيدان  الفريجي 200

1969 حديده عباس نجم عبد كاظم كاظم 1974 هديه مهدي منتهى عبيد كاظم الحسين 3 1929 بدوه محمد حديده عباس حسن حسن 201
1 1952 كافي خلف حسيبه جبار سلمان الجميلي 202

1994 فضيله جهاد عصام جواد كاظم المحياوي 2 1948 روطه محمد جواد كاظم عبود المحياوي 203
1960 مهيه كاظم غنيه مزعل علوان العبيدي 2 1953 معصومة عباس حكمت نجم عبد اللفته 204
1969 حنوه حرين نعيمه محمد عكاب 2 1955 زهيه سهيل جاسم عبيد غريب 205
1978 تركية عبود محمد حسين سلمان العلنجاوي 2 1947 بلورة اربع تركية عبود صخر الجنابي 206
1958 رسميه محمد عليه ناظم سعيد الركابي 2 1948 امهينه محمد تركي محمد موسى الهنداوي 207

1 1950 زكية  سلمان تحفة مرهج شمخي الحسناوي 208
1960 تينه كريم امل حسنون مطرود مطرود 2 1955 نعيمه عبدالله جاسم محمد فجر اللتاب 209
1950 نوريه احمد بروين محمد محمود محمود 2 1953 سهيله بشير بشائر ناصر علي العاني 210

1954 زهرة كاطع خديجة عبد الحسين
سرهان المكصوصي

1981 خديجه عبد الحسين نهاد حسن شدهان المكصوي 3 1937 الميه جوده حسن شدهان عودة المكصوصي 211

1 1948 كارهن موزان جايهن حربي فرج الدراجي 212
1964 قموه هزاع عليه سيد علي الدراجي 2 1951 بنيه فارس جوده صدام دهماش المالكي 213
1968 عوجيه ثويني سعاد عباس الزم الالمي 2 1952 زهراء غانم جابر حسين شايع البخاتي 214
1952 طاووس نجم كشور ولي باقر فيليه 2 1970 كشور ولي جاسم علي محسن اركوازي 215
1971 بنيه جبر عدنان عبد الرزاق اكباشي

الشويلي
2 1943 اهويهن كبر بنيه جبر منخي الشويلي 216

1 1953 ربيه عبود حسنه خضير كاظم شمري 217
1 1948 سنية محمد فاطمة حسين مونس الواسطي 218

1955 كتبه حمد عبد موسى عواد
الحلبوسي

1958 كتبه حمد فريده موسى عواد حلبوسي 3 1948 علية حمد حسنة حمد عبد الحلبوسي 219

1946 عكطه سلمان فضيله فيصل خضير
معيني

2 1947 كافي حمادي حسن محمد خضير معيني 220

1 1951 خديجه عكله جبار سعيد كاظم الفرطوسي 221
1 1950 عذبة بردي جنه عبد الله محمد المجمعي 222

1964 زايره طاهر صبيحة  محمد  حيدر  المحمداوي 2 1955 زايره طاهر جسومه  محمد حيدر  المحمداوي 223
1 1955 حنوه نبيت جعيجع عليوي مغنم ااصبيحاوي 224
1 1950 طاكه رسن جبر محمد جبر الفريجي 225

1956 سنيه علي وحيده عباس فاضل
الطليباوي

2 1958 غنده مريدي جواد  كاظم  علي الساعدي 226

1 1942 جكاره شامخ جبار دواي طاهر الحريشي 227
1 1953 غنيه علي خليل ابراهيم عباس الشمري 228

1958 بدريه حسن سميره كريم كاظم الالمي 2 1953 معالنه حسن جبار شامي موسى المي 229
1 1949 خيريه خضير خالده محمد حنظل الربيعي 230

1963 جسومه حطيحط يوسف موسى شاوي
الكعبي

1965 بهيه سعيد صبيحه حسن شاوي الكعبي 3 1940 كلثوم رحيمه جسومه حطيحط رغيف الكعبي 231

1952 قند حسن فوزيه حسين حمد 1976 فوزيه حسين محمد حليم نعيس جعباوي 3 1947 رابعه شهيب حليم نعيس خليفه جعباوي 232
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1953 حمجه سلمان نذيره حاتم شكر شكر 1966 حمده سلمان سعيد حاتم شكر شكر 3 1932 جويدة كاظم حمدة سلمان داود العامري 233
1 1952 هيلة فالح جواد كاظم حسن الدراجي 234
1 1945 حمزيه خضير جسومه محمد شاطي الزيدي 235

1984 حسيبه هارون عماد عبدالرحمن مدلول جنابي 2 1956 عيون كاظم حسيبه هارون ضيغم جنابي 236
1 1953 زنوبه زامل حمديه حميد صايط الحسني 237
1 1952 عنود علي حسن اغضيوي عباس الجنابي 238
1 1944 امينه طاهر حليمه فاضل كاظم الموسوي 239
1 1956 زهرة حمود حافظ عيسى زيدان الشمري 240

1954 زهرة عباس سعدية محي عبد الحسن دعيمس 2 1942 كاشية عبد الحسن حسن نشمي حميدي عباس 241
1 1950 عجبه كردي حسن عجرش ديك ديك 242
1 1949 فخريه لطيف جميله عيسى علوان الجوراني 243
1 1952 ردافه كريم جمعه عباس سلمان كعب 244
1 1949 زهره سلمان جعفر  محمود كاظم الزبيدي 245
1 1951 غنيده حواس خميسه مجيد شليج الساعدي 246

1952 علية حسين حمدية سلمان داود العامري 1980 حمدية سلمان ميسون حميد تايه العامري 3 1950 كظيمة دهام حميد تايه غايب العامري 247
1 1941 ندوه عبيد جميله عبدالله مهدي الدليمي 248

1964 نجيه حسن نوريه جاسم محمد معموري 2 1956 مهديه حسن خالد حسين علوان المسعودي 249
1955 وداد جميل خلود ابراهيم محسن العاني 2 1954 صبريه شفيق حسام ثابت منير الراوي 250
1960 بدريه درويش سعديه جبر عبدالحسين 2 1953 شياله سلمان جبار يازول عوفي العتابي 251

1 1951 خضيره عباس جمعه ابراهيم عاشور العامري 252
1963 جسم محمد عادل كاظم مزعل الربيعي 1971 جمالة محمد سهيلة جاسب حمود الربيعي 3 1953 زهرة فهد جمالة محمد سهر الربيعي 253

1970 مكية ياسين عدوية موسى  حنوش الخفاجي 2 1951 مكية مزبان داخل حسين هويش الزبيدي 254
1970 حمريه مطلك علي محسن بدن الفوادي 1974 بنية غافل ساجدة مطشر معيجل الجعباوي 3 1940 شلشة شوكه حمريه مطلك غالي العبودي 255

1959 غنده ضامن رضيه معال حسين حسين 2 1951 حوري سابط جمعه كاظم عليوي عليوي 256
1950 صايه حسين صبيحه لعيبي جالي

الربيعي
2 1945 بنوره غالي حميد لويج سلمان البو سعد 257

1 1947 نيمونه هادي جبار عبد الزهره جبار المرشدي 258
1962 نجاة عبدالكريم شذى حسين قاسم المحمداوي 2 1956 عطية حسن جواد كاظم حسين السعد 259

1 1955 خزنه غليم جماله سلمان عبود المياحي 260
1 1952 فرجة خميس حسن مجيد رشيد المفرجي 261

1955 ربيعه منصور ماجده ناجي غافل العبودي 2 1953 نوميه عطه جليل سالم خطل العبودي 262
1 1955 معاليه صباح جعفر جبر عبد معادنه 263

1952 عبده عذاب علي مهنا مخلف القره غولي 2 1952 قادرية علوان جوريه كردي حمادي القره غولي 264
1 1937 هيلة حريجة حمدية حاتم صيهود السوداني 265

1960 نعيمة هادي أمل محسن هاشم العميدي 2 1945 شدهة سلمان حميد أبراهيم مهدي الفيداوي 266
1 1949 بهية حسين جسومة حميدي عداي الساعدي 267
1 1941 وصيفه حسن جميله عبدالله عليوي الغريب 268

1955 فطيمه حساني نوريه هادي عبود السلمان 2 1946 رمله حسون حسام عبد الزهره يعقوب السلمان 269
1 1947 كاشيه حسين جمعه ناصر موزان شريفات 270
1 1949 فهيمه شاكر خيريه تاج عبد الصاحب الموسوي 271

1947 حديه ثجيل حنونه حسن عنتاكي االمي 2 1977 حنونه حسن خالد علي  حسين حسين 272
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1 1930 حياة سلمان جمعه وهاب مهدي الكنعاني 273
1976 حسنه علي باسمه جسام امرط الشمري 2 1949 صفويه علي جسام امرط نصيف الشمري 274
1951 زهرة شبيب ملكية لفتة علي العقابي 2 1949 بسنة شبيب جواد كاظم سلمان العقابي 275
1967 جوري عبيد باسم صالح محمد غريري 2 1932 نوفه خلف جوري عبيد حران غريري 276
1962 صبيحة

عبدالحسين
حنان رؤوف صالح صالح 2 1956 صبيحة

عبدالحسين
حليمه رؤوف صالح صالح 277

1960 كلثوم زامل فضيلة جبر بداي
المالكي

1982 فضيلة جبر رنا عبدالكريم داود الدشتكي 3 1937 بدرية رسن جبر بداي وشيل المالكي 278

1 1949 فضيله شريف جالل دحام زغير الراوي 279
1986 منى جمال الدين احمد حازم عبد الوهاب الجبوري 2 1944 امينة حسون حازم  عبد الوهاب مهدي الجبوري 280

1 1946 فرحه علي حسن حسون فرحان 281
1977 جميله راضي محمود زغير حمادي الدنيناوي 2 1930 حيهن هاشم جميله راضي يوسف الدنيناوي 282
1952 فضيلة محمود علي جاسم حمادي الوزوني 2 1961 لطيفة هادي جنان حسن كاظم الغاوي 283

1 1945 زكيه محمد حياة كاظم ابراهيم الفكيكي 284
1980 صبيحة كاظم هشام محمد علي ارسيتم 2 1954 طشارة عبيس حميدة علي كزار ارسيتم 285
1961 عليه عريم صبيحه زبون محيسن

العقابي
2 1954 عيده محميد جبر مال الله عبدالله العقابي 286

1 1953 ليلئ صالح جسومه محمد يازع النجادي 287
1962 ساجده محمود جميله حسين جاسم جاسم 2 1951 كرجيه خلف جمعه حمادي خليفه خليفه 288
1955 جوري احميد مكيه احميد نطاح الدليمي 2 1950 حمده عجيل حسن نايف عبد الشيحاوي 289
1962 خوله ابراهيم ايمان عبد الجبار عبد الله

المشهداني
2 1952 رسميه خضير خضير كاظم حسين العبيدي 290

1 1955 غنيده خصاف جماله خلف مطر بطبوطي 291
1961 فوزية جبوري شذى عبد الرزاق محمود الدوري 2 1951 مليحة عبد الله جليل عباس مظلوم الحسيني 292
1964 رضية ناصر سميرة عبد جلود الكعبي 2 1952 حرية موحي حميد زاير علي الكعبي 293

1 1952 نبيهه هادي حمدية محمود علي السامرائي 294
1950 عوجيه موسى فاطمة طاهر هاشم الالمي 2 1940 هالله جاسم زاهر عيسى عباس عباس 295
1970 حكيمه كاظم سعديه محمدصالح عبود عبود 2 1952 مدينه  عباس رجاء هادي أبراهيم الطائي 296

1 1947 كظيمه حمزه رحمه شاهر حمود الخزرجي 297
1 1955 غداره سعيد حسنه عطيه عيسى السراي 298
1 1945 معصومه  هاشم دالل حلبوص فرج الوتار 299
1 1953 غند مخلف ربيعه اسماعيل حمدي حنظل 300
1 1951 عزيزه محمد حسن جعيجع لفته الغريباوي 301
1 1945 صحيفه محمد رسول زناد علي علي 302

1961 رشده حسن كريمه محمد حسين 1974 رشده حسن سعاد محمد حسين 3 1954 فطيم  مطلك حمكه عالوي حماد 303
1 1951 نعناعه حردان حسنه جلوب حسين المصلوخي 304

1948 شيخه حمزه فضيله ريحان احمد القيسي 2 1943 فرحه جمعه حميد شهاب احمد القيسي 305
1 1954 عليه حسين حميد خليل سمير سمير 306

1957 بهيه كعيد اميرة  خلف ذرب الهليجي 2 1943 رجيه  لعيوس حسن  زويد سعد الحيدري 307
1 1956 جويده كاظم حبيبه كريم حدحود الجنابي 308
1 1952 هدية عطية خالد ربيع محمد الجبوري 309

1962 رفعة حمادي حدة  مهدي علي علي 2 1953 رفعة حمادي زهرة مهدي علي علي 310
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1956 شايعه صالح نعيمه قاسم رسن كعباوي 1976 نعيمه قاسم فالح حسن علي كعباوي 3 1940 نصيفه عبد الرضا حسن علي مطر كعباوي 311
1988 علياء عوده بان احمد عيسى العبيدي 2 1947 صايه هليل حاتم حلو محمد الشميالوي 312
1955 ليلى ابراهيم نجمه حاتم حسين حسين 2 1953 خيريه شهاب حسين علوان سلمان المفرجي 313
1941 نعيمه جاسم فضيله صالح غيدان الجنابي 2 1946 جميله رضا رضيه مهاوش ناصر بال 314

1963 شكرية سليمان مصرية اسماعيل فرحان
الدليمي

1981 مصرية اسماعيل محمد خالد جياد العبدلي 3 1955 سكينة سالم خالد جياد ناصر العبدلي 315

1 1955 زهره دلجه حسنه هالل عكيله الدلفي 316
1 1953 رضيه جعفر رحمه محمد باقر عباس الغائب 317
1 1937 سهوة فرج حسنيه طاهر حسن الياسري 318
1 1955 كظيمه عبعوب زهوه قاضي مورد العجياوي 319

1978 حسنيه طاهر افتخار جبار هاشم 2 1950 شديه علي \ حسنه طاهر حسين 320
1 1946 ميريه مهدي حميده عباس مرتضى الجزائري 321
1 1954 صينيه لفته حبوبه عاتي علي العطواني 322

1979 طليعه مهدي هيفاء حسين علوان علوان 1990 طليعه مهدي اركان حسين علوان علوان 3 1947 هالله مصلح حسين علوان صالح صالح 323
1 1948 زينه موسى حياه هادي عيسى الربيعي 324
1 1955 هاشميه جاسم حاتم كاطع جويد الربيعاوي 325
1 1953 منسيه كصب حميده كاظم عجرش الجنابي 326

1968 زهره جاسم عبدالزهره كاظم حميد
الساعدي

1973 حنينه جوص ساهره حسين لفته السعدي 3 1937 حسنيه جخيجخ زهره جاسم شاتي الساعدي 327

1942 فاطمة مصطفى شكرية صالحان داود
السورميري

1976 خيرية خداداد مها ابراهيم اسماعيل السورميري 3 1942 نجيلة داود رحمان غيدان سرحان السورميري 328

1955 وحيدة عليوي الهام مهدي فارس الدايني 2 1953 فهيمة راضي حميد بناي حسن الشمري 329
1967 زكية صادق هدى لطيف حسن طيبة 2 1948 عفيفة عبد الحسن زكية صادق سالم طيبة 330

1975 جواهر عبد الله زمن جاسم عباس المال 1973 رابحة راضي فراس خضر حسن العبيدي 3 1949 صبيحة جليل رابحة راضي ابراهيم الخفاجي 331
1959 نعيمه منصور رسميه خلف صداعي الدهلكي 2 1951 حكمه علي حامد شبيب صداعي الدهلكي 332

1 1956 كاظمية محي حايف عاشور درباش الغريباوي 333
1966 حسنه شغيت سهام كاظم عبدالرضا السوداني 2 1946 شنينه غليم حسنه شغيت عناد السوداني 334
1957 سهامه سعيد بشرى عبدالحميد امين

النعيمي
2 1951 منيره سعيد خالد حسن مجيد الفوريه 335

1 1944 زكية مهدي حليمة عطية صافي الفياض 336
1 1953 كعه سلمان حكمه مطلب حضي حميري 337
1 1954 نصره غالي حسن جاسم حسين حسين 338
1 1955 غنيه  احمد زكيه  كامل  كريم التميمي 339

1956 سعدة  عبد حميدة  عبد حسون  العزاوي 2 1956 زهية  عبيد حميد دحام طعمة  العزاوي 340
1973 زهره  حمادي صباح علي سماري

العبيدي
1974 كاظميه  سماري ركزان  كريم  فرحان  الجيزاني 3 1951 سهيله كاظم زهره  حمادي  ذرب  البخيتي 341

1 1942 عيده جايد حسين مطلب محمد 342
1949 كفايه خليف امينه احمد علوان كراغول 2 1945 نجمه خميس حسين محيسن خضير كراغول 343

1 1944 رضية حسن خاتون كاظم عبدالكريم عبدالكريم 344
1976 رابحه عبد الحسين وسام محمد حسن شاهين 2 1950 كاظميه عطيه رابحه عبد الحسين مطهر الجبوري 345

1 1940 مكيه حسين حسن سلمان سلطان البيضاني 346
1 1952 نعيمه اجفيت دالل اكعيم عبد الله عبد الله 347
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1955 سعديه شوكت مائده عبد القادر عثمان
العبيدي

2 1958 سعديه شوكت رائده عبد القادر عثمان العبيدي 348

1 1950 قسمه محمد علي رضاب محمد باقر باقر 349
1 1949 صنعه عباس حميد كاطع السعد العنزي 350
1 1946 صفية حسين حسنية رشيد خصباك الشمري 351

1953 حدة حمود سعديه سوادي صالح صالح 2 1951 حسنه شوندي حمادي بطي صالح جبوري 352
1972 زهره حمود شعبان جبار حسن

الزركاني
1971 عيده حمود ساجده عامر محسن الزركاني 3 1953 جسره حواس زهره حمود صالح الزركاني 353

1963 صبريه عكله هناء عذاب عكله 2 1954 صحيفه عطيه حاكم عبد عكله الخليفاوي 354
1 1956 بدوية  لعيبي حرية عريبي محيبس الحريشاوي 355
1 1955 فضيلة مسعد حكيمة مهدي ناصر الزبيدي 356
1 1942 نشميه مطر حمده عباس صالل ا 357
1 1953 هاشميه شمران ريمه احمد حسين السعيدي 358

1974 عليه محمد حسنه احمد حمزه الكرطاني 1959 زهو محمد هديه محمد ناصر 3 1954 سوده محمد حميد عبيد محمد 359
1 1949 فخرية ظاهر زهرة يوسف جعفر الرضوي 360
1 1952 هاشمية حسن زهرة حسن فرج فرج 361
1 1944 حكمة سهيل راضي عبد موسى الرماحي 362
1 1952 لطيفه عبود رؤوف امين هاشم السيد نور 363
1 1951 علكاية طعمة حبيب كريم شاتي الضاحي 364
1 1952 رباب تقي زهراء ولي اصغر فريدي 365
1 1953 زينب رضا رضا عباس مهدي الدهان 366
1 1945 رضية احمد زهرة ناصر حسين ال شيخ محمد 367

1967 قسمة صادق فاتن محمد حسن حسن 2 1955 شكرية عبدالعباس حامد عبد علي كريم 368
1 1956 سليمه حسين رعد فليح حسن زرير 369

1976 صالحة كرين سمية عبدالكريم صالح
الحياني

2 1950 عايشة رشيد حميد عبوش سلطان العبيدي 370

1 1956 نشمية عباس سعدية محمود علي التميمي 371
1 1952 زكيه جاسم سعديه محمد سلمان السلمان 372

1962 فوزيه شكر سعديه حاتم رشيد
علواني

1963 خديجه دخيل عبد رضوان محمد الدليمي 3 1945 هالله خلف خديجه دخيل عطيه الشعباني 373

1 1954 فضيله جاسم ساهره حسين محمد الكطيشي 374
1968 عليه عشب سعديه جاسم دهلة ال جنانه 2 1954 فاطمه سلمان حسون سلمان ديوان جناني 375
1957 جرية زبون سليمة جميل ديوان ديوان 2 1953 جرية زبون سعدية جميل ديوان ديوان 376

1954 زاجيه  فضيل شكرية  محمود  نمش
المكصوصي

1991 شكرية  محمود كرار  حسين  محمد  مكاصيص 3 1952 حلهن  سمر حسين  محمد  خالد  مكاصيص 377

1 1954 خيرية جواد خالدة علي حسين عرب 378
1 1951 فرجه محسن حمديه سمك سفيح السراي 379

1953 خيرية مهدي بتول رزوقي سعيد الشيخلي 2 1955 خيرية حسين خليل ابراهيم مصطفى الشيخلي 380
1979 حمديه حمزه علي فائز باقي المالكي 2 1952 كرجيه ياسين حمديه حمزه محمود النداوي 381
1976 سعديه عبيد مهند حمزه خضير العامري 2 1954 نشميه شخير سعدية عبيد سالم العامري 382

1 1944 جميله سلطان سعديه عاشور سلمان الصرخي 383
1 1949 جماله سباهي حمديه هاشم سبع البطاوي 384
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1 1949 حسنه سلومي خيرية ابراهيم خليل الطائي 385
1955 ضويه سلمان عيده كبر عيسى الحمداني 2 1945 حاجمه خليف حمدان جابر شمخي الحمداني 386

1 1946 سليمة عبد الكريم ساهرة عبد الحسين عبد الكريم
العكيلي

387

1947 قند  علي فخريه  رسن  بدر
الساعدي

1973 فهيمه  علوان اخالص  سالم  عبد العطواني 3 1970 فخريه  رسن حسين  جاسم  روشه الحيدري 388

1973 حفيظة هوين سامي محمود علوان الفرطوسي 2 1950 حنتوشة عبدالله حفيظة هوين نعيمة العبادي 389
1 1942 حميده فرج حمد الله فرحان غالي الزيداوي 390
1 1949 تسواهن حمادي حمديه لفته راضي السوداني 391

1957 وجيهه محمد صالح أيمان عبود عمران الجشعمي 2 1952 فاطمه كريم سعد حميد صالح العبد 392
1 1951 زهرة مجيد سعدية علي حسين 393
1 1955 طليعه طنين سعيده حرفش نهير نهير 394
1 1956 جميله داود حمديه فرحان فرحان قره ولز 395
1 1951 فانوس باقر خوله شيرمحمد محمد مراد 396
1 1951 عليه مهدي خليل ابراهيم خليل الجنابي 397

1972 زكيه جاسم حميه راضي نجرس نجرس 1993 حمديه راضي ايهاب داود سلمان حالوي 3 1950 بهيه سلوم داود سالم حسوني حالوي 398
1991 خالده راشد حيدر قصي عباس المشهدي 2 1954 سكنه موسى خالده راشد عيدان العيدان 399

1 1955 كميله ابراهيم خليله ابراهيم عبدالله عبدالله 400
1955 سعدية شاكر رافع عبد هادي العبيدي 1963 فاطم محي سندس عبد الستار حميد

العبيدي
3 1939 زهرة عثمان سعدية شاكر عمر السيمرلي 401

1 1956 ناكه مفتن حمديه احطيحط المي الخنيفر 402
1 1956 فاطمة  داود سعد مهدي عباس الخزرجي 403
1 1955 حسيبه عبد الحميد خوله هاشم عبد الغفور العاني 404

1949 فاطمة سعيد لمعان داود سليمان العزيز 2 1942 مائدة عبد الكريم زهير عبد الله توفيق الوسواسي 405
1 1954 كظيمة حسن ساجد حميد مجيد العامري 406

1949 سميعه فاضل هيفاء خليل ابراهيم العزاوي 2 1940 ترفه وهيب خالد مجيد حسين العزاوي 407
1942 فطيم مطر صبريه دير خضير

خضير
1964 صبريه دير ابتسام خليل عبد المفرجي 3 1940 عبده خضير خليل عبد عياش المفرجي 408

1963 ساجده حميد خالد عبد االمير محمد محمد 1963 بدريه عباس ايمان حميد محمود محمود 3 1946 نبيهه عباس ساجده حميد حسن العزاوي 409
1977 خولة  محمود عمر  عبد الرزاق  احمد  زيادة 2 1941 صديقة  حسين خولة  محمود  خميس  الجنابي 410
1989 غاده محمد عمر عصام عبد الجبار عبد

الجبار
2 1940 صبريه محمد خالده برهان عبد القادر عبد القادر 411

1 1947 زهره خليل سامية سهيل نجم الزيدي 412
1978 خيريه خلف مخلد عبدالله حسن

الحديثي
1965 خيريه خلف بشرى عبدالله حسن الحديثي 3 1945 ترفه عبدالرحيم خيريه خلف جاسم الحديثي 413

1 1945 حسنه جبر سالم داود سدار الطليباوي 414
1975 سعاد عبد االمير بيداء شاكر حسين صاحب 2 1955 مريم عبود زهير عبد الحميد حمودي البياع 415

1 1955 زهره حسين زينب لطيف كاطع دخاني 416
1 1955 صبيحه احمد ساهره محمد صادق رمضان الحريري 417

1966 سعديه احمد هبثم عبد االمير عبد الرزاق
النعيمي

2 1947 بدريه علي سعديه احمد جاسم الجنابي 418

1982 سعاد عبيد محمد كاظم حسن 2 1954 شذره حسن سعاد عبيد علوان 419
1 1941 خميسه محمود حسونه عبد الله علي الطائي 420
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1965 ملكيه جعاتي سعاد جبار حسن المحمداوي 2 1951 ساهية عبد الحسين ساعه قاسم علوان عبودي 421
1 1942 فخريه عبد الحسين سعديه حسين علي كنعان 422

1942 نورية قاسم حكمت جعفر اغاجان الحسن 2 1950 حسيبة علي خولة عباس عبد الكريم االغبان 423
1977 سعديه عزيز بسام محمد صالح هاشم صالح 2 1941 فضيله  احمد سعديه عزيز هادي الصفار 424

1 1947 شعيله رشيد خيريه صالح محل حلبوسي 425
1985 تركان هادي علي حسين زيدان الزبيدي 2 1949 الميه داود حسين زيدان بريسم الزبيدي 426
1954 علية عبداالمير عودة دخيل عبد العامري 2 1952 هاشمية عبد ساجدة رشيد عبد العامري 427

1 1952 طيره جاسم ساهره لطيف طاهر الكعبي 428
1 1953 فضيله حسين سعاد رمضان ابراهيم العزاوي 429

1977 خضرة حسين محمد غنام حمادي حمادي 2 1937 سعده صالح خضرة  حسين محمد محمد 430
1 1948 بدريه مطر حسين خضر عبدالله العزاوي 431

1944 بهلوله جبر نجمه كاطع جويعد البوحسين 2 1937 سياكه منوت حسين سعود مزعل البوحسين 432
1 1951 حياه حمود سالم معين عبد الزهره شعبان 433

1957 امينة ابراهيم بشرى محي حسين ابو
حمرة

1964 امينة ابراهيم لبنى محي حسين ابو حمرة 3 1952 نجية خزعل حسين عباس زغير 434

1974 حمديه خانه ماجد خنجر مينا الربيعي 2 1951 نجيه محمد حمديه خانه حسين 435
1962 عنيدة خضر سميره جاسم خيري مكصوصي 2 1954 بلدة بريسم حسون محسن بهجت المكاصيص 436

1 1943 نعيمه علوان حسين جاسم محمد الغريري 437
1956 سليمه عبد الرحمن نادية عبد الجبار عبد المجيد

الهاشمي
2 1954 صفيه خليل خالد علي حميد 438

1 1955 جيران فرهاد خيريه محمد كريم كوركاني 439
1982 حليمه رسن فراس علوان رشك الطليباوي 2 1952 بهيره شناوه حليمه رسن لهو الطليباوي 440

1 1950 كاغد صكر حليمه فرح شذر زيرجاوي 441
1954 نشميه ايدام سهر مرشد سلوم الشمري 2 1950 صنعه درويش حمزه مجبل عبيد الشمري 442
1955 وضحه ثامر كردي زبار سعدون الجنابي 2 1960 صفيه عطيه خيريه سهر نايف الجنابي 443

1 1951 عزيزة حسين خميس حمد هراط العزاوي 444
1958 سليمه سبع نداء علي حسن سباهي 2 1954 سليمه سبع سهيله علي حسن سباهي 445
1987 كريمه رحمه الله احمد شاكر شنيشل الجيزاني 2 1948 غنيه كاظم شاكر شنيشل باش الجيزاني 446

1947 سودة علي فختاية نعمة وسمي
الفالحات

1980 فختاية نعمة ندى رشيد حميد الفالحات 3 1942 كظمية محمد رشيد حميد زبار الفالحات 447

1961 جميله  مشحوت سلمى زامل حليحل 2 1954 سنيه حليحل خضر عباس واوي الساعدي 448
1945 علية حسين ناهدة كامل منير الساهوكي 1977 ناهدة كامل سيماء رمضان محسن الراوي 3 1934 كميلة سلمان رمضان محسن علي الراوي 449

1 1932 زهره حسين حواطه راضي حسن ال االكرع 450
1957 قاطمه جبوري ايمان  كريم  رسول كيادي 2 1953 فاطمه مريم رمضان احمد حسن 451

1 1953 سالمية عبد رسمية خضر عبيد عبيد 452
1 1954 غنيدة مارد سليمة عبد الرحمن مزيد الساعدي 453
1 1953 بدرية هاشم حياة غازي جاسم الربيعاوي 454

1944 مطره حرز سليمة حسين فرز 2 1946 كتبه عباس خضير عباس سلومي 455
1 1949 حسنه حسين سليمه جاسم محمد الحمداني 456

1956 فهيمه عبد الله قاسم جابر كاظم باش 2 1971 شمسه حميد خديجه جعفر شفيق باش 457
1950 دله عايش صبحه ناهي طوفان العايدي 2 1943 حسنه جارالله شمخي جبر كربول العايدي 458

1 1937 خيريه سلمان شكحه شراد عويد غريري 459
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1961 زهره حسون حكمه عبيد عبيس
المسافر

1988 حكمه عبيد عباس صاحب سلمان اليساري 3 1953 خضره جبر صاحب سلمان علوان اليساري 460

1953 رمزية داود صباح احمد عبدالله الصالحي 2 1941 ملوك علي شاكر محمدحسين مرتضى العطار 461
1947 ريمه خميس سامي حسين علي الدليمي 2 1951 حسنه علي رازقيه عزيز عدوان الدليمي 462

1 1944 فرجة حسين شكرية مهاوي لفتة الخيقاني 463
1 1951 سعده ظاهر رسميه كاظم جميل الجنابي 464

1956 بدرية فاضل هناء سلمان ياس العامري 1974 بدرية فاضل محمد سلمان ياس العامري 3 1991 افراح سلمان شمم رائد فاضل التميمي 465
1968 حميده هاتو حسن محمد حسن الساعدي 2 1943 صويله حسين حميده هاتو حسين الساعدي 466
1984 رضية كاظم حسين حبيب سلمان

البرزنجي
2 1951 ليلة عباس رضية كاظم محمد رضا البرزنجي 467

1970 حنونه كاظم باسم عبدالرزاق حسين
حسين

1971 راهيه خلف كواكب عبد كاظم الالمي 3 1947 موحه جبر حنونه كاظم طريم الساعدي 468

1954 غنيمه شبيب نجاه خلف نعمه الساعدي 2 1954 زهره شراتي خلف دعوجي ابنيه الساعدي 469
1952 بسهي احمد ماليه صالح كاظم 2 1951 كطيوه كاظم خلف ثامر محمد العلياوي 470

1 1955 تريكه عبد العباس سميره جاسم محمد البكري 471
1957 خنسة غفير مهية عايد محمد السبعاوي 2 1952 هدلة عبد ريكان محمد مجيد الصميدعي 472
1961 عزيزه مجيد نهاية  محمد شيت علي البدراني 2 1950 فطومة محي شفيق جالب سالم الدلفي 473

1 1952 شكريه جابر سميره عبد علي صالح الكفيشي 474
1959 رسميه داود خليل ابراهيم عبد الرحيم

العكيلي
1965 فضيله حمدان ايمان نصرت عباس عباس 3 1936 نعيمه نصيف رسميه داود سليمان العكيلي 475

1956 فطيم خيرالله عبدالجبار لفته هلوسي
البسروكي

2 1957 زغيره خلف شكرية عبد خلف المي 476

1984 ناديه محمد عمر رياض عبد الجليل
الخزعليي

1986 مائده مسعود زينه طارق حميد العبيدي 3 1943 سلطانه كاظم رياض عبد الجليل قاسم الخزعلي 477

1971 ربه خلف سلمان غافل حمزه حمدي 1974 امتثال صالح الدين سفانا غانم حسن العركوب 3 1927 لطيفة جاسم ربه خلف حاضور عيثاوي 478
1973 ربيعة سكران محمد جاسم محمد الدليمي 2 1942 فاطمة حبيب ربيعة سكران خميس الدليمي 479

1 1954 معصومه علي سهام عبد الحسين ربيع جراخ 480
1972 سهيلة ناصر همسة نوري امين مبارك 2 1942 كاظمية محمد سهيلة ناصر حسين البكري 481
1986 سهام ابراهيم مصطفى رعد عبدالهادي

التميمي
2 1952 حسيبه جياد سهام  ابراهيم علي الزوبعي 482

1973 زهرة محمد رقاء مقداد يحيى الرحماني 2 1952 فضيله حسون رعد عبداللطيف سالم السامرائي 483
1 1951 بيبية محمد صالح زبيدة جاسم تايه تايه 484

1961 منيره مسلم فاطمه حسين ابرهيم العامري 2 1953 بدريه ابراهيم رزوقي محمود داود العتابي 485
1 1940 نشد حسوني خديجه كاظم موزان موزان 486
1 1943 بهيه حسن خشن رحيمه مشجل السويعدي 487
1 1950 سعيده  كنعان خديه  شويع  بدير 488
1 1949 حدهن جبر شمران شدهان حسين 489

1954 ثالثة فياض كافي ناصر مهدي الحمداني 2 1950 ثالثة فياض ريمه ناصر مهدي الحمداني 490
1 1955 كطايه طاهر حنوه سوادي غضب الساعدي 491

1965 سليمة محمود احمد جواد كاظم الباوي 2 1941 فضيلة عودة سليمة محمود محمد الباوي 492
1954 قدوه حسن خيريه جهيد كاظم 2 1950 حنينه خشان سلوم حسن عبدالله 493
1965 لطيفه جاسم كريم علي ابيجع لغريري 2 1949 مضيعنه سباهي سومه جابر سباهي البديري 494

1 1952 جميله غافل خلف جاسم روضان الموزاني 495
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1 1950 حليمة جواد سهيلة خليل سلمان سراج 496
1980 زكية عبد انوار محسن نعمة الكعبي 2 1944 منيرة عباس سليم بهجت حسن العتبي 497
1963 حسنيه حميد خلود ماجد محمد رشيد كبة 2 1955 حسنيه حميد رحاب ماجد محمد رشيد كبة 498

1 1953 شكرية جاسم رعد كامل قنبر النداوي 499
1967 حنوه عبدالحسن سميرة نوري مظلوم سوداني 2 1954 مكيه مارد حنوه عبدالحسن عبدالرضا

السوداني
500

1 1947 شيخة جبر سليمة رسن كاظم القريشي 501
1987 فاطمة حسين سهى عبدالصاحب

عبدالله الدهلكي
1979 حميدة باقر غسان محمد تقي الدهلكي 3 1952 فخرية عباس حميده باقر امين السعدي 502

1 1951 زهره عباس شكريه عبد الرضا تقي األسدي 503
1969 روكه هزيم ساهره عبد حديد الفراجي 2 1952 زهره حسين روكه هزيم مطر الفراجي 504

1962 هظيمة موسى هناء ناجي مهدي الجبوري 1955 فخرية موسى فوزية عبد مهدي الجبوري 3 1950 فخرية موسى حميد عبد مهدي الجبوري 505
1965 بدريه عبود عماد حميد اسماعيل

الخالدي
1971 زاهده شاكر اخالص شاكر سعد الخفاجي 3 1944 شريفه سلمان زاهده شاكر محمود البياتي 506

1 1949 شريفه محمد خالد مبدر فرحان النجادي 507
1978 خديجه دلي وفاء جابر حزيم 2 1956 شوغه غانم خديجه دلي عليوي الجوراني 508

1969 زكيه خلف قاسم عبيد جاسم 1971 بدريه فياض صبيحه عبد الله صالح
الشيحاوي

3 1946 قويه عباس زكيه خلف سليمان الركيباوي 509

1 1947 عباسيه علي سليم فاضل عباس القريشي 510
1 1947 بلخش منهل حناية شواي حويص المحمداوي 511

1955 رباب كاظم كاظم سعيد باقر ال
شهيب

1967 صديقه صادق نهاد فاضل محمد الربيعي 3 1933 زينب بكر صديقه صادق جاسم الربيعي 512

1 1949 نمرة ناهض ضوية مكلد جلوب جلوب 513
1 1949 بلخش ناصر خيريه حسن حسين المطيري 514
1 1952 جميلة عبود صبيحة شبل شعيب العكبي 515
1 1952 ليلوة غليم صبرية حصموت تايه زيدي 516

1962 فضيلة محمود فرحه فرمان محروز العامري 2 1952 شدهة نايل داود سلمان محمد القرغولي 517
1954 رديفه  فاضل سميره  سلمان  عباس  بطاوي 2 1952 نجيه  حمودي عادل  عباس  أبراهيم  عريفي 518

1 1952 ملكه ثويني صالح نصيف مال الجالبي 519
1 1956 جوزه عباس زهره مخلف احمد الشبالوي 520

1954 فضيلة هادي راجحة حميد عبدالرزاق
العضاض

2 1946 نهية زغير داخل عجالن حسن المطوكي 521

1961 ماليه جمال نجيه مهدي جبر العكيلي 2 1956 فضيله عباس راني فضل شمخي العكيلي 522
1962 أسماء رؤوف شذى عبد الرزاق عبد الرحمن

المحمد
2 1953 بتول حسين سامي أحمد عبد الله الطائي 523

1 1946 وبريه جعفر صايح محمد موسى البهادلي 524
1960 صفيه محمد عبد الكريم صعب حسن

التميمي
2 1927 زهره مرزوك صفيه محمد معيدي التميمي 525

1959 سهيله عبد كفاح علي جودي جودي 2 1942 طيبه صالح صباح كاظم جواد جواد 526
1 1955 شكره حسون ربح كاظم عبيد العقيلي 527
1 1953 حسنه محيميد زهره مهدي صالح المشهداني 528

1951 سلوى عبدالله ليث هادي مصطفى السامرائي 2 1989 سلمى حميد ساره سلوان هادي السامرائي 529
1 1952 بكم مهدي رجاء جواد حمودي الصراف 530
1 1946 نزيهه احمد سعاد حامد جاسم المختار 531
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1970 سامية يونس باسم شمال فرحان زيدي 1976 بهية زرزور ميسر محمد رشاد سليمان
العبدلي

3 1947 كرجية  كسوب سامية يونس كاظم اللهيبي 532

1963 بدريه عويد فالحه ابراهيم محمد السوداني 2 1956 ملكيه محمد دعير جابر عيسى السوداني 533
1965 صابونه عبد الرضا فاطمه رحيم صالح النعيم 2 1955 حالوه ساهي طاهر دريعم جدران الالطي 534
1979 هناء كريم محمد سالم عبد الواحد االزري 2 1939 اسمه عبد الجبار سالم عبد الواحد صالح االزري 535
1959 جماله حمدالله عيده حمود فرج كعب 2 1955 جوزه حمدالله سالم محسن لعيبي 536
1983 ساهرة محسن علي صالح مهدي العاني 2 1946 عائشة  روكان ساهرة محسن بندر المحسن 537

1973 حبيبه سلمان ميثم محمد ظاهر الطوال 1975 رقيه جابر حياة جاسم راضي النوري 3 1947 فجر خلف رتبه جابر حسين نوري 538
1957 عليه خلف فوزية مهدي عبد عبد 2 1955 اديبة صالح ربيع خلف صالح الخالص 539

1 1939 موحه شرموخ دخيله مجيد جياد المحمداوي 540
1957 فوزيه جبوري سهيله عبد الرزاق محمود الدوري 2 1940 نجيه ابراهيم زهير محمد ظاهر العزاوي 541

1942 شنينه محمد عبد خالطي جباره النداوي 1967 خلوده عذافه وداد عبد خالطي النداوي 3 1941 صايه كميت خلوده عذافه غضيب الجعباوي 542
1 1952 فطيم  حمزة طالب عبدالرضا مريع المعموري 543

1959 زكيه حسين ناهده غالم حسين محمود محمود 2 1955 رضيه حسين طالب عبود حسين الخفاجي 544
1 1942 فاطمه جمال ساهره سعدون جابر الحجاز 545

1964 عوفه  حسن نعيمه  فاضل  محيسن
كرغولي

2 1955 كواغد  كريم طالب  جبر  جواد الالمي 546

1970 صبيحة محمد أريج جواد حسن الكتبي 1965 صبيحة محمد حيدر جواد حسن الكتبي 3 1941 صفية عبد المهدي صبيحة محمد عبود البياتي 547
1962 سعديه ابراهيم رجاء صبحي صادق الحداد 2 1954 سته عبد ضياء عبد الجليل رشيد رشيد 548
1956 رحيمة ناجي صباح كاظم عبدالرضا

الجبوري
2 1955 جميلة عيار صبرية شبيب روضان الجبوري 549

1 1945 اختر علي سروه كمال علي القزاز 550
1972 صالحه نجيب عمار عايش حبيب العاني 1976 صالحه نجيب ايمن عايش حبيب العاني 3 1941 رديفه جاسم صالحه نجيب محمد العاني 551

1956 فاطمه عبدالحسين اميره جري مزبان الخشم 2 1950 بهيه علي خليل اسماعيل عبدالحسن السعدي 552
1 1940 سنيه سلوم خوله ظاهر حسن العزاوي 553

1969 دالل  المحسن عبد حازم فوزي عبد 2 1942 حضية سلمان دالل عبد المحسن كاظم االبراهيمي 554
1 1948 بدرية  مهدي سعاد مهدي عباس البياتي 555
1 1946 عذيه عبد ساجده سبتي جواد جواد 556

1961 فهيمة نجم كريمه عبدالواحد لوله الكورجي 2 1954 كاشيه سيوفه راضي عبيد عليوي الشمالي 557
1 1945 هيلة مهدي سعاد حاجم عوده الكرم 558

1977 بشرى برهان محمد زهير عباس العاني 2 1945 نعيمة محمد زهير عباس زيدان العاني 559
1947 بدريه فريح حمزه عبد القادر روعي االمي 2 1950 صبيحه نجم رجاء عبد الكريم فرج الالمي 560

1968 زهره جاسم هدى شدهان محمد المشهداني 1968 صديقه محمد نزيه منيهل محمد المشهداني 3 1947 عمشه عالوي زهره جاسم ياسين المشهداني 561
1 1953 فضيله عبد

الحسين
صبيحه خضير فاضل العبادي 562

1949 مطره ماضي صبيحه جالب سويف سويف 2 1940 رضيه علي داخل عيدان حسين عكيلي 563
1967 فوزيه ياسين ازهار جعفر محمد جعفر 2 1956 سهامه كاظم صالح مهدي ناصر النجم 564

1963 صبريه داود وحيده عبود شذر شذر 1965 صبريه داود ايمان عبود شذر شذر 3 1920 زنوبه خميس صبريه داود نجم نجم 565
1980 سعاد كاظم ليث مجيد حميد

السامرائي
1986 فريده كاظم فضه عقيل مبارك الكرخي 3 1943 كميله كريم سعاد حميد احمد السامرائي 566

1957 زهره نافل شميله جاسم رسن السراجي 2 1953 جايهن شاوي خلف محسن نافل السراجي 567
1 1951 وضح محمد ربيعة يوسف احمد العزاوي 568
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1948 حيهن محارب حمديه عاشور حسن القيسي 2 1941 بدعه منصور ظاهر كمر فعل الكمر 569
1955 نبعه علي فاطمه عيدان موسى العلواني 2 1953 صبيحه حمود عادل مطرود زغير العامري 570

1 1951 خيريه سلمان رازاق   صالح مهدي الجد 571
1 1950 فاطمة جواد صفاء علي محمد المطيري 572
1 1955 فوزيه طه خليل ابراهيم حسين الباوي 573
1 1952 ثريه  علوش ديريه  جار الله  صحن خماسي 574

1970 عليه خضير جميله عوده ضمد الدراجي 2 1956 فخريه عوده رحمه جبر ضمد المشرتاوي 575
1980 ساجده كاظم مؤيد عارف رحيم الربيعي 2 1949 وحيده سلمان ساجده كاظم شهاب الربيعي 576

1 1953 علويه نجم سعاده رشيد علي 577
1970 سهيلة هادي ندى محمود عبود الخفاجي 2 1956 حليمة  كريم صفاء محمد علي هادي شحم 578
1931 نشميه جوعيمل بديريه شناوه غالب السراي 2 1951 حسنه عباس دعير شبيب عوده السراي 579

1 1941 زهره عبدالقادر سعاد صبيح داود الطائي 580
1 1949 فطومة  حيدر بهية نوري خضر 581
1 1951 كظيمه عباس عبدالخضر عبيس حسن الشجيري 582
1 1951 ناشفه رحيم عبد الله درمان حامي المالكي 583

1940 زكية  محمد غسان  محمد  عباس الشمري 2 1941 وفية  خضير زكية حسين  حسن  الشمري 584
1 1935 هديه ولي ريحانه كريم علي مراد 585
1 1953 منوه عوده عبد االمير عيسى زامل الساعدي 586
1 1952 بدرية ابودكه زهرة لعيبي محيبس البومحمد 587
1 1955 فاطمة داود عبدالستار حمزة ناصر ناصر 588
1 1954 سويعة احمد رداعة عجيل ثجيل العتابي 589

1974 زهوري شمخي فاضل عبد اللطيف داخل
العقبي

2 1937 حسنه حبير عبد اللطيف داخل جاسم العقبي 590

1958 مليحة ناجي سميرة كاظم مجيد العادلي 2 1951 سكن مجيد عبد لبرضا راهي عبد الرضا
العادلي

591

1956 بدريه نهير التفات ناصر علوان الماهود 2 1948 حميده ثجيل عبد المحسن ياس خضير الدجين 592
1 1937 زهوري صبر زهرة جلوب ديوان السوداني 593

1962 كميله شاكر منال عبد فليح المحميص 2 1956 خديجة محمد حسن عبد الرزاق عبد الباقي محمود
الشيباني

594

1 1952 مسيره بافوه عبد الواحد شلب جازع المياحي 595
1972 سلمى جاسم ياسر ممدوح  نعمان الخميس 2 1943 نعيمة خطاب سلمى جاسم خميس الخميس 596
1978 خيريه كاطع وسام عبد الواحد جبر  الكناني 2 1933 صديقه  محسن عبد الواحد جبر  حسوني  الكناني 597

1 1937 تدباره حريز رفيعه حميدي منصور الحيدري 598
1979 زكيه جوامير عماد علي اكبر 2 1952 مصريه نظر زكيه جوامير اينه 599
1960 فوزية جبل كريمة عبد الله عواد زبيدي 2 1943 نازاره  حيدر خان سليمان حمه خان اسماعيل اسماعيل 600

1 1948 وفيه حميد سكينه مهدي خضير الطائي 601
1952 تسواهن سلمان حسنه بدر باني العميري 2 1944 بيبيه محيسن عبد كاظم باني الدريساوي 602
1953 نجية حسين جاسم  حسين مهدي فداغي 2 1960 علية عبدالله سعدية احمد مهدي الفداغي 603

1 1954 ملوك حسن عادل هاشم عبد الحبوبي 604
1959 رفعه فرحان سميه عجاج ابراهيم القيسي 2 1955 فطيم عبد سعود رجا فرحان القيسي 605
1981 عارفة هاشم لقاء سعدي مزهر المعموري 2 1950 زهره هاشم عارفة هاشم هادي الحكيم 606

1 1926 فخرية عزيز سلمان سعودي عبد الله النعيمي 607
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1 1948 وبريه علي عبد الكاظم عبود حسن السوداني 608
1 1955 ليلوه حسين عبد الحسين سعيد زيدان الجبوري 609

1973 سعده كاظم يوسف محمد عباس عباس 2 1927 ثالثه داود سعده كاظم اسود اسود 610
1 1945 موزه سرحان رسميه علوان جبر القيسي 611

1960 شنينة رحيم حرية كاضم سمير السوداني 2 1950 سعيدة فرج عبد الحسين رسن اسمر السوداني 612
1960 فخريه علي كفاح جبار سلمان الحساني 2 1950 بهت علي عباس صبري سلمان السعدي 613
1959 نورية محمد ضمياء داود سلمان الجميلي 2 1953 هاشمية علوان عبدالله سعود سليمان بوشبلي 614

1 1956 حدة حسن سكينة حسين حبيب حبيب 615
1956 سليمة ابراهيم نعيمة جاسم ناصر العامري 2 1919 حمزية  عاصي سليمة ابراهيم خضير العامري 616

1 1952 فطيم حمد سعدية قدوري رزوقي الجبوري 617
1 1956 بدريه فليح عبد الله محسن لعيبي العزاوي 618

1966 غنيه عمران منى عبد الله زباله الخفاجي 2 1956 بدريه عباس عبد الستار حميد عمران العباس 619
1959 زهوري عزيز انتصار صبحي شهاب

البياتي
1986 انتصار صبحي بارق عامر خضر الخزرجي 3 1953 نورية عبد عامر خضر عباس الخزرجي 620

1959 نجيه لفته كريمه خليل ابراهيم العزاوي 2 1953 نجيه عبد الحسين سمير سعدي رفيق الدليمي 621
1968 سليمه محمد ناصر هارون شاكر العبادي 2 1937 هيله عبدالودود سليمه محمد عبدالحميد العبادي 622
1971 سعديه كاظم زينب ماجد محمد النعيمي 2 1955 بيجه داود سعديه  كاظم خماس الربيعي 623
1980 شفاء عبد الله محمد  عبدالرضا نجم الجبوري 2 1952 نورية كاظم عبدالرضا نجم عثمان الجبوري 624

1 1943 نزيمه طه سمير حسن ظاهر ظاهر 625
1 1938 فاطمة سعود رسمية عبد جاسم الدهلكي 626

1954 خديجه مهدي ميادة عباس امين سيره ميري 2 1956 غزاله علي خان سعدون برا امين سيره ميري 627
1954 نشميه رجاب صالح جباره شهاب العقبي 2 1951 عاريه رجاب رسميه حمزه عويد العقبي 628
1964 زكية احمد شذى محمود دلش التميمي 2 1955 سكنه حسون عبد الله علي احمد التميمي 629
1961 وديعة عبدالوهاب نجوى عبدالله علي البصام 2 1953 عيشة عزاوي سعدي خليفة مشوح العاني 630
1964 بدرية سلطان بتول  عبد الحسن كنبار

البهادلي
2 1936 كميلة فيصل عايد علي ثويني الثويني 631

1957 لميعه علي هناء حميد شاكر الدجيلي 1985 هناء حميد حيدر عبد الهادي محمد جيالوي 3 1949 عالهن شاكر عبد الهادي محمد عبد الرضا
الجيالوي

632

1977 ردعه شيال اياد علي رحم حسناوي 2 1956 نصره مطر ردعه شيال مشلوخ الحسيناوي 633
1 1947 كتبه عنيد رسمية جاسم حمزة حمزة 634

1987 امل محمد رشاد مصطفى مخلف فرحان
زيدي

1992 أمل محمد رشاد هند مخلف فرحان زيدي 3 1942 هوية علي سعدية سليمان غزال العبدلي 635

1934 نبعه دغش ابراهيم محيميد عبد الكروشي 2 1963 عليه خضير سالم  ابراهيم محيميد الكروشي 636
1 1956 سليمه منخي ريسان عجمي مجول الشويلي 637

1961 خيرية موسى اميرة محمد جوني وصفي 2 1952 فاطمة هادي عبد االمير عباس علي العطري 638
1952 سنيه محمود نجاة سالم نايف الجبوري 2 1938 كميله خلف سلمان داود سلمان الجبوري 639

1 1950 حده حميد سلمان خضير صالح العبيدي 640
1 1942 رتبه غضبان سعديه خلف جبر الربيعي 641
1 1953 فاطمه حسن رشدي حميد علي الساعدي 642

1982 مهديه عنزي ثائر مانع ابراهيم 2 1951 صبحه سعيد سليل ابراهيم عباس 643
1 1942 عليه حسين سعديه كريم حمزه الجنابي 644
1 1955 كته عماش سعيد هادي زكاط زكاط 645
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1955 سنيه حسن امل محمد جاسم الجاسم 1980 امل محمد علي رشيد علي الجواد 3 1945 صبريه عبدالرحيم رشيد علي جواد الجواد 646
1977 سليمة صكب عامر خليف اسود اسود 2 1949 نشمية صكر سليمة صكب عبد علي عامري 647
1946 عطيه ابراهيم نجاة عيسى فاملي الرحماني 2 1937 زهره محمد عبد الرسول صالح مهدي الحسيني 648

1 1955 حمرية  عبد الحسن زهرة  حسون  عبادي السراي 649
1 1942 مريم  نعيمة رضيه  حسن  ياسر  الياسري 650

1951 عوكه عيدان سعديه حمزه الساجت الزيدي 2 1951 بهره حاتم عبدالحسين حمدلله رضا الربيعي 651
1 1951 فطومة عبد الكريم سعدية  شهاب احمد االعظمي 652

1953 بدرية شاكر نورية ناجي كاظم الخفاجي 2 1947 زهرة كريم عبد المطلب محمد علي جاسم جاسم 653
1960 بنية محمد رمزية كاطع ضيدان الساعدي 2 1956 شيشة ارشيج زامل  عباس ازبيني الساعدي 654

1 1954 زهره محمد سمير عبد العزيز اسماعيل البجاري 655
1 1948 فطيم سلمان تركيه رشيد صالح الكناني 656
1 1939 صفيه حسين علي عباس كاظم العبيدي 657
1 1951 ناداره هادي شريفه عبدالله محمد الشيخلي 658
1 1955 لبه كاطع زينب عطا حلو 659
1 1951 رباب ابراهيم عالء رؤوف محمد يوسف 660

1950 امونه جاسم عيافه حميد حسين
الدليمي

1965 امونه جاسم مجيد حميد حسين الدليمي 3 1953 كمره فنر شكريه حميد حسين الدليمي 661

1964 بحريه فيصل خالده رحم دخيل الفياض 2 1956 كاظمية عطا عدنان حسين كاطع الفياض 662
1954 نوريه محمد كلمص جالل محمد النعيمي 2 1945 امينه احمد سميره سليم علي السعيدي 663
1961 نعيمه حسين خالديه محمد خواف الربيعاوي 2 1955 صبيحه محمد علي حسين سالم الربيعاوي 664

1 1956 رمزيه عبداللطيف سناء مهدي سلمان المهداوي 665
1 1953 علية محمود عيده رميض دراغ بدراني 666
1 1956 سليمه شناوه علي كاظم جبر العبيد 667
1 1951 بدريه نعيمه عيده راشد موزان مياحي 668

1965 نشوه حسين بشرى عبدعلي حسين
الجبيناوي

2 1952 بهيه حسين عدنان حسن جبار المهناوي 669

1 1953 وجيهة مجيد سميره سلمان خورشيد الدائني 670
1 1951 فهيمه خليل سميره احمد شهاب العنكز 671

1960 حظية عيدان سعدية عبود  عاشور الحميداوي 2 1953 سمية طاهر عناد جنيح زغير الحميداوي 672
1942 هديه صالح نادره عبدالغفور حسين

العاني
2 1977 واجده جاسم سيف الدين حقي اسماعيل

الكريعفاوي
673

1955 بشه غافل حسنه مناتي شمخي الربيعي 2 1952 جماله خليفه علي عباس شمخي الربيعي 674
1 1952 فتوه مسلم زهره شويش يونس العلياوي 675

1978 شفيقه عرب علي عبد العظيم نعمان الطائي 2 1946 شمعه قاسم شفيقه عرب خفي الطائي 676
1962 سبعيه حسن ندى صالح لطيف الدباغي 2 1956 خيريه  حسن عقيل محمد عبد الرضا بني سعد 677

1 1955 ثريا بجاي ساره جبار فزع الشمري 678
1957 خديجه حسون سحر طالب ناجي العاني 2 1955 سهيله محمد زيد عبد الطيف سلمان الجنابي 679

1 1955 بهيه عليوي ساميه جاسم فرطوس الظاهري 680
1 1948 بدعه شهاب سميره خلف ابراهيم العاني 681
1 1953 كونه مزيهر علي نون طارش الفتالوي 682

1955 لميعه مهدي صباح ضياء محمد جواد الشماع 2 1949 فاطمه حسين ساهره مهدي محمود شكارة 683
1 1952 لطيفه توفيق سناء عبد الجبار مديح الدوري 684
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1 1953 جبريه علي زينب عبدالواحد جياد العبودي 685
1 1954 جميله ثامر زياد مجيد حريجه الشحماني 686

1957 زهره خضير فضليه ابراهيم حمادي فرج 2 1956 هدله محسن علي حسن خضير خليفه 687
1 1955 ناكه خظير زوره كاظم هجير الحميداوي 688

1950 نعيمة حسن سميرة عبد المطلب  عباس
النعيمي

2 1940 جليلة كامل شاكر ابراهيم مصطفى الهيتي 689

1 1940 زكية عبد الكريم سهيلة عبد الله محمد السويدي 690
1973 سوسن عبد الرحيم عدي سعيد كامل الجبوري 2 1948 زكية عبد المجيد سوسن عبد الرحيم عبد الهادي

االعظمي
691

1 1955 بدريه فاضل شذى صالح عباس الزندي 692
1955 خيرية خليل ابراهيم  محمد محمود محمود 1969 حسنة ابراهيم انتصار خليفة جميل جميل 3 1950 حمدة عبد الله سميعة محمد احمد احمد 693

1 1953 فضيلة احمد سميرة محمد عبد حمود الدليمي 694
1 1945 زكيه محمد عباس محمد

عباس
سهام جبر محمود جبر محمود عباس

محمود عباس الشرب
695

1 1952 صبيحة زينل سهيله نجم عبد الله البياتي 696
1 1949 تاموله كوفي زوينه ماري خفي الشويلي 697

1966 زهره جاسم أمل جاسم محسن الغراف 2 1940 مكيه مزبان زهره جاسم محمد 698
1 1949 بيده علي عجيبه مناتي غيالن البو محمد 699

1965 علية عطية محمد نجم محمد تميمي 1971 وسمية امين بشرى كريم صالح العزاوي 3 1947 جاسمية محمد علية عطية محمد تميمي 700
1975 شاهه عداي سعد حسين احمد الحمادي 1974 شاهه عداي سعاد حسين احمد الحمادي 3 1953 فطيم عبد شاهه عداي أحمد طالع 701
1976 سميعه محمود بدريه بدوي عبد

الكرغولي
1973 مطره حسين محمد حسن عبد الكرغولي 3 1954 فطيم ابراهيم سميعة محمود حمود الكرغولي 702

1 1949 فاطمه محمد ولي ساهرة محمد جعفر محمد مال 703
1978 زهوري مطلك صفاء قند عرير الشويلي 2 1953 نهيه عباس زهوري مطلك حلو العبدلي 704

1 1953 نعييمه ابراهيم شذى فائق شاكر 705
1 1954 هديه قاسم سهام جبار عبد الخياط 706
1 1947 عمشه علي سميره  محمد رشيد المعثم 707

1982 زهره حسن انتصار ناظم حميد الرخت 1984 زهره حسن فاضل ناظم حميد الرخت 3 1952 صبريه شمخي زهره حسن قاسم السعدي 708
1 1953 حسنه  بهير عليه  حسن  جبر  السراجي 709
1 1941 فاطمه عباس زهره جاسم محمد الساعدي 710

1972 ساميه  علي اريج جليل  عبدالنبي
الجشعمي

1975 ساميه  علي ميثم  جليل  عبدالنبي
الجشعمي

3 1948 فخريه عبدالله ساميه علي  عبدالرضا االكرمي 711

1958 سميره جبار عبد الكريم عبد الرزاق
محمود الجيالوي

1966 سميره جبار ندى عبد الرزاق محمود الجيالوي 3 1941 عطيه جعفر سميره جبار محمود السامرائي 712

1966 سوريه محمد علي عبدالكريم محمد
الراضي

1970 غاليه ابراهيم صباح طه عبدالله الحياني 3 1953 سوريه محمد سهام عبدالكريم محمد الراضي 713

1942 رازقيه مصطفى اديبه محمد خضير الزيدي 1986 اديبه محمد محمود شاكر محمود الزيدي 3 1946 بهيه مصطفى شاكر محمود خضير الزيدي 714
1969 سنيه خلف باسم محمد هالل الكرطاني 2 1953 جميله عفتان سنيه خلف سلبوح سلبوح 715

1 1953 نجمه عبد الله عذراء مجيد محمود العطو 716
1975 سنية احمد صالح محمد خلف المشهداني 2 1949 بهية حمادي سنية احمد خضير المشهداني 717
1959 حميدة علي فضيلة مجيد سلمان المعودي 2 1952 نحدية حمود ستار  ذياب مسلم المعودي 718

1 1939 جسومه ماهوط زهره حسان ناصح الشميالوي 719
1 1954 اميره ابراهيم عماد امين جاسم الفتال 720
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1977 زينه مردان عدنان حسين علي جان
االركوازي

2 1953 كوكي جهان بخش زينه مردان حسين االركوازي 721

1971 عطيه محمد حامد جلوب غانم
الربيعاوي

1969 عطيه محمد احالم جلوب غانم الربيعاوي 3 1935 شكله شذر عطيه محمد اعبيد الربيعاوي 722

1 1956 شكريه محمد عفاف غني عزيز ابو الهواء 723
1972 مجوده علي امل رشيد محمد محمد 2 1956 مكيه جبار علي رسول رضا سالمي 724

1 1947 شنينه صالح علي  كاظم نجم العبودي 725
1970 ساهرة محمد قاسم عزيز محمود القصاب 2 1942 صفية كاظم عزيز محمود سمير القصاب 726
1950 كاظميه عليوي شكريه عبد الحسين سور

العكيلي
2 1953 ذهيبه عطشان علي ميحان ملوح العكيلي 727

1959 ناهدة إبراهيم االء  رشيد محمود محمود 1957 خيرية إبراهيم شاكر عبدالستار عبدالحميد
عبدالحميد

3 1954 ناهدة إبراهيم سوسن رشيد محمود محمود 728

1953 صبيحه محمد عوده هاشم حسين الربيعي 2 1956 فريده عباس عاليه مهدي حاتم الجبوري 729
1972 فاطمه يحيى ذكرى حسن عبدالحميد الراوي 2 1946 قصره خماس فاطمه يحيى محمد المال 730
1954 نبيهه سبع سوسن طه علوان التميمي 2 1946 مكيه حميد صباح حسين حمودي الحمداني 731
1979 نجمه جبر هيثم سرحان جبر جبر 2 1952 هاشميه محمد فاطمه موحان جبر جبر 732

1 1954 نشمية حسن صبيحة صالح جدوع ال فهد 733
1957 فخريه خليل نوريه سعيد خضير الجميلي 2 1947 شكريه جبر صالح كريم مصطفى الكروي 734
1964 نوعة عبود كاظمية جلوب داخل الصبيحاوي 2 1951 بنية نبهان سلوم حسين ثابت السراي 735

1 1953 فليحه كاظم سليمة جاسم صبر بال 736
1954 غند مهاوي ستوته ناهظ علك 2 1963 جلوه جابر سعديه مشتت شالكه 737

1 1952 سميعة زيدان صبحه حمادي راضي الجبوري 738
1955 دله حمادي حسنة خضير زغير الركابي 2 1978 حسنه خضير غزوان سالم مدلول الركابي 739
1953 بدريه علي سميره حسين حبيب

الخشيماوي
2 1957 جوريه مهدي صباح عوده سلمان الجبوري 740

1961 فاطمه شيرزاد نجاه عبد الله عزيز  عزيز 2 1930 توبه شيرزاد فاطمه شيرزاد خداكرم خداكم 741
1987 مكيه عذاب امال طعمه سليمان سليمان 1948 جميله عويد حسنه منادر عنيد عنيد 3 1979 حسنه منادر سعيد فرحان عذاب عذاب 742

1 1955 نشمية عبد الحسن سفانة عبد الحسين حنتوش الدباج 743
1 1952 بيبيه حسين فردوس خلف جاسم 744

1951 مهديه جاسم صبيحه مهدي احمد التميمي 2 1950 خيريه خليل سعيد محمد سعيد الخفاجي 745
1 1956 كرجيه حميد صباح لطيف احمد الفراجي 746

1960 صبحه محمد اميره عبدالله طه الحيالي 1963 ملكه محمد محمد علي جاسم جاسم 3 1936 عوفه عبد صبحه محمد خطاب خطاب 747
1954 ناهده حبيب منى سلمان داود كرخي 1971 صبيحه رؤوف عصام سمير فخري العبيدي 3 1949 سنيه محمود صبيحه رؤوف علي العبيدي 748

1 1949 حسنه غالي سعده ساجت خلف الدراجي 749
1957 فضيله عبود سعديه لعيبي شرهان شموسي 2 1954 عليه جميل صباح سلمان ناصر العبيدي 750

1 1945 هديه جبار سعديه يوسف محمد البياتي 751
1 1952 رسمية علي سليمة صالح عباس الزبيدي 752
1 1956 نهودة نجم سعدون رزوقي عموري السعيدي 753
1 1956 زبيده غالم سعدي عبد الصاحب محمد علي

الخميس
754

1960 حميدة ورد خلودة بدر اسماعيل الزبيدي 2 1952 فاطمة حسن صبحي خلف عباس الخزرجي 755
1965 صديقه كاظم حيدر جبار محمود العبيدي 2 1934 نجاة حسن صديقه كاظم محسن معتوق 756
1949 رگيه   عامر سعدية كاظم  حسين القريشي 2 1952 زهرة  عجيل سعدون عبود حمدان القريشي 757
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1 1949 كميلة صالح سلمان محمد سلمان الخفاجي 758
1 1952 نروه كاظم صبريه فرحان شراد العامري 759
1 1947 بهيه رشيد صبيحة صالح طالل الخكري 760

1955 حمده نجرس زهره محمدحسن كاظم الربيعي 2 1950 كيالنيه عبدالله صباح نوري ابراهيم الحصان 761
1944 وبرية حسن بدرية عيسى نعمة نعمة 1973 بدرية عيسى محمد صدام محمد محمد 3 1946 نعيمة عبد الله صدام محمد خلف خلف 762

1 1942 بالمه علي سعدونه فالح موسى موسى 763
1 1946 ملكيه طاهر فائزه حمود كاظم الحجامي 764
1 1953 امينه مهدي صبحي حسن علوان الخفاجي 765

1967 وحيده جبر سعاد صدام طاهر حمد 1992 سعاد صدام حسين سعيد طابور
المنشداويلبومحمد

3 1950 موحه عداي سعيد طابور محمد المنشداويلبومحمد 766

1 1942 جواهر سليمان صبيحه هالل فرحان فرحان 767
1 1951 عصمت حسين سالمة  عبدالكريم باراني باراني 768

1959 فضيله محمد قاسم
محمد

هاشميه قاسم محمد داود 1954 فضيله محمد قاسم
محمد

انور قاسم محمد داود 3 1972 بثينه زكي
تحسين مهدي

فاطمه تحسين مهدي البياتي 769

1 1956 هيله دعير سعدون شخير جبيشه الحريشاوي 770
1 1939 رديفه حمودي صبيحه غركان يوسف الشمري 771

1967 صبحه عبد فائق منعم علوان
العيثاوي

1964 صبحه عبد هند منعم علوان العيثاوي 3 1943 فطيم علي صبحه عبد حمادي العيثاوي 772

1953 مكيه عباس شفاء عبد الحميد جاسم الدراجي 2 1949 نجيبة حميد صالح فالح عِوَض  الراوي 773
1 1954 خميسه  ابراهيم صبرية عبدالحسن حسين

البوعالين
774

1991 شهناز احمد محمد حسين علي العاني 2 1952 صبيحه حامد شهناز احمد عبدالعزيز الجبوري 775
1 1951 غازية كاطع فدعه عبد الله  عودة عودة 776
1 1936 خيرية عبد الحسين صبيحه حسن عباس الجبوري 777
1 1937 زهره حسين فرحه حسين حزام الكناني 778

1983 سناء مطلوب احمد صفاء حسين العاني 1963 رسميه محمد انتصار سامي حسين العاني 3 1941 بسهيه خطاب صفاء حسين شاكر العاني 779
1963 نزل زويد كريمه حلو ذويه

الشريفي
1955 كاشيه شنيف بسنه عباس مريشد الشريفي 3 1951 رضيه نجم سلمان ناعور مجرور الشريفي 780

1 1945 سعدية محمد صباح حميد مهدي النعيمي 781
1950 زهرة عبدالخالق سميرة صادق جواد النعيمي 2 1953 خيرية عباس فضيلة عباس عبد العبيدي 782
1974 سعادة عبد الصاحب علي جابر عبيد النقيب 2 1955 غنية  علي سعادة عبد الصاحب عبد الكاظم

التميمي
783

1953 ناكة عبد الحسين هناء مجيد عباس الجشعمي 2 1953 سنية  عايد صالح عداي سلمان الجميلي 784
1949 كماله علي انيسه حبيب سلمان الفتيان 2 1949 اسيه عبد اللطيف صالح داود حبيب الراوي 785

1 1956 خيريه علي فاطمة  محمد علي البياتي 786
1 1947 موزة جبر صايه حسن صالح صالح 787
1 1950 اكرام حسين فاطمة تقي عبد الموسوي 788

1933 امينه محمد رسول عبد الكريم علي كريم الجزار 2 1912 أمينه محمد رسول فالح علي كريم الجزار 789
1977 نوال يحيى سجى علي نجم الدين 2 1955 جبرية حسين سعاد هاشم هادي الكناني 790

1 1956 فضيله مرحب سكينه كاظم راضي العسكر 791
1976 صبيحة مرزة مثنى رشيد ابراهيم الخزرجي 2 1948 خضيرة جواد صبيحة مرزة قدوري لويس 792

1 1952 مهدية علي فريدة محمد شالل حبيب العزاوي 793
1 1950 زهره حمزه فاطمه محمد ساجت الزبيدي 794
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1957 كنتوله محمد ستار ربيع حمود حمود 2 1955 هنديه صبار فضيله عباس صباح صباح 795
1 1947 بدريه سلمان فتحيه جواد حسن الحجيه 796

1966 نمشه مشعل ضياء الدين صباح
خشمان المعاضيدي

1971 صبحه خشمان االء عبد العزيز مشعل
المعاضيدي

3 1940 نوره عبد اللطيف صباح خشمان مطر المعاضيدي 797

1958 صديقه مهدي سناء عبد الحسين  عبد الهادي
سعودي

2 1955 عونه خضير سعد ابراهيم عبد الرحيم احمد 798

1 1949 نجية احمد فاطمة حسن محسن نجم 799
1 1933 حسنه علوان شمسه جاسم حمادي المشهداني 800

1953 شلبه جاسم عذبه مرهيج خليف العجيلي 2 1945 ريمه عباس سعيد حسن سلمان العجيلي 801
1 1954 نوفه سليمان صبيحه جدعان خلف الدليمي 802
1 1949 جيهين حمدالله نافله زيدان خلف الكناني 803
1 1956 سميعه محمد سهام ابراهيم عمران امارة 804

1966 سليمه عبدالحسن امير عبدالجبار يونس الالمي 2 1950 كلثوم جياد سليمه عبدالحسن مهاوش الالمي 805
1953 سعده فياض غنيه خضير ابراهيم المساري 2 1947 عسله محمد ضاهر محمد يوسف الفلوجي 806
1947 فائقة شفيق فوزية فاضل سلمان العساف 2 1944 امينة خلف عامر عبود خلف الجبوري 807

1 1955 هاشميه هاشم سمير جبر عطيه المصلوخي 808
1972 سهيله فاضل عالء جواد كاظم الكعباوي 1978 سهيله فاضل نجالء جواد كاظم الكعباوي 3 1946 شنينه ثجيل سهيله فاضل حمود الكعبي 809

1 1935 غنيه كاظم فهيمه علي كاظم الجبوري 810
1956 خيريه محمد سعاد طالب حسن الطالب 2 1953 فرجه عبدالرزاق قاسم حسن حسين حبيب 811

1 1939 زهوه حسين سليمه ابراهيم محمد الخياط 812
1948 سعاد ابراهيم انعام عبد الوهاب عبد القادر

القره غولي
2 1944 وفيقه جمعه عامر رجب علي الراوي 813

1961 حمده رجه بشرى عبد الله مخلف حمداني 2 1956 غازيه مخلف طالل احمد رجه الفالحي 814
1 1955 جروه عديل قاسم صيوانم بنيه بنيه 815

1960 جماله اخليص زهره حسن كاظم كاظم 2 1956 فاطمه معن كاظم عبد جازع السراي 816
1961 زهره كميل منى زيدان عبد االمير الدجيلي 2 1947 نجيه كميل فالح عبد الوهاب عبد العبد 817

1 1950 زكيه توفيق سهام علي حسين البيضاني 818
1949 بدربه احمد ضمياء حميد كاظم ابو الزم 2 1948 شلتاغه عطيه طارق خالد حسن الحمداني 819
1961 منى عباس ايمان محمد حسين الصراف 2 1954 كريمه محمود طل عبد الفتاح عبد القادر الدلى 820
1970 ظفيره نصيف عامر فليح حسن المشهداني 2 1922 خزنه صالح ظفيره نصيف جاسم المشهداني 821

1 1927 سرحه روضان طالب شتران سنبل الزوبعي 822
1965 طلبه جبار نعيمه محمود حسن 2 1950 مهديه احمد طلبه جبار احمد الجنابي 823

1965 سنيه ارحيمه علي صدام اسماعيل
الموزاني

1971 صبريه محيبس قاسميه لولي رحيمه السويعدي 3 1937 شنونه مطيلج سنيه ارحيمه غضيب الموزاني 824

1 1950 نشمية فهد طارق احمد وهيب السامرائي 825
1959 بهيجه رضا هند عزيز عبد الواحد الموصلي 2 1953 رسميه رضا عادل علي هادي الخنلي 826

1970 سنيه حسين عباس علي حسين بشاره 1968 چماله قاسم صبيحه جبار حسين الحلفي 3 1956 عليه عباس سنيه حسين حميد ناصح 827
1970 فتنة شيخان عدنان جبار زبون

الربيعاوي
1972 جويدة حمود نهلة جبار عبيدش الربيعي 3 1939 صبية سهر قتنة شيشخان جويلي الربيعاوي 828

1 1945 فاطمة كول محمد سنوبر سليمان محمد اركوازي 829
1 1953 عجوة عبيد فيصل حلو ساجت التميمي 830

1954 وغموثة محمد هنيدي مطشر عبد الزاملي 2 1963 ايه محسن سهام مهدي طرفه عزيز 831
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1970 فوزية محمد زينب طة ياسين الساعدي 2 1951 سكنة جبر فيصل هادي هاشم المفرجي 832
1961 شكرية غيدان ناهده عباس شاكر شاكر 2 1937 ضويه كاظم عباس شاكر حسون حسون 833

1 1954 شكريه محمود فوزيه ظاهر يوسف العبودي 834
1964 غنيه سلمان امل عبد االمير سلطان 2 1951 امينه حمود قيس حاتم حسن 835

1981 عادله عبدالكريم سيف عادل فرج الراوي 1989 عادله عبدالكريم محمد عادل فرج الراوي 3 1955 بدريه صالح عادله عبدالكريم حمود الراوي 836
1 1953 صبريه كنيهر سليمه عبد سيد العطواني 837

1949 عوفة رسن زهرة كريم جبر الفرطوسي 2 1944 جكاره فياي كاطع  يعقوب مارد الفرطوسي 838
1971 كاظمية عيدان هيثم كاظم جبارة الفريجي 2 1940 باكيت حسن كاظمية عيدان صالح المالكي 839

1976 زهيه حسن رغد محسن صفوك العامري 1972 فوزيه سعد عقيل شكر محمود محمود 3 1949 جسومه عمران فوزيه سعد ضاحي ضاحي 840
1952 زهره حسين هناء هادي صاحب الحلي 2 1945 بهيه جاسم عادل عبدالحكيم علي الخزرجي 841
1991 سلمى صالح ذر طارق عبد الطائي 2 1949 نسيمة احمد طارق  عبد محمود الطائي 842
1953 زهره عبود بثينه علي خليل القصاب 2 1951 خيريه عبود كاظم عيسى مهدي الدجيلي 843

1959 نجمه عبدالصاحب حيدر سيدرحيم سيدعلي
السيد

1963 حمديه عبدالصاحب ابتسام كاظم حسين السعدوني 3 1946 جسومه كاظم كافي عبدالصاحب سعدون الالمي 844

1 1955 حميدة بردي طالب مهدي صالح فنش 845
1 1951 سباهيه عبدالله سهامه شنين هويس الوائلي 846
1 1953 صبحه جعفر سليمه مهدي دنان القريشي 847

1958 جروة حميد وداد مجيد حميد المشايخي 1985 وداد  مجيد سيف طارق عبد القادر
المشايخي

3 1948 عفيفة محي الدين طارق عبد القادر عمران المشايخي 848

1959 عمشة حسين حمدية ناصر عليخ الحجامي 2 1950 فتحية حسين ظافر عبدالجبار سعيد البزاز 849
1 1955 وحيده شارد طالب عبد حميد سويداوي 850

1980 سعديه مجيد زينب قاسم داود 1970 صبيحه سلمان مؤيد رشيد سلمان الخزعلي 3 1943 وفيقه حسين قاسم داود سلمان 851
1 1950 فضيله جبوري طارق محمد مهدي الطياوي 852
1 1951 زهرة حسين سهيله حسن هاشم ال شبر 853
1 1954 وبريه جاسم سليمه زامل حسن الكناني 854
1 1954 علية غالي سناء جبار عبود الخفاجي 855
1 1942 فرحه جبر شريفه مهاوي سعد الفريجي 856

1956 سليمة عليوي ابتسام عبد الصاحب
عيسى التميمي

1959 سليمة عليوي انتصار عبد الصاحب عيسى
التميمي

3 1946 سليمة عليوي سنية عبد الصاحب عيسى التميمي 857

1 1951 هديه عباس قادر محمد احمد الخواني 858
1 1955 سكنه موسى قبيلة داود علي السعدي 859
1 1955 عليه احمد قاسم محمد فزع فزع 860

1970 زهرة  ياسين بشرى  ناجي  زيني  زيني 2 1955 فضيله  غبد علي فوزي  عبد الحسن  محمود  محمود 861
1 1947 نوفه عنوي عايد عبدالله فرحان الزوبعي 862

1960 غنيه مهدي فاتن احمد مصطفى العبيدي 2 1955 نعيمه  عبد الوهاب طالل جميل نوري العزاوي 863
1954 زنوبة نجدي خالدية خلف ثجيل البهادلي 2 1949 حسنة عباس قاسم نابت بريسم البهادلي 864

1969 حميدة رشيد سليمة هاشم علوان
الحمداني

1972 ضحية مرزوك حسين جاسم ناصر ناصر 3 1938 حسنة جاسم ضحية مرزوك خايف الزوبع 865

1956 حميده محمد فاطمه رشيد كاظم الدليمي 2 1951 صبريه اسماعيل طارق صبار علوان  الدليمي 866
1982 سميره علوش عالء عبد رحيمه المحمداوي 2 1950 بلوه لفته سميره علوش سويهي الشويلي 867
1959 صبريه نجم بنت الناس جري عبيد ورداني 2 1947 هلوه خليف سهيل مزيعل صالح الغريباوي 868
1956 زهره خلف جميله محمد احمد المشهداني 2 1952 عليه حمادي عباس محمد احمد المشهداني 869
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1 1956 ورده عباس سهلة حمود رسن الهليجي 870
1 1956 شمسة عبدالله فيحاء عبد الرزاق خلف البهادلي 871
1 1953 رحمه منديل ايوب كساره حسين العزاوي 872

1947 ماجده درع عنود حميد ضاري المحمود 2 1951 سعده خميس عبدالعزيز كردي سليمان 873
1 1953 فاطمة جواد عبد الصاحب يوسف مهدي عكيبان 874
1 1952 فيضه عباس شالل عكش رمضان بلحاوي 875

1963 حليمة مهدي سميه سلمان رشيد القره غولي 2 1951 عوفة عباس عبد الكريم محمد عبود الكرغولي 876
1 1955 خديجه جناح شكله عبد زاير الجنابي 877
1 1948 حكيمه مجيد عبد اللطيف احمد رشيد الخزرجي 878

1955 حسنة زاير ايمان حسين جاسم ال
ربيع

1967 كميلة محمد حسين حافظ عبد الباري مهدي 3 1942 فاطمة محمد حسين كميله محمد حسين علي علي 879

1 1947 نعيمه غالي ماجده وائل رحيم الربيعي 880
1 1950 جسومه خلف مالح  مهدي حسين التميمي 881

1954 مريم امين هناء عبد الله جاسم العزاوي 2 1946 صالحه محمد عبد الكريم احمد طه الدليمي 882
1956 نعيمه مندوب سليمه كاظم جلوب ال ضمد 1965 بهيه خريجوري رعد الزم مجبل المحمداوي 3 1951 فاطمه عليوي شونيه هاتو عداي الفهداوي 883

1969 صبرية حسن عادل ناصر هاشم الحسيني 2 1952 زهرة كاطع صبرية حسن جبر ابو الدنين 884
1 1955 شفيقة ماشة ليث خميس عابدين المحمد 885

1956 زهره عبد بدريه امتاني راشد راشد 2 1945 مكيه حسن عبد الواحد شيال صبر الذهيباوي 886
1977 ليلى زوين عبد الودود سعيد عبود

السعدي
1986 زاهدة زوين فرح عبد السالم جودة السعدي 3 1950 ضفيرة شاهر ليلى زوين راضي السعدي 887

1990 فاطمه باقر دعاء صاحب صادق الدفاعي 2 1951 مزكايه مجيد صاحب صادق جعفر الدفاعي 888
1 1952 وفيه حسون لبيبه حسين عباس الحسان 889

1968 اميره فليح عصام سلمان احمد
الجوراني

1974 ليلى عبد العال ضحى جابر فليح الدجيلي 3 1952 اميره عزيز ليلى عبد العال باقر ناصر 890

1 1948 زهرة سباهي صبرية قاسم حامي البهادلي 891
1950 شوفه حسين كاظميه محيل شويع شويع 2 1949 مكيه سعيد صالح فرج شويع الالمي 892
1955 حمديه عباس بسعاد جواد عمران النعيمي 2 1951 خيريه ساجت عبدالستار جبر حسين النعيمي 893

1 1950 فضيلة علي عبد القادر عبد المجيد عبد القادر
القيسي

894

1 1953 حسيبة حسن عبلة  شحاذة محمد العاني 895
1964 هظيمه حمدان نجمه عبدالله عطيه عطيه 2 1955 غزاله علوان عبدالله خضير محمود شريف 896
1957 سليمه جواد فوزيه رشيد عبيد الخزعلي 2 1952 مريم جواد عبد الوهاب ستوري عيسى العامري 897
1970 كطيه حبيب سعاد محمد خضير االنباري 2 1942 وضحه حسن محمد خضير معيلي االنباري 898

1 1954 رضيه رسن صبار عاتي صابر المهناوي 899
1947 نورية هادي ليلى عبد الرزاق سلمان

الجابري
1969 ليلى عبد الرزاق ميسر محمد داود الخزرجي 3 1936 زكية علوان محمد داود حسون الخزرجي 900

1954 صبحه كريدي سميره جاسم محمد الهيتي 2 1958 نوفه عالوي عبدالرزاق جدوع شالل العكيدي 901
1961 فاطمة هاشم كريمة حنتوش عيدان التميمي 2 1955 صبرة جبر لطيف  لطيف غياض الطائي 902
1957 زهرة عباس احتصار شهيد حسين شبع 2 1951 حمديه علي محمد ديوان طاهر العذاري 903

1 1956 فاطمة علي عبد الستار هاشم محمد اسعد غالم 904
1950 جميله حسين اعتدال علي لطيف الكبيسي 2 1945 ختمه عكاب عبد القادر فرج جروان الكبيسي 905

1956 ساهيه محسن خليفه نعمه عليوي
البهادلي

1965 ساهيه محسن حنان نعمه عليوي البهادلي 3 1966 زهره محسن كريمه رشيد لعيبي الربيعاوي 906
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1 1953 ماجدة نوري كلر كريم نورالدين نورالدين 907
1 1940 كنوة جبر كليمة خضير حسب الهالل 908

1950 زهره منصور غند عبد الحسن جحيلي
المقدادي

2 1986 غند عبد الحسن لواء حسن مشكور الزبيدي 909

1957 عليه محمد ايهان اكرم داود نيازي 2 1955 مهديه داود عبدالمنعم غفوري معروف السامرائي 910
1955 كميلة علي ليلى عبد الرزاق السالم

العكيلي
2 1953 علية محمد عبد الحميد  شاكر حميد المحامدة 911

1 1954 ملكه عباس كلثوم علي حرج حرج 912
1 1955 عليه حوران ليلى عزت  محمد الالمي 913

1958 صيته طابور صالحة مجبل علي الوكاع 2 1945 عديلة إبراهيم عبد الله ذياب وكاع الوكاع 914
1958 قداحه محمد باسمه علوان حسين العمران 2 1951 زهره علوان كريم عبد الحسين عباس العمران 915
1951 حسنه مجبل فاطمه مدلل منصور المنصوري 2 1946 عليه كاظم عبد الكاظم  سند راشد  المنصوري 916

1 1954 وجرية احمد عبد نزال صلبي الدليمي 917
1 1945 زهرة  كاظم كريمة عبد الحسين جواد العبدان 918

1958 سعدية فهد ابتسام فخري عبود
الجنابي

1993 ابتسام  فخري عيسى عبد الواحد احمد
الجنابي

3 1940 عيدة سريع عبد الواحد احمد  حسين الجنابي 919

1 1941 حمرية حسن كريم عبد غدير الفرطوسي 920
1963 مديحة صبري منى  أكرم  جاسم الزنكناوي 2 1953 عليه حسين عبد الحافظ  عبد اللطيف جاسم

الزبيدي
921

1 1947 حسنه حسين شكريه بدر مشكال الدلبوحي 922
1 1945 كاشيه شذر صبريه كوطع محيسن البنداوي 923

1975 صبريه مناتي عصام هاشم خماس العقابي 2 1940 غند عليوي صبريه مناتي شافي العقابي 924
1 1955 حمده حسين عبدالستار حمادي  محمود المشهداني 925

1957 صبيحة سلمان هدى فاضل محمد غريري 2 1955 ثمينة عباس محمد  ناصر حسين الدباغ 926
1986 ليلى غالم مصطفى زهير حسين

الموسوي
1988 سعاد حسين رويده سمير عبدالحسين

النقيب
3 1955 ملوك علي ليلى غالم علي علي 927

1949 فطيم ضاهر عليه ناصر محمد المجرص 1975 عليه ناصر صبيحه عبد علي المجمعي 3 1940 منيره صباح عبد علي محسن المجمعي 928
1956 كلستان علي ليلى عثمان فرحان فرحان 2 1955 حسيبه توفيق عبد المنعم سلمان شالل شالل 929
1957 صبريه ابراهيم سعاد محمد سعودن الكرخي 2 1955 عطيه سعدون صادق خشيف فرج الدفاعي 930

1 1949 حمده محسن صبريه خلف محمد االبيض 931
1968 بتله  عبد شكرية رشيد  يوسف

التميمي
1963 جماله  عبد رحمان  ماجد  يوسف  التميمي 3 1941 عليه شالل ماجد  يوسف  علي  التميمي 932

1 1950 هاشميه فرج عبد الكريم سلمان عبد الكريم
النعيمي

933

1964 فوزيه عطيه ليلى خلف عناد الدليمي 2 1942 علويه محمد عبد الرحمن محمد غضبان راشد 934
1969 ديره علي سميره عبود شاهر نعيماوي 2 1956 كافي شاهر صاحب بلبول خليل كفيفاني 935
1950 فتة حمود رسمية هاشم عبد الله الخويلدي 2 1937 نوعة سطام كيضة حسين رهيف الصريفي 936
1958 غنيه علي انتصار محمد سلمان الخرج 2 1956 بشيره عباس كمال محمد حسن الطياوي 937

1 1956 سكنة قاسم صباح حسن عبدالله 938
1966 خيريه صالح افتخار شهاب احمد عباس 2 1950 زهره محمود عبد المنعم  عبد الكريم احمد احمد 939

1 1953 زهره عبيد شنان حنون سلمان الجنابي 940
1949 طيارة عباس باسمة كريم عارف عارف 2 1942 نورية حسين عبد المنعم اسماعيل يوسف

الجبوري
941

1 1951 سوده علي عليه محمد حسين المعموري 942
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1 1955 بدريه جبر مصريه  مردان غانم سعدي 943
1 1956 سلمى  داود علي  رفيق علي الخالدي 944
1 1955 رسمية حسين ضوية كاظم مصطفى علي باش 945

1956 هدله شرقي زهيه محمد منصور العامري 2 1945 هدله شرجي عليه محمد منصور العامري 946
1 1956 وفيه حميد عفاف طالب علي الدهان 947

1952 هيله علوان عزيزه عبد حسن
الجبوري

1960 كريمه علوان سليمه عبدالله حسن الجبوري 3 1955 هيله علوان عزيز عبد حسن الجبوري 948

1970 صينيه محمد هاشم جبر والي الكعبي 2 1915 عكيده وشال صينيه محمد رباط الجناني 949
1971 صبريه محمد حمديه حريز زامل الطائي 2 1954 فاطمه داغر صبيحه ضامن عبود البهادلي 950
1955 خديجه حسن جعفر صالح مهدي 2 1956 حسونه زيدان عفاف كريم عبدالله 951

1 1952 غثيثه نهار علي دواي نصر الزوبعي 952
1964 ضواهن سنيد سليمه محيسن راضي الكناني 2 1922 تويوه مطيلج ضواهن سنيد عليج الكناني 953
1972 عليه علي هيثم احمد عبد عبد 2 1947 عفرة جاسم عليه علي طعيس طعيس 954
1960 نوريه اسماعيل وداد رحيم  عباس السعدي 2 1956 جميلة حمد علي جاسم حمود الجنابي 955

1 1953 نعيمة سبع مديحة عبدالله  ياسين العزاوي 956
1 1944 تاجة سعود عليه محمد حسون 957

1960 مكيه عبد الرسول قصي خليل ابراهيم
قنبراغا

1965 ساهره جمال علياء حسين علي اليوسف 3 1939 وفيقه محمد مكية عبد الرسول مهدي الوكيل 958

1972 صبيحه كاظم خالد عطيه خلف السعدي 2 1952 موحه صحن صبيحه كاظم عطيه 959
1945 نعيمه محمود صبريه ابراهيم احمد العصامي 2 1966 صبريه ابراهيم صالح حسين هادي العصامي 960
1965 نجمة عبيد ميسون نعمة حمود الجبوري 2 1947 حسنة حمود علي عواد حمود الجبوري 961
1953 فاطمه ناجي افتخار حميد سعيد الربيعي 2 1948 فضيله علي علي هاشم محمد السامرائي 962

1 1956 عيده شبيب طليعه عناد فارس الزيدي 963
1956 مناره سرهيد حياة مجيد علي القريشي 2 1952 شاهيه زهير طعمه سغيح كرير القريشي 964

1952 حنشه بديوي فاطمه لفته جبر
الحريشاوي

1970 فاطمه لفته صباح طاهر عوده الحريشاوي 3 1943 طاكه مختاض طاهر عوده نعمه الحريشاوي 965

1 1939 زنوبه خميس مكيه داود عيسى التميمي 966
1953 سنيه مبارك كاظم مطيلب غالي الوائلي 2 1953 عذبه محمد صبيحه شرشاحي غالي الحفر 967
1976 صبيحه جمعه بيداء ثامر فالح الالمي 2 1954 حتم لعيبي صبيحه جمعه خريبط خريبط 968
1955 حسنه علوان فوزيه جدوع محل العيسى 2 1955 كرجيه علوان علي عباس صالح صالح 969
1957 نظيمه محمد قبس عبدالكريم عبدالباقي

عبد الباقي
2 1947 مريم احمد عليه علي اصغر فتاح البياتي 970

1979 صبيحه عبد
الحسين

احمد  عبد العباس عبد الساده
البديري

2 1954 صفيه جابر صبيحه عبد الحسين موسى
الخفاجي

971

1956 نجمه ابراهيم سعديه عباده عبود الحمداني 2 1956 حكمه علي مصطاف مطلك عبود الحمداني 972
1 1955 وضحه خضير عدنان غافل محمد الزوبعي 973

1960 هديه صالح امل عبد سبع دهلكي 2 1954 كرمه فهد علي هادي رويني دهلكي 974
1 1945 فضيله حبيب مليحه زاير حمزه 975

1945 كريمة سليم هناء محمد نشأت
عبدالرحمن االورفه لي

1973 سعاد مجيد محمد علي عدنان نشأت االورفه
لي

3 1933 كريمة سليم عدنان نشأت عبدالرحمن االورفه لي 976

1 1955 شنينه ساير صديقه عكيش مشكور العتابي 977
1962 حياه  جبار سعاد عبيس لفته ال عبيد 2 1953 خيريه عبود معن صادق حمزه البصراوي 978
1951 كلثوم عبد العباس رشيد ياسين زباله الرفاعي 2 1946 وصف عليوي مهدية خماس مزعل الخالدي 979
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1971 علية منصور اقبال محمد عذوبي الربيعي 2 1939 ريجة مطشر علية منصور عويد الطائي 980
1 1945 بدريه الزم صبيحه جلوب صحين الدخيني 981

1957 نجمه عبود ايمان عبد األمير محمد حسن
الجميلي

2 1949 رفعه عبد محمود كاظم حسين الجوعان 982

1953 وجيه حسن محمد قاسم محمد الفرطوسي 2 1949 زكيه جبوري ضويه هادي سلمان خيالني 983
1957 فضيله علي جاسم محمد حبيب

التميمي
1980 بشرى حميد اميره خميس عواد التميمي 3 1953 فضيله علي عذيه محمد حبيب التميمي 984

1 1950 نجيه عبود مكي عباس عبد الرضا الجنابي 985
1 1952 زليخة عبد الجبار مكارم محمد عبد الحمراني 986
1 1954 بيبيه دنان عليه حسن عبود الزبيدي البوجميل 987

1948 نعناعه  سهم خالديه علك جابر الحريشاوي 2 1966 خالديه علك محمود غازي جلوب الكاظمي 988
1 1953 زهيه علي مكيه حسين ابراهيم مساري 989

1966 زكيه محمد بشرى رزوقي محمد عبيد 2 1955 نجيه اسماعيل عدنان مكطوف ناصر الرفيعي 990
1961 فضيله محمدعلي سلوى مسلم جبار اغاني 2 1951 شريعه علي محمود علي حسن الحسيني 991
1964 ضوية محمد سلمى محمد علي وادي الدهلكي 2 1954 بنية محمد صالح حمد جواد الدهلكي 992
1952 مكيه محسن بلقيس علوان حسين

البياتي
2 1951 فوزيه قاسم عصام هاشم عزت عزت 993

1991 شذى عبد الرضا فاطمة الزهراء منصور حسين
الزينل

2 1953 رباب علي منصور  حسين هادي الزينل 994

1 1946 حميدة حمود مظهر جواد كاظم البكري 995
1 1952 زينب عبدالله عدنان عبدالكريم محمد المشهداني 996

1957 نعيمه ابراهيم سعاد خضير ياسين الجنابي 2 1951 نجمه عبد الله علي حسين سهيل سهيل 997
1957 فندية يوسف وداد عبدالمحسن خلف العكيدي 2 1951 ريمه حسن علي خضير حسن العكيدي 998

1 1954 سليمه شكر عدويه علي كاظم السامرائي 999
1961 جاسمية محمد نضال علي ماري الشويلي 2 1956 طاكه ثجيل طارق جهاد محسن الدلفي 1000
1945 زكيه مهدي شكريه رسول حسين العذاري 2 1946 فاطمة حسن محمد علي حسين العذاري 1001
1955 رشده نايف حسنه حبيب حمد الزوبعي 2 1964 رشده نايف علي حبيب حمد الزوبعي 1002
1942 سعدية عباس سامية محمد هاشم الهاشمي 2 1945 ارسيلة محمد علي عبد الجليل حسن العبودي 1003
1962 عاريه حافظ مجيده جواد كاظم العكيلي 2 1954 لهموده حافظ طه عاجل خفيف العكيلي 1004
1952 هرسينه محمد نجاة  حيدر فاضل الوندي 2 1952 صبيحة سلمان طالب ياسين كاظم الكروي 1005

1 1947 عنه داود علي حمادي حسين العكيلي 1006
1954 شكريه عبدالجليل زهره علي صالح العالوي 2 1946 بهيه صالح مهدي سبتي مهدي عالوي 1007

1 1947 مكية خلف عفاف أحمد عالوي عالوي 1008
1970 فخرية فرحان كريمه عبد حسين حسين 1950 حسنه علي جماله حسن دريج دريج 3 1974 جماله حسن عالوي عبد عواد العامري 1009

1970 برنجي حمدان كفاء فاضل كاظم العزاوي 2 1956 كطايه خضير طالب عبدالرضا ماش العبادي 1010
1 1940 ماهيه ابراهيم غسان احمد نائل الجبوري 1011
1 1945 وضحه حمادي نظيمة عبد صالح الجبوري 1012

1960 روضه حمزه سلمى مغير مرزه بلحاوي 2 1949 سكنه عكال عبد االمير  حسين مرزه الجبوري 1013
1976 غازية علي حسين فاضل سالم البو عامر 2 1942 جميلة  حسين غازية علي حمد البو عامر 1014

1 1941 رحيله علي عباسيه خميس عبود الزبيدي 1015
1 1950 شهية عبيد ناصر حميد عطيوي الفرجاوي 1016
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1 1955 حوشيد حسين عبد الزهره عبد الحسين فرحان
الموسوي

1017

1 1955 نعناعة  راضي نجدية عبد الرضا عطية الجيزاني 1018
1968 نجاة مصطفى ماجد صالح مهدي السراج 1993 اسماء ثامر ايات ماجد صالح السراج 3 1943 زهرة غالم نجاة مصطفى حسن الموسوي 1019

1956 نبيهه عبد القادر لمياء محمد حسين حسين 2 1947 صالحة جاسم عبد الرحمن  حكمت عارف عارف 1020
1960 ليلى طالب ميسون عبدالمجيد علي علي 2 1952 نهيدة علي ظافر حسين رشيد رشيد 1021

1 1954 زكيه رحيم فاخته خليل صالح العطشان 1022
1956 هديه عليوي فضيله علي شريف الغالبي 2 1941 هديه عليوي نشميه علي شريف الغالبي 1023
1956 ثجيله خضير رحيمه خليفه وزن الغالمي 2 1955 تاليه نعيمه عبد الرحيم محمد طريخ الركابي 1024
1956 خوري محسن سهام جابر محمد الصليخي 2 1952 كميله عبود عبد الرحمن محمد هوبي الجبوري 1025

1 1956 فاطمه ناصر عائده عبد كشكول زبيدي 1026
1953 صفيه محسن صبيحه كاطع ديوان غريري 2 1947 سريعه نجم عيده عليوي عاصي غريري 1027
1961 كسيره ناصر مديحه مظلوم جوده الغريباوي 2 1954 غاته عبد عباس رهيف خليف الغريباوي 1028
1952 مدلوله شاهر مزهج سهيل عبدلله عبدلله 2 1953 رابعه جرو عواد ساير نجم الخالدي 1029

1949 حمزية مزعل تغريد احمد حسن االمي 1951 بانو كوهر زهرة كوهزار حسن الخالدي 3 1942 حمزيه مزعل عادل احمد حسن االمي 1030
1949 شكحه زوير جريه حسن كعيد المحمداوي 2 1944 فاطمة كاطع عبد الكاظم مجبل  صحن المحمداوي 1031
1951 نصيره نجم اياد عبود مجيد شربه 2 1940 صفيه موسى نوري فليح حسن شربه 1032
1967 نمره كناد عليه عبد الحليم سلمان

الزبيدي
2 1953 ضلمة حسن نمرة كناد عودة الزبيدي 1033

1968 لميعة جاسم دالل اصغر علي صبائيات 2 1954 ملكية محمد ناصر حسين حسن المطيعي 1034
1 1952 فريجه مهدي عادل هادي حمودي الربيعي 1035

1958 سته عباس وداد سلمان عزت العزاوي 2 1956 جوريه سلمان فاضل سبع حميد العزاوي 1036
1960 طيره محمد انتصار فنجان حدحود حدحود 2 1941 نجيه حالوي طيره محمد عبود عبود 1037

1 1945 حيده مكحول عمشه محمد منادي المعاضدي 1038
1961 ركن سلمان ليلى رضا راشد الموسوي 2 1954 زنوبه محمود نعيم محمد علي احمد الزبيدي 1039
1958 نورية محمود بشرى نجم عبد 2 1940 صديقة كاظم نورية محمود مبارك البغدادي 1040

1981 انوار طالع زينب سمير علي حوز 1973 مي يوسف خلدون ساطع حسن الدجيلي 3 1948 بوال مارتين مي يوسف عبود الجبوري 1041
1984 سعديه طعمه خليل عبد الكريم جابر

جابر
1954 ركن موشي سعديه طعمه حبيب السراي 3 1951 ليلوه راضي عبد الكريم جابر كاظم كاظم 1042

1963 عويده احمد قيسيه عبد الرزاق حنطان
الدفاعي

2 1946 فرحه ليلو ناظم حسون محمد الدفاعي 1043

1953 ساجده عبد العزيز لمئ صالح مهدي التميمي 2 1946 سعده احمد عياده عداي عبيد 1044
1964 حرشة  سلطان سليمة عويز عباس الشباني 2 1953 راهية مبارك فاضل عطية جياد الكروشي 1045
1963 زهره مطلك رابعه جبار منشد البهادلي 2 1955 نصره سعدون عبد العباس عبد علي مطلك

البهادلي
1046

1955 داريه خدام فخرية حيال عبود كراغول 2 1952 صالحه دخيل عبد الرزاق حسين شنتاف كراغول 1047
1978 نجله رضا حسن علي فاضل دروش 2 1953 بدريه محمد نجله رضا نصيف الطائي 1048
1962 زوينه حمد ناديه عزيز حمود الباويه 2 1946 عذبه مزعل ظاهره جواد مظلوم السلطاني 1049
1961 رسميه  عزيز بشرى  صباح  عبد الغني

التميمي
2 1956 صبريه  داوود نجم  عبود  شذر  شذر 1050

1 1954 سعدية جمعة ناهدة ابراهيم علوان العزاوي 1051
1 1955 رشيده جاسم ناهده انصيف جاسم العبد فاضل 1052

1956 كواغد جبر سلمى زويد حسين 2 1950 حسنه طاهر عباس حمد خويط جناني 1053
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1955 نوفه فرحان زهور جاسم عبدالله
غريري

1977 غازيه ابراهيم اسعد احمد حسين غريري 3 1953 بهيه محمد غازيه عبدالله ابراهيم غريري 1054

1955 صبحه كاظم نشميه حمود علوان العكيدي 2 1956 حسنه علي فاضل احمد خضير الجبوري 1055
1957 فانوس رحيم ماجده علي حسين العيني 2 1950 فانوس رحيم نجيه علي حسين العيني 1056
1970 فاطمه كريم عمر عبدالرحمن نعمان الربيعي 2 1956 نسيمه رضا فاطمه كريم خليل خليل 1057
1967 عيده رشيد هادي عواد محمد محمد 2 1947 هالله زيدان عيده رشيد خضر الحلبوسي 1058
1947 مريم  طالب لؤي  احمد محمد البجاري 2 1945 فهيمة محمد فاتن  فرج جمعة البياتي 1059

1 1950 صفية مراوح نجاة كاظم عبدالجليل عبدالجليل 1060
1962 نجاة هاشم رضيه هاشم عبيد ال ابراهيمي 2 1950 شكريه ليلو نزار حسن نعمه الموسوي 1061
1954 فهيمة كرجي زكية عبود عليان 2 1945 ذيبه محيميد عاشور حمد محمد زبيدي 1062

1 1941 حياة كاظم نوال حسن عبدالرسول كمال الدين 1063
1962 غنية كاظم ايمان حمودي مهدي ابو الحساب 2 1956 بيبيه احمد عبد االمير مهدي كاظم جناح 1064

1 1954 خديجه حمدان نوال احمد اسود التميمي 1065
1 1954 جسرة جبر نجاة حاوي شعالن ال فتلة 1066
1 1947 فاطمة  تقي عبد الرزاق  فتاح مراد المندالوي 1067

1962 فضيله
عبدالعباس

سعاد عبدالشهيد عباس
العضله

2 1955 بدريه عباس عمران عباس سلمان الدايني 1068

1 1953 هنديه زويد نعمه حمزه علي المياحي 1069
1951 زهره احمد نسرين عبد الستار عبد

الجبار الحافظ
2 1951 حد الزين حسين فارس حسن حسين بدى 1070

1961 كيفيه محمد ازدهار حميد محمد محمد 2 1956 قسمه محمد غازي عبدالعزيز عيسى الجبوري 1071
1970 مكيه زغير حسين والي مطير فرهود 2 1942 فريجه نثير عبد الحسين مطير فرهود فرهود 1072

1 1955 صبريه ميرة عادل سوادي عيسى الدراجي 1073
1 1943 رقيه مرتضى نجيه عباس كاظم العبادي 1074
1 1944 شمسه حماده نجاه كاظم علي العوادي 1075

1957 عليه محمد طه حميد عبود كراغولي 2 1953 فخريه داود فاطمه صالح سالمه السامرائي 1076
1953 مكية وني صبيحة كاظم عباس الرجيع 2 1951 كاظمية حمدان عبد الزهرة   سلمان عبد السادة

الصبيحاوي
1077

1954 جماله صالح فوزيه دفار سالم الساعدي 2 1954 بهيه سالم عبد االمير جازع داخل السواعدي 1078
1 1951 غازيه جلود نوري شريجي سدخان الزيدي 1079
1 1940 جميله حسن فخريه محمد علي 1080

1950 شكريه شكري سهيله يوسف عبود الدهان 1982 سهيله يوسف حيدر فالح حسن كاشف الغطاء 3 1951 فوزيه عبدالحسين فالح حسن عبدالرسول كاشف
الغطاء

1081

1966 فهيمه كاظم سميره عزيز ناصح
الزاملي

1972 فهيمه كاظم عروبه عزيز ناصح الزاملي 3 1946 حمده سعد فهيمه كاظم مغطي الموسوي 1082

1959 صبرية خليفة وثبة خليفة وحيد الهاوي 2 1950 حكيمة محمد يحيى حسن حمادي الخفاجي 1083
1981 فضيله عباس رداد حميد حسن 2 1949 فرحه محسن فضيله عباس محسن 1084

1 1944 زهره عبدالله عبدالرحمن محمد خلف العوادي 1085
1954 تركيه مهدي عاليه عبد اللطيف حمزه

الثابت
2 1949 حضيه هزاع فرعون اعجمي عبود الجنابي 1086

1 1944 عيده شاهين فضيله ضاري خميس الجنابي 1087
1 1951 فضيله ابراهيم فليحه حسن عطيه المشهداني 1088

1963 مكيه حسين ازهار هادي علي البياتي 2 1950 مهدية جواد عبد الهادي عباس ذياب االعرجي 1089
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1 1952 نايفه حمزه فهيمه حمد نومان البكاري 1090
1 1942 صبيحه خلف هادي مهدي صالح التميمي 1091

1973 وفية حسن ميادة عبداالمير
عبدالرحيم عبدالرحيم

1971 خانم نعمة علي محسن محمدعلي الموسوي 3 1933 بدرية عبد وفية حسن عبد عبد 1092

1 1943 نعيمة رسول فريد عبد الشهيد حسين العبادي 1093
1 1952 خميسه عباس فليحه حسين علي الفضيلي 1094

1967 علية ياس ابتسام مجبل عبد العامري 2 1956 ويزي خضير عبود حسين حسن العامري 1095
1964 فرحه هراط قيس سالم عماش 2 1937 حمده حمد فرحه هراط صحن 1096
1951 عليه حمد خيريه جسام محمد الجبوري 2 1952 حنده صالح عبد وهيب وادي الجبوري 1097

1973 رسمية عبد علي ياسر امين ابراهيم دبة 1975 فائزة محمد اسماء حسين حمود حمود 3 1954 امينة ابراهيم فائزة محمد حسين العبيدي 1098
1971 سعده كركز نوفه هادي نغيمش 1966 كرجيه عيفان عادل فرحان نغيمش الحمامي 3 1930 امينه سعيد فرحان نغيمش زوين الحمامي 1099

1 1954 عيده طالل فائزه عبدالكريم رشيد الجنابي 1100
1955 بدريه سعيد نعيمه منشد ابوالليل االغراوي 2 1945 بنيه صبر عبدالجبار فرحان شليج الغراوي 1101
1959 هديه نجم صباح عبد احمد المطرجي 2 1951 خميسه محمد فخريه شباط جسام العكيدي 1102

1 1951 سعدية محمد هيفاء علي حسين حسين 1103
1 1949 شاكره عبدالله عبدالفتاح كمال ابراهيم الكيال 1104

1963 بدرية عبود خالدة حميد اسماعيل الخالدي 2 1955 فخرية عبدالله عراق وطن مجيد الرجب 1105
1957 سليمه غيدان سهيله مهدي ابراهيم برزنجه 2 1955 زهوه رشيد عبدالهادي ناصر جامل الشمري 1106

1970 فضيله عبيد كريم عليوي عطيه
المعموري

1976 نضال تركي هاله حسن عبيس اليتاوي 3 1942 ناعس نايف فضيله عبيد عالج غراني 1107

1954 حضيوه كزار بهيه دعير كريم السوداني 2 1949 ثنوه سعد عبد الله محمد معيدي السوداني 1108
1 1948 وعد حافظ وداد سلمان علي الزركان 1109
1 1949 زهره سالم نوشه  عطيه جودة الغراوي 1110

1956 فخريه عمر مؤيد عماش عبد الله 2 1951 امنه عمر فريال مسلم دغيم 1111
1 1953 زهره غانم عبد ثجيل شمخي الطليباوي 1112

1954 سكنه صفر حسنه فرج جارالله الجابري 2 1952 مكيه طعمه عبدالحسين فياض ناصر السوداني 1113
1962 فطيم سلمان بشرى موسى جواد العامري 1979 وضحة حسن رواء عبد موسى العامري 3 1937 فطيم سلمان عبد موسى جواد العامري 1114

1961 فرجه زين حسين علي حمادي حمادي 2 1937 ورده محل فرجه زبن عالوي حلبوسي 1115
1 1947 مطره كهف واجد جريان عبيد 1116

1956 كلفه نايف فليحه عباس علوان المعموري 2 1950 شرفه نايف هادي كربول شمران المعامره 1117
1956 سعديه رجب جنان يوسف حسين الجميلي 2 1952 حمديه عباس فوزي نايف لطيف التكريتي 1118
1957 امينة  محمود سندس حسن خضير الجميلي 2 1948 امينة محمود فريال حسن خضير الجميلي 1119
1973 فوزيه احمد محمدعلي عواد عليوي الجبوري 2 1950 منيره محمد فوزيه احمد سالم الجبوري 1120
1943 شنينه سلمان بدريه كاظم راضي الدلفي 2 1935 مصيعه عاصي عبدالله علي سعد الدلفي 1121

1953 كريمه قدوري هيفاء احمد محمود الزنكي 1978 هيفاء احمد احمد فوزي ابراهيم القيار 3 1942 ملكيه اسماعيل فوزي  ابراهيم عبد الرحمن القيار 1122
1949 عجميه كرز جميله احمد خلف

الجعافري
1960 فخريه احمد صبيحه حسين بريس 3 1957 عجميه كرز عبد الهادي احمد خلف الجعافري 1123

1 1949 مدلوله حريبي عجيل رزاق كاظم العكيلي 1124
1 1943 ترفه سلمان فضل احمد اضحيوي الزوبعي 1125

1971 فضيله نجم صباح ابراهيم خلف
الشورتاني

2 1943 عليه محمود فضيله نجم عبد الشورتاني 1126

1947 حليمه حسين ويه علي عباس الربيعي 1953 دله عباس قند عبد الساده محروث االماره 3 1952 حليمه حسين عبد علي عباس الربيعي 1127
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1956 خيريه هاشم سهيله عبد راضي المالله 2 1950 بيده حريز عبد كاظم جبر المالله 1128
1956 عليه حسين تسواهن سلمان نجم القريشي 2 1955 فرحه جبار عبدالمنعم علي حسين العطواني 1129

1 1951 فاطمه شعير عربيه مشحوت ناصر الدراجي 1130
1965 فضيله محمود عدنان محمد صالح الجبوري 2 1945 عليه عطيه فضيله محمود علي الجبوري 1131

1 1923 نكيه خويلد عبده ناش علي مكصوصي 1132
1959 خديجة حمود سعاد محمد علي ابراهيم

الخفاجي
2 1956 فضيلة حمود هاشم علي سالم العبيدي 1133

1 1954 مزيونه مطر عجميه زيدان رثيع سويد 1134
1 1956 رسميه ناجي فوزيه خضير عبود شهيده 1135

1964 حمدة عيال ليلى عبدالغفور احمد عزاوي 2 1954 غنيمه عبدالحسن عبدالستار علي حسن حسن 1136
1970 هناء عبدالغفور عطارد حسن مهدي المطوري 2 1950 فخرية حمودي هناء عبدالغفور شاكر القيسي 1137
1963 مناهل هادي سميره احمد عوده التميمي 2 1942 لهو ثجيل هاشميه دايه شمال الحسيني 1138
1985 وفيه صالح ضياء فاضل فرحان جوذري 2 1955 حوريه صباح وفيه صالح حسن ال خودر 1139

1 1944 حسنه حسين عبدالهادي يوسف سعيد الزبيدي 1140
1 1956 لبيبه منصور فكراء شاكر محمد الحمداني 1141

1944 عنيدة شباط صبيحة جاسم كرخي رديني 2 1927 صبيحة جاسم عبداللة كاظم كرخي الرديني 1142
1959 نزهة جلود خالدية حسن كاضم البو محمد 2 1953 خديجة داود هديه بريسم ساجت التميمي 1143

1959 صفية اسماعيل بدرية جبر جحش العزاوي 1957 سعاد كزار شكرية محمود عرسان العزاوي 3 1950 ريمة حمزة نوفة عبيد جحش العزاوي 1144
1959 نصرت داره خان وداد كاظم علي قاسم 2 1956 سوهن باقر عبدالحسين مطرود عبدالحسين

الخزرجي
1145

1 1954 صبيحه عبد القادر فائزة احمد رشيد الدليمي 1146
1967 قبيله ياسين نصره جواد عذيب السفاح 2 1954 بدريه عباس علي  لعيبي جباره المحمداوي 1147
1959 ساجده عبد الستار انتصار عدنان محمد علي

المفتي
2 1948 نشميه عبد الله قيس عبد العزيز محمد سعيد

الطبقجلي
1148

1970 بتول مهدي رقيه جواد علوان طواجي 1951 ملكة  جسام سعديه محمود سلمان الشطاوي 3 1968 حليمة محمود علي عطا الله علي  التميمي 1149
1952 بهيه صغير عفاف دعير صحن الضمداوي 2 1970 عفاف دعير علي  كاظم فاخر الضمداوي 1150
1954 حمرية حمد سامية جري مطيلج جري 2 1948 نونة مخيلف علي حسين خليفة البديري 1151
1966 غويه جبر والء كاظم حمادي مفرجي 2 1956 نوريه جبر علي نعمه عباس الزبيدي 1152
1962 صبريه جمعه امل رحيم حسن الساعدي 2 1955 ردوعي خنيفر علي خسته حسن الساعدي 1153

1 1951 ملكه علوان كريم حسن علي العكيدي 1154
1962 سعاده سلمان صبيحة جبار شديد

الفرطوسي
2 1955 وبرية جاسم علي رحيمه دراي الفرطوسي 1155

1976 جميله مويع احمد عالوي ناصر المرياني 2 1952 سنيه مطشر عالوي ناصر حافظ المرياني 1156
1 1955 وبريه زويد علية شريدة سلطان البوجناني 1157

1954 بهية رشيد ضوية ياس خضير النداوي 2 1961 ضوية ياس فؤاد فاضل تركي النداوي 1158
1942 ضيده نزال كظيمه حميد حمد الصجري 1968 هوره صالح زاكي حسن محسن محسن 3 1934 ضيده نزال كاظم حميد حمد الجنابي 1159

1962 سعديه عيدان ماجده حاوي عبود الشحماني 2 1955 باشه خلف علي عطيه عبيد البدري 1160
1950 مريفه علي مهديه سلمان مهدي الركيباوي 2 1947 مريفه علي كرجيه سلمان مهدي الركيباوي 1161
1961 حسنه علي نجله حميد جاسم العميري 2 1944 كمره خلف علي جسام محمد العميري 1162
1979 كميلة جالب غسان محمد لفتة الجنابي 2 1946 زغيرة حسين كميلة جالب ختالن الجنابي 1163
1953 ميريه كاظم فوزيه احمد جاسم ظاهر 2 1950 طياره جميل كامل جسام ظاهر الرشيد 1164

1 1952 مكيه علي عليه عبد الحسن حساني الشمري 1165
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1955 غنية عبدالجبار فارس رياض مهدي حيدر 2 1974 جميلة سعيد ليلى علي حكيم الخزرجي 1166
1963 كفايه صالح علي محيسن مزعل الدليمي 2 1929 هاشميه محمد كفايه صالح محيسن 1167

1 1955 شايعه ماري علي  رحم فزيع الالمي 1168
1949 زنوبه عبدالحسين حسيبه حسين خدام الوائلي 2 1975 حسيبة حسين عمار صباح سلمان الوائلي 1169
1951 سامية مذري سلوه احميد فياض الجنابي 2 1943 رفعه نوار قابل مرفوع فرحان الجنابي 1170
1976 ليلى صالح عالء جواد رضا الموسوي 2 1952 فوزيه حميد ليلى صالح عبد الوهاب حمام 1171
1974 قنديلة صالح عبدالحميد محمود سليمان

المشهداني
2 1937 زهرة حريش قنديلة صالح حسن المشهداني 1172

1 1945 عكب فرعون عليه عبدالحسين صريم الشمري 1173
1 1936 عفيفه حسين قحطان سعيد كريم الصالح 1174

1950 زونبة حميد حسين زامل حسين ال بركات 2 1965 عنيدة دويج عسلة مطر علي العكيلي 1175
1954 جماله حمد فليحه دحام فرحان فرحان 1955 غادريه كريم نهاد عبد اسماعيل الكرطاني 3 1947 ندوه خلف كميله اسماعيل عباس كرطان 1176

1967 فوزيه  محمد فيصل  علي محمود العزاوي 2 1947 خديجه  محمد فوزيه محمد شبيب العزاوي 1177
1963 بهيه  محمد عليه هزاع حسين الفلوجي 2 1947 هدوهده خضر كريم احمد حسين الفلوجي 1178

1971 حليمة دحام سراب محمد حسين العزاوي 1965 كريمة رشيد عباس طاهر حسين العزاوي 3 1940 جويدة جاسم كريمة رشيد سلمان العزاوي 1179
1969 قاسميه جثير حوري جبر العيبي الفريداوي 2 1956 ليلوه جبر علي خان جبار مرعب المالكي 1180
1951 جاسمية  محمد امل  هاشم  جعفر  السواعد 2 1951 دله محمد عيسى  حافظ  محمد الساعدي 1181

1 1951 زنوبه علي عليه رضا علي الجعباوي 1182
1973 كرجية احمد ابراهيم محمد حسن

سامرائي
1981 ليلى احمد انتصار احمد مهدي النيساني 3 1951 فرحة علوان كرجية احمد حبيب سامرائي 1183

1959 فاطمه محمد نضال مرزه حمزه الكريطي 2 1952 سعديه حسين لبيب نوري علي الكناني 1184
1940 عنيبه دوازه مكيه غضيب محمد الدراجي 1967 حريه عليوي فاطمه محسن ناصر دراجي 3 1960 مكيه غضيب علي جليل ناصر الدراجي 1185

1 1952 عسله عوده عفيفه كحامي مهوس الشمري 1186
1961 بدرية  كاظم حليمة حسين مهاوي  سواعد 2 1953 فليحة  رسن عليوي  وحيد وادي حسين  الموزاني 1187
1956 ثجيله عضيو فاطمة علي تويه المالكي 2 1975 فاطمة علي علي حسين ناهي العاشور 1188
1940 حدهن حافظ مليكه شغاتي مرهج االمي 2 1951 بنيه مختاض علي كريم عبد البو علي 1189

1 1953 مكيه احمد كاظميه محمد عبد خليوي 1190
1980 عليه يوسف حيدر عبد الكريم جاسم

الربيعي
2 1954 تايه فضل عليه يوسف كاظم الجناحي 1191

1954 سعيده كاظم صريح عبد الكريم عبد
الصاحب الفضلي

2 1990 اديبه عبد علي عال صريح عبد الكريم الفضلي 1192

1 1944 غلوه معيجل كحيط مطشر عبيد العكيلي 1193
1 1937 وضحه خاجي عالوي بساس خلف كناني 1194

1951 منعوته جعفر رفيعه حسين حمود الجبوري 2 1952 خيريه حسين علي حسين صادق الجبوري 1195
1954 حسنية قنبر نزيهة علي محمد البياتي 2 1954 جماله صالح علي اكبر نقي  علي الجواري 1196

1 1945 اعتبار عبيد عليه حسين جوده المياحي 1197
1 1955 نبهية غفور كيولر فارس رشيد رشيد 1198
1 1954 نفيسة نجم الئقة عباس سلمان العزاوي 1199
1 1949 ضحية جار الله عطيه ثجيل سلمان القرغولي 1200
1 1947 فتنه محمد غاتهن جاسم مراد الكعبي 1201

1947 عجيله حسن علي سلمان زاير ربيعي 2 1953 ياسه حمزه عليه عليوي عاشور ربيعه 1202
1961 فاطمة امين سلوى جواد خلف الخطيب 2 1953 فاطمة عيدان قحطان عبدالله عودة الغريري 1203
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1953 فتوره صالح دنيا وهاب عباس المفرجي 2 1947 مهديه صالح كامل شاكر محمود كروي 1204
1 1941 سكنه  حنظل عفره  لوله  كاظم  الكورجي 1205
1 1953 لعيبيه كانوس عوفه راضي سعيد السوداني 1206

1959 جهديه مال الله كريمه طالب حسن العميري 2 1952 حمديه لفته علوان عباس جبر الكريمان 1207
1949 حسن بجاي عيدة لفته علكم

الجريخي
1967 عيدة لفته حسين علي خضير السراي 3 1933 فطيم نبيت علي خضير فارس السراي 1208

1985 لميعه صادق سيف محمد شهاب الخالصي 2 1951 فطومه حمادي لميعه صادق وادي الوادي 1209
1959 نجيه رفيق مشاعر زكي اسماعيل العباسي 2 1955 نجيه رفيق قدوه زكي اسماعيل العباسي 1210
1949 عيده حمزه عذاب جوده كاظم جنابي 2 1937 نجمه كمر قسمه نوفل طالل طالل 1211
1973 نصرة نجيب فراس فؤاد علي الراوي 2 1946 حميده قدوري نصرة نجيب عبدالله الراوي 1212
1951 هدله سلمان مائده عباس حسن جنابي 2 1943 كمره عبود محمد مجبل راشد غريري 1213

1 1942 زهره فرحان محمود عبدالله علي فرحان الكرخي 1214
1 1948 زهره محمد مريم عيسى نجم الزبن 1215
1 1945 فردوس سايه مير مريم ولي ماماخان قلونس 1216

1979 غازيه مشاي صفاء  فاضل  حنون  عبودي 2 1954 كاشيه موزان غازيه مشاي عليوي الجبوري 1217
1 1955 عوفة سعدون فالح حمزة عيدان الربيعي 1218

1966 غنيه ابراهيم هدى علي حسين البوفهد 1960 فخريه حسين قحطان نصيف جاسم دلييمي 3 1943 حسنه رشيد غنيه ابراهيم عبدالله الدليمي 1219
1 1940 فخرية محمد مجيد رشيد عبد الله العبيدي 1220
1 1949 محيصة صحن فخرية عباس حسن الساعدي 1221

1971 فاطمه حسين ناديه جالل نريمان البياتي 2 1943 نصرة كريم فاطمه حسين بشير البياتي 1222
1955 شويعه نعيمه فرحه فرج عبد عون

المكصوصي
2 1962 حميده علي فاضل مزعل عبد عون المي 1223

1970 نوريه خماس امينه مجبل مطلك النجادي 2 1956 فنيصه عجمي محمود كبر كريدي النجادي 1224
1961 مديحة عبدالرحمن انتصار يحيى رضا الحلبي 2 1941 جميلة حمادي مديحة عبدالرحمن جاسم ال سليم 1225
1955 فتحيه جاسم امل محمد فرمان العزاوي 2 1956 منوه فرمان محمد غائب حكمان العزاوي 1226

1 1937 جميلة حسن مديحة عبد سرحان العبيدي 1227
1956 فطومه شكر ازهار عبدالرزاق  اسماعيل االغا 2 1954 ناهده اسماعيل محمود علي جميل العزاوي 1228

1 1952 فضيله صادق فريال مكي علي ارناوطي 1229
1 1955 نعيمة حسن فاضل محمد علي صالح القزاز 1230

1949 عبدة عيسى ملكة ادام مشعاب الصعب 2 1950 عليه  رشيد محمود محمد جاسم النداوي 1231
1972 فاطمة فرحان ازاد موسى عينالي 1975 كيفية علي ليلى باوه نزار مندالوي 3 1950 عزمت قادر فاطمة فرحان عزيز 1232
1964 منتهى ستار عبدالكريم مهدي احمد

ياسين
1976 ضويه كاظم زهراء سعيد محمدعلي الحكيم 3 1950 سكن جواد فتحيه مهديه احمد ياسين 1233

1977 فضيلة  سالم سميره حسن محمد 2 1949 نعيمة جاسم فضيلة سالم وادي 1234
1964 مهدية مهدي سوسن صبري شهاب الخزرجي 2 1947 فطومه عبود مصطفى عبد اللطيف سلمان

السامرائي
1235

1 1954 ذيبه جاسم محسن نايف جالب جالب 1236
1968 صبريه صالح شكريه محمود محمد محمد 2 1948 ذيبه حمادي محمد حبيب حمادي حمادي 1237

1 1943 حمده جاسم غنيه حسين محمد العنكبي 1238
1 1953 فتينه عناد فاتن حبيتر علي الفكيكي 1239
1 1941 فطيم سلمان محمد عناد جبر الفهداوي 1240

1970 فضيلة خليل زيد محسن علي الزبيدي 2 1944 عونة محسن فضيلة خليل رشيد ال اسماعيل 1241



2018 476093

2018 50201

2018 266033

2018 171628

2018
440950

2018 37134

2018
257591

2018 678536

2018 526510

2018 324226

2018 75977

2018 205822

2018 431396

2018 491955

2018
79976

2018 134836

2018 197458

2018 548530

2018 461057

2018 119576

2018 621839

2018 606035

2018 64312

2018 616872

2018
217588

2018 110968

2018 652984

2018 287993

2018 223369

2018 418357

2018 665606

2018 147093

2018 453415

2018 98279

2018 269876

2018 232101

2018 601030

2018 444751

1 1951 سكنه قيم فخريه حاتم معن البيظاني 1242
1955 جوهر حسين لميعه مهدي هادي هادي 2 1951 رضيه جاسم غنام عبدالله حمود الدليمي 1243

1961 فاطمه محمد رجاء صبحي عوده ابوكراع 1962 فاطمه محمد سندس صبحي عودة ابو كراع 3 1945 فخريه احمد فاطمه محمد حيدر كرخي 1244
1 1951 فخريه عجرم فالحيه بالسم مهاوي المذخوري 1245

1955 صبريه خلف لمياء محمود زكريا عبد الرزاق
علمدار

2 1941 نظيره محمد محمد فتحي عبد الغفور عبد الرزاق
علمدار

1246

1 1946 هديه خضير محمد وهيب مهدي الجنابي 1247
1945 لميه جاسم اعتماد خليل ابراهيم

البيروتي
2 1939 زكيه يوسف محمدسعيد عبداللطيف مصطفى

المدرس
1248

1956 خيرية احمد اكرام عباس محمد البياتي 2 1947 حياة صالح محمد سعيد منجي الزيني 1249
1 1944 حسبيه محمد محمود محمد شاكر شاكر 1250

1961 فائزه سعيد رائد عماد مهدي االعرجي 2 1934 فاطمة محمد فائزه سعيد ابراهيم االعرجي 1251
1 1948 هديه حمد غانم وادي عباس ال غانم 1252

1947 عزت الياس اكرم زمان هواس 2 1955 زينب غيدان فردوس علي الياس 1253
1 1937 دهن حسن فاطمه مدب جاسم باطيه 1254

1962 ازغيره محيسن ابتسام منصور حسين الدراجي 2 1954 كامله فتين فاخر خدر بويع العطواني 1255
1970 لمياء كامل عبير  محمود  عبد الجبار

الهاشمي
1952 ماجدة محمد سحر نوري علي الزويد 3 1958 ماجدة محمد محمد  نوري علي الزويد 1256

1 1946 جاسمية محمد فرحان  حسين خضير العطواني 1257
1961 مديحه محمد قاهره عباس احمد عجيلي 2 1951 شعيع محمد محمد نصيف جاسم جاسم 1258
1949 جميله جواد فتحيه مهدي جاسم المرهش 2 1947 فطيم احمد محمد جميل عيسى 1259
1972 ركنه عبد الواحد نوال علي ثرثار الخالدي 2 1954 جميله مسربت محمد ذيب سرحان الزوبعي 1260

1 1947 جرية عطية فاطمة محسن رسن رسن 1261
1960 فاطمه حسين امل جاسم محمد العزي 2 1951 عمشه حسين محمود حسن عليوي العزي 1262

1 1944 علية محمود مريم  جاسم محمد 1263
1958 حواطه سلمان حريه عبدلله حمود الشويلي 2 1951 سنيه مسلم فرحان عبدالحسن سلمان الشويلي 1264
1969 خلفة علي اقبال خليل ابراهيم المشهداني 2 1953 خديجة ابراهيم محمد عباس محيميد المشهداني 1265

1968 غند فرج بتول شوتي ضمد ال
ربيع

1960 هيلة شاوي عبدالله غضبان ضمد اليرزج 3 1937 تفاحة شغاتي غند فرج سلطان ال ربيع 1266

1956 فاطمه رشيد ايمان محي علوان المعثم 2 1949 سعديه علوان مجيد محمود احمد الجنابي 1267
1 1955 منسيه ماجد فالح عبود شافي المالكي 1268

1952 طليعه ياسين صبريه صالح رشيد العزاوي 2 1951 فوزيه رشيد محمود عيدان حمد الدليمي 1269
1 1952 فضيلة علي فتحية جعفر مجيد الفارسي 1270
1 1955 زهره عناد فالحه عطروز مطلك السوداني 1271
1 1948 عنيبه  عوفي فرحان سلمان عبيد  الظاهري 1272

1961 وضحه خلف خميسه اسماعيل خلف خلف 2 1953 عيشه خلف محمد حميد احمد الذميمي 1273
1 1943 حمديه مطلق محمود جواد فياض فياض 1274
1 1956 فخريه كاظم غنيه حمزه عبود الجنابي 1275
1 1944 دلبر حسين فضيلة رضا عباس الجابري 1276

1958 جميلة  محمد انعام ياسين شبيب االسدي 2 1955 فاطمة مجيد محمد حسين محمد جواد حيدر الحيدر 1277
1 1954 صبرية علي مديحة جبار هربود الجنابي 1278

1970 مجده نوفل طه ياسين ابراهيم الجبوري 2 1956 جماله عذاب مجده نوفل كشاش الجبوري 1279
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1961 فخريه عبد سلوى ابراهيم سلمان الجبوري 2 1955 سميه عبدالوهاب محمد اسماعيل ابراهيم الكروي 1280
1 1954 عليه حسين مريم عبد الرحيم عبد الرزاق

العبيدي
1281

1 1948 كنومه عنيفص مجيد عبد الله  عزبه الدليمي 1282
1968 فوزيه  حردان ندى شهاب احمد البياتي 1942 خديجه احمد قحطان محمد جميل العاني 3 1967 فليحه احمد محمد خالد محمد العاني 1283

1 1945 خديجة علي غنية سلطان شمسي 1284
1 1945 حسن حسن فخرية حمد حسن  الشريفي 1285

1958 ساجدة عطا مها صالح خضر العلوي 2 1943 بهية محمد فتحي حسين ناصر الزبيدي 1286
1956 بدرية   خنياب بنيه  داود  سلمان   العطوان 2 1953 صالحه    جساس قاسم   كاطع  مطير  العطواني 1287
1964 فطيمة عزيز خيرية راشد خرباط خيكاني 2 1937 شيالة عجيل فطيمة عزيز  حميد خيكاني 1288

1 1951 ليلوه حرفش قسمه حميد جاسم الربيعية 1289
1 1954 فاطمه محمد ناهده عبدالكريم حسين الدليمي 1290

1976 فوزيه غازي احمد صاحب منصور العذاري 2 1943 فهيمه عبدالكريم فوزيه غازي عليوي الطائي 1291
1978 ناهده سعيد مامون خليل ابراهيم المشهداني 2 1944 صبحه محمد ناهده سعيد خضير خضير 1292

1 1941 محنايه ناصر كاظم حسن بديوي الساعدي 1293
1 1944 زنوبه مشيمش كاظم جعفر ابوالهوش عكبي 1294

1971 فطيم عزيز سعاد محمد خلف التميمي 2 1932 رابعة داود فطيم عزيز جواد التميمي 1295
1 1954 هيلة حنش فوزية عبد المحسن سيد ياسين 1296
1 1955 ضحية دريج نجاح مخلف ناصر محسن 1297
1 1956 فهيمه حسين فوزية حسين شمخي شمخي 1298
1 1952 جيتاية دهام مكية غضيب مجيش الدراجي 1299

1949 زهرة جعفر مكية امين مصطفى ال عيسى 2 1938 نزهت مهدي فؤاد مجيد مصطفى ال عيسى 1300
1979 نورس مهاوش هديه حمزه دعيجل الزوبعي 1973 منيفه مردل حامد مفضي سعود الزوبعي 3 1922 خميسه عبد منيفه مردل حطاب الزوبعي 1301
1956 فضيله علي حسيبه محسن شغي كنانه 1969 فضيله علي سعد محسن شغي كنانه 3 1932 طاكه علي فضيله علي دلي الكناني 1302
1957 صفيه عباس ندى عبد الهادي موسى

السلمان
1950 نجيه ابراهيم ظاهر محمد ظاهر العزاوي 3 1956 بتول عبد الله نجلى يونس علي الحيدري 1303

1949 ليلوه عرايش ليلى جاسم مطر شموسي 2 1938 جايهن فهد فلحي  جبار صكر شموسي 1304
1964 نجمه كمر وفاء ستوري غفوري ال شنون 2 1953 نجمه كمر نجاة ستوري غفوري ال شنون 1305

1 1954 بدله عبود قسومه حسن فرج 1306
1952 حربيه جميل فتنه بشير عمر خطاب 2 1947 صبريه حميد منذر يوسف احمد الزهيري 1307

1 1956 فوزية عبدالوهاب مها عبداللطيف حسن الحديثي 1308
1971 منى سامي سرمد سامي رشيد السلمان 1982 حقيه اسماعيل نور طه صويفي الوادي 3 1949 رمزيه حميد منى سامي نذير الزرري 1309
1956 ملكة جفن فرحة سلمان عبود

العقابي
1983 فرحة سلمان سناء كاظم سلطان العقابي 3 1945 علية محمد كاظم سلطان عبود العقابي 1310

1 1949 زهية حمود مظلومة جلوب محمد حمد 1311
1 1942 ملوك قدوري فؤاد علوي هاشم الموسوي 1312

1974 فضيله شدهان سالم صالح خلف الصبيحاوي 2 1954 غدارة حسين فضيله شدهان خفي الصبيحاوي 1313
1951 بدريه رشيد طليعه اسماعيل حسن حسن 2 1947 نبيه كاظم موفق ستار جاسم الصالحي 1314
1978 فهيمه ارحيمه احمد مبدر مسلم العلياوي 2 1937 حظهن صبر فهيمه ارحيمه بدن العلياوي 1315
1955 نجية حمودي عدوية محمد حامد الموالي 2 1947 سنية عبد الجبار منير عبد الحافظ  محمد سعيد

العبيدي
1316

1 1954 يازي سعيد ناهده محمود محمد ال كريم 1317
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1973 صايه محين قاسم عبد البني مزعل
الكريحاوي

2 1951 صابه محين \ فطيمه عبد النبي مزعل 1318

1958 نبيهة حسن انتصار حسين علوان السعودي 2 1947 غنية طالب نبيهة حسن جابر السعودي 1319
1978 عفت عبد الوهاب عمر قصي حامد القصاب 2 1953 مسكيه محمد ناديه توفيق حسو جاويش 1320
1977 فطومة عرمان مرتضى كاظم رسن الموسوي 2 1948 شكلة عبد الرضا فطومة  عرمان كاطع البطبوطي 1321

1954 حفيظه مشكور صبريه حسن كاظم
الحيدري

1977 صبريه حسن عماد كاظم جبار الحيدري 3 1952 رضيه منحوش كاظم جبار كاظم الحيدري 1322

1961 كلثوم محمود اميره غناوي احمد الجاسم 2 1949 كلثوم محمود فضيله غناوي احمد الجاسم 1323
1 1945 اسمى محمود فهيمه عبدالله حمه رشيد جاف 1324
1 1952 صيته شياع نجم عبد عون عبد الله الطائي 1325

1944 رابعه ذريوه زهره لعيبي صويغر
الفرطوسي

1971 زهره لعيبي رياض  كاظم شكاصي
البيضاني

3 1930 حسنه شهيم كاظم شكاصي ضمد البيضاني 1326

1 1948 فوزيه حسن موفق عباس خضير المحمدي 1327
1947 مقبولة صالح محمدمعتز رفيق احمد القامةجي 2 1955 ماجدة نجم ميسون جواد حميد العزاوي 1328

1 1953 كظيمة حسين نجم حمد علي السعيدي 1329
1959 فرحه سالم جمهورية عوده عيدان عيدان 2 1954 فرحه سالم ملكه عوده عيدان عيدان 1330

1 1946 دوالبه جبر فضيله عبد مطر 1331
1968 ناهده عبد كوثر خليل عبد العزيز

المشهداني
2 1945 وزه صالح ناهده عبد حسن مشهداني 1332

1 1940 حميدة رمكة قدرية حسين مراد همشكان 1333
1956 زهره علي عذبة حسن علوان العامري 2 1966 زكيه صالح كاظم سلمان علوان العامري 1334

1956 فاطمه حسين زينب عبد الحسن عطيه
الغراوي

1953 هيله محمد ساميه جبار علي المحمداوي 3 1953 هيله محمد كاظم جبار علي المحمداوي 1335

1971 منى علي سحر باسم الياس الطائي 2 1950 رازقيه صالح منى علي خضر الطائي 1336
1 1956 حسن مريهج قاسم محسن حسين الشمري 1337
1 1953 جدعه جاسم فضيله جاسم صالح البوعجمي 1338

1955 صبيحه خلف
شوقي

وفاق أمجد محمد خالد القيسي 2 1955 سجوده جاسم نجم عبد منديل الشمري 1339

1 1945 زعيله خلف كاظم حنيحن سهر المشرفاوي 1340
1957 سعديه خالد ميسون صباح وهبي صباح

الدين
2 1950 سعديه خالد منى صباح وهبي صباح الدين 1341

1958 سنيه عبدالجليل حذام عبدالكاظم عزيز
الجضعان

1988 نوال عبدالكاظم دعاء لؤي منديل العكيلي 3 1952 بدريه مطشر قيس سلمان الخالق الخفاف 1342

1968 مهيه خلف محمد تركي متعب متعب 1962 حدوده احمد بدريه دحام متعب الجميلي 3 1938 سعده محمود مهيه خلف صالح الجميلي 1343
1 1955 بلقيس حسن . قهرمان كاظم قاسم 1344

1965 وداد فاضل شهالء حسين هادي الدالل 2 1942 سكنه عباس فوزيه عبدالرضا شياع العبودي 1345
1 1946 حمده طه منصور عطيه حمادي الحياني 1346
1 1949 وجية احمد نجلة عباس  محمد التكريتي 1347

1945 زنوبه سالم عطيه عليوي سيد الكناني 2 1956 خيريه عطيه فوزيه علي محمد الحمداني 1348
1 1951 نجيبة نعيثل كاظم جنيح شتيم العصامي 1349
1 1952 يازي علوان نجية ماجد حسين العنزي 1350
1 1955 حميدة لكي فالح عبدالحسن حاتم المالكي 1351

1980 فوزية عودة ضياء صباح نعمة الالمي 2 1955 غند حنون فوزية عودة علي الماجدي 1352
1 1952 صبيحه عباس نجاة هادي صالح العامري 1353
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1 1948 حليمه عبدالله منى صادق اسماعيل طبونه 1354
1975 منال عبد الغني ليث رافع حسن الياس 2 1956 مفيدة محمد منال عبد الغني محمد صالح

العكيلي
1355

1950 مريم موسى فخريه لفته عبد الله الجادري 2 1952 هيله علي كاظم ابراهيم خليفه االمي 1356
1 1954 نظيره احمد فيروز محمد علي محمد زمان 1357

1959 فطيم عناد عطيه عبد مصلح 1956 حمده سعود زينه عياش حسين 3 1951 حسنه علوان نعمه عياش حسين 1358
1980 هديه محمد نبيل عدنان محجوب

الفراجي
1984 ثلجه أبراهيم وسن عبدالكريم محمود

الفراجي
3 1946 عليه خلف هديه محمد محمود الفراجي 1359

1 1954 مطره عاصي نعيمة محمد احميد 1360
1964 لزومه عبد هناء زوير مشلوش

فريجي
1967 لزومه عبد ساجده زوير مشلوش فريجي 3 1945 بدريه علك لزومه عبد فرحان الرماحي 1361

1953 نجمة مزعل شنيدل ياسر حسين 2 1963 بتهن حسين كريمه صالح محسن مكاصيص 1362
1973 نشميه سليمان علي نايف جاسم الجنابي 1966 نشميه سليمان عباس نايف جاسم الجنابي 3 1939 فطيم صكر نشميه سليمان حمد المزاري 1363

1 1952 نظيمة عبدالفتاح ليلى عبدالحميد علي العباسي 1364
1946 هديه عبد علي نهلة جميل هاشم صالح 2 1946 جميله جواد نعيمه عبد علي حمادي صالح 1365

1 1954 وفية حسن هدى حسين ابراهيم العبيدي 1366
1968 حكيمه فؤاد وفود حسين حميد الحديثي 2 1954 نعيمه رزيك نزار ممدوح جبر الكبيسي 1367
1958 ساجدة  أبراهيم سحر  حازم  حسن 2 1956 سعدية  سعيد نوفل   سليمان  داود 1368

1 1948 فخريه مجيد ليلى محسن عباس البوسلطان 1369
1 1940 لطيفة احمد هاشم جميل عبدالرزاق العاني 1370
1 1948 جميلة حسن هاشم عناد حسين الخزرجي 1371

1949 ردسة خلف ابراهيم حمادي عداي الفهداوي 2 1951 فضيله صياح نظيره فرحان شالل المحمدي 1372
1952 وليه علي عبد السادة شبيب كياش

الزيرج
2 1956 زاهره اسماعيل ليلى خليفه محمد االزيرج 1373

1959 سكنه دنبوس فخريه جاسم غالم العكباوي 2 1956 زهره خماس كريم خلف حافظ العكباوي 1374
1 1952 عمشة حسين نعيمة غثوان والي الشجيري 1375
1 1949 حسونة  حسن نوال حميد عليوي العبيدي 1376

1987 نعيسه شنيف قيس شذر مجول الدليمي 2 1952 عذبه كرموه نعيسه شنيف غضيب الدليمي 1377
1 1941 صنته علي هديه نصار حمزة حمزة 1378

1952 نوفه عواد نشميه سلمان خلف مرير 2 1944 مريم وسمي هادي صالح خلف مرير 1379
1983 كاظمية سالمان ياسر عبدالرضا موزان

العكيلي
1975 شالشة شنيف سهامة عبدالنبي موزان

العكيلي
3 1947 علوية شالكة كاظمية سلمان عويد العكيلي 1380

1952 فليحة عبدالقادر طارق عبدالعزيز عبدالمجيد
العاني

2 1973 غنية عباس ندى كاظم منصور بركيبة 1381

1956 عذبه ابراهيم اقبال ارحيم دحام ابوالحلبه 2 1952 نجيه ناصر هادي كريم ابراهيم العبيدي 1382
1 1955 فضيله عيدان ليلى عبود جارالله العماري 1383
1 1947 علوية منصور ماجدة  حمودي قنبر شبر 1384

1980 هشيمة الطيف حازم فيصل جبر الجبوري 2 1953 نعناعة الية هشيمة الطيف مطر الماضي 1385
1976 نفيعه ريحان صباح نوار حسن كراغولي 2 1947 خميسه حسن نوار حسن عبدالله كراغولي 1386

1 1951 حريه عبد الرضا ليلى حسين مجهول العكيلي 1387
1952 زهره حمود فاطمه محمد حديد الدليمي 2 1950 هويه ظاهر هادي صالح ابراهيم دليمي 1388
1956 كميله نوري سميره سلمان شريف الراوي 2 1947 امينه طعمه هاشم اسماعيل خلف الحديثي 1389
1946 هاشميه هواش حياه جمعه حسن ال حميد 2 1960 ملكه فهد كريمه رمضان بديوي كناني 1390
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1 1950 سكنه حمادي كاظميه صبيح داغر العقيلي 1391
1976 شريفه علي كريمه عبد العزيز خضير 2 1951 حسنه ماشه هاشميه مطلب عكيلي عكيلي 1392
1961 كميله عويد هيله طعمه مريهج الالمي 2 1952 فتنه محسن كاظم ناصر فريح الالمي 1393
1950 خيرية علي زهوري محمد جواد حسين الصائغ 2 1950 علية علوان هاتف جسام عالوي السلماني 1394
1978 كميله عويد فاضل منادي حمزه الشديدي 2 1950 فطيم لفته كميله عويد خليفه خليفه 1395

1 1953 غنيه علي نعيمه محمد عبد العزاوي 1396
1950 سعده اسماعيل درويش كمر مهاوش 2 1957 فضيله حسن نعيمه خضير لطيف الجبوري 1397

1 1946 خيريه قاسم هشام محمد امين امين الخزرجي 1398
1956 بلقيس عبد علي ماجدة احمد عبود الخفاجي 2 1946 بدرية عبد علي نزار مهدي عبد الكريم المؤمن 1399
1958 هبوب هالل حربيه سهيل نايف الجدادي 2 1954 هبوب هالل نوره سهيل نايف الجدادي 1400

1 1952 امينه رشيد لميعه خضير حسون الشمري 1401
1959 هدية عبدالرحمن سعد طه ابراهيم الخطيب 1972 بتول جسام اسراء عبدالستار عبدالرحمن

السفر
3 1938 نعيمة عبداللطيف هدية عبدالرحمن سفر العاني 1402

1951 قادريه شويش مخلص علي طلك طلك 2 1960 ضهريه داود هناء عبد الساده علي االحمر 1403
1 1955 خربوطه عبيد كتبه جويد دحلوس الشويلي 1404

1960 غدوه احمد اشواق كريم ناصر ناصر 2 1944 حسنه بدر كريم ناصر بكال موسوي 1405
1 1950 ملكيه باقر هناء حميد حسين البياتي 1406

1985 نوال عبود محمد نجم عبود الجنابي 2 1949 زهرة محمد نوال عبود مبارك العزاوي 1407
1 1944 عيده عباس نوري اسود داود الجنابي 1408
1 1942 ذهيبه عبطان هوسه نايف هوس الجنابي 1409

1958 كرجية مهدي انتصار شرهان محمد مرسومي 2 1952 نعيمة حياوي لمعان فوزي جاسم االعظمي 1410
1973 كميله عزيز احمد حمزة حميد العكَابي 1974 فاطمه حميد هدى  سلمان فاضل العكَابي 3 1947 مريم حمود كميله  عزيز حسين العكًابي 1411

1 1945 خزنه مطر كميله كريدي حسين البيضاوي 1412
1981 نوفة محمد سعد ثامر فرمان الجبوري 2 1948 تولة عمران نوفة محمد وادي الجبوري 1413
1970 لميعه ابرهيم غسان عباس محمد السامرائي 2 1950 فطم مصطفى لميعه ابراهيم هيدي البياتي 1414

1 1956 فضيله يوسف نظيرة عبد الرزاق عبد القادر
التكريتي

1415

1 1956 صبيحه  محمد ماجدة  خليل  اسماعيل  السعيد 1416
1943 شيخه جاسم حسين علي فياض الحمداني 2 1953 زهره فياض نوريه خلف حمادي الحمدانيه 1417
1937 رابعه نائل حميد علي عابر الجبوري 2 1941 نوفه خسباك نشميه عباس حسين الجبوري 1418
1950 بدريه بدر زكيه عبدالله سلمان الكعبي 2 1946 زهره نعمه كاظم لفته جابر الفريجي 1419
1966 هناء بشير فراس كمال حسين الخشاب 2 1943 كتبية سليمان هناء بشير خليل الهاشمي 1420

1 1947 حياه محسن ليلى عبدالساده عبيد االسدي 1421
1963 امونه خميس جنان سلمان حميد الدليمي 2 1954 امونه خميس نوال سلمان حميد الدليمي 1422

1 1951 كميلة سعيد هناء  محمود اسماعيل الغازي 1423
1956 عجيبه غانم خيون سالم فارس الساعدي 2 1964 بدريه طاهر كريمه نعمه غانم الزهيرات 1424

1 1952 سكنه علي كلثومه محمد خميس 1425
1 1956 أمينة محمد هناء محمود سلمان الجميلي 1426

1966 كاظميه محمد حسين عليوي عبد الحسن
الربيعي

2 1941 حنشه صدام كاظميه محمد رسن الدراجي 1427

1 1954 اكظيمه جاسم كامل زغير جبار بني مسلم 1428
1964 سعديه عبيد صبريه كريم خليف المحمد 2 1942 هومه ارسيمر مطره عبيد توله العباس 1429
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1961 رازقيه عبيد سهام مهدي كربول رالثابت 2 1934 فرحه  سلمان مهدي كربول حسين الثابتي 1430
1965 هاشميه هندي هناء مزهر منشد منشد 2 1956 زينب خلف مجيد جنب محيسن محيسن 1431

1 1956 عوفه كاظم ياسين خضير عباس جنابي 1432
1966 معاليه عيدان نعيمه بويع سلمان الدراجي 2 1937 تسواهن بكال معاليه عيدان ثويني الدراجي 1433

1954 زبيده شكر سعديه عيسى علي خطاوي 1984 سعديه عيسى لينا محسن بشار خطاوي 3 1949 فطومه كمر محسن بشار عبد خطاوي 1434
1 1954 بدرية  ستوري محمد  فليح  حسن  السوداني 1435
1 1952 مديحه حمودي وفاء محمد حسن العاني 1436

1960 كاملة حسين كريمة كاظم كاطع الساعدي 2 1956 سادة علي مطر سالم كاطع الساعدي 1437
1 1939 خميسة جاسم مخلف احمد لفته العبودي 1438
1 1950 جميلة عباس محمود جاسم محمد الزرير 1439

1961 مينة حسن كريمة علي خلف 2 1952 رداعة بدر \ مهدي كريم نجم 1440
1954 طيبة جابر نجاة راضي طاهر المالكي 2 1944 غند دخيل مهدي علي مصيخي المالكي 1441
1952 فطيم جاسم فضيله محمد عبدالله عبدالله 2 1949 زينب جاسم ياسين حسين علوان علوان 1442

1 1945 كلثوم عبد الرضا مذخور حميد عبد الحسن الحريشاوي 1443
1 1947 غند فهد مهدي صالح علي الحمراني 1444

1977 مليكه حسن انوار علي فكري النجار 1965 حسنه محيسن مدينه محمد حسن الدلفي 3 1951 لطيفة حسن مليكه حسن جواد ابو حمزة 1445
1955 تسواهن حسين فطيمه صويح جاسم مرشدي 2 1948 شنجار عباس محمد لفته سعد طفيلي 1446

1 1946 فاطمه احمد وداد سليم نجم القيسي 1447
1 1955 صفية  شهاب الدين والء عبد العزيز محمد الهيتي 1448

1961 نجيه جاسم جميله ابراهيم عبود العكيدي 2 1952 رابعه مطلك ياسين عبد  حمد العكيدي 1449
1 1952 حسينيه خنجر محنايه راضي حيزاوي الساعدي 1450
1 1944 كوده عباس مغير عبيد علي القريشي 1451

1971 وداد خليل شهب شهاب احمد احمد 2 1945 فريدة سعدون وداد خليل عمر الصابوني 1452
1 1944 ثنوه سعد ملكيه محمد معيدي حلفي 1453

1975 محاسن محمدجعفر جالل عدنان محسن القزاز 1979 محاسن محمدجعفر عالء عدنان محسن القزاز 3 1947 خيريه خميس محاسن محمدجعفر محمدصالح
الشكرجي

1454

1960 فخرية عباس سندس احمد عبود الجبوري 2 1954 نزيره حسون محمدباقر هادي علو الجبوري 1455
1956 شبريه حميدي صبيحة مجمان حسون

المصلوخي
2 1949 نعناعه حردان محمد جلوب حسين المصلوخي 1456

1 1954 نورية عبدالجبار منى حميد صالح الكروي 1457
1 1953 فخريه علي محمد سعيد محمد سعيد 1458
1 1954 مياسه جاسم مطشر سعدون زايد 1459

1949 حديه محمد شهيه حسين وشيح وشيح 2 1969 شهيه حسين محمد رمضان جبر العكيلي 1460
1 1945 حديثه حسوني مطر حسن العجيل نداوات 1461

1968 وسيلة محسن حسين علي حسين خضير 2 1952 امينة علي وسيلة محسن جبار العبادي 1462
1949 عطيه رسن بتيه جابر صخي

العبودي
1952 زهره عليوي تركيه عويد عطيه العبودي 3 1945 خنشه عطب مطر كاظم دهام العبودي 1463

1984 هيفاء عبد العزيز لؤي مناف عبد الكريم 2 1952 حسيبة سلوم هيفاء عبد العزيز محمد امين 1464
1 1941 علويه خلف مدهوش عزيز حسين وارمزياري 1465

1952 ثريه عبدلله صايل منصور حسين
حسين

1978 وسميه ركاد منصور صايل منصور منصور 3 1951 شاهه طايس وسمية ركاد ربيع ربيع 1466

1949 فلحه ربح جابر هاني صالح الزيدي 2 1953 غند سيد ملكيه خلف هذال الساعدي 1467
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1957 لطيفة علي سامية سالم سلمان الدليمي 2 1951 زهرة عبيد محمد خضير عباس البدراني 1468
1955 صبيحه نجم باسمه رزوقي مهدي العجيلي 2 1959 تلبيه  ساهي محمد شاكر محمود العبيدي 1469

1 1952 رتبه عبد مهديه صالح مهدي عزيه 1470
1 1954 عونه عسل محسن فالح محسن عامري 1471

1955 تعبانه زامل جاسمية حميد عبد
السراجي

1957 تعبانه زامل هاشميه حميد عبد السراجي 3 1941 تعبانه زامل مهدي حميد عبد عبد 1472

1951 دوله عبد الكريم عاليه حسين عبود الجبوري 2 1945 هاشميه عبد محمد يحيى موسى عيونه 1473
1 1952 صدامه عبدالنبي مانع ناصر حسن الشويالت 1474

1970 عليه كزار خالد هادي مهيهي الدهلكي 1976 فاطمه خزيم ميسون مهدي مهيهي الدهلكي 3 1937 بطحه تويه مهدي مهيهي حلو الدهلكي 1475
1969 فخريه حسين سعاد قحطان رسن الساعدي 1946 عبايه محسن فخريه حسين كاظم الساعدي 3 1968 زوينه خريبط محمد علي عبد الحسين الشمري 1476

1971 سكنه جبر عليه معرض شلش الشويلي 2 1954 زهره عبيد معرض شلش يونس الشويلي 1477
1963 مهدية حميد سعدية جواد كاظم العبيدي 2 1943 شمسة مهيدي مهدية حميد مطرود العبيدي 1478
1955 زكيه جبار ليلى محمد سلمان الصبيح 2 1954 طلبه فرحان مختار نجم جباره جليب 1479

1 1946 زهره سرحان موحة اسماعيل نعمة السوداني 1480
1 1952 صبرية راضي ملكية عكاب خريبط البيضاني 1481
1 1953 بدريه خلف منى محمد محجم الطائي 1482

1964 ملكيه سلمان عيسى صالح محمد
الساعدي

1976 لطيفه سبهان ماجده جميل جامر الجعب 3 1942 فاطمه عبد الحسن ملكيه سلمان علي الساعدي 1483

1980 وداد حسن سري عبد الحميد رشيد
الزيدي

1987 شهناز قادر إسراء فؤاد حسن 3 1952 فخرية حسين وداد حسن قادر 1484

1971 نوال عبد الجبار فراس  محمد  مهدي  االماري 1979 وداد  محمد عذراء محمد  عبد علي  الشمري 3 1955 فضيله نايل وراد محمد عبدي الدليمي 1485
1 1950 هديه حسن مواهب فاضل عباس المي 1486
1 1948 كميله راضي محمد فاضل مهدي دباج 1487

1955 بدعه علي خيريه رحيم صياح الشمري 2 1947 عذيبه عيدان محمود عواد سلمان الشمري 1488
1 1947 جروه طاهر محيسن خلف صحن الماجدي 1489
1 1945 سليمه كاظم مهدي فاضل باقر الربيعي 1490

1953 خماسه مظلوم صباح خضير سالم الجبوري 2 1950 خماسه مظلوم ياس خضير سالم الجبوري 1491
1961 فوزية كاظم حبايب عبد الحسين مجيد

الطائي
2 1949 حبيبة  عبد

اللطيف
وليد احمد ياسين البكر 1492

1954 سكيه سلمان حميده خلف كريدي 2 1952 مايهن عويد منادي علي كريدي 1493
1 1954 فضيله لفته وداد حمودي توفيق العزاوي 1494

1963 رضية كاظم ليلى ده لي سلمان البو عذار 2 1955 حمدية صبر محسن شالل عبد زبيدي 1495
1 1941 مدلولة كاظم مطشر شرقي جاسم البكري 1496
1 1951 حريه حسن مديحه زغير سلمان شيحاني 1497

1956 نعيمه راشد لميعه  عبد الزهره دكتور
االبديري

2 1949 وبرية  اعبيد مختاض محسن دختور البديري 1498

1963 ركينة جبر عسلة نصيب حبيب السعيدي 2 1948 زهرة مطشر نصيف هاشم بداي العبودي 1499
1 1952 زهره جاسم هاشميه ياسر  علي الكرغولي 1500

1968 هديه رستم ليث خضير علي العبود 2 1945 صوره نور هديه رستم ابراهيم الموسوي 1501
1952 شويعه طعين عبدعلي شنيتر عويد العذاري 2 1954 حواطه ايديم هشومه علي عويد العذاري 1502
1957 هيله جوالن حسين علي زاير ساعدي 2 1933 زهره فلحي هيله جوالن عبد عبد 1503
1950 فطوم مطشر مطشر

ضاحي
حسن عمران عبود الشمري عمران

عبود عبود خاين الشمري
2 1984 حسنه خضير

خضير كاظم
نهاد حسن عمران الشمري حسن عمران

عبود عمران عبود الشمري
1504
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1959 مليحه محمد نبيهه علي دارا دلوي 2 1947 خاور هواس نعمت مينا شير 1505
1 1948 زهره بنيان وبريه يونس جياد الساعدي 1506

1954 بدرية حسين كميلة والي عودة الشويلية 2 1950 زنوبة حسين هادي صالح عنيد السويعدي 1507
1 1950 ملوك ابراهيم هيثم جمعه ريس العاني 1508
1 1955 حسنه عبيد نجمه عبد الله ليلو العبودي 1509

1960 مينه محمد علي صبريه محمود محمد سوره ميري 2 1946 فانوس  عزيز مينه محمد علي عسكر سوره ميري 1510
1982 جوريه محمد وفاء حسون كاظم الغرابات 2 1945 هضيمه بوهان هادي كاظم حسون الغرابات 1511
1972 ونسه لعيبي صالح حسن ماشاف الجنابي 2 1948 علية سعد ونسه لعيبي عدوي الساعدي 1512
1942 سعده حسن عفريت محمد موسى 2 1952 ربيه كركوز وبريه بريسم منخي الالمي 1513

1 1947 خيرية شاكر هناء حميد رشيد الخزعلي 1514
1959 وفيه رؤوف شذى جعفر عثمان الجواري 2 1951 مرهونه كاظم هاشم كاظم برهان برهان 1515
1964 كاظمية مناتي حريه حسين جوده الحريشي 2 1950 جكارة جوده وادي حسوني رحيمة رحيمة 1516
1968 زهره فلحي سعديه نعيم  حميدي 2 1944 زهره داخل نعيم  حميدي عناد 1517
1969 صبيحة صدام بلقيس هاشم خلف الساعدي 2 1943 مكية حسوبي هاشم خلف حليحل الساعدي 1518

1 1952 كظيمه عباس وحيده اسماعيل عبد الله الزوبيعي 1519
1 1952 تسواهن محسن هاشمية سبتي خيف 1520
1 1953 تاضي عويد هاشميه عبد علي حسن الزيدي 1521

1962 حميده زغير فخرهن فنجان فرج
الحريشاوي

1940 سكينه فرج حنون محمد زغير الحريشاوي 3 1968 حسنه لفته نجيه علي فليح الحريشاوي 1522

1 1956 غنيه صادق هيفاء عبداالمير عبدالغني محكوك 1523
1975 نوريه رحمه علي قاسم كاطع الياسري 1978 نعيمه كاطع نهاد عبد النبي كويطع االمي 3 1952 بنوره خلف نوريه رحمه نعمه الياسري 1524

1956 عيده شويش حمدية عوفي جراح الربيعي 2 1947 بيبي مسفوف هاشم محمد لوالح الربيعي 1525
1949 حلوه كريم خافيه ابراهيم بطيخ

النعامنه
1974 خافيه ابراهيم يوسف يعقوب زيدان النعامنه 3 1942 مجهوله منشد يعقوب زيدان خاف النعامنه 1526

1939 دكه عبد الله برتقاله خميس ناهل الفهدي 2 1949 فهيمه بني ناجي فهيد ناهل الفهدي 1527
1955 كرجيه كريم ناجحه هادي داود المكدمي 2 1947 نوفه جواد نهاد عبد الحسين مرزه اللولوي 1528

1980 نديمه كاطع زينب خليفه هاشم 1978 وبريه عكار مهدي هاشم سعدون 3 1947 زنوبه جابر وبريه عكار مزعل 1529
1 1953 زهره جبر نجمه عبد محصر المحمداوي 1530
1 1954 حسنه عبدالله وداد عالوي محسن العامري 1531

1958 زكيه طه خلوده حسن مهدي الحمداني 2 1951 زكيه طه نجاة حسن مهدي الحمداني 1532
1 1956 حسنه عبيد هاشميه اسويد امسلم العلياوي 1533

1981 وهبيه قاسم ابراهيم ناصر الزم االمي 2 1950 سكنه جبار وهبيه قاسم شلبه االمي 1534
1 1948 كاشيه عوده نسمه موسى عذار المهناوي 1535

1949 فطيم معيلو حسنه محسن كاظم الدراجي 1977 حمديه فنجان ناديه حسن تقي الدراجي 3 1961 فطيم معيلو ناصر محسن كاظم الدراجي 1536
1957 جمالة رسن علية زبون مخيلف التميمي 2 1948 زنوبة حسين ناظم محمد كريم  فتالوي 1537
1957 نعيمه غريب علي حسين سهم الحلفي 2 1935 عطيه صيهود نعيمه غريب شهيد السوداني 1538
1967 هيبت خضير حسن عبدالمطلب ياسين

ياسين
2 1935 ملكه احمد هيبت خضير حميد حميد 1539

1966 نظيره مجيد سندس ماشاءالله منصور
الحيدري

2 1949 ليلى ناموس نظيره مجيد يحيى رجب 1540

1 1956 جميله كاظم نعيمه كاظم حسن الالمي 1541
1949 فرحه ضمد عائده سعيد عداي السراي 2 1947 سنيه جاسم هلول فرج عدنان سراي 1542
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1949 عنيده نجم عليه عليوي عيدي االمي 1976 نعيمه حسان جايد مكطوف جوده البزوني 3 1950 غطرافه حمود نعيمه حسان شويط البزوني 1543
1950 عطية ابراهيم فليحة علوان حسن العزاوي 2 1949 ويزي ياسين هادي خميس محمد السامرائي 1544
1959 بهيه الزم صبيحه زبون جاسم الساعدي 2 1950 مسحونه كلخان نعيم كطان جاسم الساعدي 1545
1972 نعيمه عيسى صبيح كاظم محمد ال عيسى 2 1930 كريمه فهد نعيمه عيسى خشمان ال عيسى 1546

1 1948 عدويه خليل نوال توفيق محمد السعدي 1547
1967 ناهده خلف حسين علي هليل المالكي 1990 خوله حسين ليث حسين علي المالكي 3 1950 سنيه خزعل ناهده خلف كاطع المالكي 1548

1 1951 نجيبه علي نوريه عبدالحسين علي الخفاجي 1549
1 1945 نايله بهل نعيمه سلمان نعمه الفتالوي 1550
1 1946 سنيه سلمان نعيمه حسين عبد الله الخالدي 1551
1 1955 غند عوده مياسه حسن ثويني الساعدي 1552
1 1956 سعدية محمد هناء شكر عبدالله الدايني 1553
1 1954 حسنه منصور هبوب عبود كامل 1554
1 1951 رضيه جثير موسى عبد حسيف العماري 1555
1 1954 جكنانه حنون نوره حسين كاظم موسي 1556

1988 وليمه خلف عالء طه حياوي النعيمي 2 1935 ذيبه جاسم وليمه خلف محمد العزاوي 1557
1 1952 زهيه نعيم نشميه حميد جبيل البديري 1558
1 1955 صفية حمادي هيلة خليف عباس العصيدة 1559

1950 موشهيه حسن عيدان
كاظم

فخريه عيدان كاظم دراجي 1959 حرية فرج كاظم
حسن

سالمة كاظم حسن حميدي 3 1956 موشهيه حسن عيدان 
كاظم

نعيم عيدان كاظم دراجي 1560

1 1949 عاشوره كاظم هوينه لفته عبيد 1561
1 1949 بهيجه جاسم نبيهه حسن مجيد الرفاعي 1562

1947 عطية  جعفر عائدة جابر سالم السعدي 2 1941 حرية  صحين ياسر  فالح شذر الربيعي 1563
1964 طاكه ثجيب نجمه عبد محمد بني الم 2 1952 رضيه والي يونس كاطع جويعد 1564

1 1956 غاليه محسن نجاة مزهر حداد السوداني 1565
1 1951 نصيفه جاسم نهاد موحان مطلك عرص 1566

1927 سايله مصطفى رحمان داود مراد 2 1948 دولت كمر نشميه ابراهيم مراد 1567
1 1945 مكشه بازع وردة عيالن ابوالهيل السراي 1568
1 1952 سلطانه مسرهد نوري تايه علي العميري 1569

1960 حمزية كريم زعيلة بهلول عبدالله العبودي 2 1948 نعيمة كطافة عزيز عبد الله عبد العبودي 1570

1961 لميعة مهدي بلسم ضياء محمد جواد
الشماع

1957 فوزية حميد هدى عبد االمير مهدي شكارة 3 1958 مهجة باقر مهند محمد علي جعفر الهواش 1

1971 سامية محمد زينب  مهدي ياسين
العزاوي

1997 زينب مهدي عبد الرحمن حيدر مجيد الموالي 3 1967 صبيحة عبود حيدر مجيد لفتة الموالي 2

1963 جميله حسن احمد سليم جاسم االميري 1964 زهرة محمد احالم تالي جياد الفرطوسي 3 1957 زهرة   محمد ساميه تالي جياد الفرطوسي 3
1970 عمشه حسين بشرى عالوي خلف

العلواني
1964 دنيا دحام جاسم حمادي خلف العلواني 3 1962 سعده جاسم سليمه علي حمد العلواني 4

1969 سعديه عبداالمير شذى منصور رشيد الالمي 1995 شذى منصور احمد حيدر فوزي الربيعي 3 1961 فاطمه علي حيدر فوزي محمد الربيعي 5
1968 كاظميه حمود علي غازي سلمان

النصيراوي
1977 هيله طارش ميثاق عبدالرضا ياسين

الالمي
3 1964 كاظمية حمود امل غازي سلمان النصيراوي 6

1972 سليمه محمد علي عبد المطلب صادق
الحلي

1979 سليمه محمد ارسالن عبد المطلب صادق
الحلي

3 1970 سليمه محمد سندس  عبد المطلب صادق الحلي 7

1969 زهره غالم رسميه هاشم قاسم
الحميداوي

1973 غازيه هاشم صبيحه هادي وارد الحميداوي 3 1968 زغيره حجاي كاظم عيدان صعيع الشويلي 8
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1976 كريمه محمد ايناس جاسم محمد شنه 1995 ايناس جاسم بتول علي داود االنباري 3 1957 تاجه حمودي علي داود حسين االنباري 9
1958 فاطمة سليمان حنان احمد مجيد النعيمي 1984 حنان احمد اسراء ضياء خضر الجبوري 3 1960 سليمة خضير ضياء خضر عبد الجبار الجبوري 10
1963 سميعة شكر سراب مجيد احمد الخزرجي 1960 رحمية عبد اللطيف نضال اسماعيل شكر حميدي 3 1962 رحيمة عبد اللطيف محمد اسماعيل  شكر حميدي 11
1965 خيريه شهاب حمديه علي حمود الجبوري 1969 خيريه شهاب كريمه علي حمود الجبوري 3 1979 خيريه شهاب قصي علي حمود الجبوري 12
1961 هاشميه خزعل كتبه راضي حسين

الشمري
1980 كتبه راضي فائزه عادل عبد االمير عامري 3 1957 خضره خزعل عادل عبد االمير حسن عامري 13

1965 منيره عبد قيس سعدون فوزي داود 1996 نهاء محسن حسن قيس سعدون فوزي 3 1996 خالده سويد نهاء محسن مجيد الدره 14
1969 نورية ربيع اقدام نعمة فرج العبودي 1972 ماهية عباس منى عباس محمد علي الخفاجي 3 1963 زكية جبار سعد عيدي جفال الموسوي 15
1963 زهره كاظم رافده نعمان حسن

العبيدي
1975 رشيده عبد الحميد زينب محمد عبد االمير الشمري 3 1957 بنيه عبد الرحمن عبد العزيز عبد الحميد عبد الله

الراوي
16

1964 شكريه غني يسرى شاكر محمد محمد 1991 يسرى شاكر سامر محمد صالح صالح 3 1962 فهيمه علي محمد صالح مهدي مهدي 17
1964 نعيمه قادر هيام ذنون قاسم الجبوري 1967 نوريه رشيد اسراء حياوي يونس الياس 3 1965 نوريه رشيد محمد حياوي يونس الياس 18
1966 غنيده عاتي فالح حسن مطشر

الزهيراوي
1972 خالديه جبار هيفاء شناوه راضي الزهيوات 3 1959 غنيده عاتي سليمه حسن مطشر الزهيراوي 19

1963 جميله خلف محمد كاظم قاسم الجبوري 1984 شفاء عباس منى محمد كاظم الجبوري 3 1963 فضيله عواد نبيله علوان شالل الدليمي 20
1978 ابتسام عبدالغفور ابرار غازي محمد 1999 ابرار غازي عبدالرحمن اركان عدنان

اليساري
3 1975 رجاء صادق اركان عدنان عمران اليساري 21

1960 مطرة حسين كريمة حين سلمان بني سعد 2 1959 رازقية حمودي كريم حسين سلمان بني سعد 22
1974 مقبولة خلف اسماعيل عبد حمادي

المشهداني
1990 اسراء علي داليا احمد سالم المشهداني 3 1966 مقبولة خلف سعدية عبد حمادي المشهداني 23

1980 خوله محمود سهاد عبد الرزاق حمود 1990 بشرى خليل زياد طارق جاسم النعيمي 3 1966 فضيله احمد صفاء جاسم حمودي النعيمي 24
1994 نهله لفته زهراء صباح كاظم السعدي 1997 نهله لفته حوراء صباح كاظم السعدي 3 1991 نهله لفته امير صباح كاظم السعدي 25
1989 ايسل حميد شريهان عبد الله علي 1982 فكرية علي بنين ولي عباس 3 1975 فكري علي محمد علي ولي عباس 26

1960 فخريه جواد عبد الكريم صادق سعيد شيخ
حسين

2 1976 فضيله غالي ابتسام عبد الزهره هادي الخزاعلي 27

1978 لطيفة عواد تركية عبيد شالل
العكيلي

1999 تركية عبيد زينب رحيم عويد العكيلي 3 1977 نصرة ثجيل رحيم عويد زاير العكيلي 28

1959 رباب علي فاطمه هاتف رشيد دبشي 2 1968 رباب علي سناء هاتف رشيد دبشي 29
1976 عادلة بشار النة خالد حسن الكتل 1961 اديبة وهبي مواهب بديع عبد المجيد الداودي 3 1964 اديبة وهبي اسامة بديع عبدالمجيد الداودي 30
1974 بهيجه مجيد ميثاق عبد المجيد احمد

الشبيب
1969 زهره فرج الله هديل مهدي عدنان الشديدي 3 1971 زهره فرج الله عدنان مهدي عدنان الشديدي 31

1972 ماجده كامل سهاد اكرم ابراهيم ابراهيم 1975 شفاء كامل بيداء عبدالكريم صادق صادق 3 1975 ماجده كامل انمار اكرم ابراهيم ابراهيم 32
1976 غداره عبدالرزاق اسماء صالح محمد

المشهداني
1973 رابعه عبدالرزاق باسمه سعيد عبيد المشهداني 3 1965 غداره عبدالرزاق عباس صالح محمد المشهداني 33

1977 صبيحة هدهود هيفاء عبد الحسين عكار
العكيلي

1964 شويعه كاظم جميله عزيز جبر العكيلي 3 1971 الميعه سلمان ابراهيم خليل عزيز العكيلي 34

1 1974 حمدية عودة طه كريم جاسم الجبوري 35
1963 نجاة عبد االمير بشائر عبد الهادي جعفر طيبة 2 1959 بهيجة مجيد عدنان عبد الحسين رضا شكرجي 36
1960 كاظميه سالم عبدالستار خلف جبار 2 1962 رضيه شناوة ابتسام كاظم جبر الكناني 37
1961 حمده شكر موفق ابراهيم عبد العامري 2 1960 سعديه عبود كريمه احمد شكر العامري 38
1962 نفيله حسين فهيمه كريم ابراهيم

البوسلطان
2 1958 بركه عبود حسين عبد الكاظم محميد السلطاني 39

1957 شاهه علي حازم محمد عزيز االلوسي 2 1965 فؤاده كامل خالده عبدالرزاق عبدالقادر االلوسي 40
1961 كاظميه كريم سليمه خضير عبد 2 1966 رزيقه عباس اسحاق خليل جمعه الطبلي 41
1960 سعدية ناجي احالم مهدي صالح الجبوري 2 1957 فضيلة مجلي فالح خلف عبدالله الجبوري 42
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1959 وبريه حسون ناهي عبد عالوي الجنابي 2 1968 جبره كاظم عدويه عبد الرضا حسون الجنابي 43
1962 عليه عباس صبريه حسين علوان الخفاجي 2 1957 عليه عباس بتول حسين علوان الخفاجي 44
1962 طليعة ابراهيم عبد الجليل رشيد يوسف

التميمي
2 1971 هالله حسن زهرة محسن جبار الجعيفري 45

1957 جماله صباح رياض كاظم جبر المخيلفي 2 1972 كميله رحيم بدريه خالوي رحيم ال عايد 46
1962 سهام تقي نجاة نعمة عبد الحسين

السامرائي
2 1961 بهيجة عبد الله أحسان  عطا عبد السعدي 47

1958 عبيده علي شاكرة خضير حمزه سعيدي 2 1960 حمده عبيد مهدي عبد حمزه سعيدي 48
1962 حميده قطوف خلود صادق حمود الكناني 2 1962 نبيهه محمد عبدالكريم علي عباس الفطن 49
1961 مكية غني سناء مجيد مهدي جدوع 2 1964 مكية غني هناء مجيد مهدي جدوع 50
1961 تركيه جاسم حكمه كريم حمادي الياسري 2 1958 فطيمة كاظم عادل كاظم عبد كاشي 51
1963 مديحه خضير ايمان محسن عبد الله عبد الله 2 1958 زهره زامل عبد الكريم كاظم عيسى المحمدي 52
1961 زينب عزيز نجاة جبر موسى موسى 2 1960 فخريه مهدي نزار عبد الرسول عزيز الكفائي 53
1958 فخريه كاظم عبد الكريم قاسم  حسن كوره 2 1964 كلفدام كوفر نسرين عبد الحميد   حسن 54
1959 كلفدان قاسم سهيله عبدالستار خضير

الفيلي
2 1957 حميده خضير عبدالله نصيف جاسم شواني 55

1964 خماسة محمد منى لطيف علوان الجبوري 2 1958 صبيحة علوان قيس عباس داود الجبوري 56
1962 كظيمه عاريه صبيحه شهيد مجاجر الربيعي 2 1957 شذره عباس كاظم هليل ضاحي اميري 57
1962 بصيرة عبد

الحميد
صبيحة محمود محمد سعيد

الحديثي
2 1957 رضية عبد الله عامر عبد الرزاق عبد الوهاب

الزبيدي
58

1960 رسميه عبد الوهاب نهال اشرف عبد المجيد
القيسي

2 1962 رسميه عبد الوهاب سوسن اشرف عبد المجيد القيسي 59

1961 امل ابراهيم سمير عبدالله هندي الجبوري 2 1968 نشمية محمد خلود شاكر هندي الجبوري 60
1960 نعيمة  منعم هناء عبدالحسين عبيد الشمري 2 1968 ليلى عبيد اسعد عبدالجليل حسن الشمري 61
1960 وجيهه محمود ليث عبد الهادي عبد الحسن

السوداني
2 1982 فاتن فريد سمح اسامه عبد الهادي السوداني 62

1961 اهو عزيز سرور رستم ياسين العلوي 2 1962 حميده حبيب سهيل نجم عبيد المفرجي 63
1962 سعاد احمد شهلة منعم جاسم الشيخلي 2 1957 سميعة عبدالجبار سعد صالح نجم الجميلي 64
1960 سليمه عباس بثينه احمد عبدالجبار

الجبوري
2 1963 حياة محمدعلي أثير باقر صاحب االنصاري 65

1963 هظيمة حسين جبار كاظم عاشور الزبيدي 2 1971 جميلة جبار فاطمة صاحب عبد الهادي الزبيدي 66
1965 خيرية مصطفى ابتسام محمد جواد الجبوري 2 1958 خيرية مصطفى سعاد محمد جواد الجبوري 67
1964 فائزه علي غاده محمود شحاذه العدواني 2 1963 كتبيه علي ثائر ارحيل عباس البجاري 68
1962 شمره غركان ماليه سلمان خضير العبدي 2 1958 ماهيه محمد فالح حسن غركان غركان 69
1961 حسنه مهدي ايمان اكرم عيدان الشمري 2 1959 محيله مطلك عيدان عبدالله عيدان الشمري 70
1960 فريدة محمد سوسن جعفر علي التميمي 2 1971 فريدة محمد سعيد اشواق جعفر علي التميمي 71
1961 بريخي علي كريمه مكيف فرحان النجادي 2 1960 شمسه فرحان سليم جار الله حسن النجادي 72
1961 نوريه رشيد بلقيس عبدالكريم علي

الهيبي
2 1959 رابعه خضير عبدالكريم علي جابر الربيعي 73

1963 حوشية عبدالواحد سعاد صيهود سلمان الخزرجي 2 1998 سعاد صيهود حمزة مهدي محمود الخفاظي 74
1962 مهديه ابراهيم حياه حسين علي العامري 2 1957 قنديل علي كريم محي كاظم كاظم 75
1963 صبيحه حسين نوريه علي قاسم الربيعي 2 1960 دلبر جوامير شكر سلطان بيرام الزركوشي 76
1965 حليمة حمادي رحيم حسين حسن المماويلي 2 1969 زهرة  جاسم بشرى عبد الله تاية تاية 77
1962 سنيه عزاوي جميله ابراهيم علي 2 1968 زهره كاظم رشيد حميد علي 78



2017 494249

2017
358613

2017
118503

2017 62911

2017 636537

2017
198015

2017 314818

2017 635498

2017 586562

2017 172594

2017 556045

2017 553528

2017 580293

2017 281589

2017 52331

2017 559692

2017 453770

2017 19751

2017 498749

2017 596642

2017
266554

2017 420648

2017 636278

2017 112430

2017
184270

2017 508039

2017 228848

2017 232327

2017 567711

2017
21317

2017 44268

2017 592397

2017 226440

2017 500396

2017
615906

2017 54575

1966 نديمه جبر سميره حسن حمد الفرطوسي 2 1963 غاليه نوار محمد منشد شنيو الفرطوسي 79
1962 صغرى فتاح طارق مرتضى اسماعيل

المندالوي
2 1972 أمل  عيسى لمى عباس ناصر البياتي 80

1965 ساميه عباس جنان عبد الحسين جودي
السعدي

2 1963 مناهي جواد علي مهدي كاظم السعدي 81

1962 اكبيشه حليب رحيم علي عزيز الدراجي 2 1961 حرية سلطان نعناعه عباس عاصي دراجي 82
1962 قمر نوري نوري جميل عباس القيسي 2 1961 فتوح ناصر شهالء عبد الوهاب رزوقي العزاوي 83
1965 نبيهه رشيد منتهى عبد الشهيد خلف

الطائي
2 1966 فاطمة داوود هاشم خضير حمود الزبيدي 84

1965 ربيعة ابراهيم عالء حميد رشيد الجبوري 2 1970 هدية حسن حنان عبد الرضا مجيد الدباش 85
1962 سعدية بدر الدين ثامر حسين عبد علي عبد علي 2 1962 مديحة حسين ابتهال شهاب احمد احمد 86
1967 لطيف عباس تيماء فاروق كامل الدليمي 2 1960 فخريه مخيف عامر لفته هوير الجبوري 87
1966 مائدة محمد ندى كمال اسماعيل  العاني 2 1963 نجيه عبدالله زياد غني اسماعيل العاني 88
1962 زهره محمد رشيده نعمان حسن كراغول 2 1966 هنوف غزال محمود عبد الكريم حسن كراغول 89
1965 حسنة رمان سهام ضلع جياد الحجيمي 2 1965 سعيدة زمان كاظم مهدي هادي الشريفي 90
1965 حبيبة خليف سميرة عزيز صباح كراغول 2 1964 تركية  شنيار عبدالجليل حسن صباح البدري 91
1962 جميلة كاظم سامية محمد محسن المحمداوي 2 1961 صبيحه علوان ماجد محمد سعيد السليماوي 92
1963 نديمه جعفر انعام جبار علي الكريم 2 1959 سعاد كاظم سعد كاظم عيسى الؤمن 93
1963 رهبه مطلك سليمه فهد حسين الدفاعي 2 1962 سليمه محمد عماد مهدي حسين الدفاعي 94
1965 علويه كاظم حسنه نعمه حسن البهادلي 2 1963 علويه كاظم كريمه نعمه حسن البهادلي 95
1964 حسنه غانم باسمه علوان كاظم ال عاشور 2 1958 شريفه ابراهيم عبد الكريم  جاسم غانم السلطاني 96
1964 ساهرة مجيد أمال فخري محمد الكدو 2 1961 ليلى بشير قيس صبيح عبدالله الكروي 97
1963 رباب رزوقي حسن احمد كاطع الخفاجي 2 1967 مهديه لفته اقبال عبد صالح مشيغل 98
1967 هيبت حسن حيدر صالح عبد المهدي

السعدي
2 1997 غيداء شاكر تبارك حيدر صالح السعدي 99

1963 جميله نشو هادي عبدالحميد حميدي حميدي 2 1975 فخريه سعيد فاتن كاظم مهدي مهدي 100
1968 ملوك  محمد حسن انوار   صالح  حسين حسين 2 1968 سامية نايف حسن   عبد االمير  عزيز عزيز 101
1964 موحه كريم جميله علي حمدان الحمداني 2 1957 فاطمه حسن كاظم عبد الحسين حسن الفريدواي 102
1963 سعاد  عبد الحميد اسماعيل  ابراهيم محمدعلي

العلوي
2 1968 زاهدة سعد الله اسيل عبد المحسن حسين الخالدي 103

1964 صبيحه وحيد ازهار جاسم طاهر الخفاجي 2 1964 سهيله طالب مازن عبد الصاحب عبود الهر 104
1968 فطيم تايه بشرى رميض غركان المفرجي 2 1962 مضيفه ندى خليل ذياب حمد المفرجي 105
1964 هاشمية مطر زينب مهدي حسن الكورجي 2 1961 فاطمة محمد عباس راضي حسن الكاظم 106
1964 غنية محمد سميه علي عنيزي الدليمي 2 1962 نعناعه شعالن عيسى فهد عبود غريري 107
1963 شريفه  عبد

الغفور
سناء رشيد حسين الدليمي 2 1962 شريفه  عبد

الغفور
سعاد رشيد حسين الدليمي 108

1964 عيده فرحان احالم جبر عباس الربيعي 2 1957 كيفيه بريسم حبيب ماضي محمد المياحي 109
1964 تركيه شالل غنيه نوري  حردان المحمدي 2 1961 نوريه حردان مجيد حميد شالل المحمدي 110
1964 ملكه الزم حليمه عبدالله سكوت الياسري 2 1959 ملكه الزم كريم عبدالله  سكوت الياسري 111
1964 موالني زبون صبريه ناهي جبار ساعدي 2 1960 فخريه منثر صالح باهي سماري الساعدي 112
1963 رئيفة محمد ليث عبد الستار عبد الغفور

السامرائي
2 1977 أنعام عبد الرزاق رنا محمد عبد الغفور السامرائي 113

1963 سعاد حامد باسل زكي شاكر الخطيب 2 1964 مي عبد المجيد رفاه سامح عارف حاج افندي 114
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1967 خيرية عباس بشرى حمودي عبد الله
األنباري

2 1962 ناهده محمد علي درويش كاظم األسود 115

1965 فضيله علي سميه لفته احمد احمد 2 1958 حسنه عباس عبداللطيف محمود محمد العيثاوي 116
1970 طلبه احمد زينب حسن علوان غريباوي 2 1959 سليمه علوان عبد الكريم باقر عبود كزن 117
1970 ليسه جيوان ضرغام محمد علي عيدان الزهيره 2 1966 عباسيه محسن حنان عباس جاسم الباير 118
1965 خوله نايف قصي عبدالوهاب شاكر شاكر 2 1969 صباح علي ايمان عبدالحليم احمد الطائي 119
1965 سعده عيدان رضيه عبد علي 2 1964 فطيم محمد فالح حسن شامي 120
1968 جميله شبوط هادي جبار جاسم الزبيدي 2 1972 كاظميه حسون امل عكيلي عبود القريشي 121
1969 ملكية موسى ازهار سعدون جمعة السراي 2 1969 خوفة  تجيل حسين زغير صافي الكعبي 122
1964 فوزيه عالوي عامر لطيف جاسم المحمدي 2 1970 بنيه كاظم فرحه عبدالحميد عبدالله المحمدي 123
1969 عطيه عبد وصال خضير عبدالله الرحال 2 1959 فائزه محمد محمود شاكر هاشم العزام 124
1969 ام الزيين جبار هيلة زورة كاظم الساعدي 2 1964 شنينه خلف زامل أرحيمة عبد السادة الساعدي 125
1965 زهيه علي ابتسام خضير سعيد العامري 2 1960 حسنه يوسف خالد محمد لطيف الصانع 126
1965 شهيدة عطية افتخار حسن سعدون 2 1959 شهيدة عطية \ انتصار حسن سعدون 127
1969 نسيمه حسوني كوثر مزهر مجيد االسدي 2 1960 فاطمه عبد النبي عامر عبد الرحيم يعقوب الزيداوي 128
1965 فضيله علوان انعام حسين عبد العريضي 2 1960 فاطمه مهدي ماجد عبيد عبدالحسين العريضي 129
1965 محيله جاسم صبيحه حمد رشيد 2 1967 حمديه شيحان محمد عليوي رشيد 130
1964 نوفه حسين حامد عباس فهد الكرغولي 2 1968 عليه فهد سعديه حسن عباس الكرغولي 131
1965 نسيار داود فاطمه كامل عباس الداوري 2 1964 نوريه محمد علي  محسن عنيد الشمري 132
1969 مهديه جواد زينب حسين علي اليزه 2 1965 عليه مهدي محمد غني علي اليزه 133
1965 خيري عبد النبي مها  خلف منجي المنصوري 2 1960 نجاة علي خالد عبد الكريم سلمان القيسي 134
1970 سهيلة مصطفى زينب جبار غالم الزبيدي 2 1961 خيرية ناصر خالد حسن علي الخفاجي 135
1966 فائزة محمد نبيل عبد الكريم فليح

البياتي
2 1967 حازمة عبد الوهاب اسماء حمودي عبد الله الجبوري 136

1966 نجمه عدول ايمان محمد هذال جبوري 2 1959 عليه صالح حميد عبود جبر الجبوري 137
1971 جبرية محسن منى عبد النبي عيسى

الكعبي
2 1966 شايعة باقر عباس محمد خماط مكاصيص 138

1966 وحيدة  فنجان سعاد  منشد  ضمد  الساعدي 2 1961 رويدة  حافظ كريم  حسين  مخرب  الربيعاوي 139
1971 حسنه بدن وليد حميد برغي جنابي 2 1966 زاهديه حنانه فضيله محمد برغي الكناني 140
1966 ليلى عبدالسادة علي حسون عبد الدبيسي 2 1966 خالديه عبد باسمه كاظم حميد 141
1966 ساميه رشيد نداء صفاء محمد طبره 2 1957 وفيقه مصطفى كمال هاشم علوان طبره 142
1966 شكريه جري يسرى جبر عبد علي ال عبد

علي
2 1964 مليحه ناصر اياد فرعون داغر الزيدي 143

1966 عفره فرحان سعاد يوسف جاسم جاسم 2 1966 صبحه فرحان يونس عبيد مهاوش مهاوش 144
1966 جميله شيحان حاتم حمدي مهنا الكربولي 2 1964 جميله شيحان حكيمه حمدي مهنا الكربولي 145
1971 فاطمه داخل منتظر فتاح عبد علي

الشهيب
2 1967 فاطمه داخل هدى فتاح عبد علي الشهيب 146

1966 فوزيه سلمان منى حميد عبود عبود 2 1960 صبريه عبد
اللطيف

احمد عبد الله محمد محمد 147

1966 خيريه حمزه افراح خليل ابراهيم الطائي 2 1966 باكيزه احمد خالد داود سلمان الطائي 148
1972 بنيه جاسم خوله حالوه عبيد 2 1964 اغدينه زاير شناوه كاطع خليف عبود 149
1970 سليمة حسين وسن عباس حسن عيساوي 2 1971 روحي نوري عماد محي حسون عبجة 150
1970 ناهده ابراهيم مها عبد الرزاق حسن العزاوي 2 1968 سهيله محمود محمد سوادي عامر العكيلي 151
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1966 فضيله عباس رواء حافظ مجيد العزاوي 2 1959 كريمه عباس محمد حسين موسى القيسي 152
1966 رديفة عبد سناء حسن مهدي العنبكي 2 1964 مديحة حسن محمد عبد حمادي حمادي 153
1966 حسنه وجر امل صانت حلحول الساعدي 2 1959 حسنيه زغير كريم عبد الرحمن عبد الزهره

الساعدي
154

1972 فاطمة عبيد ايمان عبيد مهدي الطائي 2 1963 حمدية صبري ضياء حسين علي الطائي 155
1967 بدرية ساجد ازهار عبد راضي السراجي 2 1964 جاسميه مطير عاشور رحيم راضي السراجي 156
1966 وفيه مهيدي سليمه احمد محمود الشمري 2 1970 طليعه عبدالله صباح حاجم سلطان البريجي 157
1967 كامله سفيح خالديه حسن محمد الساعدي 2 1963 محنايه سفيح جبار حوشي جبار الساعدي 158
1967 صفية حنتوش ابتسام محسن حسين موسوي 2 1957 هاشمية محمد علي احمد يوسف موسوي 159
1966 ساهرة فخري حيدر يحيى صالح الجواد 2 1972 نديمة محمد علي سهى فاضل محمد القزاز 160
1967 صبريه مطلق فطومه ظاهر صالح الجبوري 2 1964 مكيه ذياب ابراهيم مهدي صالح الجبوري 161
1974 صبيحة جليل نبراس غازي عواد الراوي 2 1960 بدرية  جبر صبحي كاظم علوان العامري 162
1966 جريوه عكيب حليمه كاطع سلمان المهناوي 2 1966 وعيده زائر كاظم داخل حسين حسين 163
1973 رازقية سلمان حسين  يحيى خزعل الشمري 2 1982 شهيه  عزيز سحر جابر رحيمه المسلماوي 164
1973 فهيمه عبود ميثاق احمد غالب الطوب 2 1962 جبريه عبدالحسين محمد علي محمد مراد 165
1967 طرفيه مهودر سكنه حمود شباكي البيضاني 2 1963 زنوبة عميت علي مجيد سلطان الجرواني 166
1972 فضيله علوان سفانه صطام جواد العامري 2 1970 رضيه جواد فياض عبدالحسين  محمد 167
1968 فاطمه محمد فريال اسد كاظم الصابوني 2 1960 كواكب رسول عبد الكريم صالح مهدي العباس 168
1973 سميرة مهدي زينب جعفر كريم السعدي 2 1963 سعدية كريم قاسم علوان حسين السعدي 169
1967 صبريه محمود سهام حميد عبد الله غريري 2 1965 فخريه خلف سعد حسين عبد الله غريري 170
1966 فطومه زهراب حليمه مراد علي البيري 2 1967 خيريه عزيز توفيق عبدو علي الفيلي 171
1972 فوزيه زباله االء عباس عبيد حروج 2 1971 ستوته هاشم ابراهيم خليل خميس الزيدي 172
1967 نورية محمود منى عبد االله عبد الوهاب

الدروبي
2 1965 ساجدة ابراهيم خالد ابراهيم احمد البناء 173

1973 فوزيه هادي زينب عبد الرزاق غانم الدباغ 2 1966 سهيله حسين عالء حسين غانم الدباغ 174
1974 سميره كوكز ميسون جبار كعيم المنصوري 2 1964 حكمه كوكز عبد المحسن عباس حميدي

المنصوري
175

1969 ساهره محمد دينا اسامه محمدعلي مهدي 2 1965 ثامره شاكر ليث محمود ابراهيم الخطيب 176
1976 بهيجه حسن فاتن عبدعلي محمدامين

الحافظ
2 1964 سعديه كاظم حيدر مهدي كاظم شرف 177

1975 سعيده حنظل سكينة شياع حرز الحميداوي 2 1972 سعيده حنظل علوان شياع حرز الحميداوي 178
1969 يازي توفيق خلود كمال جاسم 2 1957 كريمه خليل خيري محمد بندر 179
1968 فضيله نور ازهار محمد صالح العلي 2 1963 بيبيه عباس يحيى ناصر حسون حسون 180
1975 سافره جاسم زينة فوزي باقر الزبيدي 2 1962 نجيه عبيد عادل جاسم حسون الزبيدي 181
1976 سعاد علي رقيه مهدي حسن الجبوري 2 1965 ليلى  علي مؤيد  عيسى جواد الخفاجي 182
1967 ناجيه صالح ماجده حميد سابط سابط 2 1971 كاظميه زبون مظفر قاسم والي والي 183
1968 ليلى حسين شذى جبار دعير المحمداوي 2 1968 طلعة  دعير علي  عبعوب علك المحمداوي 184
1976 هناء هادي ازل عادل عبدالحكيم الخزرجي 2 1971 مليحة  هاشم احسان صادق صاحب العلي 185
1976 ساميه جار الله هديل محمد هادي الجيالوي 2 1971 خولة محمد حسن محمد عبد الرزاق محمد 186
1975 اميره علي عذراء عباس ولي العلي 2 1963 قسمه عبد باقر معين علي شماسي 187
1969 نورية مجيد هدى عمران موسى باني 2 1966 هيفاء عبدالستار لؤي سامي صالح جعفر 188
1968 عكل ياسر فضيلة  خزعل  جاسم الالمي 2 1960 صفية  علي عبد الرحمن  مجبل  جاسم الالمي 189
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1969 صفيه عارف لطيفه  عبدالكريم عبدالقادر
الدبش

2 1965 بهيه خضير عدنان ابراهيم مهدي العزاوي 190

1968 لميعه رشيد نوال خلف سلمان التميمي 2 1960 حسونه علوان سمير عبد الله سلمان تميمي 191
1968 سحر عزيز وداد محمد علي  منت قره لوس 2 1959 اهو مراد خليل وفري رستم فلوس 192
1974 فخرية ناهي نضال حسين خلف مكاصيص 2 1974 صديقه عكيش فايق غازي ناهي العتابي 193
1967 زهره جبار رمضان مروح عطيه كطامي 2 1974 سعديه حسن اسيل حيدر عبدالجبار الطائي 194
1968 اديبه امين بشرى علوان حسن السعدي 2 1964 امينه حسين ماهر بشار محمود اليوسف 195
1969 قسمه جابر لفته جودة كالو السعيدي 2 1970 عنيده كالو جميله كزار جابر السعيدي 196
1969 رسميه محمود حمديه ستار محمد السامرائي 2 1968 غيده صبح هاشم جبار علوان السامرائي 197
1969 هدية بدر ساهرة كاظم  علي المكصوصي 2 1965 سليمه وادي جاسم  محمد علي المكصوصي 198
1977 فضيله حسن هديل مجيد سلومي البيضاوي 2 1971 سميره حسن مشتاق صباح محمد الصوفي 199
1969 بهيه جبر امنه جاسم كريم الدبي 2 1963 فتنه عطيه حميد زابط مطشر البي 200
1968 جاسميه ثامر سامي هادي نايف شويلي 2 1972 هليله هيجل سعاد محسن محمد الكناني 201
1968 بدريه حسون سامي سلمان ناصر الساعدي 2 1971 جماله كاظم هناء جمعه جابر الساعدي 202
1969 مقبولة عبدالرحمن معتز سلمان عبدالرزاق الدوري 2 1979 عفراء خضر شيماء عادل فاضل القره غولي 203
1970 فصله محمد فيحاء مرعي حسن الراوي 2 1964 امنه محمد فارس عبدالله حسون علي الشمري 204
1976 خيريه علي حيدر قاسم محمد محمد 2 1979 غنيه صاحب عذراء عبدالمجيد عبدالحميد العزاوي 205
1979 رجاء حسين سكينه شكري محمود الطيار 2 1970 بدريه عبيد ثامر داود رحيمه السوداني 206
1969 خديجة عباس ياس خضير مهدي الجبوري 2 1964 زهره عباس بشرى حكيم خلف الجبوري 207
1969 لميحه محمود ابتسام خليل علي علي 2 1967 صبيحه عبدالجبار محمد عبدالجليل عبدالله عبدالله 208
1968 ربيعه جاسم قاسم خليف كاظم الكوام 2 1985 سعاد محمود دينا صبيح حميد جوني 209
1969 شكحه محمد علي عباس عبود الجميلي 2 1967 سالميه حمد فاطمه زيدان خلف الفالحي 210
1969 نشمية خلف سعدية محمد فياض الجنابي 2 1969 حمده نايف انور عساف عواد الحلبوسي 211
1970 خيريه سلمان علي عبد الكريم يونس العاني 2 1967 غنيه محمود جنان عباس يونس العاني 212
1977 ماليه عبد ايناس ابراهيم صبري

االنباري
2 1965 خيريه عبد قيس صاحب داود داود 213

1969 كاظميه حسن زهره عبد الصاحب محمد البطاط 2 1959 كميله ناصر كامل  عبد الرزاق عبد الجليل
الجزائري

214

1970 سعاد هاشم زينه حازم سعيد العبيدي 2 1973 شذى اسماعيل عبدالستار عبدالجبار هاشم
العبيدي

215

1981 بلقيس محمد زينة رشاد عبد الحميد المال 2 1976 حميدة حسن دريد محمد هادي الدجيلي 216
1971 كافي غزاي عليه حميد حسين الخابوري 2 1970 سهيلة شاكر احمد خيرالله ياسين المشهداني 217
1971 وسيلة مهدي امل جبار ثجيل الكعبي 2 1971 زكيه رشيد علي رضا علي العبيدي 218
1970 منيعه مجبل عباس سعدون علوان

الصبيحاوي
2 1964 سهام مجبل رجاء جبار سبتي الصبيحاوي 219

1981 فاطمه كاظم زينب نجاح حشم الفتالوي 2 1971 سكنه احمد باسم محمد خضير البو محي 220
1971 نعيمه حسن نهى محمود جاسم الزويني 2 1968 حمديه عدول وليد حامد محمد الجبوري 221
1969 فخريه حاتم مريم مزهر سكندر السوداني 2 1968 وهيبه حاتم احمد كامل عبد الحميد السوداني 222
1969 زوبنه علي حسنه صاحب مجيد االفي 2 1970 علوية مجيد سعد علوان زغير الكعبي 223
1971 شكرية صالح لقاء جاسم محمد العباسي 2 1969 خيرية صالح ياسين سلمان نجم الدليمي 224
1970 بدريه هبسي ازهار عبد راضي النصراوي 2 1963 ياسه تويه عباس حسان علي روشيدي 225
1981 نهاد محمد شيماء علي هاني شطاوي 2 1977 سعده شاكر صالح مهدي هاني شطاوي 226



2017
678798

2017 114653

2017 87259

2017
612399

2017
338380

2017 524920

2017 686354

2017 141900

2017 394998

2017 430189

2017 27356

2017 30411

2017
266801

2017 45265

2017 47318

2017 442339

2017 215300

2017 248971

2017 563213

2017 541789

2017 226691

2017 510386

2017 518621

2017 136277

2017 313513

2017 375002

2017
428343

2017 296090

2017 161396

2017 367195

2017 376792

2017 355451

2017 502643

2017 129220

2017 253360

2017 567778

2017 428463

1969 نوريه لهمود ايمان عبد االمير عليوي
الشحماني

2 1966 سعده فرحان عبد السالم علي درب العيساوي 227

1970 علية حسين جاسم ذيبان حمد الجميلي 2 1980 ماجده ياسين ابتسام حميد محمود الجميلي 228
1971 نوفه عبيد حمزيه فزع عادي الجدادي 2 1965 نجمه عادي حامد علي ناصر الشمري 229
1971 فضيله حسين بشرى عبدالله سلطان

الدليمي
2 1974 اميرة سلطان صالح مهدي عباس الدليمي 230

1970 زهره محسن حمديه عبد الساده شويل
الكعبي

2 1962 حليوة شويل محمد الزم جبر الكعبي 231

1971 جماله فرحان بالل فازع محمد المعاضيدي 2 1977 كماله فرحان شيماء اسماعيل ندى المعاضيدي 232
1980 نجيه احمد امال ابراهيم جاسم الكروي 2 1970 لميعه علي حسين حميد شاكر الدجيلي 233
1970 صبريه كبير حياه حسين شمه البالوي 2 1961 صبريه كبير سعاده حسين شمه البالوي 234
1980 نضال عنون محمد كاظم محمدعلي الفتالوي 2 1985 فاطمه جواد لميس خضير عباس العنيبي 235
1987 ليلى فرهود عمار عبد الرحمن دحام دحام 2 1981 فخريه كاظم زينب رزاق كاظم الوالي 236
1970 صدامه حامد صباح محمد محسن البومحمد 2 1971 بسيه كردي اسراء فالح جواد الزبيدي 237
1973 مسعوده ابراهيم دنيا جدوع عبدالله غريري 2 1967 صبيحه نايف يعقوب ياسر موحان غريري 238
1984 سهيله ماهود ندى نجاح عبدالعباس

عبدالعباس
2 1979 عنيه هادي عمار موسى كاظم كاظم 239

1983 راقيه خلف سيماء طاهر عبد الله الكناني 2 1972 شنونه فنيان عماد فياض قاسم الكناني 240
1983 منى عبد الرضا رشا محسن جاسم الطائي 2 1974 معاني منخي فراس حامد ياسر الخيقاني 241
1970 نجيه عبدالشهيد ذكرى سعدي محمد التميمي 2 1967 حياة ادهام ماجد نعيثل عليوي الشويلي 242
1972 لمعان عبدالكريم احمد اسماعيل حميد العزاوي 2 1976 خوله حسين نغم سامي عبدالكريم عبدالكريم 243
1985 فائزة عباس ندى فوزي مصطفى البلداوي 2 1980 ليلى شهاب صالح سمير شهاب النجار 244
1986 ليلى ابراهيم زهراء حسن صالح الصفار 2 1983 صبيحة عبد الحسن محمد احمد سلمان الغريري 245
1986 سليمة راضي موسى عبد االمير خضر الدالل 2 1989 سعدية خضر سجود رفيع عبد علي العامري 246
1972 مريم محمد ليث محمد عبيد الجبوري 2 1973 هديه شعالن سهاد خميس عباس العامري 247
1985 زينب ناجي حوراء عزيز حسين حسين 2 1980 فوزيه علي رياض احمد هاشم الشيرازي 248
1972 فؤادة عبد ماهر محمود عبدعلي حساني 2 1974 سعاد رفيق سهى صباح عبدعلي حساني 249
1985 اخالص مجيد حسين عارف خضير العبسلي 2 1986 لمياء مرزه فاطمة محمد توفيق الفكيكي 250
1985 امل نجم محمد عفيف كاظم السميلي 2 1986 امل جاسم زينب طارق كردي التميمي 251
1985 عطارد عباس بركات عباس راضي رزوقي 2 1973 عارفه عباس حيدر علي راضي رزوقي 252
1970 زهوري خير الله غناء عبد الرضا شاكر

البغدادي
2 1966 زهورى جاسم حسن مصطفى محمد البياتي 253

1971 سليمه هليس ميعاد عبد سلمان البدري 2 1960 ركن ناصر سماري ميبر عليوي العتابي 254
1972 نوال نجم احمد حسن علي المختار 2 1974 خالدة حميد شذى سهيل نجم الخزرجي 255
1989 فاتن يوسف حوراء عدنان ابراهيم السعدي 2 1971 مكية محسن رياض الزم علي حسناوي 256
1996 زهراء محمد علي هدى فريد فاضل القزويني 2 1993 رفا خالد مرتضى ياسر محمد علي الموسوي 257
1972 جكنومه احمد اميره قاسم محمد الماجدي 2 1959 فهيمه محيبس جاسم جابر عبود الماجدي 258
1971 اشنينه عزيز صالح حسن عليخ عتابي 2 1978 كوثر هادي هناء جواد كاظم الطائي 259
1991 انتصار فيصل احمد هاشم حسن الهواشم 2 1964 حليمة صالح انتصار فيصل جاسم طبيز 260
1994 وفاء احمد محمد ابراهيم عبد الطائي 2 1965 حسنه علوان وفاء احمد كاظم عماري 261
1994 سعيده قاسم فاطمة حسين قاسم الحسيني 2 1987 زهيرة قاسم زيد عالوي احمد لطيفي 262
1972 بهيه حوزي حمديه سلمان دراج 2 1957 كاظميه عبد علي حمودي حسن الحسني 263
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1975 الئقه عبد الخالق غصون  قصي خليل العبيدي 2 1968 الئقه عبد الخالق محمد قصي خليل العبيدي 264
1971 سعديه عليوي منى هاشم حديد الحلفي 2 1968 ملكيه محمد احمد كاظم حديد الحلفي 265
1971 صدامه عبدالحسين زهره عبود عبدالحسن السداوي 2 1970 حليمه  قاسم هاشم محمد عبدالحسن السداوي 266
1974 علية حسن اشواق سعدون يبان السراج 2 1973 سنيه جميل حامد  حسين عطية السراج 267
1974 هديه خضير حليمه حمد طعمه الزبيدي 2 1971 زكيه احمد عبد الله سالم جلوب الزبيدي 268
1971 ساهره محسن زينب احمد حميد بال 2 1967 فضيله عبد الرزاق سندس عيسى علي القزاز 269
1988 نجاة عبود صابرين حسن ثنوان السراجي 2 1981 رحيمه عبود سالم حميد ثنوان السراجي 270
1974 قطر الندى حميد

رشيد
لمياء عبد الرزاق سعيد

ابراهيم البرازي
2 1962 بهية مخلف عبد عبد الناصر مجيد رشيد سعود

العاني
271

1972 وهنه عباس هبر
ناسي

جميله هبر ناسي الركابي 2 1963 وهنه عباس هبر ناسي احمد هبر ناسي الركابي 272

1990 نظيمة حامد نهى جاسم محمد العامري 2 1983 نظيمة حامد علي جاسم محمد العامري 273
1972 رضية جبر نعيمة حسين حالوي السراجي 2 1964 بتية جبر هاشم غضيب عنين الماجدي 274
1971 روايه حسن عواطف كريم هويرف الكورجي 2 1972 كاظميه ناصر احمد حسن خزام خزام 275
1976 خديجة صالح فاطمة محمود   ابراهيم سالمة

المشهداني
2 1966 حميدة صالح ابراهيم صالح  حمادي سالم المشهداني 276

1977 عطيه ابراهيم عذراء عبدالقادر عبدالطيف
الزبيدي

2 1970 غنيه ابراهيم ليث كاظم عبدعلي العوسج 277

1977 فليحه حسن بيداء فرحان حلوص الخايف 2 1972 بسهي خلف ماجد حميد محمد 278
1977 زهره مهدي رنا حسين علي الخفاجي 2 1968 شروتي جاسم رعد رشيد وتر الكناني 279
1972 سعده فرج بشرى جاسب حسين

الفرطوسي
2 1966 حبايه جبر جواد  كاظم عباس الفرطوسي      280

1976 نديمه علي اسماء محمد جاسم جاسم 2 1966 عليه رميض ابراهيم جاسم نايف المشاهدي 281
1976 لطيفة محمود مهند محمد فرج الربيعاوي 2 1979 رحمة مداح شهالء صادق شاكر الرفاعي 282

1 1957 نجيه جعفر سعديه حسن جواد الصكيري 283
1 1957 وفيه عبد الرزاق عاليه عبد العال عبد علي البحراني 284

1975 كافي حسين فرحان عبيد فرهود فرهود 2 1979 خديجة ابراهيم نادية ذياب فرهود فرهود 285
1976 خيريه منعم أنسام  ابراهيم علي المنذري 2 1969 بدريه شندفر ماجد حميد عنبر السوداني 286
1972 بهيه جاسم عامر عبدعلي محسن

المكاصيص
2 1981 هاشميه محسن انتصار صبري خلباص

المكاصيص
287

1 1957 غنده محسن جميل عبد جليوي حوزاري 288
1976 نوال احمد شيماء عبد الخضر محمد محمد 2 1970 ميسون قاسم فراس عباس حمزة العجيلي 289
1972 رحمه حمد فطيم حسين خليفه النعيمي 2 1969 حوريه حسن مهدي كامل حمد النعامنه 290

1 1957 صنجه كاظم مجيد عباس ساجت المعموري 291
1 1957 هديه  مهدي سميره عبد الصاحب حسن الصفار 292

1975 خشفة عباس عماد حاتم حربي العامري 2 1975 جنان عبدالمنعم هدى شهاب احمد الجبوري 293
1 1957 فاطمه عباس ساميه اركان صالح سليم 294

1972 لميعه حسن زينب حميد عباس عباس 2 1969 اميره ابراهيم سمير خليل حسن القزاز 295
1 1957 زهرة عبد الشهيد ندى جاسم محمد مبارك 296
1 1957 وفيه نور معصومه كاظم محمد الفتالوي 297
1 1957 صبحه رشيد عامر عبيد صبار الزوبعي 298

1976 حسيبه ياسين اريج محمد ابراهيم الحيالي 2 1966 عليه عبد الله عثمان جميل محمود المشهداني 299
1 1957 رسميه مرهون هيفاء حسين علوان العبيدي 300
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1978 سهام عبدالمهدي زهراء فاضل ناجي المزرقجي 2 1972 سهام حسين شيروان نزار عبدالعزيز سرهنك 301
1 1958 مطيره جري حمديه شنيور نجدي الالمي 302
1 1958 فاطمة حسن اكرام علي محروس السعدي 303

1978 محبوبه محمد شيماء فاضل عبد الحميد
الحطاب

2 1971 سلمى عبدالله مصعب صالح الدين عبد الحميد
الحطاب

304

1973 ثريه نجم احمد نويم جاسم هلوس 2 1976 بدريه جواد تهاني نجم عبود 305
1 1958 اميره علي كريم ناصر محمد مغامس 306

1973 حياة موسى غصون جاسب كاطع الزبيدي 2 1968 فضيلة كاطع عالء عبدالرزاق موسى الوالي 307
1973 فطيم هليل اخالص حنتوش حسن حسن 2 1969 عوفه خنجر عباس كاظم حسن حسن 308
1973 صبريه برغوث خضر علي شطب الخماسي 2 1971 ريحه زيدان فاطمه عبد حسن الخماسي 309
1973 ليلى ربيع ضواهن سلمان خلف المسعودي 2 1968 رحمه زامل زيدان كريم عباس المسعودي 310
1978 نجيه محمد سماح خضير محمد الجنابي 2 1974 ياسمين فاضل عمر علي محمد الجنابي 311
1973 ليلى صالح زهراء علي صادق البغدادي 2 1968 سليمة جواد حيدر حسين عوني محمد القريشي 312

1 1959 جواهر كاظم كريمه كاظم حسون الجبوري 313
1 1958 صبرية منشد وداد عبد الحسن فرج الفريداوي 314

1978 سعديه صالح غيداء طلعت فاضل السامرائي 2 1966 راجحه  رفعت زيد محمود سامي عبد الشكور سامي
عبد الشكور

315

1978 رضيه كريم اسيل تكليف عباس العبيدي 2 1964 زهره حسين باسم حسين عبيد الجيالوب 316
1 1957 فتحية عباس ماجدة عباس  عبد الجليل األسدي 317

1980 عليه محي نصر محمد طه احمد 2 1970 عليه محي عبير محمد طه احمد 318
1 1958 حليمه عباس جمهوريه عبد الحسين طه الطائي 319
1 1958 فخرية هادي سهاد هاتف عبداالمير الشامي 320

1977 حميدة محسن حيدر علي نعمة الزبيدي 2 1983 انتصار هاشم سرى عبدالمناف عبدالوهاب النوشي 321
1 1957 فاطمة داود الهام محسن امير السندي 322
1 1959 بدريه عبد الرضا كاظم باقي محمد االسدي 323
1 1957 صبيحة محمد وداد بدر غياض العبودي 324

1978 عبده خضر رجاء عباس دهش التميمي 2 1976 صبيحة عبدالرزاق يوسف حمزة احمد العامل 325
1 1959 صبرية وحيد قبيلة محمد عطية الربيعي 326

1974 صفيه عذافه زهره جباره علي البخاتي 2 1974 جاسميه حسن حسين هاشم فرج الموسوي 327
1982 هناء حامد احمد سليم خضير الجبوري 2 1990 وسيعة ياسين اسراء خضر علي الجحيشي 328
1981 اعتبار عبدالحسن رنا عبدالجليل كاضم

االبراهيمي
2 1966 عنيده محمد طالب خلف ذيب الجدادي 329

1 1959 بدريه دلي بشرى عبد حميد الكناني 330
1981 كوثر خليل سارة محمود فرج السامرائي 2 1978 هدية عبد الرحمن عمر طه ابراهيم الخطيب 331

1 1959 نعيمه حسين ماجده موسى كاظم احميداوي 332
1981 ساهرة عبد الله رنا محمد عبد المنعم األزميرلي 2 1977 آمال صالح محمد ليث إبراهيم العامري 333
1981 كفاح احمد لقاء علي مهدي التميمي 2 1970 سجوده حسين قصي عبدالستار مصطفى

مصطفى
334

1981 حكيمه مخلف عمار حماد عبد الرزاق االلوسي 2 1980 نجيه حسن سمر محمود علي الشمري 335
1981 بدرية رحيم عائشه طارق خالد المعروف 2 1973 سميره صبري صباح انور مهدي الكرخي 336

1 1959 زهره حسن زينب ياسر محسن الموسوي 337
1974 زهره نعناع حازم فهد حسين السراي 2 1975 فخريه دهوش نضال خزعل شلش البوحسين 338
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2017 525332

2017 21330

2017 678268

2017 229989

2017
47812

2017 68921

2017 158989

2017 288107

2017 235776

2017
303654

2017 469640

2017 535484

2017 216654

2017 409978

2017 153611

2017 307918

2017 156764

2017 133835

2017 589309

2017 552736

2017 438964

2017 532785

2017 339262

2017 371550

2017 18958

2017 418484

2017 366632

2017 499739

2017 670739

2017 590025

2017 664947

2017 307133

2017 632881

2017 67816

2017 77589

2017 223663

1975 سليمه شاكر اماني محمد شعبان فتالوي 2 1964 رسميه مجيد علي محمد حميد عبدان 339
1 1959 حليمة عبد كريمة سبهان رشيد شومان 340

1981 بشرى ثابت ايمان عبد السالم احمد العاني 2 1970 سليمه  عبد الرحمن مصطفى علي نايف العكيلي 341
1983 انتصار جبار ريم محمد ابراهيم الحياني 2 1968 خيريه  محمد طه عبد عبد الله الصميدعي 342

1 1959 صبيحه مخيل سعاد عزيز شريف عبودي 343
1975 بدريه  هاشم ميرفت  عبود  غانم  العلياوي 2 1969 حليمه  حسين حليم عيسى   علي  علي 344
1981 سعديه خضير انوار ستار رحيم الدليمي 2 1997 سعديه خضير محمد ستار رحيم الدليمي 345
1982 حوته بويش اسماء فرحان سويحن

الحريشاوي
2 1976 حلوه مسلم صبيح حمود سويحن الحريشاوي 346

1980 ابتسام محمد زينب مدلول عباس 2 1978 سليمه محمود محمد طالب كامل ال جعفر 347
1 1959 فضيلة عباس اتنصار حميد قدوري النداف 348

1982 سميره ياسين مهند احمد محمود محمود 2 1963 فطيم صالح سميره ياسين عبد عبد 349
1977 عايدة حسين حيدر جبار طاهر المياحي 2 1960 نجية عليوي عايدة حسين علوان المياحي 350

1 1960 بدويه شهاب بتول عبد الوهاب عبد الرزاق
السامرائي

351

1976 رجاء مجيد زينب غضبان فالح المجمع 2 1975 سميره مجيد مصطفى صبحي ابراهيم العزاوي 352
1 1960 نعيمه جواد كريمه حسن عباس السعدي 353
1 1960 هضيمه زغير ازهار ضياء خماس 354
1 1960 نجمه موسى محمد عبد الرضا عبدالله المرادي 355
1 1960 فرحة مجيد نضال لطيف مهدي ال تاج 356

1983 شذى  صبيح اسماء علي راجي ال سعيد 2 1983 زكيه ذياب مروان رحيم عطيه المشهداني 357
1977 امل علي منى سبتي جاسم بني عكبه 2 1962 كميله مطر محمد حسين جاسم بني عكبه 358
1985 امل عون محمد عبدالكريم مجيد الدهمشي 2 1988 رافعه فاضل اسراء طارق رشيد الحبيب 359

1 1960 بدريه غضبان سعديه حافظ هاشم 360
1 1960 نعيمه راضي هيفاء باقر ابراهيم الموسوي 361
1 1960 بهة سدخان فضيلة حميد غالي العبودي 362
1 1960 حدهن زويد سالمه صبري كاظم الساعدي 363

1976 بتول جساس عامر  حامد ناصر  البوفرادي 2 1972 بتول  جساس خلود حامد ناصر البوفرادي 364
1976 صبريه عراك زينب حازم حسين المهناوي 2 1973 صبيحه عبد الله عالء حسين اسماعيل مالك 365
1976 هاشميه حمدان عقيل صدام خليفه الدراجي 2 1985 امل جاسب هديل بشار سعيد الدراجي 366

1 1960 حميدة حمزة رياض  جعفر كنعان مفارجة 367
1 1960 زكية عباس هناء سلمان كريم الرفاعي 368

1986 كرجيه علوان اناس عبد صبخه صبخه 2 1965 عذبه حسين ياسر عبدالله خضير خضير 369
1 1960 شكريه حنيش انعام حسون جواد السنيد 370

1976 راقيه محمد نور الهدى صباح ناصر الزيدي 2 1965 زنوبه زيدان محمد حميد حسن القيسي 371
1 1960 دله محمد هادي حسين صالح الشديدي 372

1984 نعيمه احمد نهله هادي محمود محمود 2 1970 زكيه رشيد محمد عبد سلمان سلمان 373
1 1960 جميلة حسين فليحة حسن فياض الفهداوي 374

1986 قسمة مصطفى نغم حسن عباس عباس 2 1982 نجية محمد ياسر محمد عليوي المشهداني 375
1983 فاطمه عواد ايمن سعيد مطلك الجدادي 2 1991 علياء  مطلك اسيل خالد ذياب ذياب 376
1977 صبحه جاسم شذى غازي زاير زغير 2 1975 كامله غانم عالء كريم زاير السراي 377



2017 19105

2017 676486

2017 371341

2017 198726

2017 278383

2017 511193

2017 564745

2017 354657

2017 637216

2017 419747

2017 237430

2017 329418

2017 592783

2017 452108

2017 100993

2017 122399

2017 517932

2017 346016

2017 671690

2017 447785

2017 669428

2017 65273

2017 110496

2017 622804

2017 67819

2017 514141

2017 478156

2017 342210

2017 330836

2017 30254

2017 192007

2017 415839

2017 181280

2017 216356

2017
176310

2017 117808

2017 583192

2017 334624

2017 160399

2017 566475

1991 نهى محمد إسراء  أحمد  عبد  الدليمي 2 1985 عليه عواد محمد مظهر عبد الدليمي 378
1977 ثريه عبد علي عباس عبد الله الشمري 2 1975 زينب احمد وسن صالح حسن الشمري 379
1978 رضاته ابوشعاعه ظمياء حسين رحيل الزيرجاوي 2 1974 زهره غيالن فخري هاشم جبر البوكريم 380
1990 ثريا محمود خلود شعبان عبدالله العاني 2 1987 خديجة محمود عبدالرحمن أيمن خضير العاني 381
1977 مليحه ثامر شيماء سرحان صالح القريشي 2 1969 حسنه ابراهيم سعد مطر صالح القريشي 382

1 1961 نجيبة  صديق رياض  حسن نجم الصالحي 383
1989 ختام ولي فاطمه علي غدير الشحماني 2 1991 اميره حمزه علي عبد الخالق علي الخميس 384
1977 مديحة حسين سماح محمد محسن الجنابي 2 1972 نعيمة محسن محمود عبد  خلف العكيدي 385
1991 فاتن جميل شريف محمود عباس الهيازعي 2 1991 ايمان عزيز شهد محي محمد ابراهيم الطائي 386
1978 فضيله حميد هشام مالك ناصر النجادي 2 1958 حكمه خلف فضيله حميد حسن النجادي 387

1 1961 زهره  دخيل فضيله   ابراهيم  عبد  المي 388
1 1961 سليمه داود جنان عبدالواحد ماجد 389
1 1961 عيده حمد زهيه  محمد  غافل  البنداوي 390

1977 موحه حمود حسين جمعه حسن جعب 2 1974 موحه حمود سعاد جمعه حسن جعب 391
1990 كافي مهيدي نور شاكر محمود محمود 2 1990 مدينه مهيدي رحمان خالد عبد عبد 392

1 1961 فضيلة عبدعلي عاليه علي ناصر شمسي 393
1994 خولة شعبان سجى اسامة يونس النقيب 2 1986 نضال ثابت احمد حاتم مخلف عبد الهادي 394

1 1961 حميده ابراهيم ربيعه ياسر جعفر 395
1994 نوال كاظم هديل نضال ناصر االدريسي 2 1986 نوال كاظم براء نضال ناصر االدريسي 396

1 1961 حسنة كريع وحيدة  فريح  حسين الجبوري 397
1989 انتصار علي اسيل سعد هادي الجنابي 2 1974 نعيمه عبيد ليث كاظم ناجي الساده 398

1 1961 نعيمه علي سعد عباس رضا االزري 399
1991 ايمان ابراهيم أريج عالء جواد العامري 2 1984 مديحه عباس حسين هوبي حسين الشمري 400

1 1962 سعيده شميس علي جاسم حسن الزرقات 401
1 1962 سليمة ابراهيم حسين علي ناجي السعدي 402
1 1957 هدية عباس أمل محسن عبدالحسين الحسينات 403
1 1962 شمسية منخي أمنة شاكر قاسم الكعبي 404
1 1962 شريفه حسين رديفه سلمان خضير العامري 405

1980 نوريه امسلم ايمان شنيشل سالم الكورجي 2 1969 اليه حسين عبدالزهره سلمان حسن المهناوي 406
1 1957 نجمه صباح جاسم حسين علوان البطاوي 407
1 1962 فضيله علوان حمديه حسان قنبر الطائي 408

1995 سهام عزيز مصطفى كاظم مرشد المجداوي 2 1992 سهام عزيز احمد كاظم مرشد المجداوي 409
1 1957 سهيل مهدي صالح  مهدي جواد العزاوي 410
1 1957 ساجدة عبد الرحمن رغد علي عبد الرسول الربيعي 411

1979 نعيمه كطان نهاد عبد الساده درباش
بطبوطي

2 1974 موحه كطان حسين علي كريز المالكي 412

1 1962 سهام حسن هناء مرتضى ابراهيم حبه 413
1980 رسمية حميد اسماء كاظم ناصر الشراد 2 1965 حرية شاكر صادق عالي نعيثر المالكي 414
1978 سعدية محمد علي فاتن علي جاسم الربيعي 2 1980 أنتصار محمد علي منصور محمد حسن العادلي 415

1 1957 يزي محمد صبيحه عبد جاسم الزبيدي 416
1 1961 صبحة علي سعاد ابراهيم حسن العبيدي 417



2017 424669

2017 307948

2017 185345

2017 346208

2017 207734

2017 442206

2017 209524

2017 300140

2017 661851

2017 118628

2017 362975

2017 105806

2017 412754

2017 507343

2017 615042

2017 582603

2017 482498

2017 488239

2017 620296

2017 129548

2017 396624

2017 585533

2017 564346

2017 431333

2017 334247

2017 21452

2017 24305

2017 68511

2017 61665

2017 591803

2017 370360

2017
512160

2017 690191

2017 95298

2017 268079

2017 359559

2017 618368

2017 367868

2017 510518

2017 421254

1 1957 مريم شناوة حامد جسام محمد 418
1979 حمديه عبود شيماء كاظم عبدالله المالكي 2 1973 ساعه عبدالخضر احمد غانم سعيد الحميمي 419

1 1962 لميعه مهدي مكارم محمد عبد الكريم المؤمن 420
1 1962 كاظميه سلمان حكمت حسن محمد الساعدي 421

1979 بلقيس عبد الواحد كولسن هاشم ناجي 2 1970 فكري علي عباس ولي عباس 422
1980 سعاد عبدعلي زينب ابراهيم خليل بال 2 1975 نعيمه بزل احمد حسن خلف الالمي 423

1 1962 مناهل حسون رجاء امشاني حسن السكيني 424
1 1957 خيرية خضر فليحة حسن حمادي الخفاجي 425
1 1957 صبيحه شالل بتول عبد الجبار محمد محمد 426
1 1962 ملكيه هاشم كريمه ناجي واحد الناجي 427

1979 جميله جبر كاظميه حسين ابتر العكيلي 2 1968 بنيه حسن عجيل سريح ابتر العكيلي 428
1 1962 غزاله راضي زهرة غالي عطيه الكعباوي 429
1 1962 بدرية داود حميد محمد حميد الطريحي 430
1 1962 ملكيه عبدالوهاب ناهده طعمه شذر الكعبي 431
1 1957 عليه عرموط علي حسين علي علي 432
1 1957 حليمه احمد عامر سعود خليل خليل 433
1 1963 زهره رشيد رعد حميد مجيد مجيد 434
1 1958 زكية محمود اتحاد منير امين العاني 435
1 1963 رباب عبد الجبار منذر محمد علي الدجيلي 436
1 1963 خانه تبينه نعمان حمزه محيسن الدريساوي 437

1981 كريمة محسن زينة جبار حسين الكعبي 2 1973 نزهة  محسن عادل سبهان غالم الكعبي 438
1 1958 نجيبة حسين رسمية جاسم فرحان الخفاجي 439

1981 سليمة خلف زينة صبري محمد الدبيسي 2 1974 فاطمة باني عالء عبد الجبار بدن التميمي 440
1 1963 سهام حسين ابتسام عزيز صالح البيرماني 441
1 1957 عطيه شمخي مراتب دنيف عبد التميمي 442

1981 سعديه صالح هديه تركي خلف الدراجي 2 1978 كاظميه سعد رعد جازع زمام الدراجي 443
1 1957 عذيه عباس وحيده لطيف حمد حمد 444

1981 لميعه خضير ورود لطيف فارس العبيدي 2 1977 رحمه ناجي محمد داود خضير العباسي 445
1982 نعيمة جبر اسمهان ماجد جيجان الشيخ 2 1978 فخرية عبود رافد غافل جبر العزة 446

1 1958 منيره محمد عبدالباسط عبدالوهاب محمد حمو 447
1 1958 سعدية قدوري محمد صادق عبد الرزاق الدوري 448

1982 منيره جبار تحسين قاسم محمد علي
مندالوي

2 1983 مديحه جبار شيرين عادل جالل مندالوي 449

1980 فاطمة مجيد علي كاظم لعيبي العجولي 2 1993 فاطمة عريبي هند محمد شرهان المصلوخي 450
1 1963 فدوه هاشم سناء عبدالحميد مجيد سبتي 451

1980 فوزية بدر سميره خليل ابراهيم الفضلي 2 1978 سعديه مهدي محمد حردان شهد الفضلي 452
1 1958 وضحة جاسم جمال طه علوان الفالحي 453

1981 مهديه جاري امل خالد فريح فريح 2 1968 فاطمه عبدالله خضير عبدالهادي شاطي الموسوي 454
1 1957 خزنة اسماعيل اثمار جاسم محمد الزهيري 455
1 1963 فخرية حاتم انهار عجيل محمد السلطان 456
1 1963 سعديه هاشم سميره شاكر عبود العامري 457



2017 642062

2017 606822

2017 452496

2017 298328

2017 187176

2017 209010

2017 524431

2017 256760

2017 536353

2017 27282

2017 112104

2017 566010

2017 364410

2017 623782

2017 229454

2017 444086

2017 185436

2017 170536

2017 649678

2017 663401

2017 433238

2017 169570

2017 79706

2017 122780

2017 108527

2017 203029

2017 81778

2017 25937

2017 246628

2017 545385

2017 492164

2017 456653

2017 668626

2017 124777

2017 66450

2017 670564

2017 683381

2017 342602

2017 254438

2017 349612

1 1963 سميرة ناصر أيمان عبد ذنون كرعاني 458
1981 زغيره راشد ناصر   حسين   علي الشويلي 2 1988 سلوى راشد بيداء   حميد علي الشويلي 459

1 1958 سعدية مجيد بشرى اكرم رشيد االعظمي 460
1 1957 صبريه كاظم سعديه سودي عباس الجنابي 461
1 1958 حمده خلف ثائر حسين هالل الفراجي 462
1 1959 جماله داود انتضار محمود عبيد الجبوري 463

1985 حنينه محسن وفاء بدر حسن نور 2 1971 زهره حيدر عبدالحكيم مطر حريز النوري 464
1 1959 وزيره سهيل نوال شهاب احمد العزاوي 465

1985 فاتن عبد االمير بتول محمد صالح الجواد 2 1981 هاجر صالح عقيل حيدر امين ال عيسى 466
1 1964 هاشميه عزيز سميره نعمه زاجي الالمي 467
1 1958 بهت رسن نضال خنجر مخيط الصبيح 468
1 1964 جبريه عبد الحسين مكي علي محمد مراد 469
1 1958 وضحه جاسم فاضل علي سلمان العيثاوي 470
1 1964 فضيله عباس عباس كامل جاسم الجشعمي 471

1985 سكينه جابر محمد حسن علي الربيعي 2 1984 امال احمد سرى صكبان علي الربيعي 472
1 1964 بهيجه رضا نضال فاضل تقي بدر 473
1 1958 مائده خلف كوكب جاسم محمد المفرجي 474
1 1964 زينب حسين جنان محمد رضا الصكيري 475
1 1958 سميرة شاكر سعد حسين علي البياتي 476
1 1959 جماله حسين كريمه  ابراهيم محمد الدليمي 477
1 1958 عالهن سكران ايمان كريم صالح صالح 478
1 1964 ثمينه صادق انعام حسن شريف الكاظمي 479
1 1959 سعديه علوان حذيفه داود حسين الدليمي 480

1983 زهره بنوان امل هادي خلف العبوده 2 1975 سعديه بنوان عماد عبدالحسن عطيه عبودي 481
1 1964 نصرة حسين فتوح جاسم محمد شمري 482

1985 رفيعة شمخي سعاد عواد حامي الحجيمي 2 1972 نعيثلة حنون غالي حسن كشيش الحجيمي 483
1 1958 ثريه علي ياس خضير عبيد عبيد 484

1983 منارة راشد علي كريم مهنى الدريعي 2 1961 حسنة عكاب منارة راشد خوير الدريعي 485
1 1958 نشعه عفن كريم عبدالله نايف نايف 486

1983 خالدة سلمان نزار جاسم خماس 2 1979 جاسمية خماس سهى محمد حمود 487
1 1958 فصيحه رشيد خليل ابراهيم علوان البرزنجي 488

1982 زهره حسن مثنى جبار جبرو عكيلي 2 1988 زينب عويد رنا علي حسن عكيلي 489
1983 سليمه هاني قصي غني خلف البيضاني 2 1990 سليمه هاني عبير غني خلف البيضاني 490
1985 سعده شمران محمد داخل عليان 2 1963 نورية حمزة سعدة شمران كاظم 491
1988 غنيه مناوي مهند علي فاضل فاضل 2 1987 سوسن محمد سرى عقبه نافع نافع 492

1 1965 فخريه جبر وحيده حسين هذال الشرشاحي 493
1 1965 كاظمية شنة محمد جاسم حسن الداخلي 494
1 1959 خميسه محمد شهاب شباط جسام العكيدي 495
1 1965 سكنه  حسن سعديه  جميل  ابراهيم  القيسي 496
1 1965 فوزيه محمود جنان جالب احمد السعيدي 497



2017 119727

2017 580162

2017 366207

2017 326743

2017 636370

2017 292270

2017 190114

2017 559239

2017 199843

2017 61729

2017 244043

2017 383848

2017
423332

2017 234734

2017 503158

2017 171698

2017 13357

2017 61128

2017 414475

2017 640016

2017 508561

2017 464582

2017 525215

2017 606596

2017 103239

2017 579287

2017 128308

2017 117292

2017 640420

2017 12614

2017 420808

2017 302460

2017 624099

2017 219964

2017 525263

2017 468623

2017 62215

2017
364123

2017 114273

1988 فضيله مالك علي جبار كرار الفرطوسي 2 1960 رسميه ضمد فضيله مالك حديد الفرطوسي 498
1 1959 نجود هالل عبد الكريم حسن سلوم الغريباوي 499
1 1959 حسيبة خليل غصون يعقوب عبداللطيف العاني 500
1 1959 مليكة  محمد حسن عبد الكريم صادق جاسم الفتال 501
1 1959 فهيمه عبدالحكيم فخريه عبد زين الجنابي 502
1 1960 سهيله ابراهيم رفاه مجيد حميد ابراهيم 503
1 1959 رفعه صالح جبار فرحان شرقي الدليمي 504

1985 رباب عون علي حسين احمد الحميري 2 1989 نزهة محمد مريم عبد الحسين جواد الحميري 505
1989 ماجدة يوسف ورود دانيال صادق السعيد 2 1980 افراح عبداالله هاشم محمد عبدالعباس البلداوي 506
1988 نوريه محمد علي غيالن حسن المذخوري 2 1965 زهراء مطشر نوريه محمد دواي المذخوري 507
1986 سليمه شاكر نورا عدنان حسن علي باش 2 1982 فخريه كاظم حسين سلمان محمد 508
1989 كريمه مزعل حيدر شياع سكر النصيري 2 1960 حكميه بنيان كريمه مزعل غضبان البنيه 509
1989 مي علي زهراء جعفر نوري ال السيد

عيسى
2 1982 بشرى جواد عدي عبدالله حسون الموسوي 510

1986 فضيلة كريم هند جمعة سلمان سلمان 2 1980 راقية جاسم قاسم عبد ناصر ناصر 511
1 1959 صديقه جعفر انتصار فاضل حميد ساكني 512
1 1960 فوزيه ادهم اعتماد صالح محمدعلي الداوودي 513

1986 زينه مردان جوان حسين علي جان األركوازي 2 1969 توبة محمد شكر محمود قهرمان األركوازي 514
1989 نضال علي دنيا عباس ناصر المي 2 1982 كريمه صبيح حسين علي حطاب الرويجحاوي 515

1 1959 جميله عبدالحميد نضال مزهر ابراهيم جراد 516
1988 منى سبتي شهد محمد وسمي الخماسي 2 1975 قادسه عبدالساده محمد جمعه حيال االسدي 517

1 1965 بدريه عبدالحسين شذى عبدالمهدي عبدالحميد الالري 518
1 1966 فضيله داود انتصار مهدي جواد جواد 519

1991 يسرى يونس زينه عباس خيون الطائي 2 1995 يسرى يونس خضير عباس خيون الطائي 520
1 1960 وفيه عبدالعزيز بتول طالب  رشاش دله علي 521
1 1965 صبيحه علوان قاسم محمد سعيد السليماوي 522

1994 هدى حسن رند حسن كاظم الخفاجي 2 1990 هدى حسن اسامة حسن كاظم الخفاجي 523
1 1966 بثينه جعفر مسلم علي  عبد علي  فنيطل الراجحي 524

1991 زينب مرتضى احمد حازم عزيز البير 2 1993 نوراء طالب سارة عالء محمدحسين ال رمضان 525
1993 عفاف علي سجى شمس كامل العلوي 2 1983 كوثر زبون علي  غالب مولى الموسوي 526

1 1966 صديقة حسين ثامر عبد االئمة عبد الرضا الطائي 527
1 1966 فخرية سلمان فاتن  شرقي محمود ديني 528
1 1966 صبريه  جلوب فاطمه كطامي فنجان الدبي 529
1 1960 سعدة  كريم جواد كاظم يونس الغثوان 530

1991 كرديه عباس نرجس سالم حامد الجتان 2 1970 صغيره عطيه علي كامل ثجيل المحمداوي 531
1 1960 صبيحه احمد خالده حميد مهدي الجبوري 532
1 1966 نوريه محمود اميره جليل نصيف النصار 533
1 1961 فوزيه زبن كريم احمد سعيد الجنابي 534

1994 فاطمه عبدالرضا محمد قاسم هاشم الجويبراوي 2 1965 وحيده محمد فاطمه عبدالرضا غضيب
الجوابراوي

535

1 1960 فاطمة رشك سميره ثامر زغير السوداني 536



2017
513812

2017 586311

2017 406668

2017 588849

2017 364132

2017 172869

2017 226989

2017 392594

2017 350242

2017 503531

2017 381034

2017 681254

2017 603660

2017 26803

2017 487499

2017 84488

2017 82782

2017 512351

2017 660495

2017 508329

2017 91597

2017 210296

2017 631907

2017 485960

2017 220274

2017 394379

2017 220505

2017 57958

2017 399901

2017 140119

2017 191508

2017
497479

2017 46609

2017 148908

2017 256557

2017 100453

2017 526894

2017 94213

2017 178851

1990 فاتن فؤاد نور محمد  عبد الحسين ال
عيسى

2 1984 هاجر صالح علي حيدر امين ال عيسى 537

1990 ناهده طالب سيف منير ابراهيم المجمع 2 1964 زهره عبدالحسين ناهده طالب كاظم المحامي 538
1992 سهام دوحي هاجر اسماعيل منشد الدلفي 2 1985 ساهره مشد سامر عبدالزهره سلمان البديري 539

1 1965 جبره كاظم احمد عبد الرضا حسون حسون 540
1 1960 صبريه سهيل غفار ماجد ابراهيم ابراهيم 541

1990 تماضر كاطع انور عباس فاضل الجابري 2 1973 رسميه سدخان تماضر كاطع محسن البلعوطي 542
1 1960 لطيفة  عبد الله رائده عبد الواحد اسعد اسعد 543
1 1960 اقبال سلمان عروبه حمودي خضير االلوسي 544

1992 سميرة شناوة فخرية عبدالحميد رشيد هدله 2 1981 بشيرة شناوة سيف مؤيد عبدالجبار المتولى 545
1 1966 مليحه مهدي نغم عبد الكاظم باقر الفياض 546
1 1960 زهره حمودي عروبه محي محمود الحيالي 547
1 1961 فاطمه كاظم محمود عوده خزعل االسدي 548
1 1961 جميله سلطان لميعه كريم زامل الجعاري 549
1 1957 هديه كاظم لطيفه عبدالله جالب جالب 550
1 1961 خولة محمود فائزة نصرت عبد الرحمن الجبوري 551
1 1957 فخرية عبد علي حميد عبود الزويني 552
1 1957 موزه معيبد شهاب حمد عوده معادنه 553
1 1961 ناهده حسين سلمى محمود فتاح 554

1998 سوسن خليفه سداد رشيد كامل الشهيلي 2 1971 خيريه جويد سوسن خليفه كاظم الشهيلي 555
1 1961 مديحه علوان ابتسام محمد مبارك المبارك 556
1 1967 ساره جواد سالم حديد محمد الجالبي 557
1 1957 لزمه كاظم فوزية  مايع  مالح  حالفي 558
1 1961 ريمه  عبد الرزاق عبد الغفور عبدالله محمد مشهداني 559

1997 سحر عبدالحسين محمد جاسم محمدصالح الوسواسي 2 1966 ثريا كاظم سحر عبدالحسين صادق الخناق 560
1999 هند ناجي حسين امجد حسين التميمي 2 1975 نهال محمد علي هند ناجي علوان التميمي 561

1 1961 سهام عبدالجبار حياة هوبي حسين العاني 562
1 1961 حسنه كاظم زهره حمزه محي الوائلي 563
1 1957 جماله خصاف فوزيه محسن رشم البيضاني 564
1 1967 حسنة صالح فاطمة ابراهيم  حساني التميمي 565
1 1961 زكيه حمد ابتسلم وهاب داود التكريتي 566
1 1967 كلثوم محيسن سعاد كريم سلمان سلمان 567
1 1967 صبيحه محمد علي استبرق غازي عبد االمير عبد

االمير
568

1 1967 كاشية  سلمان زينب محمد موزان الفكيكي 569
1 1967 بتول أبرهيم عامر عبد عباس شاهبندر 570
1 1957 كصيميلة مثنى نجية بدن ديوان العكيلي 571
1 1957 سكينه فليح خالده جاسم محمد مقاصيص 572
1 1967 زهره جاسم رياض جبار هاشم محمد 573
1 1961 لطيفه كاظم عامر علي صليبي العجيلي 574
1 1967 زهره  جعفر انتظار  ناجي  سعيد  الخفاجي 575



2017 599247

2017 350115

2017 404693

2017 437036

2017 218130

2017 264625

2017 86878

2017 32467

2017 439504

2017 446491

2017 75828

2017
415171

2017 566698

2017 391893

2017 637539

2017 578210

2017 610350

2017 505168

2017 295173

2017 287742

2017 333369

2017
14625

2017 263109

2017 596145

2017 549108

2017 383790

2017 448446

2017 341641

2017 133615

2017 489365

2017 600326

2017 248948

2017 598351

2017 429922

2017
317578

2017 351523

2017 169638

2017 129149

2017 128544

1 1961 فاطمه سلمان نهى جدعان عبيد السند 576
1 1961 سهيلة  احمد نعيم فوزي جاسم محمد جاسم العبوسي 577
1 1968 علية جبر سلمان محمد سلمان ربيعة 578
1 1962 فطيم نصر عامر عبيد سعود سعود 579
1 1961 فوزيه صادق سناء  فاضل مبارك الكرخي 580
1 1962 شكريه محمود فضيله محمود خلف خلف 581
1 1957 نشمية حنف سهام كمر سلمان الجوداوية 582
1 1957 زهرة علي ساعه مولى عبد الله المحمداوي 583
1 1968 رجاء محمد نزهت فوزي سعيد الخفاجي 584
1 1967 فوزيه احمد خلود علي امين الشيخلي 585
1 1962 زهره زبار نوري سلمان غنام غريري 586
1 1957 لوزه عير كاظميه شناوي عبد الصاحب

الخضري
587

1 1962 وفية شاكر بشرى محي عبش التكريتي 588
1 1962 مهديه خليل خوله علي حمادي المشهداني 589
1 1968 بدرية عريبي رجاء عبد الرضا حربي الربيعي 590
1 1957 بدريه عبد علي فالحه عبد الحميد محمد الربيعي 591
1 1957 بدريه باروني احالم راضي مدلول ساعدي 592
1 1962 سهام عبد وداد خلف فالح صالح 593
1 1962 فرجه محمود ماجده هادي حسن العبيدي 594
1 1962 حسنه ضحوي دله حسين عبيد الزوبعي 595
1 1962 زهره ابراهيم اسماء فاضل حسون الدليمي 596
1 1958 بدريه سلمان انتصار عبد الرزاق محمد علي  محمد

علي
597

1 1957 كميله محيبس سميره عبد جيبر العتابي 598
1 1962 مكية خلف زامل عطية جبر الساعدي 599
1 1957 بدريه شاطي عبدالحسين كاطع جبر المي 600
1 1962 علية صبار اكرم عزيز صايل الشمري 601
1 1962 غريبة سالم عباس كريم جاعد الدلفي 602
1 1968 سمر فاضل عبد االله غازي عبد الله النقيب 603
1 1962 نشميه سلمان كفايه درويش باراني كجل 604
1 1957 صبريه رشيد ايمان زكي علي الطالباني 605
1 1957 زهره عبد الله صبريه ناهض خاوي الكعبي 606
1 1962 حسن عبيد خميسه ياس خضير الفداغي 607
1 1969 نجية عبد عقيل مجيد كاظم السعدي 608
1 1969 فخريه رفيع ابتسام مجبل مجيد الغراوي 609
1 1962 خولة حسين فوزي مهى عبد الستار عبد الكريم

العبيدي
610

1 1957 نعيمة مزيد زهير  هادي طاهر اليوسف 611
1 1968 نوريه حسين هادي مزاحم هادي عجاج 612
1 1969 نسيمه جاسم محمد عبد الحسن عوده سليم 613
1 1969 هاشمية جبار سناء  موحان عكوش حذاف 614



2017 78727

2017 616684

2017 459116

2017 419078

2017 341540

2017 636179

2017 5435

2017 265864

2017 549132

2017 266807

2017 53975

2017 228205

2017 575114

2017 564914

2017 17579

2017 394226

2017 448801

2017 439253

2017 633812

2017 285077

2017 297852

2017 306562

2017 14624

2017 645104

2017 373484

2017
318638

2017 655570

2017 539834

2017 693580

2017 224144

2017 259105

2017 164497

2017 552201

2017 664242

2017 268487

2017 624924

2017 604389

2017 480292

2017 56319

2017 193772

1 1962 شمسه محمود سميره حسين شهاب عبيدي 615
1 1957 زهرة علي أثمار عبدعلي حسون العامري 616
1 1957 نجيه عبدالله سهيله حسين محمد الطائي 617
1 1962 مفيده محمود نادية عبدالرحمن حمدي محمد 618
1 1962 كميلة حسن صبيحة محمد مشهد الجبوري 619
1 1957 نجمه علوان علي مهدي عباس العرناووطي 620
1 1958 بدرية سلمان كريمه شرهان جباره الكعبي 621
1 1957 غريبه  ابراهيم كفاح  حسن  محمد  حسيني 622
1 1957 فاطمه حبيب سناء سالم فليح الدباس 623
1 1957 دله ساجت رمضان يوسف النعمه الساعدي 624
1 1969 فرجة صالح جبرية خماس عباس الدفاعي 625
1 1958 ملوك ابراهيم جمال رشيد جاسم زيدي 626
1 1969 عنيده وهيب محمد  فوزي محمد السعدي 627
1 1958 بدرية جودة جسومه شالل جبر الربيعي 628
1 1970 فاطمه عبد الجبار راقيه عبد المحسن علي المالكي 629
1 1958 زهره قاسم عبد الكريم عبد الواحد حمود بال 630
1 1963 ملكية انور انعام نصيف جاسم عجاج 631
1 1958 منيره رزوقي ياسمين خضير عباس القرغولي 632
1 1963 لطيفة صالح هناء  هويدي  عبد الحليم العاني 633
1 1958 عطيه علوان ثوره احمد مهدي السعدي 634
1 1958 نزاهت فرج وريا محمد عزيز باوه  مراد  مراد 635
1 1969 سميرة خليل نادية محمد قاسم النعيمي 636
1 1962 بدريه عطوان حمادي محمد احمد الدليمي 637
1 1963 سعديه احمد امل كامل احمد المشهداني 638
1 1970 شنونة فنيان ايمان فياض قاسم الكناني 639
1 1970 شكله موحي زينب عبدزيد عبد الحسين

الزبيدي
640

1 1970 سكنه موشي علي جبار متيعب ساعدي 641
1 1963 سهوره مرشد محمد كمال رشيد العاني 642
1 1969 سنية يوسف منتهى ابراهيم حسين الدهلكي 643
1 1958 شاهه عذافه نديمه محيسن علي الحجامي 644
1 1963 سعدية حسن علي صبحي خضير الحسان 645
1 1958 نبعه غانم فليحه حسن عباس الساعدي 646
1 1958 دكة مكطوف حمدية غافل ختالن السراج 647
1 1963 فضيلة حميد إنتصار أحمد علي الخماس 648
1 1969 خيال  علي ياسين طه حبيب الرماحي 649
1 1963 عليه بريج سعديه ناصر حسين العبيدي 650
1 1958 جباريه جاسم ابراهيم باني جالس الربيعي 651
1 1962 مطيعه معتوك صالح مهدي صالح الكبيسي 652
1 1970 كلثوم اسماعيل نوريه فرج شويش ثنولني 653
1 1963 جميله حسون كريمه حميد رشيد 654



2017 488226

2017 343256

2017 176755

2017 103485

2017 460080

2017 189194

2017 363109

2017 476976

2017 673550

2017 173486

2017 177974

2017 228927

2017 232514

2017 179303

2017 446147

2017 151802

2017 679350

2017 149308

2017 196076

2017 400332

2017 29674

2017 237620

2017 265026

2017 165972

2017 327215

2017 631088

2017 497586

2017 469553

2017 483824

2017 589040

2017 522936

2017 547231

2017 396708

2017 540874

2017 374452

2017 249688

2017
384185

2017 424939

2017 641366

2017 682120

1 1958 منيرة كريم منتهى جحيل محمد الحجامي 655
1 1958 ملكه صالح محمد جبوري جواد االسدي 656
1 1958 دله عبد ابتسام  جاسم عزاوي عزاوي 657
1 1963 فاطمه عبعوب باسمه علي جلوب الجنابي 658
1 1969 صبريه حمادي ليلى جبار عسكر عسكر 659
1 1958 نعيمه حسن رجاء عبد الحميد سعد التميمي 660
1 1963 قنديله حسين دجله محمد حسن حسن 661
1 1958 وسيلة بداي حمدية هاشم رسن الدراجي 662
1 1958 زهرة حسن صبيحة  محمد  صحن الساعدي 663
1 1969 زهره  فيحان ناصر   حسين  صياح  صياح 664
1 1970 كتبه كريم ماجده محمد صالح البعوري 665
1 1971 حسينة مطر احالم حميد شاوة شناوة 666
1 1963 صبيحه شهاب خالد مخلف حمد الدليمي 667
1 1964 زهره كاظم نوال مشهد عسل غريري 668
1 1971 حليمه سلمان حمديه صبري محسن الساعدي 669
1 1964 فوزيه داود أسماء محمد قدوري الدوري 670
1 1971 بدريه محمد باسمه محمد كريم الكوازي 671
1 1963 حسنه دريج عباسيه عايز ذياب العامري 672
1 1971 فضيله محمد منير مهدي سلمان الربيعي 673
1 1964 زهره فهد خلوده حميد طه المشهداني 674
1 1959 فاطمه عطيه سعديه خماط قصار الربيعي 675
1 1971 حميده خنزر سندس عيدان لويس الربيعي 676
1 1964 فطومة خلف رضا علي حسين حسين 677
1 1959 موالني حثيل علي حسين طابور المالكي 678
1 1964 بهيجة صبري اقبال احمد عمران الالمي 679
1 1964 صدامه حسين جنون قاسم عباس الكعبي 680
1 1971 زهره محسن منيره طالب بدن الكعبي 681
1 1959 نزيهة علي عبد الكريم نافع عارف 682
1 1964 نوره ناصر رفعه حسين عبد المساري 683
1 1963 بهيجة ناصر شهزنان حسن حياوي الزبيدي 684
1 1971 طرفه جرغ بشرى حميد جبر المياحي 685
1 1971 حمزيه عباس حيدر محمد عبد الربيعي 686
1 1964 صبحه نجم جاسم  محمد مخلف العزاوي 687
1 1971 زهرة حبيب سالم محمد جواد جواد 688
1 1959 سعدية عزيز حنان كاظم نايف العطار 689
1 1972 صبرية ثويني صالح جواد خلف السويعدي 690
1 1970 صديقه زين

العابدين
محمد حسين كاظم ال ياسين 691

1 1971 خيرية خان فاطمة موسى علي المندالوي 692
1 1972 حتم ياسين حربي جاسم حاجم الكرعاني 693
1 1964 كنطار سلمان ثامر حسن عيسى الجبوري 694



2017 131198

2017 325784

2017 190108

2017 562362

2017 328425

2017
288100

2017 586796

2017 438029

2017 307775

2017 15408

2017 587796

2017 467016

2017 38014

2017
60543

2017 674920

2017 440138

2017 306184

2017 10557

2017 114098

2017 25026

2017 333488

2017 64453

2017 396066

2017 441724

2017 67288

2017 263500

2017 81458

2017 207533

2017 688763

2017 413317

2017 393818

2017 450991

2017 334438

2017 353514

2017 595754

2017 70154

2017 307157

2017 672281

2017 617815

1 1959 جاهده هادي كريمه قاسم علي الشمري 695
1 1963 زهره علوان علي عطيه عوده الجنابي 696
1 1959 كاظميه الزم فاطمه صاحب رحيم رحيم 697
1 1959 صبحه حسن ثوره داخل محمد الوائلي 698
1 1959 عيشه جعاطه رديفه علوان محمد الدفاعي 699
1 1971 فوزية مطر زينب عبد االمير عبد الرسول عبد

الرسول
700

1 1963 خاتون صيوان شكريه خريبط مراد االمي 701
1 1971 غنده رشم زينب عباس حمادي الدلفي 702
1 1970 شكريه عبدالحسين ندى جواد عبدالحسين 0000 703
1 1959 سعدونه ناصر نعيمه جبار كبان الكعبي 704
1 1964 هديه علي فالح نايف علي نعيمي 705
1 1974 نجاة حسن صالح عباس رضا الزبيدي 706
1 1960 نسمه عبدالحسن سكنة  زامل  محمد  الساعدي 707
1 1965 امينة احمد عمر عبدالرزاق محمود عبدالله

الصباغ
708

1 1959 شنينه محمد بدريه جاسب عبود الساعدي 709
1 1965 امينه خالد صباح سعيد محمد  القصاب 710
1 1960 بدريه فاضل باسم جاسم محمد محمد 711
1 1975 قناة محمد عمار عماد حميد النجار 712
1 1960 اسعيده بوهان راضي عبد النبي كريم سوداني 713
1 1965 عبلة احمد نهادة عباس عبد العبيدي 714
1 1965 سهامه مهدي نوال خليل صالح قيسي 715
1 1975 فضيله عبد محمد مالك عبد الرحيم الغانمي 716
1 1975 عليه حواس فالح حسن فليح البهادلي 717
1 1974 سعديه احمد مهند ابراهيم عبدالواحد النجار 718
1 1960 نشوه جديع جمهوريه حنون جويد المطلك 719
1 1960 سعديه عباس ايمان عبيد ناجي البوحيان 720
1 1965 شيخه علي ناصر شكر محمود الجحشي 721
1 1965 كافي محمود محمد خضير فرحان عجياوي 722
1 1974 حرب جمعه عمار عباس بلش الربيعي 723
1 1975 عليه محمد حسين مالك مهدي المساري 724
1 1972 سلمه نجم فاروق قاسم ريحان التميمي 725
1 1973 سيدية كاظم معن عبد الكاظم عبيد الخريفي 726
1 1964 خيرية جاسم رياض عمران مكي 727
1 1964 حسنه محمود سهيله احمد مبارك الجبوري 728
1 1964 مديحه خلف عماد عبد حسن السالم 729
1 1964 نصره ابراهيم محمود عناد كاطع عبيد 730
1 1965 نعيمه احمد علي حسين علي الصبيحي 731
1 1974 فوزيه سهيل مازن عبد الباقي احمد السالمي 732
1 1964 فوزيه توفيق فاتن سلمان محمد الونداوي 733



2017
279975

2017 662575

2017 658641

2017 280503

2017 679841

2017 353569

2017 217952

2017 154227

2017 123543

2017 319074

2017 17315

2017 222901

2017 305280

2017 601066

2017 610444

2017 35281

2017 614770

2017 369997

2017 572714

2017 524370

2017 306530

2017 285178

2017 595045

2017 469574

2017 425355

2017 262345

2017 598079

2017 624273

2017 605965

2017 463700

2017 322700

2017 168788

2017 581891

2017 512709

2017 1859

2017 517078

2017 356252

2017 406663

2017 89879

2017 219158

1 1960 رضيه جبر يسرى عبدالباقي عبدالستار
الهليجي

734

1 1959 سعده حسن سليمه سبتي شالش العكيلي 735
1 1965 شوكت امين سندس عثمان علي الجاف 736
1 1960 حسنه سلطان علي راضي محمد المحمداوي 737
1 1975 ليلى عبود مهند عباس جاسم الدباس 738
1 1960 رضيه سعيد نهاد حسن شغاتي المصلوخي 739
1 1960 ربيعه كشاش صباح عباس نعمه الجوري 740
1 1960 سليمة توفيق ميسون محمد مسلط الفيصلي 741
1 1965 غنية غفوري بشرى سمير خليفة الشبلي 742
1 1974 فاطمه عبيد علي شياع فارس المسعودي 743
1 1960 زينب مشهدي شاكر براد علي موسى الطعان 744
1 1964 نجاة يونس عمار عبد الغفور محمد علي الدبوني 745
1 1978 رزيقه هادي لؤي راضي حنيش غانمي 746
1 1966 فهيمه شكر ندى عبد الغفور ياسين ال جعفر 747
1 1960 وفيه ابراهيم قصيه يحيى كريم الجنابي 748
1 1978 مسعوده كاطع سالم خليف جابر العكيلي 749
1 1976 سليمه حربي محمد حسان سلمان الالمي 750
1 1966 هاشميه زغير صبيحه علي كاظم سلطاني 751
1 1960 فضيله علي بشرى عبدالمحسن داود الخطيب 752
1 1960 رضاته هارف فدعه عزيز شفلح النصراوي 753
1 1979 شذى عبد الكريم حسن علي توفيق النقيب 754
1 1977 صبريه خلف صباح لفته حسن الفريداوي 755
1 1960 صبريه مالح سعاد عبدالرضا وكف الربيعي 756
1 1977 فوزيه حاوي ماهر عبدالله عيسى السوداني 757
1 1960 ثريا عبد الغني سهام عباس محمد الكاهة جي 758
1 1976 نجاة عجيل حيدر قاسم خضير البهادلي 759
1 1977 أسماء فتاح نجم عبدالله حسن العقراوي 760
1 1960 صحيفه غالي هدية حسين عريش المكصوصي 761
1 1975 ليلى نعمه ليث محمد علي التميمي 762
1 1978 زهرة  عبد الحمزة وسام  عبودي جودي الكعبي 763
1 1965 نجيه مهنا فاضل علوان حمزه الخابوري 764
1 1961 بهيه عبد فاضل محمد ضاحي االسدي 765
1 1965 سليمه حميد فؤاد عباس ناصر العبيدي 766
1 1966 وجيهه يوسف انتهاء كريم نجم الدين سلمان 767
1 1961 عنوه شياع وحيده جبر ثاني القريشي 768
1 1966 شفيقة هادي طالل سلمان جواد الدليمي 769
1 1978 حمدية نايف صفاء علي عبد الحسين وطيفي 770
1 1965 فطيم عدنان نعيمه حسن كاظم العنزي 771
1 1976 رسمية  رضا جاسم محمد عبد الحسين الكريماوي 772
1 1966 بدريه سبع ضحى شهاب احمد العيدان 773



2017 544691

2017 64217

2017 117279

2017 392670

2017 335156

2017 226037

2017 550160

2017 66365

2017 191

2017 217244

2017 519626

2017 242923

2017 406413

2017 348546

2017 275715

2017 328105

2017 61615

2017 107619

2017 492319

2017 492372

2017 652152

2017 327343

2017 334720

2017 51772

2017 411714

2017 307606

2017 220513

2017 638349

2017 194999

2017 654830

2017 539259

2017
248901

2017 668769

2017 221679

2017 433506

2017 566541

2017 24653

2017 582701

2017 306594

2017 129417

1 1978 صالحه حنون علي حسين علي كعب 774
1 1976 سهام حسن احسان عبد الجبار فلحي حسين 775
1 1977 شكرية صالحان كامران رحمان غيدان السورميري 776
1 1976 مائدة  راضي زينة عبدالهادي  سلمان العجيلي 777
1 1965 جهاده جهاد ميسون محمود كيطان الزيدي 778
1 1966 يازي علي سعديه عبدالله علي معامير 779
1 1960 خيريه مهدي سعاد جسام محمد الفضلي 780
1 1966 حظيه عيدان علي جاسم محمد عبدي 781
1 1961 لطيفه رهيف كاظم عسكر نعيثر الدراجي 782
1 1966 حمدية فاضل سند عبدالجبار محمد كريدي 783
1 1978 بسعاد كاظم علي سامي جبار الدباغ 784
1 1978 سهيله كاظم حسنين عامر عبد الجزائري 785
1 1967 زكيه صدعان حاتم كامل حميد السويداوي 786
1 1981 عليه نجم سمير طعمه فارس المسعودي 787
1 1980 سلوى حسين ايام عبد االمير سعيد سعيد 788
1 1961 خديجه همالن حمديه حمزه نادر 789
1 1982 حسنه حسن هاني راضي هاني الفتلي 790
1 1980 بشرى عبد الصاحب عباس فاضل محمد الدراج 791
1 1961 طشارة مشيعل سليمة هامل ثابت نويصري 792
1 1961 نصره عبد النبي فوزيه عبد شدهان 793
1 1966 كظيمة ناصر وليد مصطاف حسين حسين 794
1 1979 دجله  ماضي حيدر داود سلمان رضوي حسيني 795
1 1967 فليحة حسين محمد جار الله حسن المجمعي 796
1 1980 كميلة غالي نادر ناصر كاطع الغريباوي 797
1 1961 جميله عبد الله خالده علي موسى بني الم 798
1 1961 فخرية هادي نوال  ذياب احمد الجبوري 799
1 1961 غنية هوبي نضال فليح رحمن الشحماني 800
1 1966 سلمى يحيى نعم بهجت احمد اديب احمد اديب 801
1 1967 شكريه حسين ليلى كاظم صكبان 802
1 1967 عوفه عوده محمد مرهون حمادي العبيدي 803
1 1979 صبريه حميد تحسين هويش حسن الكعبي 804
1 1961 كريمة علي سميرة عبدالحسين ابراهيم

التميمي
805

1 1980 كفايه حسين محمد جاسم محمد 806
1 1982 نزهت عباس عباس موفق صادق القزاز 807
1 1961 جميله كريم ناديه ابراهيم زيدان الغزاري 808
1 1982 سهام حسب احمد هاشم رسن الخزعلي 809
1 1983 سميرة عبد عباس حيدر محمد مفيد  حميد الحلفي 810
1 1966 نعيمه ناوي يحي عطوان محمد الشمري 811
1 1961 فضيله علي خالده عبد االمير محمد الصكيري 812
1 1981 هناء عبد المهدي حال شاهد يوسف الجبوري 813



2017 501710

2017 227888

2017 687331

2017 470557

2017 564397

2017 81674

2017 214905

2017 538617

2017 277389

2017 359015

2017 366015

2017 546552

2017 47922

2017 136521

2017 204480

2017 653624

2017 116159

2017 627131

2017 658001

2017 20226

2017 270640

2017 603947

2017 553060

2017 79996

2017 343821

2017 139306

2017 369013

2017 640052

2017 131314

2017 72583

2017 2736

2017 99120

2017 320255

2017 132800

2017 346087

2017 672953

2017 608551

2017 43518

2017 384704

2017 230235

1 1983 ليلى ابراهيم حيدر عبداالمير عبد عبد 814
1 1967 عطيه جاسم محمد حمدان حسون العجيلي 815
1 1983 ماجده خليف مصطفى طالب عبدالله الجابري 816
1 1967 عدوية عبدالستار سومر سلمان جارالله االنصاري 817
1 1961 صدامه شفي رسليه جعفر حمود السوداني 818
1 1966 جميله عباس شهاب احمد حمد الجنابي 819
1 1967 خديجة عبد اللة قيسية فهد عويد كرطاني 820
1 1967 شكريه محمود بان  فاروق محمد العاني 821
1 1967 حسنه سلمان محمد حسين جراد جراد 822
1 1961 بدريه جاسم حريه ياسين جاسم السوداني 823
1 1961 طرفه حسن حكيمه شهد جازع السعيدي 824
1 1967 ثالثه خميس حمده صبح سمرمد سمرمد 825
1 1986 ناهدة مهدي حسين حميد رشيد االنباري 826
1 1986 ساجدة هاشم مهدي شاكر عبدالصاحب غديَر 827
1 1962 دجمه زامل عويد كريم عباس المسعودي 828
1 1968 عانه شكور اميره حسين برجد البياتي 829
1 1962 كاظميه راضي سهام جبار جياد السوداني 830
1 1968 حياة قدوري ربيع رستم حسين االمدي 831
1 1961 سكنه فرج مديحه كاظم حسين السراي 832
1 1968 فوزية نصيف بتول علي محمد الحسني 833
1 1967 خضرة مسرهد ثائر راشد محمد الشمري 834
1 1988 ماجده عباس محمد عامر عبد الله الحسيني 835
1 1988 خوله عبد الحسين زيد ضياء صادق الخفاجي 836
1 1968 صبيحه حبيب هيفاء نوري كاظم الشمري 837
1 1968 ليلى حمد رباح عبد الرزاق ازغير المسودني 838
1 1962 فهيمه عبد صبيحه خضير وداعه الدبياني 839
1 1988 بتول عبد الحسن تيسير علي عايد الثويني 840
1 1968 فطيم صالح سعديه خلف صالح العبيدي 841
1 1962 فاطمة موسى حياة شائع قاسم الموسوي 842
1 1968 سعديه عبد ناظر طارق جياد القيسي 843
1 1967 ليلى وهيب فاضل حافظ فاضل القيسي 844
1 1962 سكنه كاظم مصطفى علي شالل الدراجي 845
1 1962 خمشه ثجيل محسن حانه جبر العكيلي 846
1 1962 زهرة محميد كريم مانع راشد البيضاني 847
1 1985 رقية تمير محمد عبد الصمد جابر الراوي 848
1 1961 ثمينة رشيد اكرام عبدالحسين عبداالمير الطائي 849
1 1968 حمزية حسين طه عجاج محمد دنينه 850
1 1967 منى محمد محمد خاجي عبد النبي حديثي 851
1 1968 بدريه شير علي ايمان نعمه عيسى عيسى 852
1 1962 غريبه عبد األمير قطر الندى فؤاد حسن الخزرجي 853



2017 523243

2017 650728

2017 247183

2017 268941

2017 120155

2017 87141

2017 353988

2017 654548

2017 213140

2017 410926

2017 258373

2017 215628

2017 501798

2017 393899

2017 76539

2017 264841

2017 407095

2017 638272

2017 679681

2017 374637

2017 29136

2017 483105

2017 483966

2017 373434

2017 275909

2017 230407

2017 484000

2017 623080

2017 672602

2017 134655

2017 670218

2017 443406

2017 560321

2017 334886

2017 532424

2017 623384

2017 25817

2017 165275

2017 575497

2017 92514

1 1968 صبريه دواح سعد حسين فرج العيثاوي 854
1 1961 نهودة مظلوم نداء ابراهيم خماس العزاوي 855
1 1988 مديحة احمد ايهاب قيس علي الدلوي 856
1 1988 اشواق طالب منتظر راجح فرحان الزبيدي 857
1 1989 زهرة عبد الرزاق ليث بهاء حسين 858
1 1986 خيريه رواك علي عيسى عطيه عطيه 859
1 1962 شريفه رشيد منئ محمود سلمان الزبيدي 860
1 1961 بدريه خلف احالم عبد علي هاشم المحمداوي 861
1 1987 فضيله عبد علي حسن محمد حسن البناء 862
1 1985 صبيحه هاشم علي سالم عبدالحسن الربيعاوي 863
1 1962 نعيمه  غانم سالمه حميد راهي 864
1 1962 سعيده عكله نضال لطيف عطيوي الفهداوي 865
1 1969 شتات محمد كمال احمد حسن الصجري 866
1 1962 ملكيه ماهود سعاد  عيسى  اسماعيل الالمي 867
1 1998 يسرى فرحان كرار محمد عبد الحسن المساري 868
1 1990 زينب  شاكر سيف  علي  حسين آل فضل الله 869
1 1969 حمدية سالم أقبال علي محمود العزاوي 870
1 1997 ذكرى طه حسن علي حسين 871
1 1962 باسمه عبد الهادي نمير سلمان عبد الغني قمبرآ اغا 872
1 1962 فوزيه صادق دليله عقيل عباس المهداوي 873
1 1997 مها مجيد نبأ ضياء ابراهيم ابراهيم 874
1 1991 نعيمة حميد محمد قاسم محمد البهادلي 875
1 1969 عيده مخيلف امل جميل فرج العيساوي 876
1 1962 شكرية مردان عباس حسين شمخي الجعاري 877
1 1969 رسمية احمد أسراء كريم أحمد العزاوي 878
1 1996 ضحى كاظم سيف عامر حمودي حمودي 879
1 1962 اميره يوسف اسمهان خزعل حسن السوداني 880
1 1962 حليمه محمد تقي عفاف حسن هادي الساعاتي 881
1 1970 تايهه عليوي ثامر هادي شلب الكوام 882
1 1993 رسمية محمد زهراء  حامد يازع الالمي 883
1 1969 ساهره يوسف مصطفى ابراهيم احمد الكروي 884
1 1962 كامله عليوي حليمه حمدان ملكه 885
1 1962 وحيده عبد الحسن فوزي وهيب حشيب الضميد 886
1 1969 فوزية علي خالد سعد احمد العبيدي 887
1 1969 فاطمة احمد نداء عزام محمد المنصوري 888
1 1995 فاتن خضير حسن محمد حسين صالح المهيدي 889
1 1970 كميلة ابراهيم خالد ابراهيم عبدلله عبدلله 890
1 1969 صبيحه محمد صادق عبدالله عباس الزوبعي 891
1 1991 فردوس عبد االمير علي مازن طالب العنبكي 892
1 1969 رسميه عبداالمير علي  صالح مهدي جياد 893



2017 678538

2017 379295

2017 8513

2017 185546

2017 482338

2017 474704

2017 396987

2017 474279

2017 369770

2017 628239

2017 486711

2017 142138

2017 416596

2017 649638

2017 410480

2017 482124

2017 266927

2017 149388

2017 262222

2017 347786

2017 456743

2017 267618

2017 688512

2017
443445

2017 599963

2017 361193

2017 196032

2017 613796

2017 608506

2017 174527

2017 318487

2017 245265

2017 59955

2017 220096

2017 291031

2017 395343

2017 143949

2017 383635

2017 368621

2017 207958

1 1992 سليمه حسين احمد جاسم  هاشم كصاد 894
1 1969 نعيمة حسين خضر عبد الله عواد المعيني 895
1 1969 جليليه سلمان عائده محمود علي غريباوي 896
1 1995 وداد هادي مهدي محمد مهدي الخاصكي 897
1 1993 افراح خليل امير علي عباس المعمار 898
1 1962 فوزية   حسن مثال  حميد   نمر الزيدي 899
1 1991 سنان جودة أمين سلطان عبود السعدي 900
1 1968 ماجدة شكر جمال ابراهيم محمود العاني 901
1 1962 رسميه حسن مديحه مظهر كاظم الجنابي 902
1 1992 نورية مشط علي صباح عون الجيزاني 903
1 1962 صديقة اسماعيل امال عباس مهدي المسعودي 904
1 1994 بدرية مجيد حسن جعفر حسن الحفاجي 905
1 1971 حمديه احمد لمياء حميد علي العكيدي 906
1 1971 نهاد عبدالعزيز هديل عامر مهدي القيسي 907
1 1963 صبيحه خادم سهيل عباس ارخيل الحسناوي 908
1 1963 فتحية مجيد سلوى صادق علي حميري 909
1 1963 طبيعه جلوب كريمه احمد عبد عتبي 910
1 1971 عجبة عبد جهاد  احمد ورور ورور 911
1 1963 وبريه باشط نوال كاطع مادي ال سليم 912
1 1963 حمديه غزال نضال خلف كاطع الشمري 913
1 1963 نعيمه محمود فطيم جاسم محمد الشمري 914
1 1963 صديقة  مصطفى حسين غانم حسين االسدي 915
1 1971 خميسة عباس ندى جواد كاظم المشهداني 916
1 1963 زهرة بدن مهتلف ماجد

حسن علي
مثنى ماجد حسن البيضاني 917

1 1963 دله هادي محمود داود محمد الدلفي 918
1 1963 عديله خلف ناهدة جبار لفته الالمي 919
1 1970 مشتهايه كناش علي عبيس طالب الحمداني 920
1 1972 وضحه محمد خيريه عبدالله منصور العيثاوي 921
1 1970 ظهيرة عبد الجبار سالم محي حمدان التكريتي 922
1 1963 طاكه رسن صالحه حسن مايع الحريشاوي 923
1 1970 الفيه  عبد الزهرة سناء  محمد  هادي  البوذبحك 924
1 1963 نوال الزم جعفر بشار حسين التميمي 925
1 1971 ماهيه عبد خوله علي نصار نصار 926
1 1971 انتصار  عبد المجيد اسماء  خالد سلمان الجبوري 927
1 1971 زينب محمد سهيله محمود ابراهيم البدراني 928
1 1970 زينب عبود احمد عيسى مظلوم الدليمي 929
1 1972 صبيحة محمد محمد سلمان زبار المعيني 930
1 1963 رضيه عباس كاظميه حسين جبر التميمي 931
1 1963 حمدية حسين احالم حسين محمد التميمي 932
1 1963 كرجيه حبيب موحان عبدالله خضير العامري 933



2017 336028

2017 341991

2017 483664

2017 430410

2017 488806

2017 627990

2017 632619

2017 22290

2017 337924

2017 170326

2017 257910

2017 204051

2017 393813

2017 437307

2017 50880

2017 226382

2017 410437

2017 565674

2017 565664

2017 138003

2017 554001

2017 440631

2017 534225

2017 81541

2017 28593

2017 140456

2017 526988

2017 295413

2017 151472

2017 167535

2017 31379

2017 62949

2017 187655

2017 199554

2017 429388

2017 73317

2017 218272

2017 128003

2017 523485

2017 20104

1 1971 عنود شعبان مرتضى  سعدون فوزي الموسوي 934
1 1970 خاور حسن اياد سوزي مراد الخزعلي 935
1 1971 فوزية محمود لميس عبيد مجباس الجبوري 936
1 1970 نزهت داود اسراء طالب وهاب وهاب 937
1 1971 ناصريه منهل احمد عسل كنهور المشرف 938
1 1971 امنه احمد محمد احمد يوسف الشمري 939
1 1963 زهرة  عطية سالم  عرنوص كشيش العكيلي 940
1 1971 عليه نجم اسامه  عباس حسين حسين 941
1 1970 فوزيه ابراهيم منى خزعل علي ال فتله 942
1 1971 خيريه علي عالوي عواد فياض العزاوي 943
1 1963 لطيفة هادي طه عبد الحسين كاظم الوائلي 944
1 1970 مراتب علوان امان عازي عبد الدليمي 945
1 1974 هيفاء  خليل ايثار طارق خليل العبيدي 946
1 1972 ليلى كاظم محمد سعيد عبد زيدي 947
1 1964 نورية حسن خضير عباس حسن البيضاني 948
1 1972 ردافه علي حسن عناد نهار نهار 949
1 1974 كميله جراد كريم نعمه عبد العريضي 950
1 1964 حكيمه ابراهيم باسم  عباس مهدي الحسناوي 951
1 1972 كميله جاسم اوراس خالد نافع القيسي 952
1 1964 سدوه يعقوب محمد ياسر ياسين البعاج 953
1 1972 فضيله حيدر منى عبد الستار سليم البغدادي 954
1 1964 نوريه حسون حمدي محل محمد الربيعي 955
1 1964 نوريه مبارك مها صبار عبدالرحمن عبدالرحمن 956
1 1972 حربيه جاسم االء حسين علوان الجبوري 957
1 1964 سليمه سعيد عواطف عباس جاسم الكيمي 958
1 1972 حمدية عودة شعبان كريم جاسم الجبوري 959
1 1974 وفاء عبد الوهاب احمد ياسين حمد الذهيبه 960
1 1964 بسنه محسن فاطمه زبون سلمان الساعدي 961
1 1974 نجمه حسين علي ناصر حسين الصعب 962
1 1974 شيخه  ابراهيم حسن  أحمد حمزه علي 963
1 1972 مسيرة عباس نجم ندى زويع الزيدي 964
1 1964 هديه سويلم علي عبد  حميد دلبوحي 965
1 1974 لميعه علي محمود علي فزع المشهداني 966
1 1973 روة حسن مشتاق سماعيل جاسم العزاوي 967
1 1964 سعيدة علي شاكر مهدي عبد الحسن الخلياني 968
1 1972 سلمى كليب جمال علي جاسم المحمدي 969
1 1964 هديه صبر كريمه اسماعيل دويح الزبيدي 970
1 1964 صدامه جمعه ابتسام عبد الكاظم هليل العتابي 971
1 1964 خزعليه مهدي هيفاء  كوثر عبد اللطيف الطائي 972
1 1972 نعيمه احمد احمد طه حمادي المشهداني 973



2017 222913

2017 213274

2017 419881

2017 518555

2017 631931

2017 596081

2017 390008

2017 652162

2017 179133

2017 279988

2017
634115

2017 276478

2017 565246

2017 247204

2017 654161

2017 118185

2017 110737

2017 84231

2017 449358

2017 505043

2017 493883

2017 44146

2017 145349

2017 369938

2017
587260

2017 577348

2017 637034

2017 647417

2017 445419

2017 37511

2017 153030

2017 409453

2017 65134

2017 654210

2017 297431

2017 320609

2017 118384

2017 442900

2017 564545

1 1964 وجيهه عمران اياد حسين علي المندالوي 974
1 1964 غنده عطيش جمعه عبدالله مبرم العلي 975
1 1964 زهيره زوره اضواء عبدالواحد جاسم السوداني 976
1 1974 مسيره خلف هديه خلف احمد العامري 977
1 1972 امل عبداللطيف ماهر محمود حسن الدليمي 978
1 1975 زويدة غالي محمد علي حسين العتابي 979
1 1964 حريه العيبي وحيده فرحان كعيد العلياوي 980
1 1973 ليلى رشيد غسان بدر صالح القيسي 981
1 1974 نجية مهدي محمد فاضل عبود الدليمي 982
1 1972 باسمة علوان مها مجيد محمد امين العزاوي 983
1 1973 فوزيه طركي عبدالرزاق عبدالحميد خشمان

الدليمي
984

1 1964 مريم محمد فائزة احمد هادي الحرچان 985
1 1965 عليه حمدان نضال جاسم محمد الفرطوسي 986
1 1965 ويريه سلطان كريم سالم بشر الفرطوسي 987
1 1977 منيرة علي هالل مصطفى حسين الحمداني 988
1 1978 سالمية  خلف محمد جاسم محمد الكرطاني 989
1 1965 قنديله عسل ليلى ذروان علوان العكيلي 990
1 1965 ساجده عريبي سلمى ياسر عبد علي الشمري 991
1 1978 عبده محمد كامل شالل مطلب الزوبعي 992
1 1965 حسنه جريو وصال ابرهيم حسن 993
1 1979 خولة  ياسين مصعب عايد كصب الجنابي 994
1 1965 خالديه هاشم ماجد حمادي كاظم الحسني 995
1 1965 زكيه مكطوف كرديه عباس خريجه 996
1 1965 صبيحه علي امير عبود مفتن مفتن 997
1 1976 شكريه عوده صفاءالدين عبدالكاظم خضير

الهنداوي
998

1 1975 حسنه جسام محسسن عبد حمود الحياني 999
1 1964 هيله محسن هدية عباس مناتي الحمراني 1000
1 1978 شنونه رزيح وسام مشتت الزم الرستيماوي 1001
1 1976 رجاء محمد رؤف سلوان سليم عباس الصادق 1002
1 1976 ذاتة جالب احمد كاطع خليل المالكي 1003
1 1965 نعيمه علي علي مرتضى داود العباسي 1004
1 1965 هاشميه حسين زينب محيسن حزام العطواني 1005
1 1965 صاكة فرج كلثوم صمود سعد الدراجي 1006
1 1964 مكية كطيف اقبال جخيور عذير المالكي 1007
1 1979 سعاد حكمت بسام محمد عبدالجبار عكيد 1008
1 1977 فليحه باقر عالء مهدي محمد الدليمي 1009
1 1976 سعديه مجيد فائز هاتف عبد النجادي 1010
1 1977 نجود حنتوش عبدالله خليفه خليف خليف 1011
1 1979 جميله مخلف باسم نعيم عجالن الشيحاوي 1012



2017 9154

2017 490928

2017 558605

2017 331137

2017 416347

2017 62770

2017 414714

2017 8112

2017 470858

2017 535197

2017 554280

2017 418741

2017 610100

2017 257654

2017 578595

2017 4246

2017 349

2017 524849

2017 595109

2017 510424

2017 367037

2017 21986

2017 159318

2017 27782

2017 439579

2017 622930

2017 450716

2017 30154

2017 495512

2017 30794

2017 626711

2017 278626

2017 117946

2017 63483

2017 436937

2017 684466

2017 214100

2017 256460

2017 484830

2017 211163

1 1965 شريفة عبد مظلومة محمود علي الرديني 1013
1 1975 ملوكي علي صفاء عبد الكريم فرحان السقاء 1014
1 1976 نجمه كربول مهند طه علي علي 1015
1 1965 نيه عنون وليد سلمان عبد الله الدهان 1016
1 1977 خالده جسام احمد شهاب احمد السامرائي 1017
1 1965 فطيم علي عيسى فارس ابراهيم ابراهيم 1018
1 1965 سليمه لطيف مائده فخري جمعه الهيب 1019
1 1965 رجية راضي حليمة عاشور عبيد المطيري 1020
1 1976 مهديه صالح حسن عبدالله جاسم الفالحي 1021
1 1965 خشاره عطيه ابتسام سلمان حميدان 1022
1 1965 كاظمية قاسم انتصار  عباس عزيز القريشي 1023
1 1965 لطيفه حافظ حسين عذاب صيهود فراطسه 1024
1 1975 علية علي عامر احمد ذهب المجمعي 1025
1 1966 زهيه ثجيل حمديه شنان عربي الفاضلي 1026
1 1985 نهله احمد مضر اياد شوقي الغرابي 1027
1 1966 كابشيه فرج فضيله نجم عذيب عذيب 1028
1 1966 غركه سلمان محمد عبد  وناس النجادي 1029
1 1966 نعيمة حسين نهله نجم عبد عبد 1030
1 1965 صدامه عبود هادي عطيه كريم الفرطوسي 1031
1 1983 سعدية اسود مسار قحطان عبد الله الكرطاني 1032
1 1985 ازهار حسن عمر عبدالكريم محمد السويداوي 1033
1 1984 حليمه خضير حازم محمود عبدالله القره غولي 1034
1 1984 نجاح فريح سيف سمير فرحان الكبيسي 1035
1 1966 مليحه هادي فوزية عبد الرضا محمد شالكه 1036
1 1983 هناء محمد سليم مثنى فؤاد محمد عادل العبيدي 1037
1 1985 بشرى مصطفى عمر محمد احمد االحمد 1038
1 1966 زاجيه شنين قاسميه محمد حيدر الياسين 1039
1 1966 علويه عطيه طالب جبار مزيد الربيعاوي 1040
1 1966 خميدة حسان نعيمة قاسم ياسين الساعدي 1041
1 1983 فخريه عبدلله محمد صباح محسن معموري 1042
1 1965 هليله حنون سميره  هامل مفتن جعباوي 1043
1 1966 وبريه ناهي ماجد حامد حسن خضير 1044
1 1984 نوريه شاكر محمد جاسم محمد الزبيدي 1045
1 1966 طلبه رمضان لمعان نوري علي الخفاجي 1046
1 1982 وداد حمودي سيف عماد ياسين الوران 1047
1 1984 سعديه دلف عمر خالد احمد الدليمي 1048
1 1983 اميرة خضير اياد طارق عاشور الحيالي 1049
1 1966 شكريه فرحان باسمه عبدالعباس صدام 1050
1 1966 فضيله عكله عدي محمد ذرب السوداني 1051
1 1966 ميت عبد سعاد زغير دلبوح سراي 1052



2017 137207

2017 573808

2017 406813

2017 335715

2017 162583

2017 171161

2017 598787

2017 59509

2017 316109

2017 492253

2017 633216

2017 335228

2017 476888

2017 551171

2017 40583

2017 686014

2017 643321

2017 530596

2017 334132

2017 85628

2017 634552

2017 311980

2017 297667

2017 438292

2017 128004

2017 526637

2017 413921

2017 530117

2017 589065

2017 644548

2017 303226

2017 584982

2017 246543

2017 1920

2017 310874

2017 588715

2017 409974

2017 417526

2017 207898

2017 113648

1 1981 فاطمة قاسم عقيل مكصد عبد الله الساعدي 1053
1 1965 بدريه محمد اميره ناهي عنبر الزيرجاوي 1054
1 1966 امل محمد ضياء صباح علي خلف 1055
1 1984 هيام اسماعيل احمد عادل عبد القادر القيسي 1056
1 1966 امينه غيدان سوسن صفر محمد 1057
1 1982 باخته فرحان مازن كاظم ونان الغريري 1058
1 1980 مهدية محمد زينة علي صباح الجبوري 1059
1 1966 دره جونه جليل برهان علي الموسوي 1060
1 1984 طليعه محمود ابراهيم حسين علي كرغولي 1061
1 1983 سبية خضير عادل عبيد زيدان النوفلي 1062
1 1981 شكه محمود سعيد علي  محمد الجوارني 1063
1 1980 ساميه عبدالقادر اثير  ضياء يوسف نداوي 1064
1 1966 حمديه راضي زهره قاسم عباس المالكي 1065
1 1985 ساهره عبد الجبار سرى رؤوف محمود الجبوري 1066
1 1967 كلستان عبد جميل مهدي محمد القره لوسي 1067
1 1987 بهيجه عباس نعيم ابراهيم احمد احمد 1068
1 1966 حليمه شامخ عادل وهب عبدي العطواني 1069
1 1967 جسومه محمد ايمان رحيم جبار السوداني 1070
1 1988 امينه محمود احمد حسام الدين جمعه السامرائي 1071
1 1967 شكرية راجي سعد عدنان خزعل سعيد 1072
1 1989 باسمه محمد احمد كمال محمد الجبوري 1073
1 1986 شهباء حسن ياسين طه عبد الباقي العاني 1074
1 1967 سنيه محمود هناء حمدي احمد نفاشي 1075
1 1967 غنده رسن كريم كامل حسين خزرج 1076
1 1967 كاظمه حسب عروبه كاظم كطان الصبحي 1077
1 1967 عزت عبد الرسول سلوى جعفر جواد الموسوي 1078
1 1967 بطه والي احالم عباس غتر العطواني 1079
1 1967 ماجدة باقر نادية حسين محمد كمونة 1080
1 1986 جنان جبوري حسين علي طالب الحبوبي 1081
1 1989 فضيله جاسم محمد عباس خيرالله مالكي 1082
1 1967 موهة عبد النبي الهام مطشر المي الدراجي 1083
1 1966 رجوه عوده خلفه خابط جايد 1084
1 1967 سعديه  محسن محمد ريسان جبار  الربيعاوي 1085
1 1967 هيله عبد الحسن عبد الرضا خسن ساهي الشويلي 1086
1 1992 حياه محمد حسين علي حسن الجبوري 1087
1 1966 شكريه علوان حيدر عبداللطيف محسن راشد 1088
1 1992 نهله احمد حيدر اياد شوقي الغرابي 1089
1 1967 سلمى عبد الرزاق مها صادق محمد جواد الدالل 1090
1 1986 حمديه سعيد محمد محمود جاسم الجنابي 1091
1 1989 نبأ اسماعيل تبارك علي فخري الزبيدي 1092



2017 327005

2017 509812

2017 424903

2017 490959

2017 304016

2017 223444

2017 439150

2017 688659

2017 369154

2017 335009

2017 202442

2017 226754

2017 157160

2017 677679

2017 199714

2017 103479

2017 635955

2017 553065

2017 337736

2017 228296

2017 217913

2017 669026

2017 434270

2017 171515

2017 574772

2017 110690

2017 411130

2017 566170

2017 626246

2017 607925

2017 595068

2017 109319

2017 70349

2017 67336

2017 536419

2017 379004

2017 614559

2017 576923

2017 678946

2017 340099

1 1967 جميلة لعيبي رابعة شرهان غانم الساعدي 1093
1 1967 سعديه وهيب رجاء عبد الجبار محمد السعدي 1094
1 1985 انتصار عطا مالذ صالح فرج فرج 1095
1 1967 بطاقه عبد الحسن بحر حسين حافظ الهلباوي 1096
1 1967 فوزية كاظم محمد عبدالكريم جاسم الدراجي 1097
1 1988 جنان حميد مصطفى جمال سلمان آل عثمان 1098
1 1967 هضيمه هندي رحيم عبدالله محمد البركاوي 1099
1 1966 ملكيه حسين سناء عليوي ناهي الداودي 1100
1 1987 ليلى ابراهيم خالد ابراهيم علي الزوبعي 1101
1 1989 االء متعب ياسر راتب ممدوح ممدوح 1102
1 1967 صدمه كاظم سعديه حطاب جبر الحلفي 1103
1 1989 حليمه محمد علي مخلف علي 1104
1 1967 بدريه خريبط محمد الزم جارالله السراي 1105
1 1994 ابتسام صالح ابراهيم صباح طه السامرائي 1106
1 1969 فتحيه محمود انتصار خضير شريف التميمي 1107
1 1969 حمدية  سالم عمران جياد منشد الحميدي 1108
1 1967 بنيه عبره فضيله حلو جثير الكناني 1109
1 1993 انتصار  صالح احمد  عزيز عبدالله  الجبوري 1110
1 1969 رسميه ستار رائد حامد سليمان المندالوي 1111
1 1968 نعيمة كاظم وسام حسن كتاب كتاب 1112
1 1968 امينه حمادي منال علي عطا الشمري 1113
1 1967 فطومه جميل عدوله حسن علي علي 1114
1 1994 بيداء نافع محمد ناظر مزاحم الراوي 1115
1 1999 صفيه هراط صالح حسن سريبيت الجنابي 1116
1 1967 صبيحه نجم كلثوم رزوقي مهدي العجيلي 1117
1 1968 نويره سعدون هناء صابر خلف 1118
1 1968 حبيبه هليل حسين نعمان سلمان الكرغولي 1119
1 1968 كاظميه العيبي ستار جبار رجي الحميداوي 1120
1 1967 مدينه عبد رجاء علي ناجي الربيعي 1121
1 1996 جزائر محمود ابراهيم اسماعيل ابراهيم خميس 1122

1974 حنان زايد محمد عبدالعليم عبود عبود 2 1974 جليله عبدالكريم حنان زيدان داود داود 1123
1 1999 سمر محمد سجاد كمال خضير خضير 1124
1 1969 فطيم عذيب نعومه عبدالنبي يوسف بني الم 1125
1 1969 نجيمه منصور مؤيد خليفة عواد لتميمي 1126
1 1968 مريم شوكت بشرى حيدر ابراهيم الربيعي 1127
1 1968 حسنه ساجت سناء رشيد مجيد مجيد 1128
1 1967 سميرة سالم علياء داود سلمان العطار 1129
1 1968 فنديه علوان فاطمة سلمان محمد محمد 1130
1 1996 ساهرة علوان احمد حسين عبدعلي الخزعلي 1131
1 1969 مطره  عبد النبي عدنان  فرحان  شتال الكناني 1132



2017 621911

2017 452714

2017 620901

2017 495122

2017 583998

2017 606695

2017 474006

2017 207133

2017 460607

2017 322597

2017 459398

2017 464456

2017 349666

2017 118231

2017 687044

2017 409655

2017 387489

2017 163195

2017 409923

2017 64134

2017
355279

2017 622576

2017 475156

2017 453524

2017 635723

2017 605119

2017 123811

2017 658272

2017 372060

2017 165083

2017 112288

2017 366752

2017 265324

2017 582387

2017 174413

2017 329776

2017 399736

2017 370169

2017 41875

2017 507779

1 1994 ايمان عبدالله اوس عبدالله ياسين المشهداني 1133
1 1968 سعديه عباس وفاء ياسين اسماعيل اسماعيل 1134
1 1968 بدرية رسن سهام عبدالحسن فرج العامري 1135
1 1968 خديجه عبد الواحد علي غالب عبود النعماني 1136
1 1967 هيله حميد ازهار جبر هاشم هاشم 1137
1 1967 صحيبة  بداحي باسمة  خضر عباس السعدي 1138
1 1968 عليه جاسم بشيره مطر كاظم دراجي 1139
1 1968 لهمود حسين سليمه عيالن كاظم العميري 1140

1971 سلوى علي اكرم ثامر عايد الهيبي 1971 نعيمه يحيى ناديه حازم ذنون العون 3 1971 سلوى علي ابتسام ثامر عايد الهيبي 1141
1 1994 رجاء سليم عالء سعد عبدالله الدليمي 1142
1 1971 سحن  عليوي هناء فارس محارب ال ازيرج 1143
1 1971 فخريه مهدي ميساء طالب حبيب الجادري 1144
1 1971 رحيمه هاشم علي ساهي دويش دويش 1145
1 1971 فخرية عجرم عادل بالسم مهاوي المذخوري 1146
1 1969 صفيه زاير غانم عبدالساده خليف النصار 1147
1 1970 صبيحه وحيد ثريا جاسم طاهر 1148
1 1971 عنيده جاسم نجم عبدالله داخل السراجي 1149
1 1971 فخريه قاسم طالب حسن هوبي الزبيد 1150
1 1971 ظلمه خضر فضيله رشيد امويع العكيلي 1151
1 1970 لميعه كوكز حسن هادي فرحان الربيعي 1152
1 1971 رجاء داود خنساء عبد القادر عبد الرزاق

العجيلي
1153

1 1969 ليلى محمد سعديه يوسف زايد  الجماله 1154
1 1969 سعديه ظاهر مجيد عبدالرسول عبد الضايفي 1155
1 1969 صبيحه عباس هيام عبد الحسن طالب الشجيري 1156
1 1969 كاظميه حمادي صالح عريبي سلمان الشويلي 1157
1 1969 مجيده جوده عبد الله طاهر هاشم الموسوي 1158
1 1971 موهة زغير باسم بدر طعمة الموزاني 1159
1 1970 نجيه جار فريد هاشم موزان الجادري 1160
1 1970 جسومه داود حياة رهيف رحمه الساعدي 1161
1 1970 جماله عطيه سكنه حافظ عبد الكناني 1162
1 1971 فوزيه حسن اوسام عبدالله عبدالكريم عتبه 1163
1 1970 فطيم علي نضال فريد خلف الهاشمي 1164
1 1971 فرحه ساجت بديعه شريف حسين الساعدي 1165
1 1971 سنية جواد زاهده حسن علي الجبوري الكريعي 1166
1 1970 سجودة غالي محمد زكي مفتول العماري 1167
1 1971 سعاد كاظم ستار جبار جاسم الجيزاني 1168
1 1970 نبهار حسين وهاب احمد علوان العامري 1169
1 1970 فضيله كريم شذى عبدالحسين جبر جبر 1170
1 1970 مزنه دنين هناء حسن كنهير مكاصيص 1171
1 1971 اجماله مغتاض محمد محسن عيدان المصلوخي 1172



2017 183590

2017 561541

2017 205790

2017 423134

2017 94601

2017 301634

2017 391028

2017 490369

2017 599081

2017

635963

2017 118317

2017 647532

2017 521599

2017 295558

2017 162000

2017 300099

2017 375783

2017 62413

2017 151548

2017 107810

2017 466165

2017 409394

2017 600281

2017 652504

2017 208746

2017 138297

2017 669564

2017 678283

2017 670260

2017 596914

2017 64053

2017 258312

2017 290260

2017 341736

2017 221973

2017 598771

2017 655748

2017 427559

2017 427756

1 1971 حرية  مري طه عبدالحسين موسى المي 1173
1 1969 مشتل ريس جنان عكال مجه الجوراني 1174
1 1970 مكيه بدر بشرى لعيبي جعفر الدراجي 1175
1 1969 زهرة اموري قاسم جبار كاظم السادة الشالمطة 1176
1 1970 حيهن شالل عبد الحسن خميس حمزه زيد 1177
1 1970 كتيبه طعمه فالح موشي عاتي الساعدي 1178
1 1970 كلثوم موسى حنان عبدالستار عبدالوهاب السعدي 1179
1 1969 خاور مرزا سندس زيدان خلف خلف 1180
1 1970 عليه عباس سناء حسين احمد الجبوري 1181
1 1969 رضية حسن هادي

حسن هادي
عفان طارق حسن السعدي  طارق حسن

جواد السعدي  حسن جواد السعدي
السعدي

1182

1 1974 شختايه حسين علي شبوط محسن البهادلي 1183
1 1972 شمسه غريب ابتسام عبد الله حسين العطيه 1184
1 1974 جاسميه حميد ميسون عبد الزهره زنيد الالمي 1185
1 1975 فضيله حوشي عماد خلف عبيد الدلفي 1186
1 1972 نظيرة حميد مصطفى هاشم اسماعيل القيسي 1187
1 1975 نعيمه حسين محمد عبد الزهره حسن السويعدي 1188
1 1973 حنينة سند علي حسين سلمان السراي 1189
1 1974 نوريه حسين عدنان عبدالواحد حسين التميمي 1190
1 1973 فتنه وادي خميس رغيف شكاكي الشمري 1191
1 1975 اميره حسين جميله عبيد عباس ال فرج 1192
1 1975 ثمينه كمال سهيل نجم عبيد التميمي 1193
1 1975 فوزيه فرج صباح نوري نعيمه نعيمه 1194
1 1971 خيرية محمد علي ميسون صادق احمد احمد 1195
1 1972 حكيمه  جار الله رعد  زيارة  مطشر  السراجي 1196
1 1973 جاسمية علي طالب مزهر خميس 1197
1 1972 غنيه عبدالحسين جوده عبدالكاظم شمخي الالمي 1198
1 1974 رسمية عبد الحسن يحيى فرحان عبد الرضا الجنابي 1199
1 1972 فاطمه جاسم عامر داود سلمان الزيدي 1200
1 1972 وديه فليح عادل قاسم ناصر البهادلي 1201
1 1971 اميره حميد سناء سبع خماس بريجات 1202
1 1973 فهيمه خلف غالب سلمان محيسن الطائي 1203
1 1973 سليمه عباس باسم قاسم حسين البدنين 1204
1 1975 رسميه رشيد حيدر  صبيح علي النجار 1205
1 1973 خديجة  محمد علي حسن  داود  ناصر الطليحي 1206
1 1974 سعديه حسين عباس فاضل هاشم العجيلي 1207
1 1974 سورية محمد هيثم داود سلمان 1208
1 1971 رتبه سيد عدنان قاسم مطر بني الم 1209
1 1974 حوري طاهر عباس خلف حسين الفريجي 1210
1 1974 اديبه سلمان احمد موسئ هاشم احمد 1211



2017 163724

2017 674835

2017 656836

2017 444574

2017 20668

2017 581633

2017 42387

2017 670245

2017
11267

2017 667345

2017 536200

2017 342666

2017 513818

2017 246751

2017 264970

2017 149681

2017 247570

2017 204684

2017 553965

2017 406906

2017 29531

2017 414886

2017 673653

2017 400916

2017 312391

2017 649031

2017 579351

2017 488534

2017 517934

2017 455607

2017 151640

2017 17608

2017 565671

2017 392858

2017 107982

2017 180422

2017 686153

2017 259464

2017 585680

2017 346057

1 1974 التون شاهين تقي باوي محمد 1212
1 1973 نعيمة ابراهيم اشواق سلمان حسين جعيفص 1213
1 1971 نزاهت حسين علي جالل عزيز النقيب 1214
1 1972 فاطمة عكيل حيدر خميس محمد الزيداوي 1215
1 1974 سنيه محسن سعد زهراو صخي الطائي 1216
1 1972 نوشه لفته فاطمه حمود  حميدي السعدون 1217
1 1974 سعديه محمد عباس شيتراو برغش الكعبي 1218
1 1974 سعديه كريم مهند علي خزعل الالمي 1219
1 1975 سميره  يحيى ابراهيم  عبدالستار  خضير

النعيمي
1220

1 1972 فضليه صالح مؤيد حسون عبود السلمان 1221
1 1972 غنيده كريم عباس طاهر جبار العكيلي 1222
1 1979 كمره محي عالء جميل مريح الكركوش 1223
1 1975 وحيده داود محمد عبد عاجب الحميداوي 1224
1 1977 حسنه مجيد باسم زياره جعيدي الكريزي 1225
1 1978 جسيمه شالكه نذير حنون حسون الدراجي 1226
1 1979 مديحه حسين زيد كاطع عبدالله الكرم 1227
1 1976 زهره عوده علي جبار دكنوش الشمالي 1228
1 1977 نوريه صادق حيدر مرزة كاظم االسدي 1229
1 1978 سناء حبيب ثائر ابراهيم عباس الخفاجي 1230
1 1979 حياه عبد ماهر كاظم دريول الساعدي 1231
1 1977 انتصار شاوي عمار فالح الزم الذهيباوي 1232
1 1978 فطيمه كوسي حيدر سلمان علي الالمي 1233
1 1978 فضيله علي فراس سمير كريم الجبوري 1234
1 1976 سوريه قاسم احمد عبد الله عباس العزاوي 1235
1 1976 ليلى فريح خلدون علي جبر المولى 1236
1 1976 حليمة سباهي سيناء محمد حسن حسن 1237
1 1979 تهاني عباس عالء اسعد مسلم الموسوي 1238
1 1979 رابعة عبداالمير محمد موفق عليوي خضير 1239
1 1977 فائزة اسماعيل ياسر خضير عباس السراج 1240
1 1977 فطيمه عذافه رياض خليل خضير الشويلي 1241
1 1976 مصريه زوير احمد عبدالكريم الزم الشموسي 1242
1 1978 جوري عبد قاسم تركي جودة المجبلي 1243
1 1978 خديجه لعيبي ليث غازي رحيم الالمي 1244
1 1976 فخريه عبدالحسن محمد حسين سيد كريزي 1245
1 1979 عفه سلمان مصطفى كريم حمود الجبوري 1246
1 1980 زهره مختاض سعد كاظم زاير الصبيح 1247
1 1978 عليه كنواه قحطان خليفة نوار االفرجي 1248
1 1977 نعيمة كاظم فيصل غازي جالب السعداوي 1249
1 1975 ليلى علي موسى عمران موسى عبدالخان 1250
1 1979 شمسه مجيد ناطق جعفر كعيد الدلفي 1251



2017 644933

2017 299399

2017 490312

2017 700000

2017 366154

2017 408691

2017 191357

2017 301952

2017 154898

2017 222874

2017 689876

2017 657029

2017 38047

2017 479354

2017 686631

2017 616148

2017 166082

2017 688415

2017 684456

2017 326943

2017 654635

2017 181538

2017 307111

2017 132052

2017 97861

2017 601640

2017 549505

2017 280670

2017 160928

2017 678984

2017 277137

2017 202905

2017 428339

2017 405239

2017 438234

2017 419056

2017 162866

2017 182123

2017 233546

2017 301581

1 1976 ابتسام  فاضل نبراس جليل  طالب اليعقوبي 1252
1 1980 كريمه صالح محمد  شنيدل ياسر 1253
1 1975 زهره مسلم معاذ جاسم نصيف الزبيدي 1254
1 1975 فاطمه شبوط صادق عبد الرحمن كاظم كاظم 1255
1 1976 صبريه خندان احمد علي حسين الكوفي 1256
1 1977 ناهدة عبداللة حميد وائل حميد الحيالي 1257
1 1976 نداء حسين اياد رياض هاشم 1258
1 1977 عبوده حزام سمير لطيف فليح تميمي 1259
1 1979 انيسه حسن سيف حسين كاظم الدهلكي 1260
1 1978 صبيحه  علوان مناف  جاسم  عطية فرحان عكبي 1261
1 1977 حميده بالسم مصطفى سليم مهدي الحسناوي 1262
1 1982 حميده جبر وسام لفته راهي العناوي 1263
1 1987 حبابة حسن علي اسماعيل   خيون الكعبي 1264
1 1983 افتخار محمد علي عبدالرحيم علي العويني 1265
1 1980 نجاة كريم عالء كامل علي علي 1266
1 1986 موزة  محمد علي  عبد الكاظم  احمد  الزركاني 1267
1 1986 سمره عبيد محمد كريم عبدالله الزيداوي 1268
1 1980 نضال علوان زياد مؤيد علي الالمي 1269
1 1982 امل شهاب مصطفى فالح مرزة كمونة 1270
1 1983 سميره عيسئ شوكت عاصي ابراهيم الرديني 1271
1 1985 نوريه مراد زينب فتاح علي أكبر الخياط 1272
1 1983 نجاة برع وسام عباس حسين السليم 1273
1 1983 نجاح غافل علي عباس فنجان البلحي 1274
1 1982 زهره جعفر كريم جبار ابشير ابشير 1275
1 1986 شنونه  مغامس حيدر اسماعيل عذوف البطبوطي 1276
1 1986 شذره خليف عماد مطر راشد المسعودي 1277
1 1982 هناء سمين احمد مشراف عبد االمير الرديني 1278
1 1981 فطيم لعيبي عمار جابر فياض البنداوي 1279
1 1986 حمديه عداي حيدر سعيد ثجيل الكناني 1280
1 1985 خيرية دخيل احمد جالب حمود العگيلي 1281
1 1983 بهية جاسم مرتظى داخل قاسم الموسوي 1282
1 1987 زهرة طه علي ابراهيم خلف الناجي 1283
1 1984 هناء احمد حسين ستار عبد العامري 1284
1 1980 ازهار حميد عدي رعد عبد الكريم عبد الكريم 1285
1 1980 صبريه موسى حيدر وحيد مطلك الناجي 1286
1 1984 مطره خضير كمال عطيه مرهج الركابي 1287
1 1985 كريمه نعمه علي خيون سالم الساعدي 1288
1 1981 صبيحه عبدي منتظر عبدالله كاظم الربيعاوي 1289
1 1987 طرفية  بجاي فاضل محمد حمود الزهيواوي 1290
1 1986 سهام جمعه مهند حسن محسن العلياوي 1291



2017 446832

2017 469950

2017 668049

2017 234857

2017 449970

2017 136103

2017 629981

2017 435941

2017 120263

2017 18835

2017 145717

2017 18756

2017 588152

2017 428155

2017 371878

2017 86679

2017 16251

2017 339065

2017 290204

2017 428335

2017 621429

2017 420074

2017 19806

2017 629256

2017 280094

2017 525103

2017 343575

2017 480623

2017 236055

2017 204821

2017 186182

2017 687527

2017 129765

2017 564348

2017 652056

2017 678969

2017 520757

2017 525366

2017 77100

2017 671851

1 1985 سعاد حمادي احمد سعد لفته الجابري 1292
1 1983 سليمه  زويد مهدي  عبد المنعم  كريم  دراجي 1293
1 1984 كريمة هامل منتظر كاظم  ديوان 1294
1 1986 وفية جبر حسن عبدالله ثابت الرسيتماوي 1295
1 1984 كميله حاتم احمد حسون نزال الرضيعي 1296
1 1981 سليمه حسن محمد مجيد عبد سواعد 1297
1 1986 عليه  قاسم شاكر حنين منصور دراجي 1298
1 1981 زهره سلطان عادل علي حبيب عكيلي 1299
1 1981 سعاد جمعه محمد راضي خلف الربيعي 1300
1 1986 عناية شامخ عبد الهادي فالح فاخر الدنيناوي 1301
1 1981 كريمه راضي احمد لطيف افريش الزاملي 1302
1 1993 نسرين  حميد  حيدر سامي جاسم  كعباوي 1303
1 1998 منى ناصر علي نذير  نوري  جالل 1304
1 1992 جميلة محمد / زينب  محمد حسن 1305
1 1987 شوله رضا احمد شندوخ علوان العكيلي 1306
1 1996 زينب شهيد حسين مؤيد شاكر البعاج 1307
1 1992 ساهرة عبدالرزاق مصطفى محمد كريم الجبوري 1308
1 1994 سعديه عبد الرحيم يحيى ماجد عبد ال ازيرج 1309
1 1989 نازك علي مصطفى جمال كامل الطائي 1310
1 1989 جميلة محمد احمد محمد حسن 1311
1 1987 نهى هادي احمد هاشم حسن الدهلكي 1312
1 1998 ايمان عزيز لواء المهدي سعدون جابر الموسوي 1313
1 1992 زينب جبار حيدر نوري عوده الدبي 1314
1 1997 صبيحه خاجي محمد داود سلمان الفرطوسي 1315
1 1988 فنديه كاظم احمد  مطشر خيرالله الحويلدي 1316
1 1991 ربيعه سلمان اوس عباس حيدر الجوراني 1317
1 1994 سليمة جبارة سيف كامل بدن الزابج 1318
1 1997 نجاة عباس باقر محمد ياسر الجميلي 1319
1 1991 دالل جواد احمد رضا حطاب السويعدي 1320
1 1991 سليمه دحام منتظر محمد حبش العمشاني 1321
1 1989 سليمه حسن هيثم نعيم هامش هامش 1322
1 1993 زهرة مزهر كاظم عبد الزهرة حسن السوداني 1323
1 1988 زكيه عيدان ضرغام راضي كاطع الحجام 1324
1 1991 فضيلة خلف احمد اسعد عبد 1325
1 1993 حياة  مشالي مصطفى حسين كاظم محمداوي 1326
1 1989 خيرية دخيل رحيل  جالب حمود العگيلي 1327
1 1994 فرحه خضير حيدر رعد حمزه الشطاوي 1328
1 1992 زينب حميد صادق جبر خلف الدبي 1329
1 1993 خولة عباس امير عبدالحسين يوسف الكروي 1330
1 1993 صبيحة  علي علي عامر كامل الشمري 1331
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92302

2017 501250
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2017 425338

2017 471881
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2017 604774
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2017 615625

2017 114112
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344950

2018
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2018
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2018 179693

2018
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2018
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2018 317119

2018
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2018 371834

2018
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2018 273047

2018
581106

2018
486864

2018 219010

1 1999 اقبال كاظم ابو الفضل العباس مازن كوثر
الطائي

1332

1 1988 ندى كمال بارق موفق عبد الكاظم الربيعي 1333
1 1987 نضال حاتم نوري عبد الستار نوري العكيلي 1334
1 1987 جميله محمد محمد قحطان احمد عبوش 1335
1 1993 مريم محسن حسين عبد علي عباس مطلك 1336
1 1995 االء كاظم حسين علي ابراهيم الدهلكي 1337
1 1999 اسماء صبري طيبة مطشر نصير العكيلي 1338
1 1987 عيده محمد قسمه دمين حنظل عكيلي 1339
1 1999 فاطمه علي مرتضى علي خزعل السعيدي 1340
1 1988 نعيمه   عبد الرضا  حسين   خلف   كاظم   العبودي  1341
1 1988 ميالده راضي بسام سالم محسن 1342

1989 قدامة عبد العزيز شهد عبد الخالق محمد جواد
الركابي

1989 اكرام جاسم محمد احسان عالء الكاهجي 3 1959 امنه مهدي اكرام جاسم محمد جواد ال يامن 1

1971 فاطمه حسين خالده جوده جبار
الغريباوي

1974 عليه حسين جنان ياسر عبدالرضا المياحي 3 1968 عليه حسين قاسم ياسر عبدالرضا المياحي 2

1969 خشينه احيمد سميره وشك عويص
الشويلي

1970 هوله زوره فهيمه حسين عويص الشويلي 3 1970 زريه صابر خضير جاسم عويص الشناتي 3

1970 خيرية حميد علي محمد جاسم العميري 1979 خيرية ابراهيم عذراء محمد سعد الدفاعي 3 1964 نعيمه  جاسم سمير انيس حميد العميري 4
1968 زكية حسين بتول محمد محي الدين

البياتي
1973 هدية ظاهر سحر حسن جبار المي 3 1966 زكية حسين باسم محمد محي الدين البياتي 5

1988 بشرى فاضل احمد باسل احمد االعرجي 1985 بشرى فاضل سمر باسل احمد االعرجي 3 1990 بتول محمد نور حسين محمدعلي الجمالي 6
1976 كاظميه سعد أحمد فالح حسن الفوادي 1983 رسمية جبار نجالء نعمة رشم الفوادي 3 1957 حنونه حسن كاظميه سعد مفتن الفوادي 7
1969 ليلى ناجي مهند عباس حسن االمارة 1977 ليلى ناجي سبأ عباس حسن االمارة 3 1975 ليلى فرج نغم علي حسن االمارة 8
1961 صديقه كاظم هاشم احمد جاسم الموسوي 1994 ركزان راهي صفا هاشم احمد الموسوي 3 1959 فليحه كاظم ركزان راهي هادي الجبوري 9
1964 خيريه علوان امنه جواد عبد العبيدي 1992 امنه جواد رند علي محمود محمود 3 1957 غنيه محمد علي محمود غالم غالم 10
1972 ربيعه خليفه جنان علوان شالل العاني 1997 جنان علوان ميس مؤيد ثامر الكيالني 3 1970 امنه وهيب مؤيد ثامر هاشم الكيالني 11
1967 حورية ذنون بشرى واصف عبد الرحمن

الحافظ
1993 بشراى واصف مريم يحيى صديق الطائي 3 1961 سلمى خطاب يحيى صديق يحيى الطائي 12

1967 عليه عبدالله ساهره محمد حمد الحلبوسي 1965 ترفه معيوف سعاده رشيد يونس الحلبوسي 3 1965 رتيبه عبدالله محمد علي عبد الحلبوسي 13
1972 راجحى كاظم عاشه محمد حسن عليان 1968 راجحه كاظم رباب محمد حسن عليان 3 1968 بتول عبدالباقي رعد داود سماعيل عليان 14
1965 عيده مولى شكريه جبار حلو

الجبيناوي
1966 كاظميه سعيد ورديه ساجت عبد الله الدراجي 3 1965 ندامه ماري علي طحيبش سعيد الدراجي 15

1965 كاظميه رشك نعيمه رسن خلف الخزعلي 1972 جموله عبيد ايمان سامي كريم الشمري 3 1958 سنيه شمندي علي كريم كناوي الشمري 16
1966 جميله غضبان بتيه جاسم حسن

السراجي
1960 حريه حسن مسيرة راضي بشاره البهادلي 3 1957 حديه حسن محسن راضي بشاره البهادلي 17

1971 باشه عيدان فاطمه جبار جهد الدراجي 1973 وبريه حافظ سلوى ناصر غريب الدراجي 3 1992 كاظميه شاتي وليد قاسم محمد الدراجي 18
1969 صبرية هادي غيداء جبر عبدالرضا

الرماحي
1962 صبرية هادي ايمان جبر عبدالرضا الرماحي 3 1957 كاظمية هادي عبد الحميد حالوب كاظم الحسينات 19

1 1976 سميرة حسن ثائر عب الرزاق جهلول المنصور 20
1974 فطيم خليل رسميه ناصر عبود

العماري
1978 فطيم خليل حيدر ناصر عبود العماري 3 1979 فطيم خليل ليلى ناصر عبود العماري 21

1982 نعمه  عبدالجبار شيماء  عارف  ابراهيم
الكبيسي

1976 نعمه  عبدالجبار تماضر عارف  ابراهيم
الكبيسي

3 1969 نعمه  عبدالجبار صالح  عارف  ابراهيم  الكبيسي 22

1977 عفاف جواد ليث صادق كاظم 1978 عفاف جواد انوار صادق كاظم 3 1974 عطيه طالب مثال ابراهيم مهدي تومه 23
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1957 حسنة علك عزيز سامي ضاهر العبادي 2 1959 بسماية ضاهر فاطمة حاتم عبد المحمداوي 24
1957 كلثوم عبد الرضا سميره جاسم علي العالك 2 1960 هاشميه جاسم شاكر صباح مسافر غالكي 25

1982 فريده حمزه اسامه محمد بهاء الدين كاظم
الشيخلي

1987 لمياء كريم زهراء غانم كاظم المرسومي 3 1982 لمياء كريم زينب غانم كاظم المرسومي 26

1958 نجيدة خضير عبدالكريم كاظم سلمان ابو
حميد

2 1959 صبيحه مهدي انتصار عبدالنبي عمران عمران 27

1981 كرجيه عبيد يسرى احمد بكر الجنابي 1962 نجمه نواف ساميه يحيى عطيه الجنابي 3 1973 نجمه نواف ستار يحيى عطيه الجنابي 28
1960 صنته زغير سميره علي دهش العامري 2 1958 فوزيه محمود سليم احمد جار الله العجيلي 29
1957 سكينه ابراهيم اسماعيل ابراهيم محمد محمد 2 1960 سعديه سلمان عليه خليفه رحيم رحيم 30

1976 كيفيه سلمان نسمه نوري ملوح الجنابي 1968 كيفيه سلمان محمد نوري ملوح الجنابي 3 1970 كيفيه سلمان حاتم نوري مملوح الجنابي 31
1979 غنيه خميس هاشم هاشم رسن البوعطيه 1968 غنيه خميس رباب هاشم رسن البوعطيه 3 1980 عوفه رسن جنان فجر عباس البوعطيه 32
1975 جميله محمد بشرى طه احمد الحياني 1986 رقيه محمد رنا ياسين احمد الحياني 3 1978 رقيه محمد جاسم ياسين أحمد الحياني 33

1960 سنية عبد االمير حسن حامد عبد الحي الطائي 2 1963 منيرة  حسن سحر عباس عبد االمير الشمري 34
1959 حفيظة علوان عبد العزيز تركي عبد الطائي 2 1957 فوزية ابراهيم احالم  عبد االمير محسن الدجيلي 35

1990 وحيده  جبر اخالص  فليح  عيدان 1999 وحيده  جبر علي  فليح  عيدان 3 1988 وحيده  جبر عباس  فليح  عيدان 36
1960 نجمه عبد كاظم جواد احمد 2 1962 غنيه احمد حمديه نجم عبد 37
1959 نهاية احمد وفاء ابراهيم جاسم الطائي 2 1957 خيريه احمد مؤيد عبدالكريم علي المعيني 38
1957 حجية مغامس محيبس شلش  علي الزيادي 2 1967 بتية مغامس كريمة شاتي خلف العبادي 39
1960 زنوبه زيدان احمد مفتن كاظم الالمي 2 1960 فخرية عبدالرضا هناء خلف عيسى العبدالعالي 40
1959 صبريه محمد انتصار مطر عنبر الركابي 2 1958 فرحه جاسم صالح  جليل محمود العبيدي 41
1959 نزاكت علي اكبر نازنين مصطفئ رستم

الحسني
2 1957 عطيه منصور محسن سعد الله عبد الله االركوازي 42

1963 كاظمية الزم منيرة عالوي عبد الموسوي 2 1962 كاظمية الزم اميرة عالوي عبد الموسوي 43
1959 سعديه حسن ذكرئ محمد كامل السامرائي 2 1957 ماهية حمد ماجد أمين محمد االمين 44
1959 صبريه سالم حسن علي عويد عويد 2 1958 ميريه حمزه صديقه منعم جاسم جاسم 45
1959 ردافه طعمه حمده رشيد صبخه الجنابي 2 1957 عبده عبد الله حسين علي عايد 46
1958 كاظميه مانع جمعه حنش شبار ساعدي 2 1966 زهره وهيب ساميه رحمه جوده سواعد 47
1962 ثريه عبيد غازي خضير عباس عباس 2 1957 عذيه عبيد فاطمه مهدي عباس عباس 48
1959 مهديه صالح نضال قاسم غنو التميمي 2 1959 شمسه صالح عبد الكريم محمد حسن البياتي 49
1961 فريهه علي تماضر عباس حمد الجنابي 2 1966 شكريه رباط خالد عبد مسلم الحمداني 50
1958 وبريه راضي فاضل عباس عيسى الالمي 2 1977 مديحه لفته منال عبد الرزاق موزان الساعدي 51
1961 كاظمية عدوان اقبال حسن حطاب العالج 2 1961 نجاة زيارة محمد حسين نايف الفهدي 52
1961 اميره عبدان فارس نهجت محمد علي الجوراني 2 1965 خزنه كريم صبيحه شابث جالب السراي 53
1960 فاطمه عبد الستار ايمان ولي عبد الجبار

البياتي
2 1960 فضيله عبد هاشم كاظم محمد العبيدي 54

1959 موها مزبان عواطف عباس خضير التميمي 2 1957 موها مزبان مديحة عباس خضير التميمي 55
1959 خيره محمد عقيله ابراهيم حسن العبيدي 2 1960 نظيمه  محمود علي ابراهيم مصطفى العبيدي 56

1 1966 بهية حسن بشرى سعدون محسن الموسوي 57
1961 فاطمه حسن منير عبد الغني محمد الشمري 2 1964 غنيه حسن زينب عبد الرزاق محمد الشمري 58
1961 فتحيه هبول جميله فدعوس مسرهد مسرهد 2 1959 كتيبه عبيد محمد هتيمي مطلك القرغولي 59
1961 نمره جميل غالب نجم خشان الكالبي 2 1964 لطيفه عليوي بدريه حسين كاظم الكالبي 60
1961 نظيمة سليمان جنان لقمان عبدالرحمن العبادي 2 1963 سليمة سليمان عبدالله طالب عبدالعزيز الباجه جي 61
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1961 لطيفه احمد صباح مشعل حميد الطائي 2 1966 عليه سلمان رجاء عبدالكريم حمادي المشهداني 62
1960 رسميه سعود عروبه عبدالرزاق ياس

الجبوري
2 1962 رسميه سعود محمد عبدالرزاق ياس الجبوري 63

1961 صبيحه محمود خوله محمود ناصر 2 1959 منيرة ناصر عدنان عبد القادر محمد الطه 64
1961 مجزوبه مشتت نزيهه مجيد سلمان الشويلي 2 1961 خزنه عكال قاسم غازي زمام عتابي 65
1961 فاطمه سلطان ساهره عبدالواحد عبدالكريم

مكصوصي
2 1961 شماله عبداللطيف ماجد عبدالهادي عبدالكريم

مكصوصي
66

1964 حتم علي فايزه مجيد جبر المهناوي 2 1965 زهره فليح علي منخي محسن العطيه 67
1961 قسمه مولى بشره عبد العزيز عبد الهادي

علي باش
2 1957 عاليه رحوم حمود محمد جواد حمود تادهلكي 68

1962 حمديه محمد هويدي
صالح

هناء  هويدي صالح الدليمي 2 1957 سكنه محسن عباس
منصور

حسن  منصور عباس منصور 69

1965 شكريه ماشاء الله شذى عبد االمير عباس
الموسوي

2 1962 فتحيه اسماعيل فالح حسن عبود الخفاجي 70

1961 نعيمه ثويني جليله خزعل علي الساعدي 2 1961 خالديه محمد كريم فزيع عبود الربيعاوي 71
1960 صبيحه يصغ عادل شندي والي 2 1972 سنيه ربيع فردوس بدر عكله الغراوي 72
1964 مكية حسون علي عبد الزهرة موسى السعدي 2 1966 زهرة  حسن صبا  عبد االمير محمد  السعدي 73
1961 صبرية علي كريمه مزعل حمدان الربيعي 2 1959 مونه محمد سلمان جبار حسن الربيعاوي 74
1961 حليمه علي سعديه قاسم محمد البياتي 2 1960 سليمه علي سليمان حسن حسين البياتي 75
1961 قمريه احمد مقبول خضير عباس الحديثي 2 1960 فخريه طه بسعاد ياسين علي الحديثي 76
1964 رازقيه عوفي عبد الحسين مجبل شياع

العطوان
2 1964 الفيه عوفي لطيفة شواي شياع العطوان 77

1 1997 ليلى كاظم ضحى جواد كاظم الالمي 78
1963 حسيبه محمود موفق حسن علوان الدليمي 2 1963 سليمة محمود سهيله طه احمد الدليمي 79
1963 نوفة كاظم هناء فضل عباس التميمي 2 1957 علية عباس قاسم عبيد كاظم التميمي 80
1963 مديحة حسين عروبة عبد الله احمد السامرائي 2 1958 فضيلة احمد عبد الكريم  عباس محمد العاني 81
1962 غبنة كيطان نصرة شعيل ركبان الشجيري 2 1963 عذية علوان غازي حرج ذياب الشجيري 82
1962 طليعه عوده فاطمة عبد الرزاق عوده التميمي 2 1967 بدريه حسون رسميه صاحب شنان الزاملي 83
1963 صبريه محسن سعد خلف رحمه البوحمد 2 1957 فخريه صروط حليمه راضي ادريس 84
1963 غزالة حسن سميرة محمدصالح سليمان

الدلوي
2 1958 كشور صالح سالم قمر علي بور 85

1963 اشرفي عباس امال مجيد خيرالله خيرالله 2 1964 صبريه هليل عبدالرضا رومي راضي الشحماني 86
1963 ملكه هدهود شكريه علي نايف المشهداني 2 1960 نجمه عبدالله صباح عدوان نايف المشهداني 87
1965 لميعه اسماعيل بشرى علوش رضا الغريباوي 2 1965 وداد  عبود سعد رضا موسى ابواكب 88
1963 وضحه احمد صبيحه خلف مصلح مصلح 2 1962 خلفه احمد علي حرج جاسم الذيابي 89
1963 صبريه بهاءالدين ابتسام عبداللطيف

عبدالرحمن العمر
2 1957 فوزيه عبداالمير كمال سامي رشيد الفالحي 90

1966 نجية هالل فالح محسن زرار غريري 2 1961 ثريه حسين قسمه عزيز جبار العكيلي 91
1963 نورية  عبد الله حليمة  داود سلمان  المشهداني 2 1961 فضيلة احمد غازي حميد عبد الله المشهداني 92
1963 شمسه غريب بسعاد عبود حسين العطواني 2 1960 بخيته عطشان ثجيل مال الله حسين العطواني 93
1967 عائده نعمان نغم زيد علي الحيدري 2 1960 كميله عباس رعد توفيق راشد البندر المنتفك 94
1962 جمانه توفيق لمياء سالم سلطان كماله 2 1960 غنية جاسم دريد زكي سلطان كماله 95
1962 سهيله نجم ايمان عبد الجبار ابراهيم

الطائي
2 1963 نظيره قاسم عبد االله فاضل محمد الجلبي 96
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1962 حريه جويد حسنه حنين سيد المرياني 2 1964 حسنه سيد رحيم طارش حاجم المرياني 97
1963 نظيمة رحيم انتصار محمد الزم الخفاجي 2 1958 بدرية حسون علي رسول فليح فليح 98

1 1994 شهالء عباس علي وسام هاشم البذنجي 99
1963 خرمة كاظم جمعة سمير خليفة الشبالوي 2 1968 صفية جاسم حمدية نواف خليفة الشبالوي 100
1964 هديه رشيد بشرى ياسين عطوف

السلطاني
2 1967 سليمة عبود نزار متعب سرحان الشمري 101

1963 فهيمه علي وئام محمد احمد السامرائي 2 1964 حسونه عليوي احمد محمد شكر الدليمي 102
1963 خديجه علوان ابتسام مجيد شريف الصالحي 2 1964 ظهيره خماس عبدالقادر عباس احمد الدباغ 103
1964 صبيحه سبع زكيه عزيز عبد الله الزكي 2 1957 فرحه سبع عبد العزيز مشلوش كريم الشمري 104
1963 سكنه علوان كاظم داخل حسون البهادلي 2 1970 صبريه عبد الواحد ساجده غانم زائر عزاوي 105
1967 كورجيه كاظم نصرت حسان عبود مسعيدي 2 1965 كورجيه كاظم ضياء حسان عبود مسعيدي 106
1968 خيريه مهدي وفاء حميد راضي الشراوي 2 1958 نجاة مهدي عادل عبدالجبار مهدي مهدي 107
1964 بهيه علي ابتسام قاسم عبد الله عبد

الله
2 1957 خشه ضمد علي جاسم سلمان عزاوي 108

1967 حميده كاظم حسين علي كاظم القريشي 2 1974 بتول جاسم منى غازي كاظم القريشي 109
1967 ترفه عبود رسول عبدالله محمد الخزعلي 2 1992 ساميه خلف أخالص مهدي عبدالله الخزعلي 110
1964 ثريا  جابر اريج حمودي عبد اللطيف

العبيد
2 1958 بدرية علي وضاح  مطلوب دللي العاني 111

1968 سماحه محي ميسون ياسين عبد النبي
السليماني

2 1963 بدريه عبد الله رفعت جبار جياد السليماني 112

1963 صايه حمود سالم طارش ساجت ساعدي 2 1974 جماله علي هيفاء سلمان كطوف الكناني 113
1964 سليمة محمد مها عبد الستار عبد الجبار

السمارائي
2 1958 شكرية  عبد جمال عبد الكريم عبد اللطيف

السامرائي
114

1967 زهرة لفتة حنان جهاد طه الخفاجي 2 1966 خيرية عبد حيدر محمد حسن العطار 115
1964 سعدية شعبان اميمه حسان سعود البرواني 2 1965 عجه مناور علي  حسين سعود البرواني 116
1963 شاهه سويدان سنية حزام محمود محمود 2 1965 نجمة عبد الله محمد عبد محمود محمود 117
1968 وجيهة محمد تقي

رسول رجب رسول
ابراهيم رسول رجب  الصباغ 2 1978 جواهر حسن احمد محمد

جواد عبد الرسول
ايمان محمد جواد  الرجب 118

1964 فطومه ياسين نضال عبدالرزاق ابراهيم
المشهداني

2 1965 فطومه ياسين سالم عبدالرزاق ابراهيم المشهداني 119

1 1960 زنوبه ثويني وداد زاير احيمد مويلح الجعباوي 120
1965 نعيمه ابراهيم عليه حسين كاظم غريري 2 1965 سوده سلمان علي نجم سلمان غريري 121
1965 غازيه سعدون موزه وحيد غازي البهادلي 2 1963 غازيه سعدون شمه وحيد هاشم البن دل 122
1969 عليه علي سناء سامي نصيف البياتي 2 1967 بهيه علي مهدي فدا علي شمس الدين النواب 123
1969 رسميه نجم منال فاضل ابراهيم االنباري 2 1972 جميله هاشم حسين علي حسين االنباري 124
1965 سعاد رووف االء ضياء عبد الكريم شكرجي 2 1961 خيريه مهدي احمد محي شهاب الربيعي 125
1965 سميرة متي طارق حمودي هادي المزرقجي 2 1968 شكريه ابراهيم اخالص مجيد رشيد مالحسن 126
1965 جاسميه محمد هويه وهان ياسين الشمري 2 1960 بدريه عبد محمد حمزه خليف الشمري 127
1965 صبيحة جاسم فليحه عالوي كاظم جحيشي 2 1966 فرحه جاسم حسين هندي مرهون جحيشي 128
1969 فاطمه علي ختام محمد علي جافه 2 1965 صبيحه ولي حازم محمد علي الكودي 129
1965 سهيلة شهاب مها فخري عبد الحميد الصالح 2 1960 ظهيرة  شكر عماد عباس شهاب العاني 130
1965 فخريه مجيد امل حسن كريم المنشدي 2 1964 موده كريم اعريبي عزيز محمد 131
1969 هاشميه جاسم سناء غضبان بشيت العتابي 2 1963 نارسيه مطشر خليل ابراهيم لعيبي طعمه 132
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1964 امونه محمود فاطمه شحاذه صالح عيساوي 2 1992 فاطمه شحاذه محمد ابراهيم حسين حسين 133
1964 فريده كاظم احمد زكي عبد الرسول

الكفائي
2 1993 شذى باسم فاطمة احمد زكي الكفائي 134

1965 نوريه عبد اقبال علي فياض 2 1960 غزيه سلطان مشكور محمود سعود الحمامي 135
1970 حسيبه سلمان ماجده محمد رسن جعباوي 2 1965 كريمه ناصر ابراهيم جمعه سالم النهكاني 136
1965 عذيه عبد شهالء ياس علوان الشمري 2 1960 كتبه علوان ثائر عبدالرحمن احمد العبادي 137
1965 سميرة عبداالمير شروق فيصل نجم الربيعي 2 1965 لميعة صفر حيدر عبدالجبار محمد القيسي 138
1970 نوره علي خوله حسن سالم الطائي 2 1958 بنوى عاصي محمد حسين ناصر القريشي 139
1965 بدريه كمر هاتف عبيد حمد رميض سعيدي 2 1958 بهيه سلمان علي كاظم علوان سهيل دليم 140

1 1957 صبريه خلف ساهره عبود علي الساعدي 141
1966 سعيده فارس كامله يفنان فارس دراي 2 1963 خزنه صفيح ناصر حسن حاجم دراي 142
1966 سهيله ابراهيم دريد منذر ناجي العبيدي 2 1976 ليلى مهدي شيماء صبيح جواد الخزرجي 143
1966 فرحه عبد مديحه ابراهيم علي علي 2 1957 شيخه جياد تركي لطيف مظلوم مضلوم 144
1966 عطيه خميس راجحه محمود ضاحي ضاحي 2 1958 حكيمه رشيد جعفر خليل ابراهيم ابراهيم 145
1971 هيلة جاسم ميادة جلوب العيبي السلطاني 2 1970 فضيلة تقي مالك عبد علي حسين مظلوم 146
1967 خالده خلف اريج ابراهيم مصطفى

االيوبي
2 1959 فاطمه حسن نصير عبد الرزاق رمضان موده 147

1966 صبيحه رسن عظيم صالح حسين الكعبي 2 1974 هاشميه حسن سعديه فليح حسن الكعبي 148
1966 حليمه رضا شذى حسين محمدتقي حسين 2 1963 زكيه رشيد كريم رشاد علي عبدالله 149
1966 نوفه مجيت حمده بدر مفضي 2 1966 فطيم حمد احمد شخير فضي 150
1966 كميله حبيب خالديه مفتن ذايه السمرمد 2 1963 فخريه شنيف عبد كاطع طاهر الخويلدي 151
1971 نزيهه حميد زينب جبار محمود الشمري 2 1967 رضيه حسن صادق عاشور جواد الخزرجي 152
1971 هديه عبد النبي اسرار جار الله  نعمه اليعقوبي 2 1970 هناء رشيد ازهر ياسين نعمه اليعقوبي 153
1966 حسنه جابر نداء جواد عبد الكاظم الزيدي 2 1963 ثنوه جخيور رزاق مسير مذبوب عبودي 154
1972 علية نجم فاطمة  فالح حسن الشبلي 2 1964 زهرة حسن علي محسن خضير مياحي 155
1966 كمالة احمد مي عثمان خليل العاني 2 1957 جهادة احمد منذر خليل شفيق العاني 156
1966 شهيده عطيه انوار حسن سعدون 2 1965 هيله كحط عبد االمير كاظم محمد الساعدي 157
1971 نجيه ورش اقبال ظاهر كاطع العميري 2 1967 بدريه شاهر محسن ابريسم عباس الدريسات 158
1966 زهره مجيد اخالص  داود سلمان العرادي 2 1958 ربيعه محمد محمد عبدالرحمن محمد االعظمي 159
1966 ترفه خضير قسمه سلمان محمد محمد 2 1967 فاطمه عباس محمد خضير محمد محمد 160
1966 دلة كاظم فاطمة جبر علي العطواني 2 1961 فانوس  لفته صالح مجبل حسين القريشي 161

1 1989 فردوس الزم محمد علوان هاشم االسدي 162
1972 نجات صالح استبرق داود سلمان العزاوي 2 1972 خيرية محمد مهدي علي عباس العبيدي 163
1974 بتول خضر اسيل عدنان رسول القزاز 2 1974 لمعان عبد فراس صالح عبد وتوت 164
1968 لميعه عبدالله اسماء مهدي محمد السامرائي 2 1959 رضيه محمد فايق احمد حسن الشيخ 165
1967 سليمة عبد الكريم فاطمة ابراهيم سعيد الركابي 2 1965 هاشمية سعيد علي عبد الستار عبد الكريم

الحبيب
166

1973 بتول فاضل ابتسام عامر جمعه المرسومي 2 1968 غاليه حسين حسن حسين عبد الرضا حياوي 167
1968 ملوك احمد نادية شعيب عبدالجبار

الرفاعي
2 1957 نعيمة احمد صباح محمدعلي ابراهيم النعيمي 168

1966 حليمه جاسم ماجدة رشيد محمد االبيض 2 1971 رشيدة محمد موئيد هادي زايد البيضاني 169
1967 بدريه مهدي خلود جاسم عبد الحسن الساعدي 2 1966 زهره مطيلج قاسم ماضي علي الحلفي 170
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1973 جسومه محمد آمال  جبار  سعيد السواعد 2 1962 صبيحه مرتضى وضاح عبد الرسول محمد صالح
اآللوسي

171

1967 حيران  باشي سليمة علي مامكة المندالوي 2 1964 فخرية خداداد عدنان فهد ناصر المندالوي 172
1967 كاظمية عريبي منتهى كريم دريبي العكيلي 2 1962 هديه عويبد سامي خلف عبيد العكيلي 173
1967 لولوة أحمد أسماء عبد الحميد عبد العزيز

الفهد
2 1962 ساجدة ابراهيم عقيل  اسماعيل ابراهيم الحوراني 174

1974 صبيحه خلف نادية قاسم  علوان المساري 2 1967 زهرة علوان عادل جميل ابراهيم المساري 175
1968 صبحيه مجيد ثمينه احسان سعيد العزاوي 2 1957 فوزيه عبد الله خالد رشيد حمودي الحسين 176
1967 فصله غازي حبيب مجيد شامي 2 1968 زهيه سليمان بشرى علي ذياب 177
1974 فضيله خضير ازهار ثابت هالل المياحي 2 1963 شمسه حمزه كريم عاصم نوري الهاشمي 178
1968 حسن  ناصر نوري كاطع  نعمه العكيلي 2 1961 نيسه فرج كريم علي مهدي العكيلي 179
1967 هيلة  موله خالدية كاظم  خالطي الطرفي 2 1967 حرية  فارس احمد هاشم مطشر بهادلي 180
1967 سليمه جبار منيره جاسب جاسم الفريجي 2 1969 سليمه جبار منتهى جاسب جاسم الفريجي 181
1968 شمسه شباط فريال عبيد شرقي شرقي 2 1964 نورة عبد علي هادي جهاد عجاج جنابي 182

1 1957 خالدية كاظم رياسة مطر كامل المحمداوي 183
1976 فاطمة هاشم زياد طارق قاسم مالكي 2 1971 فاطمة هاشم هناء طارق قاسم مالكي 184
1976 فتحيه علي باسمه عباس باقر سليم 2 1967 فخريه جبار عبد الرضا جعفر حسن حجيه 185
1976 ملكيه كاظم زهور عباس فلغوص فلغوص 2 1976 هديه كاظم محمد عداي دخيل الركابي 186
1969 منى محمد بسمة فاهم جالل العزاوي 2 1968 سهام حسين سامان نزار عبدالعزيز سرهنك 187
1968 صفيه مكتوف وحيدة عطية عبد سراي

جليباوي
2 1959 صفيه حمود حسن عبدالرضا عبد سراي

جليباوي
188

1969 شكريه وهيب سناء فاضل  حمد  البطه 2 1970 مهدية جلوب هيثم  مخلف  سالم  العبيدي 189
1968 زهراء احمد بسمان محمد وجيه محمد علي

الدباغ
2 1966 فاطمه صالح ياسين طه ياس العتبي 190

1967 نعيمه ماهود محمد راضي صيهود الفريجي 2 1972 جبريه جبر صبحة محمد جبر الصبيح 191
1975 رفعه حسين نسرين اسماعيل ابراهيم

ابوالحليه
2 1975 عيده عباس علي ناصر جبر السعدي 192

1969 صبريه احمد منى عصري حمد حمد 2 1967 نجود خليف محمود احمد حسين الجنابي 193
1968 عتبه مغيطي انتصار يوسف راضي 2 1963 باشا كاظم حميد قند خاجي حجاري 194
1976 سليمة كريم عذراء  خضير  عباس  االنباري 2 1976 ساميه  سلمان زياد عبد كاظم  محمد  الخزرجي 195
1969 ثريه ساجت سعاده حسن خلف الجميلي 2 1964 نشميه مزعل عبدالله حمد ربيع البطاوي 196
1967 فاطمه اسماعيل امجد مجيد حسين الزهاوي 2 1969 سلمى خلف مياده حنون علي الساعدي 197
1968 وبرية خليل امل عبد الحسين دريفل

العايدي
2 1961 بدرية محمد علي عودة ترف طوكان العكيلي 198

1976 سهيله حاكم حيدر حسون عبد المحنه 2 1976 نعيمه طالب ازهار ناجي مجيد البناء 199
1969 شوحيه جبر سميرة قاسم جعفر السوداني 2 1960 جاسبيه شرهان ضياء صبري موسى الخزعلي 200
1967 عدوية حسين دوسر عبدالكريم حسين

العزاوي
2 1971 حليمة عباس احمد حميد كريم الخفاجي 201

1975 حميده جليل بان حميد حسن العبيدي 2 1971 فاطمه جليل علي شكر عبد الحسين الزبيدي 202
1976 ليلى خضير علي هالل ناصر 2 1971 جماله بشاره منتهى حسن كاطع الساعدي 203

1 1994 رفاه جاسم سيف ظافر الدين سلمان الكاهجي 204
1969 سعاد طه عدويه مهدي حميد الجبوري 2 1972 خيريه عبود استبرق حمادي عزاوي الجبوري 205
1970 سهيله نجم روعه ناهض سليم السعيدي 2 1965 وضحه جليل صالح مشعل مطر المعضادي 206
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1969 خيريه عبدالهادي قاسم سعيد مجيد الهيازعي 2 1972 عليه دخيل زينب احمد دهش الجنابي 207
1978 فاطمه محسن شيماء كاظم حسن البدري 2 1965 مكيه مجيد كاظم داخل كاطع الجمالي 208
1970 ليلى حسين انتصار ياسين ابراهيم

الحياني
2 1963 مريم غزال محمد خليل ابراهيم الحياني 209

1969 بهيه صخي بشرى حسن حليحل الكناني 2 1964 غنده نصيف علي عاجل خلف القريشي 210
1977 كفاح محمد حيدر محمدعلي نوري العبادي 2 1987 سعاد رسول نبأ هاشم محمد الحجار 211
1969 هدية حسن اخالص حمزة مظلوم حسين 2 1963 زنوبة خلف محمود علي جويد حوشان 212
1969 زهره محمد جميله رسن سلطان الكناني 2 1966 خاتون جبر كاظم محمد عناد الكناني 213
1969 هاشميه بريبت ركن قاسم عجيل الشويلي 2 1966 وهينه خلف جبار شريف بريبت المرشدي 214
1969 عدوية سعيد منال عباس نصيف السامرائي 2 1963 خميسة عتيوي معد سكران جاسم العميري 215
1970 حليمه محمود ميسون احمد حسون الحياني 2 1967 نعيمه جاسم وليد سلمان لطيف الحياني 216
1977 كريمة علي محمود كمال محسن الحلي 2 1980 جنان جعفر نور كاظم جواد البياع 217
1977 فوزيه جبر ماجده كريم جاسم االسدي 2 1971 قسمه محمد وسام عزيز كاظم القريشي 218
1969 خيرية  حميد حياة  منصور كاظم 2 1966 بسعاد  نوار هاشم  كاظم  حميد  الغنيمه 219
1978 قبيلة غاوي اسيل راضي حسين الشمري 2 1976 مواهب مانع فالح هادي هراط التميمي 220
1968 خديه عبد حمود سمير محسن مريشد مكصوصي 2 1977 عبده ناش ايمان كاظم غركان مكصوصي 221
1969 نعينه محمد سامي ستار محمد الداوودي 2 1972 صبيحه محمد ايمان ستار احمد الداودي 222
1969 حزمه سلمان أمنه محمد سلمان الغزالني 2 1964 رشكه زاير حليمه عويش فهد اليوار 223
1977 حليمة عبيد فاطمة حسن عاكول الربيعي 2 1973 اميرة نوري مقداد صالح مهدي الحداد 224

1 1970 كاشية هندال علي جثير عبود المروزي 225
1970 مهديه عبد سهام هوني رشم العاشور 2 1960 جيتاية رشم عبدالكريم محسن علوان العاشور 226
1972 زهره علي شروق علي رشيد بطه 2 1969 عليه رشيد خالد سرحان كاظم البطاوي 227
1970 اسميته حسن ساجده فاضل حسين الحسيني 2 1967 صفيه جواد حسين رحيم ناصر كمال الدين 228
1981 هيفاء محي حوراء عباس فاضل الغرير 2 1978 ساجدة محي ميثم صباح حبيب الموسوي 229
1971 زهره ابراهيم اسراء فاضل حسون الدليمي 2 1966 فاطمه حسون عصام يوسف حمود عكاشي 230
1970 خالديه عبد فهيمه داود سلمان الحضاري 2 1967 حليمه موسى هاشم مجيد جابر جابر 231
1971 شريفه حسين ليله عبد عواد محمد 2 1971 مطره كاظم فالح خلف منصور محسن 232
1971 نجاة كاظم منال صاحب كاظم العلي 2 1970 تركية جواد ابراهيم عبد ابراهيم القيسي 233
1982 سعاد هادي ميس حميد عمران السعدي 2 1981 نداء فيصل سرمد نعمة عبد المجيد النركيلجي 234
1969 زهرة كطافه كامل  زامل  صالح الكعبي 2 1996 هدى جاسم ايات كامل  زامل الكعبي 235
1980 زكية ابراهيم محمد  خزعل عبدالله الفكيكي 2 1986 هدية ابراهيم دنيا حميد علوان الفكيكي 236
1984 ناهده كامل علي سالم ليلو ايسار 2 1957 حكومه باقر ناهده  كامل جبر حدادي 237
1971 وضحه فرحان ابتسام حسن محمود الدليمي 2 1978 فرجه سالم اسماعيل فيصل  فرحان الدليمي 238
1970 نجله صادق لمى سعدون شهيب التميمي 2 1957 نوريه جبر سعد نعمه عباس الزبيدي 239
1970 نورية مهدي زينب كاظم محمدصالح

البرزنجي
2 1966 نورية مهدي شذى كاظم محمدصالح البرزنجي 240

1980 امتحان جويد حال علي صباح الشبالوي 2 1970 زهرة عبد الله رحيم نذير كيطان الحويراوي 241
1982 سعاد عبدالله صبا  علي كيف عوادي 2 1979 خولة محمد علي سامر  عباس فاضل الدليمي 242
1981 ليلى كاظم نور حسين كاظم جليحه 2 1976 نسيمه رهيف عماد سامي داخل داخل 243
1983 بتول مجيد دنيا صالح احمد العجيلي 2 1973 بشيرة ميزر قاسم شهاب احمد العجيلي 244
1972 حياة  فاضل ايمان عبدالله جاسم الفلوجي 2 1963 نظيرة  احمد عبدالسالم سعدالله شهاب الفلوجي 245
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2018 414382
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2018 307039

2018 111358

2018 14621
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2018 114456

2018 521966

2018 599209

2018 165555

1 1987 جبريه محمد سلوان علي حسين حسين 246
1972 صوفه محيسن صباح محمد عطية السراج 2 1978 غنيه غالي كوثر كاظم عبد الرضا الجيزاني 247
1972 سالله  رشيد محمد حسين منصور منصور 2 1975 صبرية  عباس اسماء احمد حسن حسن 248
1971 ثجيله حافظ غنية جابر صكبان الغريباوي 2 1965 ثجيله حافظ شمخي جابر صكبان الغريباوي 249
1985 مريم شولي مهند محسن جبر البيضاني 2 1986 فريال شحيت جمانة مهدي كريم العبودي 250
1971 نورهان فخري نهال محمد خالد الحمامي 2 1967 حياة محسن امير زين العابدين شهباز البياتي 251
1971 سليمه عباس جنان حبيب ابراهيم الشموسي 2 1967 حليمه رسن عبد الزهره صاحب مزبان الساعدي 252
1971 اسيه جاسم اسراء شريف عبد مجيبل 2 1964 قشقش عبد صفاء سلطان محمد علي يوسف 253
1972 غريافه سلمان محمد ابراهيم دحبوش الشجيري 2 1980 ساجده عبد نهى  فارس عبد الحميد الراوي 254
1971 فاطمه فاضل ربيحة احمد عبيد كريطي 2 1967 كاظمية كريم احمد خالد اسماعيل الشمري 255
1972 ناجحه سالم هشام صالح محسن البياتي 2 1976 فليحه محمد بلقيس جبار عبدالوهاب الشبلي 256
1970 كميله علوان عدنان مهدي حمودي الزبيدي 2 1979 ضويه مهدي هند خليل ابراهيم الزبيدي 257
1973 سعاد احمد نعمت جبار حمد الزوبعي 2 1966 ماجده احمد مؤيد ناطق جاسم العبيدي 258
1988 اسيا عبد الرسول محمد  حيدر محمد عوض 2 1997 اسيا عبد الرسول ساره حيدر محمد عوض 259
1972 صبيحه جاسم مياده قاسم عبدالغفور العاني 2 1972 سعديه ياس محمد فاضل عبداللطيف السامرائي 260
1985 سعدية عزيز محمد قاسم هالل العكيلي 2 1983 سعدية عزيز منتهى قاسم هالل العكيلي 261
1989 فوزيه محمود محمد خالد عبد  الحديثي 2 1957 هالله حسن فوزية محمود عباس علي باشا 262
1973 مديحه الحج سعاد غزاي علي العكيدي 2 1967 حسنه علي محمد مخلف مهداوي الشعباني 263
1985 زهره عاجل فاطمه نعمه حبيط العارضي 2 1981 شهيه عبد ضرغام حسين علوان حدراوي 264
1970 سكينه خليف حميده جخم مطير 2 1970 كاظميه ماضي عوده زبون علي 265
1986 مثال كمال فاطمة صالح محمد مهدي العطار 2 1980 هناء جعفر جواد حيدر عباس محمد الموسوي 266

1 1967 لميعه محمد شروق عبد الصاحب فيصل الطائي 267
1993 راضية محسن كوثر علي حسين المؤمن 2 1989 جنان محمد جواد حامد راضي حسين الحسيني 268
1995 شهالء خضير حيدر تحسين علي طعيمه 2 1975 فوزيه ابراهيم شهالء خضير هاشم طعيمه 269
1991 بتول محمد حسين حيدر فاضل غريري 2 1997 زينب عبد المطلب رغد عدنان هاشم الهاشمي 270
1974 بدريه عثمان محمد طه حسن الزوبعي 2 1983 فائزه مصطفى رشا قصي عبد الرحمن الزيدي 271
1992 ميادة مجيد ميثم اياد جابر الدحيدحاوي 2 1971 ناجية عبد الواحد ميادة مجيد ياسين البوعلي 272
1991 ثريا عبد علي احمد  عبد الرضا حمود الفوادي 2 1997 ندى فاضل حوراء حسين باقي الموسوي 273
1972 صبيحه شاكر ابتسام محمود جاسم الدليمي 2 1961 بدريه ابراهيم نبيل ابراهيم حمود الكرعاوي 274
1975 سليمه عباس ناديه هادي ابراهيم العنزي 2 1970 فوزيه حسين ليث فهد ابراهيم العنزي 275
1975 ربيعة عبد نادية طالب عباس صاحب 2 1973 طليعة ابراهيم جبار كاظم حميد الكرخي 276
1997 حنان هاشم صادق احسان صادق الكاتب 2 1969 زكية محمد حنان هاشم حسن النساج 277
1972 هناء علي جنان محمد عيدان الجنابي 2 1966 قسمه مهدي علي عباس صالح الحسني 278
1995 اسماء فاضل رانيا عقيل طالب النعيمي 2 1968 رسميه صاحب حامد كريم عبد العامري 279
1972 نعيمه عبد الحسن جميله جبار لفته الكعبي 2 1967 صبريه فليح جاسم عبد الزهرة لفته الكعبي 280
1989 هناء محمد حسين فرقد عبد علي جاسم الدهوي 2 1988 سرور طالب مهند رسول محمد حسن عليوي 281
1971 زاجيه ناصر ستار راضي عبد الله دراجي 2 1981 حكمه فرج هند عبد علي يونس بني الم 282
1995 لمياء راجح مصطفى حيدر ياسر السهيالت 2 1970 مريم عمران لمياء راجح عايل السهيلي 283
1993 سحر ابراهيم مها صالح مهدي الواني 2 1986 عذراء جعفر محمد هادي احمد لطيفي 284
1993 عبير صاحب ايه حسين عبد الله صالحه 2 1966 ناهده نعمه حسين عبد الله محمد صالحه 285
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2018 171948
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2018 97640
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217407
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2018
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2018 677141
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2018 604828

2018 363654

2018 480045

2018 197465
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2018 163466

2018 523733

2018 364906

2018 623740

2018 267176

1989 بان عالء الدين تبارك حامد رسول رسول 2 1988 بشرى كاظم محمد جاسم عبد علي علي 286
1993 رفاه داود لبنى فالح طالب القصيد 2 1995 رفاه داود مصطفى فالح طالب القصيد 287

1 1965 تينه درين صباح خلف عباس عزاوي 288
1973 صبيحه علي منتهى كريم مراد الزيدي 2 1965 رابعه عبد نجم عبود عفريت زيدي 289
1977 كوثر شريف اسيل سمير حسين القيسي 2 1975 ناهدة علي حسين عبد الرضا عباس شمري 290
1978 سميره سعيد مها طالب عبد الله العاني 2 1964 ترفه مطلك حسن هادي مطرود الحميدي 291

1 1957 فوزيه قاسم صبيحه حسن محمد البهادلي 292
1973 عليه خضير صالح هادي شداد الغريباوي 2 1957 ثقيله نفيس عليه خضير جوده الغريباوي 293
1972 حيران خسرو سمير اغا حيدر القره لوسي 2 1980 كولي حسن ايمن نعمان وسين القره لوسي 294
1973 ابتسام عزيز سهير أكرم  حسن الدهوي 2 1958 بدريه  حسن محمد  عزيز خليل التميمي 295

1 1957 نبيهه اسماعيل سهاد محمد علوان الشيخلي 296
1978 رسميه عبيد صباح نوري عايد الجميلي 2 1961 مريم علوان رسميه عبيد احمد الكيالني 297
1977 وجريه فريح مهديه طالب متعب متعب 2 1968 حمده محمد نافع نوار نايف نايف 298
1977 نجيبه نصار اياد عبد الستار عطا

الكبيسي
2 1980 خديجه نصار مرفد شهاب احمد الكبيسي 299

1977 حسنه نجم ابراهيم فليح حسن حسن 2 1961 فطيم فياض حميده حسن كاظم كاظم 300
1976 ليلى صبري اياد سالم خماس الوائلي 2 1980 حسنه كاظم رجاء حمزه محي العنزي 301

1 1957 وفيه عبد حسين علي كنون العامري 302
1973 زهره جبر جنان عوده هليل العجولي 2 1967 صايه هليل كاظم حلو محمد الشميالوي 303

1 1957 فاطمة طالب سعدية سعيد عبد الحسن االنباري 304
1978 خوله عبد الله منذر صالح احمد الحيالي 2 1960 عيشه جاسم خوله عبد الله عايد عابد 305
1978 فاطمه ناجي طه ياسين عواد خوابره 2 1961 فضيله سالم فاطمه ناجي خليف الزوبعي 306
1973 سكنه شرهان فضيله محسن محمد

الحريشاوي
2 1967 نعيمه رسن محمد سهيل مفتن الكعبي 307

1 1957 زواده سلمان عواد صاحب عبيس الحجامي 308
1 1957 شهيه عبد عباس محمد عريبي الخفاجي 309

1973 بدريه بالسم مناهل قاسم خلف السوداني 2 1959 بدريه بالسم عبدالكريم قاسم خلف السوداني 310
1972 زهره صغير بشرى ماهود سالم الدبي 2 1975 نوريه برهان يعقوب عبد المحسن حنتوش

المكصوصي
311

1 1957 معيوفه جواد احالم خزعل عمران السعيدي 312
1973 ليلوه حسن قاسم طعمه عباس الموسوي 2 1982 نوشه مفتن اميره محمد حسن العلياوي 313

1 1959 فهيمة عبد نجاة عبدالنبي جواد الكواز 314
1980 ساميه نوري خالد نعمه عبود عبود 2 1988 ساميه نوري ميسم نعمه عبود عبود 315
1974 اميرة كاظم ذكرى جاسم غنو البرزنجي 2 1970 فوزيه كاظم حازم محمد عبد الحسين العبيدي 316

1 1959 جاسمية عبدالرزاق ثورة فاضل محمد العقيقي 317
1973 صفية محمد ليث عبدالزهرة علي الحميداوي 2 1980 صفية محمد زينة عبدالزهرة علي الحميداوي 318
1980 حلمى مطرب صادق حسين عواد الدلف 2 1975 حلمى مطرب نسام حسين عواد الدلف 319
1979 سليمه كاطع زينب متعب ابراهيم العزاوي 2 1974 عالهن ابراهيم رياض منذر علي العزاوي 320
1973 صبريه ملغوث سهام سالم عداي 2 1971 صبريه ملغوث فاهم سالم عداي 321
1974 منيره علي ضفاف خليل ياسين رشيد 2 1971 غازيه عباس حسين قاسم حسن الرحال 322

1 1958 صفيه ناصر نجاة ناجي داود السراج 323
1974 ربيعه حمود سندس نوري قمبر شهواني 2 1969 فطومه محمود حازم شاكر محمود شهواني 324



2018 440371

2018 274656

2018 361956

2018 479590

2018 201166

2018 218495

2018 430537

2018 210557

2018 215901

2018 470954

2018 652811

2018 485258

2018 145821
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2018 552939
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2018 687486

2018 300962

2018 298477

2018 175461

1 1958 سنيه سكران كريمه رشيد حمودي الجبوري 325
1 1959 حليمه عبد ستار ناظم عبد الخالق ال النجار 326

1978 فاطمه محمد مثال رياض ضبع الكبيسي 2 1974 امل مرعيد لؤي اسعد محمود الكبيسي 327
1973 عالية مهدي مرتضى مهدي مكاوي الدهلكي 2 1980 ازهار عبدالصاحب هديل صالح عبدالرضا الدهلكي 328
1979 ليلى جمعه ضياء ابراهيم بريس كويشي 2 1961 منتوبه محمد ليلى جمعه عباس المياحي 329

1 1959 مراتب علي خالد محمود عبد ماجد 330
1974 صبريه شريف كوثر مهدي فالح السلطاني 2 1974 نوريه جبار ظافر فاخر خليفه السعدي 331

1 1958 نظيمه  عبد الرزاق ايمان محمدحسين موسى الحداد 332
1978 سناء سعيد مها ياسين محمد مهدي 2 1974 حميده شهاب مثنى صالح عبد العامري 333

1 1958 بدريه حماده فريال حسين حمزه الدفاعي 334
1 1958 فاطمه عبدالرزاق تغريد عبود داود هلبون 335

1973 باسمة عداي عمار خالد اباذر العطية 2 1975 مريم اباذر نادية عدنان شلتاغ الجمالي 336
1974 شدهة حسين االء سامي سليم 2 1968 لطيفه لفته عباس لفته علي 337
1975 جرداغه رسن واثق راهي حسين العكيلي 2 1980 جميله ثجيل لقاء راضي جاسم الطليباوي 338

1 1959 زهره فرج سليمه عبد الزهره عباس الغراوي 339
1 1960 حليمه صاحب ابتسام محمد كاظم العرايفي 340

1982 بدريه سعيد ابراهيم  علي اكبر درويش
درويش

2 1974 بدريه سعيد سلطنه علي اكبر  درويش درويش 341

1 1959 فوزيه حمدي تغريد عبد القهار محمود الجشعمي 342
1982 نهله عيسى سميه السيد العربي نعمان

سالم
2 1984 مريم عيسى عيسى فائق عبدالله السديري 343

1975 صبريه غضبان شهاب احمد مهدي رديني 2 1960 نايله علي صبريه غضبان خلف العادلي 344
1 1959 فضيله محمد هيفاء شكر محمود العبيدي 345
1 1959 كاظميه عبد الحميد نضال ناجي عبد الرحمن النعمه 346

1982 نضال عبود عمر ابراهيم حميد الحمداني 2 1960 زهره محمد نضال عبود مبارك العزاوي 347
1975 نعومه خزعل زينب عويز اهيف البديري 2 1975 مذبوبه سعدون محمد عبدالستار رزوقي التميمي 348
1975 فرات مهدي حاتم عبدالكريم علي الشمري 2 1970 كلفه بحث سميرة غافل خرميط الشمري 349
1983 كريمه سلوم ثائر محمود طرموز النجادي 2 1983 بريحي علي أخالص مكيف فرحان النجادي 350
1975 هندامه حسين بسعد حسن سعيد الدهلكي 2 1964 حليمه حسين كاظم حمود باقر الدهلكي 351
1975 اميره كاطع ابتسام عبد الكاظم بديوي

الشمري
2 1972 بدريه عبد صباح حميد رمضان شمري 352

1975 نجية فرج شهله حسن هادي الزرجاوي 2 1976 بدرية كاظم اياد عبدالله علي الدلفي 353
1982 ايمان فيصل ايناس مزاحم محمد كراغول 2 1975 حمديه علي عمر فاضل شالل كراغول 354
1975 بنيه كريم هناء سالم مولى اسماعيلي 2 1969 بنيه كريم محمد سالم مولى اسماعيلي 355

1 1959 نجاه خالد بتول هاشم خلف الشمري 356
1984 ايمان رحيم خالد اسعد خالد الخالد 2 1957 نوفه مجول ايمان رحيم رزيق التكريتي 357
1974 مكيه مطيلج اسماعيل وحيد فنجان ال بيت

غضب
2 1983 سهله رحيم سلمى داود سلمان الغضباوي 358

1981 منى علي داليا اكرم محمود العاني 2 1973 نعيمه نجم عبد الرحمن مولود جمعه الجبوري 359
1975 نجاه حسن لفته كاظم عالوي البخاتي 2 1979 فاطمه عبدالله انوار موسى جابر الموسوي 360

1 1969 حياة جاسم احمد عبدالكريم جاسم الساعدي 361
1 1960 سعديه عباس سهامه مهدي دروش الجبوري 362
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2018 466742
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2018 212958

2018 622274

2018 10151

2018 314829

1977 وحيده كريم بشير  والي مفتن االساعدي 2 1959 بطه حافظ وحيده كريم صحين الساعدي 363
1985 هدى محمدحسين احمد فاضل حسين الغرابي 2 1981 ليلى حسين نجاة رضا جعفر الموسوي 364
1987 فاطمة محمد احمد يحيى قدوري النعيمي 2 1958 زهره عبدالجبار فاطمة محمد ياسين النعيمي 365
1987 هنديه مطلك رنا محسن سلمان سلمان 2 1985 قسمه سلمان فراس محمد خضير خضير 366
1987 سته احمد عمر جهاد محمود محمود 2 1991 نجاه كامل ايالف حسان مروان الحياني 367

1 1961 فوزية سلمان حرية خزعل داود العامري 368
1976 شيراز كامل حسن عباس مهدي بك 2 1969 فاطمه علي اكبر وئام طهماس اسفنديار العلوي 369
1977 عالية حسين محمد جاسم علوان الطليباوي 2 1975 عالية حسين نصير جاسم علوان الطليباوي 370
1976 جبريه موسى ايمان عبدالحسين رحيم

الخرساني
2 1968 رسميه سالم فؤاد كاظم جوي العقابي 371

1985 ايمان عبدالجبار انس سعد عبدالرحمن الراوي 2 1971 اديبة علي فاطمه عبدالرحمن صالح الراوي 372
1985 جمهورية  شكر عمار عبد الحسين علي

البومحي
2 1959 مهديه حسين جمهوريه شكر محمد بني سعد 373

1977 فوزية خماس ازهار عباس عبد الحسن
العبودي

2 1966 خوله محمود مهند نجم عبد الحسن العبودي 374

1986 سناء جواد لقمان فالح رحيم السامرائي 2 1962 لطيفه محمد سناء جواد كاظم القيسي 375
1986 ابتسام زيدان هيلين سالم خلف العبودي 2 1986 مريم خلف محمود عبد الستار محمود العبيدي 376
1985 عليه عباس جعفر  موسى جعفر  التميمي 2 1993 عليه عباس سكينه  موسى جعفر   التميمي 377
1976 فائزة محمد نغم دواي عيسى الجبيناوي 2 1971 حسنه عبيد احمد مريسن فليح بيضان 378
1977 نزيهه عبد الواحد احمد خضير حسون البو محمد 2 1960 بدريه حميد نزيهه عبد الواحد محيسن البو محمد 379

1 1960 نعيمه علي سعديه خليفة بريسم العجيلي 380
1 1961 نيسية شخيت كريمة علي حيدر المي 381

1986 حميده كاظم احمد عزيز مخلف الزوبعي 2 1993 حميده كاظم رقيه عزيز مخلف الزوبعي 382
1976 فطيم  موزان ماجد  مذكور  جبر  الفرطوسي 2 1989 فطيم  موزان محمد  مذكور  جبر  الفرطوسي 383

1 1962 سعاد عباس جنان عبدالرحمن مصطفى الموسوي 384
1977 هيلة صدام سمام طعمة داود 2 1984 هيلة صدام \ حيدر طعمة داود 385

1 1961 طياره عجالن حياة حسن  مسلم العبودي 386
1 1961 بهيه كريم دجله داود مهدي السعدي 387
1 1961 رسميه محمد سناء عبد الرسول حمودي الخزعلي 388

1978 مشرية خنيصر رعد ناصر عكار السلمان 2 1977 نصره كاظم خوله جابر كاطع عكيل 389
1990 سعديه عباس أريج محي عبد عبد 2 1965 رابعه محمود نجم عبد كاظم المجمعي 390

1 1962 فخرية عبد الهادي سعاد عبد الحسن جواد الزبيدي 391
1 1962 فاطمة صفر نعمان رسول سعود التميمي 392
1 1961 زكيه عباس بسام عبد الرسول حمودي العبيدي 393
1 1957 زكيه جواد انتصار قنبر عباس التميمي 394

1993 أنعام محمدحسن ريهام عالء أمير حداد 2 1994 أنعام محمدحسن حسين عالء امير حداد 395
1990 وفاء عبود بشرى جاسم شهاب الدوري 2 1979 عيده عباس نجم محمد عواد الجنابي 396
1995 سعاد خليل فهد طه محمود عطار باشي 2 1991 سعاد خليل شهد طه محمود عطار باشي 397

1 1961 خميسه جابر ايمان عباس كاظم التميمي 398
1977 فوزيه هادي رائده كامل ذروان العكيلي 2 1975 فهيمه عبد الرزاق علي عبدالله علوان العكيلي 399
1979 مجيده  حميد سامي  حامد  زيدان  روضاني 2 1960 فهيمه  مجبل مجيده  حميد  كاظم  مجبلي 400
1978 هدايا عبد الرحيم علي عبد الواحد جياس الغراوي 2 1979 ايمان نصيف رنا قاسم عبد الوهاب القيسي 401



2018 337153

2018 194397

2018 461606

2018 219227

2018 536904

2018 297022

2018 446508

2018 219665

2018
197592

2018 477296

2018 525781

2018 241772

2018 198965

2018 671020

2018 409281

2018 56812

2018 10936

2018 220182

2018 616024

2018 305380

2018 295653

2018
225069

2018 473367

2018 582717

2018 160100

2018
58346

2018 302378

2018 401343

2018 367947

2018 515155

2018 677064

2018 418835

2018 228798

2018 521014

2018 256782

2018 623297

2018 594163

2018 412153

2018 178429

1 1961 مكيه عبد جاسميه تركي حسن الغرياوي 402
1993 نوال جاسم هيفاء فارس فيصل العرس 2 1978 ميساء  عباس علي عواد محمد التميمي 403

1 1961 فضيله صاحب سعاد عبود محمد اكرع 404
1991 امل بدوي عمر مجيد اسماعيل الجنابي 2 1966 مريم فاضل امل بدوي حسين الزيدي 405
1995 انتصار خزعل احمد حاتم حمد الحمامي 2 1996 انتصار خزعل ساره حاتم حمد الحمامي 406

1 1961 فخريه عبد الحسين رضي كريم داود الحكيم 407
1991 صفيه جواد حيدر صالح منسي الزوبعي 2 1974 فردوس ناجي نبراس نوري كاظم الكروي 408
1979 لبيبه جار الله ميسون رجب مولى الدهلكي 2 1967 سعديه حسون محمد جاسم مهدي الدهلكي 409
1977 ذهيبه عليوي دنيا عبدالكريم علي

البيضاني
2 1975 كاظميه رداد رعد شرار علي البيضاني 410

1 1962 قنديله عبد علي علي احمد عبد الساده الجنابي 411
1980 كلثوم شندي جالل كريم محمد الالمي 2 1965 حميده عزيز كريمه دعير شندي الالمي 412

1 1963 خديجة عمر معن جاسم محمدعلي البدري 413
1980 فؤاده داود عباس فاضل منصور الجبوري 2 1961 فرحه علي فؤاده داود سلوم الجبوري 414
1979 نبيهه منصور شيماء هادي جواد الزيدي 2 1974 كظيمه جواد جواد علوان جواد الزيدي 415

1 1957 حمده عبيد صباح سعيد حمادي 416
1981 سميعه  قادر قادسيه مزهر مدرول 2 1963 جبره  ضيف محمد حسن عوده 417

1 1963 اميره نوري نضال سعيد هاددي متروك 418
1 1957 غنية عبد الصاحب زهرة جواد هادي 419

1979 انتصار حسن هاله طالب ابراهيم الكناني 2 1979 كبرى شناوة عدي حسن عاشور الكناني 420
1 1962 رزيقه هادي هيفاء راضي حنيش غانمي 421
1 1962 كاظمية طليل امل عبد الزم الفكيكي 422

1980 زكية  حسين نصير  ياسر  حسين
العكيلي

2 1962 جاسمية  محمد زكية  حسين  رضا  العكيلي 423

1 1963 طيارة عجالن فضيله  حسن  مسلم  العبودي 424
1 1957 قمرية احمد ازهار حيدر احمد العبد الله 425
1 1962 وسميه جسام ابتسام علي لطيف لطيف 426

1979 سعاد محمد سوزان فايق عبد الهادي
التميمي

2 1980 ماجدة سلمان زيد حسن عبد الهادي التميمي 427

1 1962 حسنيه عاصي فائزه احمد باصي شمري 428
1 1963 امينة سلمان لبيبة محمد ناصر المال 429
1 1957 عديله محمد سحر عبد الرزاق رؤوف رؤوف 430
1 1962 شكريه رضا سهيله عبد الحسين محسن اسدي 431
1 1957 واجده صالح فيحاء حمودي محمد العاني 432
1 1957 امينه حمادي جمال علي عطا الشمري 433
1 1963 فضيله سلمان طالب فاضل عباس الحميري 434
1 1957 بديعه حنش نجاح سبتي شهاب الكبيسي 435
1 1962 واشيه جاسم بدريه زايد كاظم العجولي 436
1 1963 حمده عبد جميله حمود محيميد الدراجي 437
1 1963 منتهى عبد الله عبد الرضا عيسى نور الياسري 438
1 1962 علويه حسين علي جبار فليح 439
1 1957 صبيحة عباس حسن هادي مهدي الدايني 440
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2018 22358

2018 171125

2018 59777
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374908

2018 201974

2018 17400

2018 415694

2018 372550

2018 237146

2018 276825

2018 122838

2018 417617

2018 571074

2018 396700

2018 313983

2018 96852

2018 587139

2018 591845

2018 53991

2018 640623

2018 166427

2018 482795

2018 258235

2018 257732

2018 445004

2018
26873

2018 503198

2018 18825

2018 487372

2018 344394

2018 614272

2018
297516

2018 647426

2018 512827

2018
76900

2018 658774

2018 570286

1 1962 نجيه علي نهلة فالح نصيف نصيف 441
1 1957 بدور جواد انصاف خالد جواد السامرائي 442
1 1963 اميرة فهد خلود خالد مجبل الغريري 443
1 1972 سليمة محمد مهى شمران خلف الربيعي 444

1982 سميره نصيف رنا  الدين جمال حسين حسين 2 1976 وبريه محسن حسين عبد الحسين لعيبي
لعيبي

445

1981 برنجي مزهر قيس هادي عيسى الجواري 2 1975 لميعة جبار ايناس جاسم خالطي الساعدي 446
1 1963 بدريه سعيد هناء جبار صالح سعدي 447
1 1958 نعيمة عبد اللطيف مها مخلف عباس الراجح 448
1 1963 فهيمه يوسف عدويه فهد خادم الخالصي 449

1982 سنوى ارحيمه علي كرم ارحيم السويعدي 2 1966 فاطمه حمدان سنوى ارحيمه امويع المطيري 450
1 1964 فخريه عباس سحر الزم  بنوان بنيه 451
1 1963 رجيحه حسن شذى عبدالخضر جاسم الكعبي 452
1 1958 نعيمة مهدي سندس عبد المنعم حسين الدليمي 453
1 1963 زهرة  محسن منى جاسم مطشر الربيعي 454
1 1957 نصرة غنام جريان سرحان  عباس الغريري 455

1983 سليمه يوسف سهيل نجم عبدالله األمير 2 1978 سليمه يوسف ناثرة نجم عبدالله األمير 456
1 1963 اميره  داود ازهار  عبد الرسول  محمد  القزاز 457
1 1963 خميسة سلمان كلثوم عبد الله نخل المحمداوي 458
1 1957 امنه عمر ساهره عبدالله جميل العزي 459
1 1963 حميده عنيد فوزيه عطوان موسى الفرطوسي 460
1 1958 كميله غزاي صادق حميد جاسم الشبالوي 461
1 1958 عباسية عبد الكريم هناء داود نوفه الجبوري 462

1983 فوزيه جري محمد جبار صالح الجبوري 2 1958 شكله عبيد فوزيه جري دخان دخان 463
1982 فوزية حميد مروة خليفة صدام البيضاني 2 1982 فردوس العيبي محمد طعمه جبر البيضاني 464

1 1963 هيله حسن سوزان جاسم محمد الفيصالوي 465
1 1963 غالية كزار افتخار الواشي سلمان العايدي 466

1983 زهره تقي اسراء محمد عبد الرسول
الدهلكلي

2 1974 معاني مهدي حيدر هادي نوري الدهلكي 467

1 1963 امنه محمد ذكرى كامل محمد العاني 468
1983 كريمة شاكر اسماء صفر ياسين الجابري 2 1971 شاهه رمضان عباس سادة خماس الدراجي 469

1 1958 قسمة علوش اقبال علوان كاظم الزبيدي 470
1981 حرية خلف هبة عبد الزهرة كاظم الساعدي 2 1979 شكرية صالح احمد محمد علي شمخي الكعبي 471

1 1958 خديجه عباس سميره دلف حسن الجريصي 472
1981 صبريه سلمان شيرين عبد الجبار عبد

الرحيم الربيعي
2 1978 حسنيه رضا موفق علي عبد الحسين الزركاني 473

1 1958 زهرة علي سلمان حسن خضير العامري 474
1 1980 زمزم صلبي خليل محمد عبد النمري 475

1986 عفاف عبد الغني مريم عبد الكريم عبد علي
العبيدي

2 1977 لمعان محمد لؤي مهدي محمد الدهلكي 476

1 1964 قبيلة تيروز امل طاهر بريبر الفرطوس 477
1986 حسونة عبد فاطمة سلمان حسين العبيدي 2 1982 هيله مطلك محمد جابر فري الكوالني 478
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2018 275864
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2018 417843
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2018 687328

2018 115176
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503503

2018 81433

2018 155362

2018 366107

2018
110390

2018 48313

2018 197825

2018 359608

2018 424856

2018 339639

2018 58818

2018 262380

2018 241208

2018 647765

2018 315010

2018
554007

2018 431631

2018 349789

2018 364432

2018
338461

2018 641226

2018 611993

2018 341022

2018 227445

2018 276860

2018 405036

2018 536687

2018 420245

1 1958 حسن عبد سعاد جاسم حسين حسين 479
1 1958 سريه مهدي كفاح محمد عبدالباقي العاني 480

1985 بشرى جودي صفا عبدالكريم كاظم المشاط 2 1979 اسيا كاظم غدير محمد عبدالحسين العطار 481
1985 سليمة اعزيز بشرى طارق سعدون  الخزعلي 2 1979 بدرية حسين علي مفتاح الماري التميمي 482
1986 فوزيه ابراهيم زينب حسين رشيد الدليمي 2 1983 خيريه حسن حسنين جاسم رشيد الدليمي 483

1 1964 هشومه عبيد امل تركي عصري العلي 484
1 1959 مديحه محمد عبد الكريم عبدالله فرج الجنابي 485
1 1959 صبرية حسين ازهار كامل صالح المشهداني 486
1 1959 اديبه احمد لمياء عبد الستار  عبد االعظمي 487
1 1959 شعيله احمد مهدي علي مضحي الدليمي 488
1 1959 مريم موسى نادية عبدالحسين عبدالرزاق

العبادي
489

1 1958 سعدونه جاسم ثائر عبد االمير وناس الهنداوي 490
1 1959 رشيدة فهدي هيفاء عبدالله رداس الدليمي 491

1985 ميعاد عبد عمار عبداالمير حمزه الجنابي 2 1965 مليحه حسون ميعاد عبد كلظم الجنابي 492
1986 نادية هرمز سارة حميد عبد العزيز

الساعدي
2 1984 فائزه حسين عباس صفاء عبداالمير الخياط 493

1985 سميره جعفر رندا محي توفيق علي باش 2 1973 ساهره علي عالء عبد الحسين حبيب الدهلكي 494
1985 سلوى  عبدالمهدي وعد  محسن  محمد العامري 2 1990 زكيه  عبدالمهدي زينة حسين  محمد العامري 495
1984 عليه داخل علي فرحان جحيل السليطي 2 1962 عيده محيل عليه داخل حسن الشويلي 496
1983 اقبال سعدون سلوان فوزي كاظم السوداني 2 1990 اقبال سعدون نريمان فوزي كاظم السوداني 497

1 1964 ساجدة  يحيى سميرة عبد السادة مشحوت السوداني 498
1 1959 فتحية صالح ثائره سلمان احمد العكيدي 499
1 1958 بدريه خالد ايمان احمد عبيد الفراجي 500
1 1964 غنية محمد حسين علي احمد عبد الحسين الحسناوي 501
1 1964 بدريه ملكه رحيم  جبر انعيمة الزيداوي 502
1 1959 حسنه علي كريم مهدي حسين الجبوري 503
1 1964 شكريه كاظم ايمان عبد الصاحب محمد صالح

قديفه جي
504

1 1964 انيسه هادي حيدر علي حسين الخلفه 505
1991 امل صالح بشار علي نوري علي باش 2 1974 سعدية حميد مريم صالح مهدي الدهلكي 506

1 1960 حسيبه محمد خيريه علوان جعفر العامري 507
1991 سليمه حسين سلوى  عبد الحسن جحيل

الحبابي
2 1981 حسنية منصور عادل  نعمة سعدون العكيلي 508

1 1959 رفيعة  محمد آمال  حمدان  حسين  الخفاجي 509
1 1965 هيله ناصر سالم سعيد  تويه الساعدي 510

1988 ليلى كاظم زهراء عبدالحمزه منصور خماسي 2 1981 ربيعه راضي علي جاسم علي العطواني 511
1 1965 زهره حمودي الهام حسن جعفر ابوتراب 512
1 1966 سامية صادق ليث صاحب ذياب الرضا 513

1988 كريمه مطير نوره غازي امحيبس الالمي 2 1989 فتهام شاطي كاظم صالح امحيبس الالمي 514
1 1965 ساهرة كاظم تغريد علي محمود الموسوي 515
1 1966 شكريه عبيد هاله محمد حسن حسن 516
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2018 236808
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66549

2018 25131
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628549
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2018 198532

2018 440301
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2018 117774

2018 330729

2018 623057

2018 335631

2018 561272

2018 127434

2018 77656

2018 278842

2018 418354

2018 637306

2018 124904

2018 35584

1 1966 بيبي عبد انتصار علي صاحي الرفيعي 517
1987 فخريه كاظم رؤى كريم علوان العكيلي 2 1985 سليمه راهي حيدر كريم حنون حنون 518

1 1965 خيرية  جاسم يوسف سهيل نجم المشهداني 519
1 1965 بدريه اسماعيل لبنى حسن عباس النجفي 520
1 1959 فضيلة عبد محمد صبري محمد الشيخلي 521
1 1966 مكيه سلمان جنان حسن محي البيضاني 522
1 1965 سعديه حمود سحر عبد االمير عبود علي المال 523

1988 هدى عبود زهراء جعفر هادي ال عيسى 2 1981 ابتسام هادي صادق حسين صادق ال عيسى 524
1 1966 اميرة فهد قياد خالد مجبل الغريري 525

1991 خماسة حسين دعاء صالح كامل العاشقي 2 1976 خيريه سلمان عادل علي حسين االمي 526
1988 سعده علوان نصر خضير داود الحربي 2 1969 نوريه منصور ماهيه صالح نجم الخيالني 527

1 1960 لميعه عبد علي مؤيد عبد الغني عبد الصاحب
الخفاجي

528

1 1960 كميله محمد سلمى نجم سهيل النعيمي 529
1990 منى ياسين رسل محمد موسى جيوان 2 1977 فوزية راضي حازم محمد رشيد البغدادي 530
1990 هيفاء  عبد الرضا زينب عالء الدين حمودي

الدهلكي
2 1976 ازهار عبد الصاحب علي صالح عبد الرضا الدهلكي 531

1987 غنيمه جابر حسين سالم محمد الحجامي 2 1986 حبيبه كشاش اسراء صباح محمد الحجامي 532
1 1960 نوفه علي كميله ابراهيم عوده الدليمي 533
1 1965 كاضميه جبار باسم جبار عذيب المكصوصي 534
1 1965 شريفه ابراهيم حمزه جاسم غانم السلطاني 535

1994 سندس عبد
الصاحب

ضرغام علي راضي طعيمه 2 1970 فاطمه حسين سندس عبد الصاحب عبد الله باش 536

1 1961 عليه محمد صالل محمد خلف الحياني 537
1 1961 زهره حسن ميعاد عبدالرحمن عبدالستار

الجنابي
538

1 1961 فرحه ابراهيم قاسم جركي خليل المولي 539
1 1961 جاسمية مطر سعدية عالوي داود العلواني 540
1 1961 نشدة سلمان امل عبدالرزاق ليلو السعدي 541
1 1967 صبيحه  مرعب ماجده حميد فاضل الموسوي 542
1 1966 سهيلة خضير حسين كامل عباس السراراتي 543

1993 غازيه حسن مرتضى حسين علوان الساعدي 2 1978 غازيه حسن علي حسين علوان الساعدي 544
1 1967 سميرة محمد اخالص جبار عيسى شوهان 545
1 1961 خديجه حمد سنان حسن علي البياتي 546
1 1967 زهرة شهاب احمد علي كاضم التميمي 547

1994 ماجده  بنيان آيات  علي  حسن  البيضاني 2 1986 سليمه  عزيز حيدر  شوقي  مشاعه  البيضاني 548
1 1960 ضويه  اسماعيل احسان  محمد جميل الحمداني 549

1997 سهام عبدالرحمن علي صالح درع عتاب 2 1961 زكيه عبد سهام عبدالرحمن عبد عتاب 550
1 1966 حمده سلومي كريمه محيسن مهدي الجرواني 551
1 1967 صبرية كاطع باسمة كاظم علي الساعدي 552

1995 صديقه كريم رؤى جواد كاظم الكعباوي 2 1992 سعديه بنوان وليد عبدالحسن عطيه عبودي 553
1 1961 كريمه رشيد انعام ثابت نعمان الطيار 554
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1 1960 كتبه حامد شهله زكي فؤاد الربيعي 555
1 1967 رسمية حميد ندى علي عبدالكريم العكيلي 556

1996 انتصار حسين فاطمة منير حسين برزنجي 2 1996 انتصار حسين محمد منير حسين برزنجي 557
1995 الهام سعيد حسين علي حسين الشمري 2 1974 كاظميه حمدي افراح حسين خضير الشمري 558
1994 كريمة عبيد نور خالد حاتم الدراجي 2 1993 نداء عباس ليث عبد فالح السوداني 559

1 1967 تركية ناصر سعدية عباس حسن العامري 560
1996 انتصار سلمان علي ناجي عزيز جاسم 2 1987 انتصار سلمان رنا ناجي عزيز  جاسم 561

1 1966 ركنه فالح قاسم عطية كاظم مكصوصي 562
1 1960 غنيه فرج عروبه يوسف اسماعيل االعظمي 563
1 1966 امل كاظم عالء حسون علوان الزيدي 564

1993 كريمه مطير دعاء غازي امحيبس الالمي 2 1987 كريمة مطير علي  غازي امحيبس الالمي 565
1 1966 خليفه عبد مديحه حسن فالح السراي 566
1 1967 منسيه غند كوثر عبد علي الغانمي 567
1 1962 سعدية محمد يسرى جبوري احمد العبيدي 568
1 1962 امونه حسون رجاء جسام حمود الدليمي 569
1 1957 فاطمة كاظم رافه محمدعلي مهدي الدهلكي 570
1 1967 ليسه جيوان انغام محمد علي  عيدان زهيره 571
1 1961 عطيه عبود بشرى حميد هاشم الجبوري 572
1 1957 فضيله جواد سليمه هادي علي الالمي 573
1 1962 سعوده محي الدين بثينه قاسم محمد العاني 574
1 1962 طيبه رشيد ناجيه عبد عالوي الحنظل 575
1 1957 عليه  عبد الحسين صبيحة  كطافة  عباس 576
1 1967 رجاء طه مهى مجيد علي العزاوي 577
1 1967 بدرية  كليف مالية  وناس سايب ال يوسف 578
1 1968 كاظميه حطاب انتصار هاشم جبر ال سلمي 579
1 1968 فخريه  عبد الهادي اثير  سلمان  مهدي  االطرقجي 580
1 1957 رديفه منشد صديقه علي بريج السعيدي 581
1 1962 صفيه عبد بشرى جمعه عبد الجبار الكبيسي 582
1 1961 تركيه لطيف عفاف سهيل صالح الدوري 583
1 1957 منارة زيارة صبيحة حنتوش كباش العبودي 584
1 1968 تسواهن علي خوله حسين  جاسم الشاعلي 585
1 1957 خوله خليل ساهره محمود نديم عبد الحميد

الناصري
586

1 1968 رزقيه مدلول علي عبد حسين 587
1 1968 نعيمه فهد نسرين عبدالحسين حسن العمري 588
1 1968 رسمية عبد الهادي حيدر  عبد الوهاب حمودي الجراخ 589
1 1968 رحمه محمد امل احمد حسين حسين 590
1 1961 نبيهه محمد حسن وسام عبد االمير مجيد الشالجي 591
1 1967 بدرية سماوي مائدة شاكر ناجي الجزائري 592
1 1957 مروه منهل مهدي سلمان حنيطان الرديني 593
1 1957 رضية علوان اميرة حمزة حبيب الربيعي 594



2018 85855

2018 350019

2018 542547

2018 504714

2018 681544

2018 400701

2018 683813

2018 429340

2018 207134

2018 653517

2018 554872

2018 412078

2018 46728

2018 78045

2018 345162

2018 177635

2018 555000

2018 263785

2018 609111

2018 315598

2018 213283

2018 479083

2018 346488

2018 167438

2018 172749

2018 448690

2018 37582

2018 195244

2018 438835

2018 165480

2018 398211

2018 540000

2018 378024

2018 192375

2018 622817

2018 660707

2018 552547

2018 439939

2018 219139

2018 595510

1 1957 نجمه عبد الله كاظميه عوده بطي الزيدي 595
1 1961 هاجر طه ثامر اسماعيل اسعد اسعد 596
1 1968 بدرية ديكان آمنة جاسم محمد الفتالوي 597
1 1962 سعاد خليل فارس حكمت توفيق االماره 598
1 1968 حكيمة  امين هناء  عبد الحسين  عبود  العاملي 599
1 1957 خيرية دروش نضال عبدالكريم عبد ابوالهدى 600
1 1962 سميره  عبود وليد  خالد  احمد  الجنابي 601
1 1961 سنيه ابراهيم بشرى احمد مجيد حداد 602
1 1968 كاظميه ضمد اميره جميل صخي عتابي 603
1 1961 حمديه ياسين عائده ستار حسين حمادي 604
1 1968 غنيه علوان سرور حسن مهدي العبيدي 605
1 1967 جنجل محيل كاظم شاطي كاظم 606
1 1957 عليه اسماعيل عامر مزهر جاسم الزميمي 607
1 1958 رسميه عبد الكريم انتصار حسين جاره الجاسمي 608
1 1962 نعيمه عبد كريمه محمود عيفان كرغولي 609
1 1958 حليمة هادي جودت كاظم علوان العامري 610
1 1968 فوزية عبد الرسول بيداء حسين محسن الخزرجي 611
1 1958 مريم احمد هناء كطوف رضية الكناني 612
1 1957 صالحه جبر حريه خزعل كاظم الفياض 613
1 1963 سهيله زينل فاتن عبود محمد 614
1 1962 نجله عبدالغني لؤي غازي سليم السعيدي 615
1 1969 قداحة خضير خالدة حساني جواد عبسلي 616
1 1958 صبيحة محمد جنان محمود عبد الخالق العبيدي 617
1 1962 كريمه عباس حسين رزوقي رحيم الجواري 618
1 1958 جاسميه محمد سميره حميد مشحوت الهليجي 619
1 1969 هيلة كاظم محمد علي حميد الشمري 620
1 1963 عدوية سلمان رغد  فريد قاسم الملي 621
1 1962 شكحة صالح خميس حمد خلف العلواني 622
1 1969 صادقه مهدي سروه محسن محمود الوائلي 623
1 1962 صديقة محمد سلمى رديف ربيع العاني 624
1 1963 حمده رشيد مديحه سلمان داود الجبوري 625
1 1963 خديجة سوادي رحيم لطيف جاسم الدراجي 626
1 1962 نجمه عبد هناء محمد علي حميد الصوفي 627
1 1958 موهيه عبدالله حسنه عريبي عبد  الحجامي 628
1 1962 خاور مجد مجده محمد امين عزيز الدلو 629
1 1957 فخريه محسن حياه محمود يونس يونس 630
1 1957 عكيليه فزع فظيله سلمان خلف الدلفي 631
1 1963 نوال رشيد بان عبدالرحمن ابراهيم العبيدي 632
1 1958 بدرية عبيد عبدالكريم علي عبدالله البدرى 633
1 1969 دوله عبد الله مهدي راضي عبد الربيعي 634



2018 126252

2018 401883

2018 140687

2018 63120

2018 532836

2018 54557

2018 25296

2018 371196

2018 199433

2018 183344

2018 520318

2018 675116

2018 525699

2018 346899

2018 281797

2018 196822

2018 449379

2018
341687

2018 566496

2018 625390

2018 32515

2018 61272

2018 97371

2018 601443

2018 421032

2018 136229

2018 597135

2018 596524

2018 453330

2018 25482

2018 155637

2018 230976

2018 418000

2018 640816

2018 690687

2018 453935

2018 52583

2018 534328

2018 502140

2018 391261

1 1962 كتبه حسين ليلى حسين سعد 635
1 1962 نشميه علوان تركيه خليل ابراهيم عبود 636
1 1969 وبرية شخيتر سالم راضي حبيب الجيزاني 637
1 1958 سنيه ميرزا ابتسام خليل نعمه الحيدري 638
1 1962 فضيله حميد نعيمة كريم خميس الشيخلي 639
1 1958 سكنه عبدالله هاشميه عبدالرضا مالح الساعدي 640
1 1962 كميله حمد اياد حميد عياش الجبوري 641
1 1962 دنيا صالح نيران طارق احمد الشويش العزاوي 642
1 1962 سهيله طه حنان غالب محمد فهمي 643
1 1963 عبده  محمد جاسم محمد نايف الدليمي 644
1 1957 نجمه مزعل طليعه سرحان ضاري المعموري 645
1 1957 بنيه  علي علي  سعيد  وحيد  البهادلي 646
1 1957 حبابه جبر حسين حريز عبيد الغريباوي 647
1 1969 خديجة زين العابدين نهى محمد حسن عبد الكاظم الغبان 648
1 1959 شمعة عبود انتصار محمود سعدون الجوراني 649
1 1963 فاطمه محمد كواكب اسد كاظم الصابوني 650
1 1963 حمده عبد سمير خلف فياض الجبوري 651
1 1963 مزدلفه طه عبد 

الباقي
رفعت شريف مجيد الكركجي 652

1 1971 صبريه زماط ليث مانع هاشم الخضيري 653
1 1958 فخرية محمد ربيعة عبود جاسم الفريجي 654
1 1971 سكينة وريثة ثامر جبار محيل الجعباوي 655
1 1959 صفيه فاضل وثبه حسين عبدالله جيوان 656
1 1963 رشيده سلمان ناديه جاسم محمد نايف 657
1 1958 فاطمه فنجان حميدة  سعيد  سلمان  البديرات 658
1 1958 شحسيه محسن اكرام محمد ميرزه ميرزه 659
1 1959 مياسة خلف مظهر حسين علوان العامري 660
1 1971 هبوب كاظم سناء تركي موسى الموسوي 661
1 1958 فخريه عبدالجليل يوسف حميد موحان الخيرالله 662
1 1963 خالدة عبد الرزاق نادية ابراهيم خورشيد الجبوري 663
1 1970 هدية حمود جنان ساهي خلوهن شمسي 664
1 1963 صبريه بهجت ناجحه احمد امين النجار 665
1 1970 فخرية حنتوش حسنين سلمان يونس السماوي 666
1 1958 هيله سلمان هكاظمي طابور غضب البهادلي 667
1 1963 مديحه  محمد وفاء عمر كريم فراعن 668
1 1964 فاطمه   عبدالله حليمه  عوده والي الجمامله 669
1 1958 كتبه  علي غالب عبد الحسين  مهتلف 670
1 1971 منيجه علي عماد عطوان شكر المنالوي 671
1 1963 بدرية  محمود جمال  كمال  خضير التكريتي 672
1 1970 زهيه سرحان حسن محمد عباس القريشي 673
1 1970 جاسميه عواد حسن علي عاتي الشمري 674



2018 464848

2018 596430

2018 186144

2018 219291

2018 440841

2018 185086

2018 217551

2018 428419

2018 121009

2018 517511

2018 562096

2018 397808

2018 264032

2018 596205

2018 684174

2018 181808

2018 346196

2018 675849

2018 163055

2018 575140

2018 49122

2018 473240

2018 306060

2018 294382

2018 79566

2018 286332

2018 491761

2018 674237

2018 621129

2018 110

2018 207207

2018 619656

2018 420702

2018 669335

2018 457765

2018 638127

2018 589176

2018 83538

2018 275859

2018 486835

1 1963 سميرة شاكر سناء حسين حمدان التكريتي 675
1 1963 بدريه جبر سميره عبد الرزاق عبدالله العاني 676
1 1959 تركيه محسن امل مزهر جاسم السوداني 677
1 1970 نعناعة كاظم بشرى ثابت بطي العكيلي 678
1 1958 ملكيه حسن انتصار محسن طاهر الغرباوي 679
1 1971 نزهت محمد بشرى  حسن عطا الموسوي 680
1 1959 مكيه حسن سوسن رشيد محمد الزبيدي 681
1 1971 غنده رسن سعد كامل حسين خزرج 682
1 1959 قدوه جابر ابتسام حسن سلمان الفتالوي 683
1 1970 جواهر حسين عامر جليل كاظم السرايه 684
1 1958 زكية رسن هدية محمد سلمان الجيزاني 685
1 1963 غنية علي وليد ابراهيم عباس الشمري 686
1 1959 جنيبيله خرنوب كريمه سعود عاكول المنصور 687
1 1958 مديحه شباط نوال عبد كشمر العقابي 688
1 1971 رسميه رسول مها هاشم محسن الحكيم 689
1 1972 حال سعيد حيدر جاسم عبد الرضا السالمي 690
1 1974 مديحه عبدالكاظم احمد عبدالوهاب حسين عبدي 691
1 1971 نصرة عبدالحميد علي قاسم محمد الجنابي 692
1 1964 فانوس ضالل ورور نواف عجيل عجيل 693
1 1959 فطم يوسف فرحة نعمة داخل الزويني 694
1 1960 زوينه صباح صباح صافي كاظم الشمري 695
1 1971 فاطمه محمد ذكرى محمد علي كاظم الشكرجي 696
1 1959 رضية حميد كريمة فاضل محمد الخزعلي 697
1 1959 وهيبه علوان نضال مجيد علي العزاوي 698
1 1964 ويزي عرار خالد علوان كاظم الدليمي 699
1 1973 سعاد فيصل عمار  صالح  مهدي القصاب 700
1 1964 حمدة حزوم جمعة عبيد زيدان النوفلي 701
1 1964 نشميه ابراهيم نداء عبدالرضا كاظم الفيداوي 702
1 1972 حليوه جبار تأميم جعفر محمد المحمداوي 703
1 1965 حرمه سليم سليم جوير حسن الدليمي 704
1 1972 حسنيه علوان نمارق نجم صالح القيسي 705
1 1959 حميدة حوشي بشرى حميد حدود دلفي 706
1 1959 كميلة بزون علي احمد محمد االنصاري 707
1 1964 هيله عبود مظهر محمد فزع المشهداني 708
1 1959 ملكيه سروال امل هاتو كواد غزاوي 709
1 1959 سنيه  حضاي ماجده  موسى  خضير  الزبيدي 710
1 1964 رسميه صبر غاده يحيى قاسم العالق 711
1 1960 جمره كاظم فاطمة محسن جابر السعيدي 712
1 1972 مهدية صالح محمد حربي دوحان الدليمي 713
1 1972 اميره مهدي زينب خضير عباس الجبوري 714



2018 536908

2018 680888

2018 7937

2018 172439

2018 524717

2018 636438

2018 671595

2018 209200

2018 432409

2018 465535

2018 673320

2018 77369

2018 326247

2018 412108

2018 639901

2018 292988

2018 355887

2018 35891

2018 649869

2018 285806

2018 362747

2018 623010

2018 614739

2018 636431

2018 605755

2018 175228

2018 26201

2018 201925

2018 211489

2018 627694

2018 220402

2018 250172

2018 690410

2018 482618

2018 474796

2018 659284

2018 618552

2018 99121

2018 275803

2018 460222

1 1973 دله عبدالله عائد فليح حسن عجيلي 715
1 1964 رضية  خزعل ندى جميل عبد القادر العبيدي 716
1 1960 واليه مصطفى سعديه علي عبدالكريم عبدالكريم 717
1 1964 سنيه دايح عادل نوفل عبد 718
1 1965 غنيه حسين ندى نافع عبد المنعم ابو السعد 719
1 1965 زينب حمود هناء احمد حسين الدهام 720
1 1972 فاطمة  شغاتي زينب عبد الزهرة محمد السعدي 721
1 1964 وسيله رسن سليمه جويد حسين المالكي 722
1 1971 قسمه سعيد عبد خضير كاظم الحرامي 723
1 1964 زهيه محمد حميد علي حسين حسين 724
1 1972 رسميه كامل جنان عبداالمير عناد الالمي 725
1 1960 فضيله عبد المجيد سلمى عبد علي احمد المؤمن 726
1 1959 رسلين كركور كريمه حامد منشد دراج 727
1 1965 سكنه عوفي حميده عبد العباس علي دلفي 728
1 1972 طليعه حسين خوله هادي ابراهيم التميمي 729
1 1959 حالوه عربي فضيلة جاسم عودة الساعدي 730
1 1960 ساهره احمد هيثم سعدي رشيد ال مراد حمداني 731
1 1966 كميله مخلف خالد جمعه جاسم العلياوي 732
1 1977 نجمة ابراهيم عادل محسن فارس مسعيدي 733
1 1960 عذيه خميس كريمه عويد جاسم 734
1 1960 رقيه علي كريمه عبود علي مبارك 735
1 1965 نورية ناظم عدوية مكطوف خضير خضير 736
1 1976 زهره خليل علي  حسين جياد حنفيش 737
1 1966 بدريه خميس عادل عبود كشكول الدليمي 738
1 1977 رزيقه محمد مثنى بهاء باقر االعرجي 739
1 1977 سميرة محمد مهند صالح مهدي البيجاني 740
1 1965 حياه محمد ضاري محمود جاسم الكربولي 741
1 1965 مريم عبدالكريم سحر عدنان شاكر الزبيدي 742
1 1960 زهره وادي كلثوم رحمان علي 743
1 1965 نعيمه أبراهيم وليد مهدي جمعه الدليمي 744
1 1965 وداد سلمان خالد حامد رشيد رشيد 745
1 1965 صبيحه محمد سهام سامي عبود النداوي 746
1 1977 امل محمد صفاء حسين محمد سراي 747
1 1977 ساميه عوده عمار وسمي غالم التميمي 748
1 1960 حليمه كريم حمديه عبيد حسين العبودي 749
1 1960 مكيه ابوجرى احمد خزعل كاطع السوداني 750
1 1965 جسم رحيل كريمه كريم جباره الفريداوي 751
1 1965 رفعه عبد الجبار محمد ناصر عبد القادر الحديثي 752
1 1965 شمسة زيدان فاطمة نعيم علوان الجميلي 753
1 1976 سعيدة مكطوف هادي كاظم حسين الحريشاوي 754



2018 486009

2018 366264

2018 327356

2018 427578

2018 525095

2018 66063

2018 399606

2018 393918

2018 480353

2018 421102

2018 275701

2018 596760

2018 463408

2018 655675

2018 494540

2018 571819

2018 520286

2018 628379

2018 461372

2018 39400

2018 258299

2018 357330

2018 325745

2018 10173

2018 248235

2018 671262

2018 655271

2018 47561

2018 599966

2018 218954

2018 297494

2018 27273

2018 378189

2018 524393

2018 448625

2018 343796

2018 197317

2018 95584

2018 213036

2018 226237

1 1965 رسميه حميد عالء نصيف جاسم الدليمي 755
1 1965 سنيه هاشم شذى محمود حسن الفيصلي 756
1 1960 كاظمية عبدالحسين باسمة كاظم ناهي الربيعي 757
1 1965 سميره قاسم مي عبدالباقي عبدالسميع العلي 758
1 1960 فرده محمد سالم فاضل عباس عباس 759
1 1965 وزيره علي زياد خليل اسماعيل العزاوي 760
1 1965 عليه فهد هديه عبد حميد الخابوري 761
1 1960 بهت حسين تقية حسن علوان السوداني 762
1 1965 فدوه حسن علي كاظم عبود محمد حسين 763
1 1965 خديجة كاظم امال رحيم عبد الصاحب الكعبي 764
1 1960 رسميه نوري ساهره صايل تويني تويني 765
1 1977 نجاه محمد محمد عبد المهدي شعالن العامري 766
1 1974 رسمية مسعود عباس وحيوح حسين الماجدي 767
1 1974 موحه حسين كامل خلف جابر الشويالت 768
1 1974 سعديه حسين احمد عبود فرحان 769
1 1965 رسميه مجيد دالل جعغر خيون الياسري 770
1 1975 حميدة حسين علي كاظم شبوط العبودي 771
1 1981 هاشميه صبر محمد عبدالرضا لفته كناني 772
1 1966 ظاهرة حسن ايمان جاسم محمد الخالدي 773
1 1961 حرية خلف صبيحة حسن عطية 774
1 1966 غنيمة حميد افراح خالد احمد الحبشي 775
1 1967 حمدية عاشور زياد طارق احمد االعظمي 776
1 1961 خضيره عباس امال زعير عبد الحلفي 777
1 1961 حميده حاجم كريمه دعير جعفر الساعدي 778
1 1961 زهرة سالم شوقية محمد عبد الكريم السماك 779
1 1960 شند جبر اميره حسين عبديونس زيدي 780
1 1982 رحيمه عبود منير جاسم محمد الكريماوي 781
1 1961 فاطمة عبد الله نعيمه سريح مشجل محمداوي 782
1 1978 ليلى جمعه حسين علي حسون بحري 783
1 1961 حسينه منخي وداد ربيع حتيته المالكي 784
1 1980 فخريه حسين سرمد سعدون كريم السريح 785
1 1980 فطومه شبل جبار هاشم برغش البديري 786
1 1966 مطيعه سعدون هاشم محمد رجب العاني 787
1 1966 ليلو علي انعام قاسم محمد الورده 788
1 1979 خديجة كريم حسين عبد الرسول محمد المسعودي 789
1 1967 خديجة  احمد ابتسام عبد الوهاب رشيد الرشيد 790
1 1966 حمديه حسن ايمان محمد شمخي العبودي 791
1 1961 زهره ناصر مدينه حسين علوان الركابي 792
1 1978 ناجحه حسين عمار سبع صالح ال سبع 793
1 1961 فاطمه عبدالحسين انتصار علي عاشور العامري 794



2018 126932

2018 445311

2018 426592

2018 366535

2018 544602

2018 181965

2018 48275

2018 449373

2018 62167

2018 29861

2018 481147

2018 172138

2018 107632

2018 62484

2018 578940

2018 417637

2018 402219

2018 93424

2018 125500

2018 165011

2018 669343

2018 522616

2018 604727

2018 410274

2018 462447

2018 478864

2018 596080

2018 9326

2018 310156

2018 207326

2018 568699

2018 326713

2018 81663

2018 224623

2018 573480

2018 201963

2018
19716

2018 664594

2018 418403

2018 107869

1 1961 ماسيره انعيمه بخيتة اشتيم شاهر 795
1 1961 ملكيه صالح اياد عبد النبي جيجان الالمي 796
1 1961 مكية حوشي لبلى دعير سيد سيد 797
1 1961 نعيمه خضير مجيد خزعل سلمان الجبوري 798
1 1981 صالحه حنون صباح حسين علي كعب 799
1 1967 مقبولة داود احمد شاكر محمود الكرخي 800
1 1961 خديجه سلمان فوزيه جابر توتلي الخطاوي 801
1 1981 افتكار ابراهيم عمار سامي محمد باقر الحكاك 802
1 1967 فوزيه عبد الله خالد عادل عبد الرزاق العبيدي 803
1 1978 فضيلة ملوح احمد حسين جمعة الياسري 804
1 1966 سليمه عبد خديجة جمعه وهاب الكنعاني 805
1 1966 معاني محمد امل خليفه يوسف الحيالي 806
1 1961 كبشه هليل حسونه جياد مهلهل اوحيلي 807
1 1967 صاحبه نوري ارام  حسين توفيق اغاى كه ون 808
1 1967 معصومة عبد الباقي رافدة عبيس غانم العيثاوي 809
1 1981 فوزية حميد بدر جواد كاظم الطيار 810
1 1961 موحه رحيمه عبد الهادي حمد جبر الشبلي 811
1 1961 خالده  مشحوت عبد الكريم  حسن  زغير  السراي 812
1 1962 غطرافة’ لعيبي علي عبدالحسين حسين السوداني 813
1 1985 ملكه عطيه حسين جبار نشمي الحجامي 814
1 1961 اديبه  خلف حيدر  محمود  محمد  الباوي 815
1 1984 سميره جهاد سنان رياض جمعه الالمي 816
1 1961 فوزيه عزت امال عبدالحسين جاسم علوش 817
1 1968 شكريه حميد احالم ابراهيم سالم الجبوري 818
1 1986 حياه ابو القاسم جاسم محمد علي اكبر الحمامي 819
1 1985 بشرى عبد بشار احمد سعيد الطائي 820
1 1961 مهدية حسن طه حسن علي النداوي 821
1 1986 عليه كاظم كرار كامل ذهب التميمي 822
1 1985 فاطمة كاظم علي محمد علي حسن 823
1 1983 وردة شنيشل محمد عبد مكطوف العتابي 824
1 1961 نجمه عبيد وحيده مظهر جاسم 825
1 1982 االء غني احمد عبدالعزيز توفيق القزاز 826
1 1968 سعديه مسفوه ايمان عباس كاظم الجبوري 827
1 1962 امنه محسن افتخار حسن محمد شكاره 828
1 1987 نضال عبد الحسين محمد حسن عبد الرضا الجيزاني 829
1 1967 صبره حمادي محمد خلف احمد خليفه 830
1 1982 عاليه عبد ضياء الحق صادق عبد العباس

الخفاجي
831

1 1968 بحريه راشد ماجده علي عبطان عبطان 832
1 1967 سلمه محيسن ماجد حميد علي الجبوري 833
1 1962 فاطمه فرج سعديه جاسم محمد البيعي 834



2018 268098

2018 561418

2018 621041

2018 217208

2018 118455

2018 7574

2018 409585

2018 213978

2018 522652

2018 533698

2018 286088

2018 219901

2018 444497

2018 572597

2018 137499

2018 364687

2018 622671

2018 651778

2018 398119

2018 319467

2018 454934

2018 387613

2018 338773

2018 317300

2018 470698

2018 457895

2018 239408

2018 451228

2018 292550

2018 383381

2018 499744

2018 339419

2018 618378

2018 570526

2018 43804

2018 469642

2018 247686

2018 340921

2018 297405

2018 558174

1 1987 جهينه جبار نور حسن سلمان المكصوصي 835
1 1961 بدريه حسن قاسم حسان ابهير الساعدي 836
1 1961 نوره مطشر علي مسعد كريدي اال ابراهيم 837
1 1962 ليلى خلف خلود محسن مجير دبي 838
1 1962 رسمية ابراهيم اياد فاضل حسين الجبوري 839
1 1987 نداء صاحب حسنين حسين جليل ادريس 840
1 1967 هاشمية محمود فاتن عبد الرحمن نوفيق العاني 841
1 1986 سهيله خليل موفق سعد محسن الحكيم 842
1 1984 اميره سلمان حيدر رسول ابراهيم الصفار 843
1 1968 سليمة محمد جمال فخري مجيد العاني 844
1 1967 صفيه نجم طليعه ابراهيم جواد الجنابي 845
1 1962 امنه محمود نجاح اكرم عيدان ورمزيار 846
1 1967 رحيمة درعي وفاء عبداللطيف حميد السامرائي 847
1 1985 نوريه جبر صادق كاظم هاشم الموزاني 848
1 1982 حليمه محمود رسول داود سلمان السعدي 849
1 1968 سهيله احمد عفراء قاسم كاظم الزركاني 850
1 1986 هناء محسن ياسر عبد الكريم رحيم الشمري 851
1 1982 نضال عبد زيد لميس خليل ياسين المولى 852
1 1982 حمريه حسون علي قاسم خلف الفوادي 853
1 1962 فخرية سلمان عباس عبد الحمزة عمران الفليفل 854
1 1962 زهره  حسن سلمى محمد صالح محمد الساعدي 855
1 1962 رشكه عريبي حليمه حويز عشيعش الالمي 856
1 1962 طرفيه الزم فاطمه شريف منشد الكناني 857
1 1991 هناء جواد ماهر مزهر عبد الرسول عبد الرسول 858
1 1988 ابتهاج هاني ياسين خليل مسلم مسلم 859
1 1992 عزيزه حسن عباس احمد سالم سالم 860
1 1962 فاطمه ذيبان ازهار خير الله حسن الربيعي 861
1 1989 خوله خالد اسامه سامي مالك الصافندي 862
1 1962 سكنه محمد رضيه عباس كريم العامري 863
1 1962 حكيمه كاظم امل سلمان هاشم هاشم 864
1 1962 بهت حاتم رسميه قاسم ناصر الموسوي 865
1 1993 ندى جواد علي مهند خضير الجنابي 866
1 1962 كاظميه  سعيد محمد  خضير  صباح  الشطراوي 867
1 1968 ناجية علي ايمان حسين اسماعيل البياتي 868
1 1969 كفاية سلمان مجيد محيسن دريج الطائي 869
1 1968 شريفه لطيف احمد شاكر حميد العسافي 870
1 1962 ثمينه عيسى ايمان  هادي عبد الخفاجي 871
1 1962 بنيه جبر نوريه عبد  مطلك الكناني 872
1 1968 عيده عبود صبريه مخلف محمد الزوبعي 873
1 1962 عبده منصور مهديه ابراهيم كاظم العتبي 874



2018 350313

2018 238518

2018 361710

2018 184657

2018 226607

2018 307284

2018 421570

2018 95475

2018 399145

2018 488184

2018 387340

2018 184620

2018 576907

2018 229930

2018 553100

2018 237997

2018 237387

2018 524772

2018 399786

2018 573528

2018 168155

2018 57663

2018 223143

2018 441322

2018 656651

2018 660310

2018
485865

2018 141104

2018 327558

2018 285726

2018 429337

2018 208366

2018 480760

2018 503013

2018 665580

2018 667506

2018 666714

2018 223879

2018 153612

2018 171733

1 1968 ساجده علوان غاده حسن مصطفى مصطفى 875
1 1969 مهديه كاظم رجاء عبد الله فياض العامري 876
1 1962 هاشميه راضي ليلى عبدالله جبار ال اكرع 877
1 1969 فضيله حسن حمديه محمود حسين كرغولي 878
1 1989 كميلة عبد الحسين جعفر موسى كريم المحمد 879
1 1962 خيريه ارغيف لطيفه جواد كاظم 880
1 1962 بدريه شنيع رجاء جبار راضي الشمري 881
1 1968 فطيم صالح صبيحة هادي عواد العكيلي 882
1 1993 نيران خليل محمد سعد هادي االنباري 883
1 1993 ناهده حميد احمد  هالل منحوش السراجي 884
1 1993 سهيلة جبر امير جاسم بنيان حميداوي 885
1 1993 ندى علي علي عباس جبتر جبتر 886
1 1962 فوزية  حسين فؤاد  عبداالمير  ناجي السعدي 887
1 1962 سعده مفتن محمود عزاوي هاشم الدلفي 888
1 1988 خوله عبد الحسين سيف ضياء صادق الخفاجي 889
1 1968 سميرة سالم همام مجيد رشيد العبيدي 890
1 1969 فرحه عبد خالد ابراهيم علي علي 891
1 1992 امل حسن علي صالح نوري صنجري 892
1 1993 سناء فاخر ايهاب ثامر طالب السعدي 893
1 1988 علية خضير مصطفى عريبي رشيد الجميلي 894
1 1971 قسمه وادي بشرى شاكر محمود بحر 895
1 1969 حديدة درب عبد الله عباس سرحان العبيدي 896
1 1963 صديقه غالم علي حنان علي عباس العلوي 897
1 1963 بدريه ابراهيم سميره فاضل عبدالقادر العبيدي 898
1 1962 عجيله  عويس كريمه  محمد راشد العكيلي 899
1 1962 خيرية توفيق سليمة محمد وادي المهداوي 900
1 1963 شكريه حمد الله مهدي

فليح
بدريه مهدي فليح مكاصيص 901

1 1963 سالمة ناجي وليد عبد مجيد الجميلي 902
1 1963 سكينه صالح سليمه هاشم محمد الشحماني 903
1 1971 فطوم شكر علي عبد الرسول عبد الرحمن الالمي 904
1 1963 ثمينه فرهود انعام عبد المهدي شغاتي السلمي 905
1 1970 بدرية خضير علي حمادي كاظم شمري 906
1 1963 رسيمة محمد سناء ذيبان عباس السعدي 907
1 1969 نجاة مهدي  زينب يوسف داود العصفور 908
1 1962 جبريه جابر فريال جبار علي الفتله 909
1 1962 ساجده عبداالمير عادل كريم حسن الدوري 910
1 1962 حمدية خلف عروبة حميد محمود الطاطوز 911
1 1963 زنوبه مشهد كريمه علوان رشك الحلفي 912
1 1998 نداء مزاحم علي راضي عبد الهادي بادي 913
1 1971 حمديه خلف محمد رشيد محمد الدليمي 914



2018 654138

2018 442702

2018 686715

2018 73079

2018 357738

2018 259875

2018 54539

2018 654505

2018 623435

2018 220153

2018 94761

2018 464047

2018 577960

2018 636540

2018 282283

2018 659440

2018 298304

2018 152656

2018 671247

2018 157690

2018 375033

2018 567426

2018 61640

2018 442190

2018 427291

2018 112575

2018 432150

2018 340359

2018 363136

2018 591463

2018 126727

2018 19022

2018 60350

2018 550495

2018 76945

2018 412310

2018 514713

2018 632022

2018 156604

2018 15578

1 1996 انتصار حسن عباس عبد الخالق محمد الصكيري 915
1 1963 حسنه كاطع ياسه ناعور حنظل الساعدي 916
1 1970 نسيمه رحيمه حسين عبد شهوبي شهوبي 917
1 1963 مريم سفيح فاضل كاطع نعيمه الزيرجاوي 918
1 1970 هديه سبع عبداللطيف غايب جاسم العبيدي 919
1 1971 مكية منجي جاسم محمد خضير الدليمي 920
1 1994 فاطمه حسن محمد وادي محمد االزيرج 921
1 1971 حمدية عبدالقادر خالد عثمان عبدالمجيد العاني 922
1 1971 هندازه ضامن حسين عالوي  سلومي القريشي 923
1 1970 اسيا محمد حسام الدين جميل مصطفى العباسي 924
1 1963 رضية علوان صادق حمزة حبيب الربيعي 925
1 1998 فاتن عدنان حسنين محمد  زيدان السوداني 926
1 1970 سعديه محمد هيثم محمد كاظم كاظم 927
1 1969 صبيحه  سعيد رحيمه محمود مجمد طاهر مال 928
1 1971 رسميه عطيه جاسم محمد نهار الزوبعي 929
1 1962 بدريه ضمد بهيه عباس محسن العجرش 930
1 1971 شكريه محمود احمد فاروق محمد 931
1 1963 فاطمة ياسر ماجد هادي هاشم الموسوي 932
1 1970 ناهدة عزيز ناديه حازم خالد العبيدي 933
1 1969 سعدية سليم سهير محمد زكي شاكر البكري 934
1 1997 ضفاف حميد محمد جواد صاحب 935
1 1963 فرصت طهماز سهيله عيسى لطف الله سروميري 936
1 1964 وبريه  خلف علي رحيم حسن الالمي 937
1 1971 دهمة علي طالب جاسم علي المشهداني 938
1 1964 هيله عبدالنبي سميره عبدالكريم عبدالله الفهداوي 939
1 1964 نعيمة حسن علي  محمد طاهر المالكي 940
1 1964 عديه مغراف نجاة خلف عوده عتاب 941
1 1973 سهى رشيد عصام عادل سلمان القيسي 942
1 1974 نشمية لفتة شذى فؤاد عبدالسادة اللهيبي 943
1 1971 سليمه محمد فوزيه خلف عبدالله المحمدي 944
1 1972 نوفه مجول وحيدة فرج طالع غريري 945
1 1964 زهره حسين سجود مكي حبيب النعيمي 946
1 1964 كاضميه علي يسرئ جبار نادر الساعدي 947
1 1963 حسنة علوان محمد جواد كاظم الشجيري 948
1 1973 صفيه حسن نهاد محسن جسام دليمي 949
1 1964 سميره عبداالمير وفاء قاسم جابر الهاشمي 950
1 1973 حياه كعيد بندر صالح حسن الزركاني 951
1 1972 لطيفه سلمان عبدالله عدنان رشيد الشيخلي 952
1 1972 فضيله علي امال فاضل كاظم العبيدي 953
1 1964 شذره مطر علي مطر محسن الخالدي 954



2018 441502

2018 654656

2018 117413

2018 231350

2018 343395

2018 198996

2018 439509

2018 325786

2018 146020

2018 502628

2018 580692

2018 228255

2018 369334

2018 596906

2018 212423

2018 535483

2018 170086

2018 301977

2018 460916

2018 311322

2018 511749

2018 524043

2018 400729

2018 672532

2018 254966

2018
672907

2018 665825

2018 598531

2018 459796

2018 236843

2018 219619

2018 510779

2018 424566

2018 571671

2018 596242

2018 178130

2018 418666

2018 126155

2018 366860

2018 458617

1 1964 طليعه عارف ايمان مصطفى جواد مهدي 955
1 1971 كاظمية   مجيد بشرى سعدون  عبد حمد الساعدي 956
1 1964 خاتون محمد قسمه مهدي عمران 957
1 1972 ناهده خلف علي عبدالرحمن عبدالكريم 958
1 1972 زكيه فرحان محمد محسن عبيد عبيد 959
1 1964 فوزيه هادي بشرى عباس محمد السعدي 960
1 1964 امل ابراهيم هند راغب عبدالهادي السماوي 961
1 1974 جويدة كاظم ستار فهد حمادي العامري 962
1 1972 امنية حسن هناء فاضل  حلبوص الكطيشي 963
1 1963 ليلو فايق سهى ظافر شوكت النداوي 964
1 1963 فتوه باهض قسمة فرج عجيل الفرطوسي 965
1 1964 رحمة فرج انتصار ابراهيم هادي الجبوري 966
1 1964 فرحه دراج زينب هادي فرج الدلفي 967
1 1963 رابعة طعمة وداد اسكندر عطية الهاللي 968
1 1964 هاشميه كاظم ليلى عبد الكاظم علي الدراجي 969
1 1963 ثمينه احمد باسمه محمد عبدالرحمن الخطيب 970
1 1964 مكية مهدي امنة محمد حسين عبد الكوفي 971
1 1972 ليلى احمد وليد محيميد احمد المشهداني 972
1 1972 امنه عبد الواحد ازهار حامد عبد القادر اال زري 973
1 1964 عليه عواد علي كاظم ديوان العتابي 974
1 1972 هندازة حمزة حسنة محمد ضباب البريجي 975
1 1963 خيريه حسن سالمه  علي امين السعدي 976
1 1965 ليلوه عوده كريمه كوكز خضر السراجي 977
1 1978 محاسن عنيزي احمد  عبد الكريم  طلك الطربولي 978
1 1974 حميده صالح هناء صالح حمادي سالم المشهداني 979
1 1978 بثينة عبد الحميد ايهم رشيد عبد الفتاح الحصان

العاني
980

1 1964 عزيزه ناصر نضال مطشر ياسر المياحي 981
1 1964 ساجدة جواد علي مجيد عبود العميري 982
1 1964 حموده مخلف زينب حسين علي الجعفري 983
1 1975 نزهت مجبل علي حسين علي صكر 984
1 1965 زهرة مناتي علي جاسم علي الساعدي 985
1 1964 هنديه هاشم صباح هليل صالح السوداني 986
1 1976 حسنه عبيد ناصر سلمان شالل 987
1 1964 هيبت مراد فاطمه حسين ولي القره لوسي 988
1 1964 فرحه عبد فيصل غازي محيسن الشويلي 989
1 1965 شنينه سلمان جميله شكيل شبان البهادلي 990
1 1965 بدريه مهدي سمير حسين موسى السعدي 991
1 1965 زهره شطاوي سميره علي حسين العقابي 992
1 1976 جنان ماهر مناف يوسف حمود الدهام 993
1 1976 شكرية عجاج انور عبد ناصر الهزيماوي 994



2018 511345

2018 48809

2018 382328

2018 162563

2018 247036

2018 538197

2018 597221

2018 86265

2018 130381

2018 80260

2018 58960

2018 403259

2018 442722

2018 112571

2018 228324

2018 413904

2018 101832

2018 61169

2018 161738

2018 41177

2018 59169

2018 170484

2018 541552

2018 578925

2018 125796

2018 264374

2018 230977

2018 281228

2018 20294

2018
123925

2018 257520

2018 538146

2018 315355

2018 670797

2018 572551

2018 498289

2018 462048

2018 563299

2018 166252

2018 245693

1 1974 مهديه ثامر بديع عبد مناحي سرجاو 995
1 1965 فخريه عبود فضيله جابر سلمان الحجامي 996
1 1965 نوريه جابر نزار جبر بدر بدر 997
1 1978 كريمة محسن عالء جاسم ارشيد البسارجي 998
1 1977 مريم ضيدان اكرم طامي جسام الصجري 999
1 1976 بحريه كيطان محمد يونس خاف الرديني 1000
1 1964 نورية محمد ناديه صديق محمد الجاف 1001
1 1965 هدية رخيص سعدون عباس دليفي مكاصيص 1002
1 1977 خوله فرحان عمر محمد ماجود السيكاري 1003
1 1976 اسماء صالح لمى علي عبد الشمري 1004
1 1965 زهرة رحيمه نعناعه محمد دنبوس السراي 1005
1 1965 نصره محسن فالح دالم كاطع العكيلي 1006
1 1975 امل عباس خالد اسماعيل حسن الجريصي 1007
1 1965 حسنيه عبد المهدي حميده كاظم جاسم الحمداني 1008
1 1976 وداد صالح أشواق جاسم محمد الجميلي 1009
1 1978 نوال عمران قصي فاضل ابراهيم الزبيدي 1010
1 1965 مكيه عميد ليلى محمد جويد الحميداوي 1011
1 1965 منيرة حرفش جواد كاظم علي الشبيالت 1012
1 1965 فخريه حمود محمد مسلم عبود الدايني 1013
1 1977 مريم لطيف عادل محمد محمود المشهداني 1014
1 1977 خوله عبد الهادي سدير  محمد سليمان الناصري 1015
1 1975 فخريه ياسر احمد علي احمد هاشم 1016
1 1977 هضيمه حسين حامد خضير كاظم فياض 1017
1 1980 حسينه علي احمد اسماعيل شحاذه الجبوري 1018
1 1981 شكريه سلمان محمد باسل فهد النداوي 1019
1 1981 غوية علي غالب رشيد حسن العامري 1020
1 1983 تقية كاظم علي طالب عبدالله السهالني 1021
1 1980 غنيه محمد صدام كريم علي كرغولي 1022
1 1966 فلحة عصواد سميرة  بريسم رحيمة العكيلي 1023
1 1966 جواهر حسين علي

مناتي
يعقوب علي مناتي الجابري 1024

1 1966 فليحة موسى حسنة عبود جارالله العكيلي 1025
1 1983 فضيلة ابراهيم صالح احمد محمد النجار 1026
1 1981 فضيلة جواد اسامة علوان عبد الزيدي 1027
1 1982 مرضية مهدي حسام ممدوح خيرو الحسن 1028
1 1984 فوزيه حسين سعد احمد شبيب الجبوري 1029
1 1965 سعديه محمد محمد صبري ردام الزبيدي 1030
1 1965 زهره نعمه بثينه مجيد حسن الساعدي 1031
1 1965 صبرية حنش ايمان نعمة زغير السليماوي 1032
1 1966 بوهيه حسن هاشم شايع محمد الساعدي 1033
1 1966 نعيمه مهاوي عماد خالد رشم السليماوي 1034



2018 307762

2018 524480

2018 275939

2018 342195

2018 526419

2018 327132

2018 563756

2018 425705

2018 594453

2018 345232

2018 116363

2018 499415

2018 302987

2018 301063

2018 659967

2018 546854

2018 566051

2018 50664

2018 670278

2018 550622

2018 669613

2018
515145

2018 680011

2018 260884

2018 216546

2018 266466

2018 134427

2018 335254

2018 144033

2018 685564

2018 137508

2018 329130

2018 315143

2018 194563

2018 433546

2018 561067

2018 169424

2018 587513

2018 296860

2018 73343

1 1966 كاظميه عزيز محمود حسن عبد عبد 1035
1 1980 راجحه رشيد اصيل عواد ناظم ناظم 1036
1 1981 فاطمة نعيم انس سعدي محمد العبيدي 1037
1 1966 رضية عبداالمير سعديه داود مجيد مجيد 1038
1 1982 عيده مخلف احمد محمود عبيد الشحاوي 1039
1 1966 كميلة عبد الله عماد صالح مهدي العالو 1040
1 1983 ساجده  فيصل محمد كريم حسين المشهداني 1041
1 1981 رسميه حسن احمد محمد خلف الخفاجي 1042
1 1965 زكيه سعيد خلف سعدون شولي الالمي 1043
1 1979 فضيلة محمد علي فؤاد عباس السعدي 1044
1 1966 هاشميه شحيت سليمه كريم حطاب المحمداوي 1045
1 1965 هبوب حميد شاكر حمدان كاظم عمير 1046
1 1966 حسن جبر فاطمه حامد عناد البيضاني 1047
1 1966 فرجة علي نزهه كاظم محمد الجبوري 1048
1 1980 خيريه جاسم بهاء نوري عباس المحياوي 1049
1 1965 سليمه حميد سندس عوده محمد العبيدي 1050
1 1965 خيريه سالم ابتسام ياسر عزيز العبيدي 1051
1 1966 سميره عباس زهور نعمه جواد الخفاجي 1052
1 1979 كمره  فاضل حسين صبحي خضير العبيدي 1053
1 1984 ناهده حسن نبيل خليل داود السعدي 1054
1 1979 نسيمه كاظم علي منذر احمد احمد 1055
1 1965 صبيحه امين علي

كامل صالح جعفر
مازن كامل صالح القيسي 1056

1 1965 نبيه عبد مجيد رشيد جليل الربيعي 1057
1 1983 هيام سعيد زياد طارق قاسم العبيدي 1058
1 1967 ناهدة خلف مازن رفعت موسى العزاوي 1059
1 1984 سناء  محمود علي  شهاب  احمد العنبكي 1060
1 1988 يسرى علي عثمان محمد عجيل العكيدي 1061
1 1967 جميله محمد بيان طاهر حمود حمود 1062
1 1967 طرفيه  حسن حونه  علي  ناصر  الرسيتم 1063
1 1990 فخريه حميد ايهاب علي فرحان المجمعي 1064
1 1987 لمى  علي حيدر نزار جواد القويزي 1065
1 1985 فاطمه فرحان حسين قاسم كيطان الجواري 1066
1 1967 نشمية خشن عبدالمنعم نصر محمدعلي عقبي 1067
1 1990 خيريه حسين محمد جاسم محمد العرجيلي 1068
1 1989 منى  احمد انمار ابراهيم عبد العزاوي 1069
1 1966 قسمه سعدون قيس فاضل شمال باش اغا 1070
1 1988 شكرية محمود امجد نعيم عيدان الزيدي 1071
1 1989 خديجة فتح الله مصطفى نزهان احمد اللهيبي 1072
1 1989 ذكرى رضا طه اكرم طه الحيالي 1073
1 1988 حمده اسماعيل عثمان محمد جاسم الفلوجي 1074



2018 149340

2018 653858

2018 177366

2018 615604

2018 606825

2018 163074

2018 498323

2018 309981

2018 566030

2018 284627

2018 357427

2018 136265

2018 591046

2018 172418

2018 36039

2018 445119

2018 31551

2018 528063

2018 602012

2018
555007

2018 414359

2018 413922

2018 540272

2018 204540

2018 452871

2018 613612

2018 43817

2018 91124

2018 579783

2018 167346

2018 690944

2018 424953

2018 111771

2018 198617

2018 17544

2018 661240

2018 56976

2018 587566

2018 649740

2018 76147

1 1967 سعاد صادق حسن طالل داود سلمان 1075
1 1966 صفيه  مزهر حامد  كاظم حميد  البومفرج 1076
1 1984 يسرى عبد محمد صالح عبد الرحيم العاني 1077
1 1966 وهبه علوان لؤي مساهر محمد خالصي 1078
1 1984 رسمية عبدالوهاب عقيل عبدالمجيد عبدالجافظ شمري 1079
1 1967 التون شاهين سهامه باوي محمد 1080
1 1984 باهره دلف جالل حسين خضير القيسي 1081
1 1967 حسنة كزار فاضل محمد هيال الشمري 1082
1 1966 فتحيه احمد امل سعيد حميد الزهاوي 1083
1 1967 غنومه فلحي مهدي مناتي عبود الماجدي 1084
1 1967 شيخة عبدالرضا حسين عبدالواحد جبر المياحي 1085
1 1967 صبريه سيد عباس جبار خلف الدباه 1086
1 1991 سومر سعدون مناف علي حسين الكبيسي 1087
1 1967 كاملة عبد اللطيف وسن عبد االمير علوان االزرى 1088
1 1967 مطيره فليح محمود طعمه محسن الدراجي 1089
1 1966 بنية جبر ليلى عبد مطلك الكناني 1090
1 1989 رجاء جسام حسين عالء احمد المال 1091
1 1966 خالدة جاسم عقيل عبدالرضا علك الخزعلي 1092
1 1988 خالدة عباس محمد ابراهيم محمد كراغول 1093
1 1985 ايمان احمد مصطفى عبد الرزاق حسين

العيساوي
1094

1 1966 حليمه رحيم سهام عيدي راضي البيضاني 1095
1 1967 فهيمه جبل ماجده قاسم غضبان المالكي 1096
1 1986 امل خضر نبيل ستار جبار عبد الكريم 1097
1 1967 صبيحه ابراهيم كاظم جاسم حمد الشحماني 1098
1 1986 زكيه غانم عمار هاشم علوي 1099
1 1967 جميله حسين مديحه عبود كاظم الساعدي 1100
1 1969 فطومة  محمود خالد  محمد عبود العامري 1101
1 1969 جيتايه عباس عبدالرزاق مهدي نعمه الساعدي 1102
1 1967 سهيله فخريه فؤاد عبدالجبار عبدالرزاق الدباغ 1103
1 1968 بنية خلف حياة علي رويض المالكي 1104
1 1967 خيرية سلمان بشرى صالح مهدي الجد 1105
1 1968 كاظمية علي خلود صادق جعفر العبيدي 1106
1 1968 صدامة شابث بدرية صابر راضي راضي 1107
1 1996 بيداء عمران امير رائد شاكر القطبي 1108
1 1969 فوزيه لوتي سعاد عبدالزهره طعمه الراضي 1109
1 1991 زهرة تقي علي محمد عبد الرسول الدهلكي 1110
1 1992 ميسون جاسم مازن مهدي عجيل الفكيكي 1111
1 1968 فاطمه مهدي حامد كاظم عبداالمير شكشك 1112
1 1991 ميسون مجيد علي عبد الكريم عباس السوداني 1113
1 1969 ركن فرحان سعاد طارش سرتيب سرتيب 1114



2018 495570

2018 258094

2018 543147

2018 81168

2018 589501

2018 482925

2018 661668

2018 346344

2018 228853

2018 534474

2018 626630

2018 305679

2018 441352

2018 135311

2018 226270

2018 397896

2018 236611

2018 369723

2018 668283

2018 524312

2018 610625

2018 595406

2018 76544

2018 90281

2018 615606

2018 671938

2018 572218

2018 275429

2018 507373

2018 342942

2018 235767

2018 333909

2018 605166

2018 146132

2018 4725

2018 417661

2018
112025

2018 81970

2018 275746

2018 269495

1 1968 حميده سلمان وصال حمودي فرحان الفرحان 1115
1 1968 كريمه محمد بشرى علي عبدالله عبدالله 1116
1 1968 حسناء عكلة علي خزعل جبر العقابي 1117
1 1969 فلوه نجم هادي عناد  منشد شياع 1118
1 1968 موحي جاسم عصام ليلو كاطع البهادلي 1119
1 1994 عائدة فاضل محمد سعد حويت الفتالوي 1120
1 1993 فوزيه عبير حسين حمزه حسين مرسومي 1121
1 1997 زهرة فرج ابراهيم عبد القادر محمود النجار 1122
1 1992 أزهار عرفان احمد رعد جواد البناء 1123
1 1967 حسنه كاطع سلوى مزهر سلمان الساعدي 1124
1 1968 مهديه علي حسن حميد مجيد السنافي 1125
1 1968 سهامه علي رجاء حسن مجيد الطائي 1126
1 1967 عليه جواد ابراهيم عبد محمود الرديني 1127
1 1997 زكية خضر مصطفى فيصل عوده القيسي 1128
1 1968 جاسميه محمد غنيه رحيم محيسن الربيعي 1129
1 1968 نعيمة عبدالرضا علي غازي سلمان البديري 1130
1 1968 فطومه عسكر خليل نعمت حسن الهماوندي 1131
1 1968 ميامي مزاحم سعديه يابر برناص السراي 1132
1 1967 شكريه حسين اياد مطر منصور االسدي 1133
1 1967 بهية كبيان نضال حميد خنجر المطيري 1134
1 1968 مايعه رفاك سعاد خضير عزيز 1135
1 1991 ضمياء حيدر مصطفى عدنان صالح الدليمي 1136
1 1993 مها اسماعيل ابراهيم ماجد حميد العبطان 1137
1 1968 ونسه حمزة كفاح صادق علي 1138
1 1968 ماليه منشد سميره فيصل محمد الشهيلي 1139
1 1998 زينه احمد قيصر محمد عبدالله الجدادي 1140
1 1969 بدريه كاظم وفاء حمدالله نصير الساعدي 1141
1 1970 رسميه خضير اقبال غالب عباس الربيعي 1142
1 1970 حسنه تقي نديمه حسان عرمان الدراجي 1143
1 1971 رسميه ميشان دوسر حافظ حميد الطائي 1144
1 1971 ساهره كاظم مها حسن كاظم ربيعه 1145
1 1969 نجاة كاظم ميعاد طاهر محمد الجنابي 1146
1 1970 كامله جعفر علي جاسم محمد الساعدي 1147
1 1970 كرجيه توفيق عبدالخالق ميخان كرم القره لوسي 1148
1 1970 قدم  منصور وفاء محمد رشيد الجاف 1149
1 1969 خيريه سالم حمزه صغير حمزه الزركان 1150
1 1970 كاظمية جواد حسن

جواد
اسد وادي محمد سالم وادي  محمد

الغريري
1151

1 1971 تركية هادي حاتم خليفة احمد الشمري 1152
1 1969 عنيده عوفي بشار عبدالله كاظم الغريباوي 1153
1 1969 فخرية  حسن بلقيس رشك طعمه موزاني 1154



2018 265007

2018 74632

2018 238688

2018 562162

2018 624520

2018 584743

2018 281516

2018 652470

2018 342994

2018 607900

2018 180683

2018 368235

2018 589194

2018 46178

2018 267013

2018 442605

2018 388100

2018
140575

2018 374250

2018 677338

2018 273692

2018 220132

2018 206839

2018 455706

2018 360513

2018 305221

2018
634337

2018 155045

2018 172147

2018 34608

2018 274686

2018 170285

2018 372956

2018 253269

2018 402609

2018
466714

2018 677572

2018 114460

2018 146204

1 1970 جكاره فهيد هيله نعيمه زغير العقيلي 1155
1 1971 ملكه راضي عدنان محسن شبيب البيضاني 1156
1 1969 بحيه محسن محمد قاسم حياوي العمشاني 1157
1 1970 حنيفه عبد يسرى عبدالعزيز علي الفضلي 1158
1 1970 وداد عبدالهادي حيدر احمد جعفر العلوي 1159
1 1970 باسمه عبدالهادي اسراء سلمان عبدالغني قمبراغا 1160
1 1969 حمديه عبيد تحسين علي حسين الحميداوي 1161
1 1970 نجمه  خليل علي  رحيم  ظاهر  فتالوي 1162
1 1970 فنديه رهيف سليمة جبارة  وطبان الزابج 1163
1 1969 بدريه عطيه عزيز راضي حذيه الغريباوي 1164
1 1970 فهيمه جبل حميد قاسم غصبان المالكي 1165
1 1969 زينب عبد الزهرة مها هاشم محمد القريشي 1166
1 1970 ناهدة عودة علي حسين علي الحلي 1167
1 1971 مرسولة ادهيول جمالة جاسم ثامر 1168
1 1971 حميدة علي عيسى عطوان شميت الزهيري 1169
1 1970 نجيه جريان نشميه جبار عبدالله الطائي 1170
1 1970 هديه حيول جواد كاظم محمد الدريسات 1171
1 1970 صبيحه بندر نوري يوسف علي عسكر القره

لوسي
1172

1 1971 كاظمية كريم امل رحيمه خلف الفوادي 1173
1 1970 هدية منيخ بيداء ثامر روكان المعموري 1174
1 1971 امل مطر عامر عبداالله كاظم الجبوري 1175
1 1971 نصره مطير حميده عاجب جليوي الجعباوي 1176
1 1970 عاشوره مكطوف سليمه غافل جدوع الشويلي 1177
1 1969 فطيم هليل محسن عبد عيدان الشمري 1178
1 1971 سعيده بندر رزاق كاظم جوده الزاملي 1179
1 1970 هيله عبدالحسن سالم زياره جليوي الجعباوي 1180
1 1969 سكنه جري صباح عبد الزهره حبيب كاووش

بني مالك
1181

1 1975 حسنه حمدالله فاضل حسن وجر الجماسي 1182
1 1972 صبريه محمد حمديه جبار سيد النداوي 1183
1 1972 كفن يوسف جبار اسماعيل عباس الساعدي 1184
1 1972 وضحة ثجيل لطيف رحيم ترف  الصيادي 1185
1 1974 وداد هاشم منال مهدي فهد الفضيلي 1186
1 1973 جمالة قاسم عباس عبدالحسين حسن الربيعي 1187
1 1972 جليله مهودر رعد دعير كريم الطليباوي 1188
1 1973 حنوه هاشم قيس حسين جعفر الساعدي 1189
1 1971 سميرة أحمد حنان عبدالستار عبدالجبار

الزبيدي
1190

1 1974 هيبت مراد علي حسين ولي القره لوسي 1191
1 1973 صبريه موزان هاشم حران سلومي البنداوي 1192
1 1974 صديقة فخري عماد خضير وثيج الجبوري 1193



2018 687480

2018 463549

2018 116956

2018 26161

2018 409355

2018 4817

2018 75936

2018 510103

2018 567409

2018 112629

2018 16456

2018 237440

2018 67535

2018 360441

2018 311839

2018 661618

2018 390837

2018 384367

2018 390835

2018 649434

2018 39682

2018 449084

2018 534667

2018 22996

2018 465937

2018 423337

2018 512171

2018 76482

2018 550872

2018 62175

2018 407235

2018 412198

2018 405010

2018 333956

2018 148067

2018 78042

2018 116469

2018 540701

2018 587391

2018 473516

1 1971 سميره عبداالمير هدى اكرم عباس الزبيدي 1194
1 1972 ساميه يوسف كاظم مطلق محي الوحيلي 1195
1 1973 فضيلة علي وسام محمد آمين عبد الهادي الشالجي 1196
1 1975 قسمه مزعل عماد جبار حسن الكعبي 1197
1 1972 فخرية فليح يوسف ابوالهيل جاسم الدراجي 1198
1 1973 علية شريدة فالح حسن دحام العماري 1199
1 1974 نجله فيصل فراس نصر حسين العامري 1200
1 1972 جسمة هاشم ندوة قاسم الزم المريجي 1201
1 1974 غنية  سلطان سمير حميد حوشي الالمي 1202
1 1973 ارداعه عكبايه صادق عبيد وهيب العكيلي 1203
1 1974 مريم هاشم عباس جرو سلمان الشويلي 1204
1 1973 بلوته صكر كاظم شناوه عبيد العليكي 1205
1 1975 حسنه ناظم حنان سلمان عواد التميمي 1206
1 1974 فوزيه فليفل محمد كريم جاسم الخرساني 1207
1 1972 اقبال حمود مياده محمد عبد الرزاق الوائلي 1208
1 1971 حسنه ناصر منى حاجم ترياك الفرطوسي 1209
1 1973 كلثوم موسى رباح عبدالستار عبدالوهاب السعدي 1210
1 1972 حسنه رشيد صالح شهاب احمد العكيلي 1211
1 1974 غنيه حليحل نجيه حسن فنطل زويني 1212
1 1973 كظيمة عبد مازن محمد خضير الحميري 1213
1 1972 عيده هالل جاسم محمد جبر الزويني 1214
1 1972 بلقيس تومان باسم عبدالكريم عبدالله العاني 1215
1 1971 بسنه حسباوي خالد معارج مخيلف مكاصيص 1216
1 1973 نورية جاسم باسم رشيد حسين البو دراج 1217
1 1972 سجودة كاظم خضير عباس عبدالرزاق القيسي 1218
1 1971 بدريه  عبد الحسين مهى  عبد المهدي  عبد الحميد  الالري 1219
1 1973 نجية حسين حسين علي  حسين العبيدي 1220
1 1973 حسنة علي نهاد حمادي مجيد العمار 1221
1 1972 مهدية مال الله احمد طالب حسن حسن 1222
1 1976 جميله مالح رياض جليب حسن حسن 1223
1 1979 قسومه محمد محمد فاضل عبد الكعبي 1224
1 1978 جسومه راضي احمد قاسم حيدر المندالوي 1225
1 1975 غاليه كرم صادق عبد كاظم العبودي 1226
1 1978 فوزيه طاهر علي  جاسم  جري الحيدري 1227
1 1979 حنوه مطلك مصطفى جواد كاظم محمد 1228
1 1977 فائزة حسين عباس فاخر جبار الربيعاوي 1229
1 1977 صبريه جبار رعد كامل عبدالساده الدراجي 1230
1 1979 بدرية  محمد ضياء شهاب جابر المحمد 1231
1 1975 ليلى قدوري سرمد عبد المطلب احمد المسعودي 1232
1 1978 صبريه ياور حسين كريم اسد االركوازي 1233



2018 177949

2018 632542

2018 185952

2018 393274

2018 530258

2018 132462

2018 538653

2018 620119

2018 536996

2018 620776

2018 174411

2018 446563

2018 501523

2018 121863

2018 168010

2018 34493

2018 500452

2018 287501

2018 57559

2018 639068

2018 185505

2018 265112

2018 43381

2018
579121

2018 281306

2018 391386

2018 584544

2018 555772

2018 249940

2018 646816

2018 605480

2018 395221

2018 47364

2018 409325

2018 307418

2018 654058

2018 174515

2018 136426

2018 448361

2018 621216

1 1976 رضيه عناد جاسم داود سلمان الصرخي 1234
1 1975 عليه حسين صالح مهدي صالح معله 1235
1 1977 غداره فريح محمد جاسب خالطي العواشق 1236
1 1977 اعتدال حسن حسام عدنان احمد احمد 1237
1 1977 ملكه سالم نزار ناجي كناص النجادي 1238
1 1978 غركانه كاظم علي شلهم كاظم الحميداوي 1239
1 1976 عواطف جميل احمد حسين عباس عباس 1240
1 1979 فرحه زاير علي ياسين بدن كعب 1241
1 1976 كميلة  فارس حيدر  نعمة  لفتة  الكعبي 1242
1 1975 نويره علي خالد جبار ادهم الفرطوسي 1243
1 1975 جسومه محمد علي عبود جبر الغراوي 1244
1 1978 ارزاقيه عكش علي انور قاصد السراي 1245
1 1975 رسميه علي هندرين جميل منصور الربيعي 1246
1 1979 مذبوبه عبدالحسن حسين جمعه مهلهل االمي 1247
1 1978 صبيحه شنان عماد جواد كاظم بال 1248
1 1979 دالل علي احسان خلف حسن العطواني 1249
1 1976 نوعه ناصر سالم عبد غالي غالي 1250
1 1975 حسنه راضي ستار جابر جهيد السراي 1251
1 1978 ماليه عليوي سالم محمد زبون الشويلي 1252
1 1976 كاظميه سالم عمار محمد نعمه الكناني 1253
1 1979 سهيمه سيد محمد جاسم عبد الصاحب الحمراني 1254
1 1976 ازهار ابراهيم امير ابراهيم كاطع العكيلي 1255
1 1980 سعديه حاتم عدي عبيد جدران العكيلي 1256
1 1978 امل عبد الكريم محمد جمال اسماعيل عبد الوهاب

الكبيسي
1257

1 1978 سعديه حسن سهيله صابر حسان العياده 1258
1 1975 فائزه جعفر حارث نزار حسن البياتي 1259
1 1977 هناء سماعيل جبار ستار جبار مجمعي 1260
1 1976 رحيمه فياض كاظم حسن غضبان السوداني 1261
1 1975 ونسه مهاوش سالم كريم حامي 1262
1 1978 عزيزه ابراهيم ستار جبار رطين العكيلي 1263
1 1984 نضال مري الزم مهند محمد هندي التميمي 1264
1 1981 نهله مردان حكمت محمد فرج عالك 1265
1 1981 كاملة عبد الرضا احمد شاكر عبدالله 1266
1 1983 صبيحه خضير حسين رحيم مكطاع السعدي 1267
1 1980 جاسميه عنيد جمال  محمد عباس التميمي 1268
1 1986 واجده  عبد الرحمن بالل سمير سلمان الخزرجي 1269
1 1984 فضيله خميس عباس حسين علي العامري 1270
1 1987 االء حسين مصدق جعفر حسن الدهلكي 1271
1 1985 مديحة مناتي صباح عطية كاظم الماجدي 1272
1 1984 ابتسام جميل عصام سلمان موسى المشكور 1273



2018 50163

2018 282435

2018 30833
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2018 197311

2018 56045

2018 550293

2018 350390

2018 265029

2018 435712

2018 387277

2018 394530

2018 381819

2018 220883

2018 644728

2018 58566

2018 455978

2018 596848

2018 107699

2018 438514

2018 150673

2018 463427

2018 499825

2018 438127

2018 71905

2018 191526

2018 520530

2018 19577

2018 615178

2018 569938

2018 544393

2018 346364

2018 690453

2018 76235

2018 75158

2018 364415

2018 442662

2018 227162

2018 122476

2018 171599

1 1985 امل حسين صالح كريم صالح صالح 1274
1 1981 نظيرة عبدالرزاق مصطفى بهجة كريم كراوي 1275
1 1982 سليمه هله عبير حسين هاشم التنتاوي 1276
1 1981 ناجية رحيم ياسر سعيد علي الدراجي 1277
1 1981 زهرة صبر حسين علي محمد الجماسي 1278
1 1984 غلوه بناي خضير ناهي جبر سراي 1279
1 1981 نجاح لفتة حيدر داود سلمان العبودي 1280
1 1980 حميده سالم مهدي صالح محسن الكعبي 1281
1 1980 رحمه ابراهيم علي احمد مزيد الدليمي 1282
1 1980 نوره مطشر سعد مزهر عبدعلي العكيلي 1283
1 1982 هاشميه مجيد ياسر عبدالزهره جبار آل رستم 1284
1 1982 سعديه حسين احمد سعيد هاشم الهماش 1285
1 1985 صبريه كاظم احمد ساده مندوب الدبات 1286
1 1986 كريمه نورالدين كرار محسن عاشور المي 1287
1 1986 امل سلمان خالد جمال  جبر المحمداوي 1288
1 1981 مروة  شحيل علي عيسى سعد الموزاني 1289
1 1984 ساميه دلي مهند عباس حميد العبادي 1290
1 1985 سوريه عبدالله حسام رحيم كشكول الدفاعي 1291
1 1983 خزنه حسين علي  حسين  ياسين  البودنين 1292
1 1980 صبريه كاظم تحسين جباره حردان الكورجي 1293
1 1987 نصره حسين ماهر عامر ابراهيم المساري 1294
1 1986 شونة عبيد علي  كاظم خضير المالكي 1295
1 1982 صديقة علي صالح جليل فاضل النجادي 1296
1 1982 عاليه محمد علي مهدي ذياب مباركه 1297
1 1982 وجيهه عيسى رائد جبار مسلم الساعدي 1298
1 1983 زهره عبود عقيل عبيد جلوب الساعدي 1299
1 1986 فرحه خضير احمد رعد حمزه الشطاوي 1300
1 1982 احالم حميد حيدر حسين شابث الربيعي 1301
1 1983 سهيله عبدالحسين محمد سمير عبد الربيعاوي 1302
1 1985 صبريه هاتو قصي جاسم شايع الساعدي 1303
1 1984 منى شهاب لينا قصي احمد الشيخلي 1304
1 1987 ختام كاظم زيد ليث عبد الحسن البهادلي 1305
1 1994 ماجدة سعد حسنين عالء حسين حسين 1306
1 1993 هناء حسن احمد فرحان ضيدان ضيدان 1307
1 1988 كاظمية شاطي يحيى جبار محسن الجعاري 1308
1 1987 علوية  سيد نزار محمد ارحيمة الخلطري 1309
1 1993 حليمه حمد مصطفى محمد عطيه المي 1310
1 1992 جميله حسين علي عبد النبي سلطان الدلفي 1311
1 1991 كميله احمد انمار محمد حسين التميمي 1312
1 1991 بيداء عبدالكاظم رأفت سعد علي العامري 1313



2018 249657

2018 234402

2018 541773

2018 139822
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2018 42416

2018 11791

2018 325666

2018 687593
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2018 8659
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2018 232488

2018 222096
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2018 103124
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2018 321402

2018 56480

2018 326716

2018 634975

2018 293208

2018 226381

2018 624904

2018 257203

2018 145030

2018 35134

1 1989 نجاح صالح مصطفى سالم حميد القيسي 1314
1 1989 سوسن رسول هشام عبدالله محمدعلي محي الدين 1315
1 1998 هيفاء محمد حسن ليث عيسى محمد هاني الجبوري 1316
1 1996 وداد كويطع حسن  فالح حسن الربيعي 1317
1 1990 جميلة  محمد حيدر محمد حسن 1318
1 1990 انتصار  نعمه اياد موسى كاطع االسدي 1319
1 1991 ايمان محمد عباس عباس طاهر الربيعي 1320
1 1989 امل جاسم يوسف غانم خليل الخفاجي 1321
1 1991 صبيحه حسن حيدر عماد طه العلياوي 1322
1 1996 احالم هادي مهيمن جاسم يحيى الزبيدي 1323
1 1989 ايمان حسن علي جبار ستار السالم 1324
1 1995 خالديه حسن سامي عبدالحسين طه المحمداوي 1325
1 1992 سعاد حسين مصطفى كريم طاهر سوداني 1326
1 1994 ناهده صالح سيروان حبيب عبود العمار 1327
1 1993 سميره زيدان احمد ياسين محسن الساعدي 1328
1 1995 حياة قاسم علي نجم عبد الله سراي 1329
1 1995 سراب حسين مقتدى زيد محمد حسن المقدسي 1330
1 1997 ابتسام عباس اوس مشتاق طالب الحسني 1331
1 1996 سلمى عبد الرضا عيسى محسن كاطع الساعدي 1332
1 1993 ايمان فاضل احمد عالء جاسم الخزرجي 1333
1 1993 عذراء جواد فاضل عباس فاضل البرزنجي 1334
1 1997 امل  كاظم احمد  عماد  حلبوص  المياحي 1335
1 1991 عاليه عبد كرار عبدالزهره درجال الالمي 1336
1 1989 كريمة خلف مصطفى عويد نعيمة العميري 1337
1 1990 زهرة جبار حسين نصار حسين الربيعي 1338
1 1989 ازهار عباس باسم صباح محسن الالمي 1339
1 1992 سلوئ علي زياد طارق علي العكيلي 1340
1 1988 ناصريه حسين / بتول علي صيهود 1341
1 1994 نوال سلمان محمد مصطفى ابراهيم 1342
1 1997 روزا عبد الرضا االمين فالح ابراهيم العطار 1343
1 1991 فاطمة بارك حسن نجم علي شير علي شير 1344
1 1988 زكية خلف االء طالب حاتم السوداني 1345


