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1921دٌالىابتهال خلؾ دمحم احمد الخٌاط1

2450بؽدادابتهال عدنان رضا بلٌبل2

1643مٌسانابراهٌم زؼٌر ظاهر صوالغ3

2113كربالءابراهٌم سبتً ابراهٌم دمحم4

1990نٌنوىابراهٌم سلمان نادر ٌوسؾ5

3027االنبارابراهٌم عواد ارحٌم عبٌد6

2924دٌالىابراهٌم نعمة محمود ؼالم7

1352كركونابراهٌم نور الدٌن حسٌن دمحم8

3473المثنىاحسان بالر طالب دمحم العمٌل9ً

3089البصرةاحسان حامد ٌوسؾ نور البدران10

1509بؽداداحسان حمدي عبد الواحد احمد11

3650كركوناحسان عثمان دمحم حسٌن12

2060ذي لاراحسان علٌوي عبد الحسٌن عجالن13

1546نٌنوىاحسان محمود حمدي حسن14

2718البصرةاحسان وفٌك عبد هللا السامرائ15ً

3014ذي لاراحمد إبراهٌم جواد كاظم الصباغ16

1680ذي لاراحمد ثامر جهاد ناه17ً

1323االنباراحمد جابر احمد عبد هللا الصعب18

1557نٌنوىاحمد جار هللا ٌاسٌن حسٌن19

1547نٌنوىاحمد جاسم دمحم حسٌن20

1152بابلاحمد جاسم مسلم مطر21

3566بابلاحمد حامد إسماعٌل ٌاسٌن22

3707بؽداداحمد حسٌن عبد وكاع العٌثاوي23

2079بؽداداحمد حمٌد كاظم سعٌد24

2435بؽداداحمد خلؾ شطب مهنه25

1938بؽداداحمد سلمان حسٌن مرٌحش26

2597مٌساناحمد شمس هاشم عبود27

1354كربالءاحمد شهاب أحمد جندٌل28

1558بؽداداحمد شٌال ؼضٌب مردان29

1872البصرةاحمد صحٌن عبد الحسٌن عٌسى30

3049بابلاحمد ضٌاء هادي لدوري تاج الدٌن31

1112بابلاحمد عباس حسٌن الحل32ً

2378بؽداداحمد عبد السادة حمٌد حٌدر الزٌادي33

1102بابلاحمد عبد الصاحب ناجً حمود الناج34ً

2252بؽداداحمد عبد النبً لعٌبً رسن35

1956بؽداداحمد عواد حمود حسون الخزاع36ً

1619مٌساناحمد مجٌد حمادي عبود37

1005بؽداداحمد مجٌد داود  وحٌد38

3195بؽداداحمد دمحم اسود خضٌر39

2021الهيأة العامة لالتحاد العام لألدباء والكتّاب في العراق 



3426بابلاحمد دمحم عبد األمٌر حمد40

1918النجؾاحمد دمحم عبد هللا حسون الموسوي41

2683بؽداداحمد دمحم علً المشهدان42ً

2393نٌنوىاحمد دمحم مردان عل43ً

1493بؽداداحمد مهدي عطا هللا علٌوي الزبٌدي44

2455بؽداداحمد هاشم نعمة عرٌب45ً

2758بؽداداخالص عوٌد حسن عبد الطائ46ً

3269كركونادرٌس عبد هللا براٌم عثمان47

3036كركونادٌب حسن عل48ً

3052صالح الدٌنارتان اسماعٌل حسٌن ول49ً

3025صالح الدٌنارٌان صابر خضر احمد50

3290البصرةازهار رجب شعبان عبد هللا51

2775بؽدادازهار علً حسٌن علً المحمود52

3203نٌنوىازهر سلٌمان صالح كرٌم53

2783بؽدادازهر ٌوسؾ مبارن عبود54

3136بؽداداسامة زٌد فالح عبد هللا55

1762نٌنوىاسامة ؼانم جالل اسماعٌل56

2418كركوناستبرق حسن ؼالم57

3043بؽداداسراء عبد العالً عزٌز58

2763النجؾاسراء دمحم رضا صالل حسٌن العكراوي59

3156بؽداداسعد حسن لفتة خشان60

3218البصرةاسعد خلؾ معتوق محمود61

2742بؽداداسعد عبد الكاظم عبد حسن الهالل62ً

1578البصرةاسعد ؼالب حسٌن عبود األسدي63

3419الدٌوانٌةاسالم عبد الكاظم حمٌد عبد64

2028بابلاسماء عاٌد خلٌؾ منصور65

1996نٌنوىاسماعٌل ابراهٌم فاضل دمحم66

2747بؽداداسماعٌل اكبر دمحم شرٌؾ67

1280واسطاسماعٌل سكران ابراهٌم ضامن68

1548نٌنوىاسماعٌل عبد الوهاب اسماعٌل دمحم 69

2460اربٌلاسماعٌل علً محمود فمً 70

2021متوفى عام 1356كربالءاسماعٌل مكً الوائل71ً

3100الدٌوانٌةاسٌل صالح عبد المهدي حسون72

3124نٌنوىاضحوي جفال دمحم سهو73

1820بؽدادافراح احمد دمحم عل74ً

3527كركونافراح عدنان احمد زوٌلؾ75

3231بابلاكرم بخٌت تاٌه دمحم76

1051بؽداداكرم مهدي احمد مملد77

1981نٌنوىالمعتصم عبد الهادي احمد دمحم78

2008مٌسانالولٌد خالد علوان سلمان79

2681بؽدادالٌاس الماس دمحم80

3281بؽدادامانً هاشم دمحم العبدل81ً



1211بؽدادامجد توفٌك اسماعٌل82

2918بؽدادامجد زهٌر عبد الحسٌن مهدي83

2021متوفى عام 3121نٌنوىامجد دمحم سعٌد84

2305ذي لارامجد نجم عبد الزهرة مطلن85

2350بؽدادامجد ٌاسٌن نزال عوٌد النصٌر86

1640مٌسانامل عبد الحسن جبر ؼرٌب87

2261كركونامٌد عثمان خورشٌد عثمان88

1683ذي لارامٌر دوشً جاسم بشٌت89

3308كركونامٌرة عمر أسعد سعٌد90

2313بؽدادامٌن جٌاد شهاب حمد91

3427بابلانصاؾ سلمان علوان حسٌن92

1176دٌالىانمار إبراهٌم احمد خلٌل93

1110بابلانمار خضر عباس دمحم أمٌن   94

3272بابلانمار كامل حسٌن عل95ً

1060صالح الدٌنانور حسٌن موسى مصطفى عنتر96

3128نٌنوىانور علً محمود97

1960بؽداد انٌس عطا داود عطٌه الدلٌم98ً

2672كركوناورهان بهجت مردان عل99ً

1541بؽداداوس حسن إبراهٌم100

1934نٌنوىاوس عبد الحمٌد دمحم االفتٌحات101

3037المثنىاٌاد احمد هاشم حمود102

2547بؽداداٌاد إبراهٌم فلٌح حسن الباوي103

3266كركوناٌاد جوهر عبد هللا دمحم104

1358كركوناٌاد حسن كوثر رضا105

3561كربالءاٌاد حٌاوي جواد حمادي106

1006ذي لاراٌاد خضٌر عبد الحسٌن جاسم107

2276ذي لاراٌاد عباس زؼٌر ناٌؾ108

1191دٌالىاٌاد عبد الودود عثمان بدران الحمدان109ً

1670المثنىاٌاد لطٌؾ حسٌن110

3372النجؾاٌاد مٌران حسٌن عباس العرداوي111

2443كركوناٌدان عبد المادر دمحم فٌض هللا112

1361كركوناٌسر عبد الوهاب دمحم عباس البٌات113ً

2481ذي لاراٌمان داعً عبد صالح آل صالح114

3084كربالءاٌمان عبد كاظم هبد الجبار كاظم115

2125مٌساناٌمان لاسم جابر سلمان116

3211نٌنوىاٌمان كاطع علٌوي عسل117

2861النجؾاٌمان مطر مهدي118

1008بؽداداٌناس فاضل ٌاسٌن بدران119

1047صالح الدٌناٌهان رشٌد حمٌد احمد اورنماي120

1512كركوناٌوب حكمت عمر هجرس121

2138نٌنوىإبراهٌم  ٌوحنا فتوحً ابلحد كوالن122

1822كركونإبراهٌم حسن عزٌز حبٌب123



2979ذي لارإبراهٌم حسٌب عباس لفتة الؽالب124ً

2139نٌنوىإبراهٌم خضر ابراهٌم بولص125

1200دٌالىإبراهٌم خلٌل إسماعٌل صالح البهرزي126

1337بابلإبراهٌم خلٌل ٌاسٌن محمود127

2082بابلإبراهٌم داود كاظم علً الجناب128ً

3600بؽدادإبراهٌم سعٌد دمحم امٌن الجاؾ129

3287البصرةإبراهٌم عبد الرزاق رمضان محسن130

2754صالح الدٌنإبراهٌم فاضل خضٌر حمد131

1947النجؾإبراهٌم كمٌن برهان132

1812صالح الدٌنإبراهٌم مصطفى حمد خمٌس البٌات133ً

2208بؽدادإبراهٌم مصطفى محمود سلٌم134

3411كركونإسماعٌل إبراهٌم عباوي العبٌدي135

1317بؽدادإسماعٌل إبراهٌم عبد حمد العلوان136ً

2197بؽدادإسماعٌل جعفر رحمة محٌبس137

2312بؽدادإسماعٌل حمً حسٌن صالح138

3620بؽدادإسماعٌل خلباص حمادي شرٌر139

2627ذي لارإسماعٌل عبٌد صٌاح مطر140

3611كربالءإسماعٌل عزٌز كاظم علوان المفرج141ً

3373النجؾإسماعٌل مهدي كاظم كرٌم الذبحاوي142

2080بؽدادإٌمان عبد الستار عطا هللا احمد143

3417بؽدادإٌهاب كرٌم شؽٌدل  مطرود144

3502الدٌوانٌةأثٌر محسن ؼافل مهوس الؽرواي145

3332بؽدادأثٌر دمحم شهاب احمد146

2484ذي لارأجود مجبل ملٌفً عٌسى147

2199ذي لارأحمد جاسم حمود حرامً العبودي148

1228بؽدادأحمد جبار ؼرب حاشوش149

3367بؽدادأحمد جلٌل وٌس بناي150

2949بؽدادأحمد حسن أحمد عل151ً

2336بؽدادأحمد حسٌن جواد عبود152

3442ذي لارأحمد حسٌن عزٌز جبر153

2127صالح الدٌنأحمد حسٌن علً حمد154

2242بؽدادأحمد رسن العٌبً محجم 155

2626ذي لارأحمد ساجت شرٌؾ عداي156

3313االنبارأحمد صادق فخري رؼٌان الموال157ً

3094البصرةأحمد طه حاجو عباس التمٌم158ً

2322البصرةأحمد عاشور كاظم159

3625بؽدادأحمد عبد الزهرة لفتة الكعب160ً

2634صالح الدٌنأحمد عزاوي دمحم صالح السامرائ161ً

1902صالح الدٌنأحمد علً جاسم ابراهٌم الشادي162

3335بؽدادأحمد علً مرزه دمحم163

2021متوفى عام 1003بؽدادأحمد فاضل سلمان164

1004بؽدادأحمد لفتة علً دمحم 165



3016ذي لارأحمد مانع جودة دعاج الركاب166ً

2402كركونأحمد محمود دمحم امٌن167

1917النجؾأحمد مهدي سلمان أحمد168

3709بؽدادأحمد هاشم إبراهٌم169

1494كربالءأحمد هاشم طابور صكر العزاوي170

2050نٌنوىأدمون سلٌمان السو ٌوسؾ171

1767صالح الدٌنأدٌب عسكر ناظم داود172

3072دٌالىأزهار عبد الجبار كاظم رضا الخزرج173ً

3633نٌنوىأزهر دمحم ٌونس حٌدر ٌونس174

3682بؽدادأسامة عبد الصاحب محسن الناش175ً

1846صالح الدٌنأسامة دمحم صادق176

3291دٌالىأسامة دمحم علً خضر عباس177

2667اربٌلأسعد شاكر أمٌن فتاح178

3311كركونأسعد عزٌز دمحم حسٌن179

1682ذي لارأسعد كاظم بدر جبارة180

3346بؽدادأسماء أدٌب عباس عل181ً

2037البصرةأسماء مجٌد جبار روم182ً

1357كركونأشرؾ شرٌؾ أمٌن مصطفى183

1510بؽدادأشواق عدنان شاكر دمحم184

1086بؽدادأطٌاؾ إبراهٌم سنٌدح حنٌؾ185

2181بؽدادأطٌاؾ رشٌد مجٌد شٌاع186

3042بؽدادأفراح سالم جبار عامر187

2045أربٌلأكرم بهجت ٌوحنان عٌسى188

3616المثنىأمل حمزة خضٌر عباس الجلٌع189ً

3614المثنىأمل خضٌر جٌاد بعٌد االدرٌس190ً

3169بؽدادأمل سلمان حسان حرٌجة191

2195نٌنوىأمٌر بولص ابراهٌم بطرس192

3368النجؾأمٌر ناظم ناصر حسٌن193

2950بؽدادأمٌن لاسم عطٌة عودة194

3175صالح الدٌنأنسام رٌاض عبد هللا ٌاسٌن195

3441ذي لارأنفال جاسم دمحم196

1511المثنىأنمار أٌاد حسٌن عبد الرسول197

1503دٌالىأنمار عبد الصاحب حمودي جاسم198

2970السلٌمانٌةأومٌد كرٌم صالح عز الدٌن199

2668كركونأٌبن نشأة لدرت زٌنل200

2175نٌنوىأٌسر ذنون سلٌم حسن201

1843صالح الدٌنأٌهم محمود عباد دمحم202

3528كركونأٌوب هداٌت حسن دمحم الدلوي203

3270كركونآرام عمر رضا حسن204

3187كركونآزاد كاكه حمه نوري شرٌؾ205

3406كركونآزاد هداٌت حسن دمحم الدلوي206

3056السلٌمانٌةآسو  كمال نوري بابا عل207ً



2132بؽدادآشور ملحم خنانٌشو لٌتر208

3304صالح الدٌنآفاق صالح خلؾ دمحم209

1540بؽدادآالن صباح دمحم210

1078بؽدادآمنة عبد العزٌز علً مجٌد الخزعل211ً

2943بؽدادآمنة عصري عبود خلؾ212

3114كركونآمنة محمود شاكر عبد هللا213

1232بؽدادآٌات ٌوسؾ صالح دمحم214

1359كركونآٌة سردار لادر ابراهٌم 215

1096بابلباسل صادق دمحم رضا شاهٌن216

1329صالح الدٌنباسل مولود ٌوسؾ دمحم217

2969بؽدادباسم ابراهٌم عبد218

1694الدٌوانٌةباسم عبد االمٌر جبار عبٌد االعسم219

3233النجؾباسم عبد الحسٌن راهً مزعل آل مزعل220

2561بؽدادباسم عبد الحمٌد حمودي مال هللا221

1684ذي لارباسم عطشان ثجٌل خالطً العودة222

3293دٌالىباسم دمحم حمودي سوادي223

1244البصرةباسم دمحم عبد العالً ٌوسؾ المطران224ً

2126كربالءباسم دمحم مرهون دمحم صالح225

1695كركونباسم ناظم سلٌمان ناصر226

1157بابلبالر جاسم دمحم حمادي227

1668المثنىبالر جالب هادي العبادي228

2170المثنىبالر صاحب زعٌري دمحم229

1880النجؾبالر دمحم جعفر  دمحم الكرباس230ً

2229بؽدادبان ضٌاء حبٌب فهمً الخٌال231ً

2177بؽدادبتول إبراهٌم شبٌب صباح232

2867النجؾبتول فاروق دمحم علً حسون233

3282بؽدادبثٌنة حسن حسٌن حسن234

2749صالح الدٌنبدٌع دمحم فخري ضرار235

2439كركونبرهان أحمد سعٌد امٌن236

2957كركونبرهان جبار صالح دمحم237

1638مٌسانبرهان دكس عرٌبً سعد238

3525كركونبرهان دمحم أحمد سلٌم239

2400كركونبرهان دمحم لادر مٌكائٌل240

2523بؽدادبسام عبد الرزاق عبود موسى241

3397نٌنوىبسمة محفوظ عبد هللا دمحم242

1998نٌنوىبشار ابراهٌم ناٌؾ عمر243

3598دٌالىبشار صبحً رعد جاسم السعدي244

3117نٌنوىبشار عبد هللا دمحم علً حامد الملٌج245ً

1513بابلبشار علٌوي داٌس عبٌس246

3721نٌنوىبشار هادي سعٌد ججً جٌو247

3399نٌنوىبشرى حمدي فتح248ً

2480بؽدادبشرى موسى صالح249



3245صالح الدٌنبشٌر ابراهٌم احمد عوٌد250

1226بؽدادبشٌر حاجم فرحان251

3505الدٌوانٌةبشٌر عبد زٌد عطٌة عرٌعر252

1362كركونبصٌرة أكبر دمحم  عبد الرزاق253

2133أربٌلبطرس هرمز توما نبات254ً

3537كركونبكر عثمان دروٌش احمد255

2527دٌالىبالسم ابراهٌم ضاح256ً

3147بؽدادبالل لدوري دمحم صالح257

1272البصرةبلمٌس خالد حاتم258

2579بؽدادبلمٌس علً الدوسك259ً

3544كركونبلٌن برهان دمحم لادر260

3092البصرةبندر جاسم دمحم261

1311بؽدادبهاء البٌر السكندر داود262

3461بؽدادبهاء محمود علوان مطر الجناب263ً

1319نٌنوىبهجت درسون رحو سلٌمان264

2642كركونبهجت مردان علً دمحم 265

3668أربٌلبهنام سلٌم عبد هللا سمعان266

1549أربٌلبهنام عبو ٌونو حنً عطا هللا267

1677بؽدادبولص شلٌطا ملكو268

1550نٌنوىبٌات دمحم حسٌن مرع269ً

1140نٌنوىبٌداء حكمت ٌاسٌن عبد المادر270

2444كركونتحسٌن سعٌد عزٌز فتح271ً

1667المثنىتحسٌن عباس عبد الحسن272

1622مٌسانتحسٌن عبد الرضا حسٌن273

1009بؽدادتحسٌن علوان عبد الحسن274

3520بؽدادتحسٌن علً جبر محسن275

1642مٌسانتحسٌن علً كرٌدي علٌوي276

1811دٌالىتحسٌن علً دمحم باوه خان كرمٌان277ً

1766صالح الدٌنتحسٌن ٌاسٌن دمحم صالح278

2461بؽدادتحٌة عبد الكرٌم دمحم279

3273كركونتورؼاي ستار حسن280

1145صالح الدٌنتوركٌش دمحم عبد هللا عرٌان281

1092بابلتوفٌك حنون علً درٌب المعموري282

3556كركونتوفٌك لادر سعٌد عل283ً

3006ذي لارتوفٌك دمحم علً حسٌن عل284ً

2685النجؾتومان ؼازي حسٌن285

2535دٌالىتٌمور زامل عبد الؽفور الدلٌم286ً

1858دٌالىثابت حسن حمد حسٌن الدلٌم287ً

1685الدٌوانٌةثامر امٌن ٌوسؾ عبد الحل288ً

2115صالح الدٌنثامر جاسم احمد حسون العباس289ً

1866البصرةثامر سعٌد محسن أحمد290

1551نٌنوىثامر معٌوؾ خلٌل ابراهٌم291



2586واسطثائر عبد المجٌد ناجً جبار العذاري292

3130بابلثائر هادي ناجً علً جبارة293

3713بؽدادثجٌل جراح هزاع294

2542البصرةجابر خلٌفة جابر بط295ً

1816بؽدادجابر صاحب رحٌمة حرٌبً السودان296ً

1142بؽدادجابر دمحم جابر كرم هللا297

3085مٌسانجاسب صالح حسن أحمد298

2365بؽدادجاسم حسٌن سلطان هنٌدي299

1552نٌنوىجاسم خلؾ الٌاس عطران300

1049بؽدادجاسم خلؾ فلحً حسٌن301

1794كربالءجاسم عاصً زاٌد ناهً الموسوي302

3197بؽدادجاسم عباس عبد الرزاق عل303ً

2679دٌالىجاسم عطا عبد علً  الدلٌم304ً

1553نٌنوىجاسم دمحم جاسم خلؾ الخلؾ305

2310بؽدادجاسم دمحم جسام306

3323دٌالىجاسم دمحم دروٌش عل307ً

1797نٌنوىجاسم دمحم شرٌؾ عسكر جمعة308

2750صالح الدٌنجاسم دمحم عبد هللا  هتاش309

2977بؽدادجاسم دمحم عبٌد سهٌل310

2059ذي لارجاسم دمحم محسن طارش الصاف311ً

3337بؽدادجاسم دمحم هندي حسٌن312

2832البصرةجبار أبو حمٌد دمحم عبد هللا313

3516الدٌوانٌةجبار خدٌدان محٌسن شنجٌل الفصلوك314ً

1011بؽدادجبار سهم السودان315ً

1353بابلجبار عبد الحسٌن رضا فٌروز الكواز316

3315النجؾجبار عبد الزهرة عباس317

1612مٌسانجبار عبد هللا عٌسى علً الجوٌبراوي318

2406كركونجبار علً عباس مصطفى319

3170بؽدادجبار فرحان جبر انتٌش العكٌل320ً

2204واسطجبار لاسم دمحم علً حمٌدي321

2143نٌنوىجبرائٌل حنا ماموكا حنا322

2137نٌنوىجبو بهنام بابا اسحك جبو323

3673أربٌلجرجٌس ٌوسؾ شابو سواللا324

2194نٌنوىجعفر أحمد عبد هللا شٌخ عبوش325

3320النجؾجعفر بالر عبد عل326ً

2069واسطجعفر سلمان حمود علوان الخطاط327

2895بؽدادجعفر علً جاسم328

1514بابلجعفر موسى دمحم حسن ابراهٌم329

2226دٌالىجالل جلٌل خلٌل العزاوي330

1364بؽدادجالل حسن الزم علوان331

3400األنبارجالل طه محمود ناصر332

1554دٌالىجالل عبد هللا خلؾ الربٌع333ً



3585بؽدادجالل فاخر سلمان امٌن334

3182كركونجالل لادر عبد هللا شرٌؾ335

1365كركونجلٌل ابراهٌم محمود مطلن336

3547كركونجلٌل إسماعٌل احمد فتاح337

1131بؽدادجلٌل جندٌل كرٌم البٌضان338ً

2563بؽدادجلٌل حاجً علً حٌدر339

3329بؽدادجلٌل خزعل حمود متعب340

2585بؽدادجلٌل شعٌب صبٌح الجوران341ً

2954كركونجلٌل دمحم شرٌؾ دمحم342

2388مٌسانجمال جاسم أمٌن شرٌؾ العبٌدي343

2471البصرةجمال حامد عبد الخضر344

1542بؽدادجمال حسن علً ؼسٌم العتاب345ً

3705بؽدادجمال خضٌر حسٌن الجناب346ً

2241كربالءجمال رضا مخٌؾ عطٌة347

3468بؽدادجمال عباس حسٌن348

1686ذي لارجمال كامل فرحان خلٌبص349

2451بؽدادجمال كرٌم احمد جاسم350

1775بؽدادجمال محسن علً احمد الهاشم351ً

1900صالح الدٌنجمال نوري احمد آل لادر352

2648بابلجمٌل إبراهٌم ردٌؾ خٌر هللا الكبٌس353ً

2752صالح الدٌنجمٌل إبراهٌم صالح حمد354

1865البصرةجمٌل جاسم حذٌه الشبٌب355ً

2185ذي لارجمٌل زؼٌر ماهود دخٌل356

1953نٌنوىجمٌل صالح الدٌن جمٌل رمضان357

3548كركونجنار نامك حسن احمد358

2921أربٌلجنان بولص كوركٌس بٌثون359

1780بؽدادجنان عبد االله علً حمود360

3140بؽدادجنان فرحان طعمة عٌسى361

3396نٌنوىجنان هاشم عبد العزٌز عبد الؽفور362

2103البصرةجنان ٌونس دمحم حسٌن363

3526كركونجنور نامك حسن احمد364

2178دهونجنٌنة كٌوركٌس شمعون ٌونان365

2373بؽدادجواد جخٌم حسٌن العبودي366

1495بؽدادجواد عبد الحسٌن وادي حسٌن367

2397بؽدادجواد عبد الكاظم فرحان شراد الزٌدي368

1098بابلجواد عبد الكاظم محسن حسن369

2147بؽدادجواد كاظم الحطاب370

1687الدٌوانٌةجواد كاظم جبر وناس الشرهان371ً

3359كربالءجواد كاظم حسن العكٌل372ً

1103بابلجواد كاظم حسون شبٌب373

2277بؽدادجواد كاظم حسٌن حمادي374

3139بؽدادجواد كاظم خلؾ شالل375



2771بؽدادجواد كاظم ؼلوم زك376ً

3607بؽدادجواد كاظم فرحان حسٌن الساعدي377

2362بؽدادجواد محسن خلؾ378

1801ذي لارجواد مشاري عودة خٌري المنتفج379ً

3684بؽدادجواد مطر رحمة عبد هللا الموسوي380

3154نٌنوىجوانا احسان ابلحد381

1065بؽدادجودت كاظم جالً عبٌدة382

3115أربٌلجورجٌنا بهنام سلٌم حبابة383

3577نٌنوىجوزٌؾ حنا ٌشوع جرجٌس384

3307كركونجٌمن عادل حمٌد فتاح385

1366كربالءحاتم عباس بصٌلة حمزة386

1652البصرةحاتم عبد رزاق العمٌل387ً

1555نٌنوىحارث معد احمد حمدون388

2214بؽدادحازم ابراهٌم علً ناٌؾ389

2174نٌنوىحازم خلٌل ذنون خالد390

2981ذي لارحازم رشن حسونً شذر التمٌم391ً

3384ذي لارحازم عجٌل عبٌد المتروك392ً

3223الدٌوانٌةحازم كاظم بالل حمزة393

2995كركونحازم ناظم فاضل علً الصالح394ً

1166بؽدادحافظ بالر تمً  حافظ395

2370بؽدادحافظ دمحم عباس  دروٌش396

3051االنبارحافظ مخلؾ مخٌبر احمد397

3501الدٌوانٌةحاكم عبد مظلوم عبد هللا الحداد398

3440ذي لارحامد ثامر عواد جٌاد المسفر399

1012بؽدادحامد حسن موسى الٌاسري400

2852االنبارحامد حسٌن عبٌد حمد401

1172بابلحامد خضٌر ٌوسؾ راشد الشمري402

2784بؽدادحامد خنجر جالً مسٌر403

3508الدٌوانٌةحامد سرمن حسن جبارة404

2180دٌالىحامد صالح جاسم دمحم المٌس405ً

1633مٌسانحامد عبد الحسٌن حمٌدي مانع406

1367البصرةحامد عبد الصمد حماد407

3101الدٌوانٌةحامد عبٌد ناصر حسون408

2021متوفى عام 2146المثنىحامد فاضل حاشوش409

1330بابلحامد كعٌد حمٌد بنٌان الجبوري410

2889ذي لارحامد مجٌد فارة عبد هللا الشطري411

1013نٌنوىحامد دمحم حسٌن حٌدر البٌات412ً

1582البصرةحامد ناصر عبود الظالم413ً

1860البصرةحبٌب سالم حمد السامر414

1212ذي لارحبٌب ناٌؾ ؼضٌب عٌسى االزٌرجاوي415

2430نٌنوىحجً خالت حجً كوج416ً

1326بؽدادحذام بدر حسٌن417



1143بؽدادحذام ٌوسؾ طاهر صالح418

1807المثنىحربً علٌوي حسٌن عبٌد419

1803نٌنوىحسام الدٌن إسماعٌل ٌاسٌن420

2459كركونحسام الدٌن نجم رحمان أحمد421

1277البصرةحسام لطٌؾ طعمة شرٌؾ422

3535أربٌلحسام ٌاسٌن عز الدٌن لصاب423

2349بؽدادحسب هللا ٌحٌى جاسم دمحم424

3698بؽدادحسب جعفر أبو جناح425

2695بؽدادحسن احمد حسن سمارة426

3186كركونحسن جمعة دمحم427

3587بؽدادحسن حاتم طراد فٌاض428

3423بؽدادحسن حمادي زبون خلؾ429

3330بؽدادحسن حمد هللا عبد احمد430

2678كركونحسن حمدي شكور431

2391كربالءحسن داود سلمان سلطان432

3031بؽدادحسن داود دمحم433

3087بؽدادحسن رحٌم علٌوي الخرسان434

2814البصرةحسن رشم علن435

1252البصرةحسن زبون موسى العنزي436

1296البصرةحسن ساجت عفات437

2666البصرةحسن سامً عبد الهادي عبد الجبار العبد هللا438

1297واسطحسن سلمان عباس جاسم الدباغ439

1688الدٌوانٌةحسن صكبان عبد الحسن جٌاد440

2549بؽدادحسن عاتً حٌدر فرحان441

1906النجؾحسن عبد األمٌر عبد الصاحب جواد442

2624ذي لارحسن عبد الرزاق حسٌن علٌوي443

1690ذي لارحسن عبد الؽنً عبد علً حمادي444

3720المثنىحسن عبد الهادي حسن445

1689ذي لارحسن عبد حمود البصام446

3646بؽدادحسن عبد راضً جبار الفرٌج447ً

1041كربالءحسن عبٌد عٌسى جواد448

1855ذي لارحسن علً حسٌن شنون الشنون449

1014بؽدادحسن علً عبد الحسٌن دمحم450

2440كركونحسن علً دمحم كاظم451

1957بؽدادحسن فلٌح هادي حسٌن452

3059مٌسانحسن فوزي داؼر شمشٌر453

2927بؽدادحسن لاسم حسن مزبان السودان454ً

2694بؽدادحسن لاسم مطشر عطٌة455

3582مٌسانحسن لاسم هادي حمادي456

3283كربالءحسن كاظم حسن ظاهر457

1155بابلحسن كاظم خضٌر عباس 458

3680بؽدادحسن كاظم صرع عبد البدٌري459



2412بؽدادحسن كرٌم عات460ً

1806مٌسانحسن دمحم سعودي عبد السادة461

2090نٌنوىحسن دمحم سعٌد اسماعٌل462

2595مٌسانحسن مشتت سلمان منشد463

1673المثنىحسن مندل عبد هللا حسن464

3070دٌالىحسن مهدي هادي علوان465

1063صالح الدٌنحسن هاشم موسى رضا دمرج466ً

1274البصرةحسن هانً حسن لفتة الكنعان467ً

2594مٌسانحسن وهٌب جبر دمحم 468

3321النجؾحسنٌن حسن ثوٌنً  دمحم لفطان469

2573بؽدادحسنٌن ؼازي لطٌؾ فتاح470

2105بؽدادحسٌب سلمان خلؾ عبد الرضا الشرٌف471ً

2293كركونحسٌن احمد عبد هللا عل472ً

1827ذي لارحسٌن باسم مجبل ٌاسٌن الحرب473ً

1691مٌسانحسٌن جابر عالوي هاشم474

2592مٌسانحسٌن حرٌر اسماعٌل كاظم475

1154بابلحسٌن حسان عبد زٌد عثمان الجناب476ً

3285بابلحسٌن خلٌل عبد الحسن عناد477

3235بؽدادحسٌن خمٌس علوان478

1515نٌنوىحسٌن رحٌم عبد هللا حسٌن479

3415بؽدادحسٌن رشٌد انؽٌمش مهدي480

1928كربالءحسٌن رضا حسٌن عل481ً

3198بؽدادحسٌن سٌاب حاجً الجبوري482

2764بؽدادحسٌن صباح إبراهٌم بالل483

2842صالح الدٌنحسٌن عباس حسٌن دمحم لٌزاد484

2745ذي لارحسٌن عبد الخضر عٌال ؼوزي485

1867البصرةحسٌن عبد الزهرة مجٌد486

2493الدٌوانٌةحسٌن عبد السادة جاسم دمحم عطٌة487

2392بؽدادحسٌن عبد علً اجرٌدي لفتة488

1813بؽدادحسٌن عالوي ابو كذلة طلن489

2021متوفى عام 2768كربالءحسٌن علً الجبوري490

2383بؽدادحسٌن علً جبار كاصد491

2664النجؾحسٌن علً رهٌؾ حسٌن االسدي492

2021متوفى عام 1507دٌالىحسٌن علً عبد البعموب493ً

1015بؽدادحسٌن علً عبد الحسٌن ٌونس494

2266كربالءحسٌن علً عبد حسون495

2972بؽدادحسٌن علً عبٌد كاظم496

2778بابلحسٌن علً عوفً حسن497

1883النجؾحسٌن علً عٌسى498

2963كركونحسٌن عمر صالح محمود499

2508بؽدادحسٌن عٌال عبد علً راشد500

1243البصرةحسٌن فالح نجم501



2254بابلحسٌن كاطع جار هللا حسٌن502

1890النجؾحسٌن لفتة حافظ جاسم الؽزي503

3131بابلحسٌن مبدر منجً عزٌز االعرج504ً

1321بؽدادحسٌن دمحم شرٌؾ دمحم505

1308بؽدادحسٌن دمحم عجٌل حاذور506

2518الدٌوانٌةحسٌن دمحم علً حسٌن الرازل507ً

2839صالح الدٌنحسٌن محمود ولً عل508ً

1284واسطحسٌن موسى جنكٌر مراد509

1905النجؾحسٌن ناصر جبر مشٌري510

3249ذي لارحسٌن نعٌمة محسن ثجٌل511

1215بابلحسٌن نهابة خلؾ حمزة512

1163بؽدادحسٌن ٌاره أحمد الجاؾ513

3326بؽدادحسٌن ٌعموب كاظم الحمدان514ً

3048صالح الدٌنحسٌن ٌوسؾ محٌمٌد زوٌد515

3309كركونحسٌن ٌونس حكمت عثمان516

1149بابلحسٌنة عباس بنٌان حسن517

2057مٌسانحطاب ادهٌم سهر سلمان518

3157كركونحكمت جواد أحمد دمحم519

2053أربٌلحكمت عبوش كوركٌس حنوش520

2701كركونحكٌم صابر اسماعٌل جاالن 521

1792بؽدادحلٌمة خلٌل علً محمود522

1783بؽدادحماد خلؾ شاٌع حمود523

3219االنبارحمد شهاب حمد شٌحان الفهداوي524

1079صالح الدٌنحمد محمود دمحم عبد هللا الدوخ525ً

3173بؽدادحمدان طاهر جناح سهم526

1844صالح الدٌنحمدي حمٌد ٌوسؾ حبٌب527

1516بؽدادحمدي عبد الواحد أحمد عبد هللا528

3229بؽدادحمدي مخلؾ ؼفٌر عبد المادر529

3386ذي لارحمدٌة عبد علً حسٌن عباس530

3152الدٌوانٌةحمزة خطار كاظم عبد531

1370البصرةحمزة راضً خلؾ532

2502الدٌوانٌةحمزة فاضل ٌوسؾ سعدون533

1119بابلحمزة فٌصل مردان 534

2497الدٌوانٌةحمزة كامل خطار حمزة535

1496كربالءحمود حسٌن نعٌمة جبارة536

3667ذي لارحمٌد الشٌخ فرج عٌسى االسعداوي537

2716البصرةحمٌد أحمد حمدان التمٌم538ً

1963بؽدادحمٌد جاسم موسى فلن السوٌعدي539

1290واسطحمٌد حسن جعفر عل540ً

2283بؽدادحمٌد حسن محسن سالم541

3041بؽدادحمٌد خنٌصر حمود  مزبان الساعدي542

3047صالح الدٌنحمٌد صالح عالوي خضر543



3726الدٌوانٌةحمٌد طاهر حسٌن العلً خان544

3360بؽدادحمٌد عبد الرضا عمران سعٌد545

1875النجؾحمٌد عبد الواحد حسن عالوي العبادي546

1556نٌنوىحمٌد عبد الوهاب حسن حمد547

3708بؽدادحمٌد عنبر فجر الخوٌلدي548

1302واسطحمٌد ؼضبان جابر دشمان549

3685بؽدادحمٌد لاسم فنجان عبد الربٌع550ً

1912النجؾحمٌد لفتة دخٌل الحرٌزي551

2511بؽدادحمٌد محسن سلطان السودان552ً

3724بؽدادحمٌد دمحم هاشم المالك553ً

3402كربالءحمٌد موسى مهدي هدٌمه554

2989الدٌوانٌةحمٌد نعمة عبد سلمان555

1660بابلحمٌد ٌحٌى حمزة سراب556

3096البصرةحمٌدة لاسم بندر557

1795بؽدادحنون مجٌد جٌاد مزبان558

3428بابلحوراء مٌثم عبود جاسم559

2660بؽدادحوراء ٌوسؾ خٌر هللا خنجر560

2577بؽدادحٌاة عباس حمزة صبح561ً

3012ذي لارحٌدر احمد عبد الصاحب عبد االزٌرجاوي562

2884ذي لارحٌدر جبر شالكة جبر563

1940كربالءحٌدر جمعة العابدي564

2333بابلحٌدر جواد كاظم مرٌود العمٌدي565

1282واسطحٌدر حاشوش فضٌلة حمود العماب566ً

3486بؽدادحٌدر حمٌد جعفر وادي567

2762ذي لارحٌدر خشان ٌاسٌن عل568ً

3445ذي لارحٌدر دوشً جاسم بشٌت569

3379ذي لارحٌدر سالم حسن علً الدبوس570

2243كربالءحٌدر عاشور حمودي شبٌب571

3254ذي لارحٌدر عبد الجلٌل حبٌب زؼٌر572

1772ذي لارحٌدر عبد الخضر معارج عزٌز573

3019ذي لارحٌدر عبد الرحٌم خلؾ فاطس574

1581البصرةحٌدر عبد الرضا مهدي السعد575

3444ذي لارحٌدر عبد السادة جاسم عرٌب576ً

2007بؽدادحٌدر عبد السالم صرٌوط مهتلؾ577

2120بؽدادحٌدر عبد المحسن مهدي حسن578

3472البصرةحٌدر علً كرٌم579

3414ذي لارحٌدر عودة كرٌم580

1298واسطحٌدر ؼازي سلمان موسى581

1693المثنىحٌدر كاظم عباس صالح582

1644مٌسانحٌدر مانع ناصح عبود الحجاج583

3074بابلحٌدر محسن فهد حمود الربٌع584ً

3704المثنىحٌدر دمحمعالج الظالم585ً



2344نٌنوىحٌدر محمود عبد الرزاق ٌونس586

3383ذي لارحٌدر ناشً حسن دبس ال شنان587

3257ذي لارحٌدر نعٌس عبود مهاوش588

3610بابلحٌدر هاشم فاضل فٌحان589

2997المثنىخالد جمال هاشم عل590ً

2654بابلخالد حسٌن عبد هللا مطرود591

2767دٌالىخالد حسٌن علً داحً العزاوي592

3255ذي لارخالد حوٌر شمس شؽتاب593

2770بؽدادخالد حٌدر دمحم وادي594

1246البصرةخالد خضٌر خلؾ زٌارة الصالح595ً

2431نٌنوىخالد خالت حجً كوج596ً

2528بؽدادخالد شوٌش حمد محٌسن597

2619ذي لارخالد صبر سالم لفتة الؽرٌباوي598

3481بابلخالد عبد األئمة سعٌد599

2162بؽدادخالد عبد الرحمن حسن600

1814االنبارخالد عبد الرحمن حسٌن عل601ً

3403بؽدادخالد عبد الزهرة مهدي حسن602

2696كربالءخالد علً عبود جواد 603

1517دٌالىخالد علً ٌاس المكدم604ً

3570بؽدادخالد عودة وادي بازاؼا605

3189كركونخالد كاوٌس لادر حمد606

2939كربالءخالد مهدي حسٌن عباس 607

3487صالح الدٌنخالد موسى سعٌد الجمٌل608ً

2935بؽدادخالد ناجً ناصر علً آل ناصر609

2331بؽدادخالد نعمة محسن شاط610ً

1199دٌالىخالد هادي مجٌد آل ٌحٌى611

2429نٌنوىخالدة خالت حجً  كوج612ً

1372كركونخالدة دمحم عبد هللا سعٌد613

2959اربٌلخانزاد علً حسٌن علً مراد614

2434نٌنوىخدر خالت حجً كوج615ً

3046صالح الدٌنخدٌجة ادري دمحم شلش616

3651كربالءخدٌجة عبد الحسٌن حبٌب عبد هللا617

2796نٌنوىخزعل فتحً زٌدان حسن618

1828ذي لارخضر خمٌس جبر طالل619

3460بابلخضٌر عباس دانة خضٌر الزٌدي620

1374كربالءخضٌر عباس دروٌش محسن621

3465بؽدادخضٌر عباس عبد عوٌد الزبٌدي622

1224دٌالىخضٌر عباس محمود ٌاسٌن العزاوي623

1919بؽدادخضٌر فلٌح حسن عرٌان الزٌدي624

3091البصرةخلدون خالد جبار زامل السراي625

1206األنبارخلؾ دلؾ مهاوش عبد الحمٌد الحدٌث626ً

3636البصرةخلود جبار الشطري627



2888ذي لارخلود جواد حسٌن فرحان628

2874نٌنوىخلٌل شكري هٌاس سلٌمان629

3563كربالءخلٌل عبد الرحمن مهدي جواد الطٌار630

3446ذي لارخلٌل عكار رسن شلٌج الحاج فٌصل631

2021متوفى عام 1082بؽدادخلٌل دمحم ابراهٌم632

2306ذي لارخلٌل مزهر  حداد صالح الؽالب633ً

3123نٌنوىخمٌس خضر طٌمش فنش634

2352البصرةخولة جاسم دمحم الناه635ً

1967بؽدادخٌال دمحم مهدي الجواهري636

2794نٌنوىخٌري شٌت شكر637

2500الدٌوانٌةخٌري عباس حسن رحمان638

1964نٌنوىدانٌال شابو سواللا639

1851بؽدادداود سالم جبار بدٌوي640

2712بؽدادداود سلمان عامر مشكور641

2061ذي لارداود سلمان مطلن الشوٌل642ً

3098البصرةداود سلٌمان عبد الرزاق643

2516نٌنوىداود سلٌمان مصطفى لبػ644

2265بؽداددجلة أحمد دمحم عبود السماوي645

1760نٌنوىدرٌد سعٌد لاسم ٌحٌى646

3513الدٌوانٌةدرٌد عبد الجلٌل عبد األمٌر الشاروط647

1838بؽداددرٌد فاضل احمد حسٌن الخفاج648ً

3524كركوندالور شرٌؾ كرٌم حمزة649

3244صالح الدٌندلة حسٌن علٌوي كبٌس650ً

1043بؽداددٌار دمحم شرٌؾ651

3135صالح الدٌنذر شاهر اسماعٌل عبد هللا652

1646مٌسانذكرى لعٌبً كاظم السدخان653

3116كركونذكرٌات عبد هللا فتحً خضٌر654

3275كركونذو الفمار ٌلدرم مصطفى صالح655

1205بابلذٌاب إبراهٌم شاهٌن الربٌع656ً

2014بابلذٌاب مهدي محسن حسون657

2492الدٌوانٌةراسم عبد االمٌر جبار عبٌد658

1610االنبارراسم عبد المادر شاهر عبد العزٌز659

1518بؽدادراضً محسن داود سلمان حرٌش660

1941بؽدادرافد عزٌز كاظم دعٌج661

2327البصرةرافع بندر خضٌر شٌاع662

2363بؽدادراوٌة جبار حسن جوٌد الربٌع663ً

3380ذي لاررائد جمٌل عكلو رسن664

1853بؽدادرائد عمر عباس665

2337بابلرائد كاظم جبر النافع666ً

2478بؽدادرائد دمحم نوري667

3467بؽدادرباب هاشم حسٌن حسن668

3591بؽدادرباح نوري عبد الجلٌل669



2360بؽدادرجاء عبد الزهرة عذٌر عبد670

2677كركونرجب حمدي شكور عباس بربر671

1377بؽدادرجب عبد الرضا معٌن672

1697الدٌوانٌةرحمن ؼركان عبادي طرار673

3432مٌسانرحٌم حمد علً حنظل674

3354مٌسانرحٌم خلؾ رسن زوٌن675

2067بؽدادرحٌم خلؾ مزعل سفٌح676

1543مٌسانرحٌم زاٌر كاظم الؽانم677ً

2068واسطرحٌم عبد علً فرحان صالح678

3034مٌسانرحٌم علً حسٌن مبارن679

1676المثنىرحٌم علً كروع عبٌد680

1562بؽدادرحٌم كوكز خلٌل عل681ً

2498الدٌوانٌةرحٌم مجٌد موسى عبد الخٌاط682

3509الدٌوانٌةرزاق عبد الكاظم دهش سعدون683

2423ذي لاررزاق عبد جبارة امٌن الزٌدي684

2341بؽدادرزاق عداي سٌد عباس685

1949النجؾرزاق محمود حسٌن الحكٌم686

1276البصرةرزاق منهل كناص ناصر687

2294كركونرزكار كاكه مٌر دمحم688

2432نٌنوىرزكً جولً حسن حج689ً

2575ذي لاررسمٌة محٌبس زاٌر ربٌح690

2318بؽدادرسول دمحم رسول فرج هللا691

2876نٌنوىرشا طالل حسن عبد الرحمن692

3663صالح الدٌنرشا فاضل موسى سهٌل693

3240صالح الدٌنرشدي طالل لطٌؾ هندي694

3703صالح الدٌنرشدي عطٌة حٌمد التكرٌت695ً

3271كركونرشٌد أحمد صابر كرٌم696

3719المثنىرشٌد بانً شنان جبر الظالم697ً

2487ذي لاررشٌد حمٌد كرٌم دمحم698

1707بابلرشٌد هارون علٌوي مطرود699

3559بؽدادرضا جعفر صادق محسن700

2600واسطرضا حبٌب عبد ابراهٌم الحٌواي701

1648كربالءرضا كاظم الخفاج702ً

2515نٌنوىرضا محسن رضا عل703ً

3483بؽدادرعد أحمد علً شهاب704

2729بؽدادرعد جلوب محسن خلؾ الصاف705ً

2496الدٌوانٌةرعد رحمن محًٌ ساٌر706

1614مٌسانرعد زامل مرٌود حسن707

1618مٌسانرعد شاكر عبد الرزاق708

3382ذي لاررعد علً تجً كرٌم ال كرٌم الناش709ً

1139نٌنوىرعد فاضل حمزة مصطفى710

2588بؽدادرعد كرٌم عزٌز711



2150بؽدادرعد موسى جعفر دخٌل الدخٌل712ً

2013بؽدادرؼد عبد الزهرة لاسم شخنوب713

2507بؽدادرؼد ؼالب علً السهٌل714

2166بؽدادرفاه لاسم دمحم أمٌن اإلمام715ً

2780كربالءرفعت أحمد علً عبد الرحٌم المنوف716ً

3111كركونرفعت صالح امٌن مولود717

1123بؽدادرفعت مرهون حسن دروٌش الصفار718

3064كربالءرلٌة دمحم صادق موسى719

3692بؽدادرلٌة محمود جاسم الخزرج720ً

2473بابلركن الدٌن ٌونس حمادة عل721ً

2003نٌنوىرلى براق ٌحٌى رجب722

1056صالح الدٌنرمزي ناجً حسٌن مال الٌاس723

2099نٌنوىرمزي هرمز سواللا متً ٌاكو724

3160كركونرمزٌة حبٌب توفٌك عباس725

3613صالح الدٌنرمضان علً عبود عل726ً

3536كركونرمضان دمحم كرٌم لادر زمدار727

1584البصرةرمضان مهلهل سدخان حسن728

2353بؽدادرنا صباح خلٌل729

2048أربٌلره وه ند بولص كوركٌس بٌثون730

3183كركونروبار نوزاد دمحم رشٌد731

2655دهونروبٌن هاشم شموئٌل ٌوسؾ732

3191كركونرونان عبد الرحمن عبد هللا عزٌز733

3416بؽدادرؤى زهٌر جعفر علوان شكر734

2755صالح الدٌنرٌاض جابر مرعً حسن735

2558بؽدادرٌاض جباري شهٌل دمحم736

2486ذي لاررٌاض جهاد جاٌد علوان737

3144بؽدادرٌاض داخل جاسم سلطان738

1945االنباررٌاض شالل صداع حرج 739

1937بابلرٌاض صبٌح ؼرٌب عبد هللا الشمري740

1585البصرةرٌاض عبد الواحد صٌهود741

2674كركونرٌاض عزٌز حسن عثمان742

3451بؽدادرٌاض فاخر نكال مهاوي الفهد743

2348بابلرٌاض دمحم جبر عواد744

2026بؽدادرٌاض مكً فٌحان ؼال745ً

2879نٌنوىرٌاض ممدوح جمال عزٌز746

3224بؽدادرٌسان صدام حسن عنٌس747ً

1979نٌنوىرٌم دمحم طٌب حامد عبد هللا748

3629كركونزاهر مجٌد امٌن سعٌد749

3581بؽدادزاهر موسى اورٌور مدلول750

2721البصرةزبٌدة مسلم حسب حسٌن751

3375بؽدادزعٌم عبد السادة منشار محٌسن النصار752

1378كركونزكً دمحم صالح عل753ً



2641كركونزكً هادي دمحم مال754ً

3433مٌسانزهراء ثائر فٌصل ٌونس755

3028بؽدادزهراء طالب حسن حسن756

2510بؽدادزهرة إبراهٌم حسون ؼاكة757

3710بابلزهٌر اسماعٌل دمحم حسٌن المطٌري758

2635نٌنوىزهٌر بهنان جرجٌس بهنام بردى759

1916النجؾزهٌر ؼازي زاهر760

1105بابلزهٌر دمحم حسن مهدي761

1699المثنىزهٌر هادي الرمٌث762ً

2652الدٌوانٌةزهٌر هداد سلمان فنجان763

1239دهونزوزان صالح عبد هللا نجم الٌدن الٌوسف764ً

3669دهونزٌا شٌبا خوشو شٌبا765

3592بؽدادزٌاد جسام دمحم محمود766

2965كركونزٌاد عبد االله جاسم عبد هللا767

1675المثنىزٌد عبد الشهٌد دحام عبد هللا768

3434بؽدادزٌنب حسن مخلؾ عبود الدلٌم769ً

3615المثنىزٌنب ساطع عباس سلمان الجبوري770

1209بؽدادزٌنب صافً عباس خلؾ771

3142بؽدادزٌنب عبد الكرٌم حمزة الخفاج772ً

1655بابلزٌنة كفاح علً دمحم الشبٌب773ً

1877نٌنوىزٌنل دمحم وٌس ابراهٌم774

2368بؽدادساطع راجً عبٌد775

2071االنبارساطع طه الطٌؾ حسٌن776

1161بابلساطع محمود مجٌد علوان777

2421بؽدادسافرة جمٌل حافظ ال عرموش778

2240بؽدادسافرة ناجً جاسم ركبان779

3554كركونساالر إسماعٌل سمٌن امٌن 780

2093نٌنوىساالر داود مراد حج781ً

1018بؽدادسالم بخشً خدادا دمحم782

1505دٌالىسالم حسٌن الزٌدي صالح783

2647بابلسالم حمٌد سلمان حمد784

1992نٌنوىسالم صالح سلطان ابراهٌم785

دٌالىسالم عباس منشد جبل الكرخ786ً

1870البصرةسالم محسن مهدي787

2692نٌنوىسالم دمحم نجم عل788ً

2228دٌالىسامان جلٌل إبراهٌم دمحم الجمور789

1379كركونسامً ابراهٌم احمد حسٌن790

1141بؽدادسامً أؼا أبو طالب عبد هللا الٌاسري791

3220بؽدادسامً حسن دمحم البدري792

1380كركونسامً شهاب احمد جاسم793

3071الدٌوانٌةسامً عبد الحسٌن ٌاسٌن سوادي794

1381كركونسامً عز الدٌن دمحم خلٌل بٌرلدار795



3474بؽدادسامً عالوي كاظم796

1261البصرةسامً علً جبار ماجد797

3521نٌنوىسامً فرٌك عزٌز نوري البرواري798

1810صالح الدٌنسامً ندا جاسم دمحم799

2458كركونستار احمد عبد الرحمن محمود800

2112بؽدادستار جبار عبد وادي الدراج801ً

2446بابلستار عبد الرضا زكم عل802ً

2964كركونستار عبد هللا احمد803

2479بؽدادستار عودة سلمان عبد الحسن804

3153مٌسانسجاد مٌثم طاهر فلٌح805

3338بؽدادسجال عبد الوهاب داود جواد806

1586البصرةسحر أحمد دمحم السعد807

1700ذي لارسحر صبار شالل جهل الشام808ً

1701كركونسحر عبد الجبار دروٌش رضا809

1616البصرةسراج دمحم ٌعموب جاسم810

3504الدٌوانٌةسرحان جفات سلمان شنٌن811

1768بابلسرمد عبٌد بلٌبل عل812ً

2643كركونسرمد عواد أحمد دمحم813

1383كركونسعاد حسن عبد رسن814

2975بؽدادسعاد خلؾ منشد خلٌفة815

2614صالح الدٌنسعد جرجٌس سعٌد حدٌد816

2245بؽدادسعد حردان جبار817

2163مٌسانسعد حسن عٌسى عوف818ً

1301واسطسعد حمٌد علً حسن الواسط819ً

1776المثنىسعد سباهً علٌوي جاسم820

1081بؽدادسعد سعٌد رشٌد821

1884النجؾسعد صاحب عبود محسن الشام822ً

2462بؽدادسعد صاحب دمحم كرٌم دمحماوي823

1849كربالءسعد عبد الكاظم ساجت سمرمد824

2930بؽدادسعد عبد علوان الرماح825ً

1702بابلسعد علً عبد محمود المرشدي826

1942بؽدادسعد عودة رسن عل827ً

1336بابلسعد دمحم حسٌن جلوب الحداد828

2225نٌنوىسعد دمحم حسٌن عل829ً

2154بؽدادسعد دمحم علً جاسم830

2021متوفى عام 2359بؽدادسعد مطر عبود831

1016بؽدادسعد ٌاسٌن ٌوسؾ سعٌد832

2104مٌسانسعدون جبار حسٌن مزعل البٌضان833ً

1235دٌالىسعدون شفٌك سعٌد سعدون834

1832بابلسعدون محسن كاظم عبٌد المدحت835ً

3635بؽدادسعدون دمحم إسماعٌل علً الحدٌث836ً

1384كركونسعدون نور الدٌن حسن خازانج837ً



1175بؽدادسعدون هلٌل حطاب كحٌط838

1824بؽدادسعدي سبع خمٌس839

1115بابلسعدي عبد اللطٌؾ  عبود جاسم الخفاج840ً

1286واسطسعدي فهد خضٌر النعٌم841ً

2346بؽدادسعدي كرٌم عبد احمٌد842

1666المثنىسعدٌة ناجً علً عكلة843

1520بابلسعود عبٌد بلٌبل عل844ً

1375البصرةسعٌد جاسم األسدي845

1911النجؾسعٌد حمودي لنبر846

2300كربالءسعٌد حمٌد كاظم وناس847

3515كربالءسعٌد رشٌد مجٌد زمٌزم848

2992بؽدادسعٌد عبد الهادي المرهج849

2903بؽدادسعٌد عبد علً روضان نجم850

2571النجؾسعٌد عدنان دمحم عبود851

3381ذي لارسعٌد ٌاسٌن جواد جعفر الجعفر852

3762أربٌلسعٌد ٌالو هرمز ٌالو853

1328صالح الدٌنسفانة شعبان اسماعٌل صاف854ً

3246صالح الدٌنسكرة علً ابراهٌم كبٌسً الجبوري855

1385كركونسكٌنة دمحم هادي لول856ً

1769صالح الدٌنسكٌنة مهدي كاظم موسى857

3138بؽدادسالم كاظم شجر عرمان858

2805الدٌوانٌةسالم كاظم علً خلؾ االوس859ً

2073بابلسالم دمحم عباس خضٌر حربة860

1387كربالءسالم دمحم عبد الحسن مهدي861

1097بابلسالم مكً حسن عبد السادة862

1388كربالءسالم مهدي مسعود حسن863

1950بؽدادسالمة حمادي عالوي الصالح864ً

3671أربٌلسلمان داود اوراهم داود865

2021متوفى عام 2264بؽدادسلمان داود دمحم866

3185كركونسلمان سلٌمان دمحم خورشٌد867

3171بؽدادسلمان عبد الواحد كٌوش فٌاض868

1271البصرةسلمان كاصد حالوب869

3606كربالءسلمان هادي مهدي سلٌمان آل طعمة870

3080كربالءسلوى احمد حسٌن سوٌدان871

2230كركونسلوى جرجٌس سلمان حمٌد872

2748صالح الدٌنسلوى ٌاسٌن جالب فوزان873

3105الدٌوانٌةسلٌم جواد كاظم حسٌن874

2201األنبارسلٌم داود ؼزٌل ضاٌع875

2645نٌنوىسلٌمان خدر سلٌمان حسن876

1201دٌالىسلٌمان داود مجٌد البكري877

1389كربالءسلٌمة سلطان نور عباس الفتالوي878

1127بؽدادسمرلند حمودي ؼالم عبد العظٌم الجابري879



3262كركونسمكو بهروز دمحم عل880ً

3347كركونسمكو دمحم معروؾ881

3341صالح الدٌنسمٌة أحمد خلٌل  حبوش882

1019بؽدادسمٌة رٌحان حسن883

2662النجؾسمٌة علً رهٌؾ حسٌن االسدي884

1144صالح الدٌنسمٌر حسٌن ولً فتاح885

1664بؽدادسمٌر حمٌد عل886ً

1499بابلسمٌر داود سلمان بلعوط الجمٌل887ً

2746ذي لارسمٌر صالح مهدي صالح888

3676أربٌلسمٌر صبري شابا إٌلٌا889

2680دٌالىسمٌر عبد الرحٌم وهٌب أؼا890

3032مٌسانسمٌر عبد الكرٌم ابراهٌم سلٌم891

2122بؽدادسمٌر كاظم خلٌل ؼضبان892

1833االنبارسمٌر محمود حسن حسٌن893

2702كركونسمٌرة احمد رشٌد مصطفى894

1390كركونسمٌن دمحم أمٌن مصطفى895

1114بابلسناء حمود دمحم عبد الحسٌن األعرج896ً

2946بؽدادسناء عبود دمحم897

1764كركونسنان عبد العزٌز عبد الرحٌم أمٌن898

3624بؽدادسند فؤاد دمحم حسون899

3095البصرةسهاد كاظم بندر الزركان900ً

2787بؽدادسهام عبد المجٌد أحمد دمحم901

1391كركونسهى ٌونس سلمان خلؾ902

2253بؽدادسهٌل نجم عبد حسٌن علوان903

3324السلٌمانٌةسوران عبد هللا حمه خان904

3298صالح الدٌنسوسن هادي جعفر عل905ً

3258كركونسوالؾ لاسم خلٌل أومر906

1219السلٌمانٌةسٌامند هادي حمه خورشٌد جوهر907

3108كركونسٌران دمحم دمحم أمٌن908

2703كركونسٌروان عادل محًٌ الدٌن909

3261كركونسٌروان محمود صالح عبد هللا910

1563نٌنوىسٌؾ الدٌن جمٌل شهاب احمد911

2292كركونسٌؾ الدٌن صابر إسماعٌل ابراهٌم912

3475بؽدادسٌؾ دمحم جعفر بالر913

3493األنبارشاكر حسٌن حمٌد شٌمان األنباري914

3588األنبارشاكر حمٌد عبد هللا علً المشهدان915ً

1878النجؾشاكر حٌدر شاكر916

1623مٌسانشاكر داخل ولً بدن ول917ً

1703ذي لارشاكر رٌكان شخٌر وادي الؽزي918

3454كربالءشاكر عبٌد راضً محسن الموسوي919

2055نٌنوىشاكر مجٌد سٌفو سمعان920

2270نٌنوىشاكر محمود خلٌل ابراهٌم921



1122بؽدادشاكر محمود طه جاسم922

3109كركونشامل لادر حمٌد عل923ً

2409كركونشاهٌن ابراهٌم عبد الحكٌم عبد العزٌز924

1392كركونشاهٌن لادر سعٌد دمحم بٌرلدار925

2220بؽدادشذى سلمان عبادة علوان926

1393كركونشذى عسكر نجؾ احمد927

1156بابلشرٌؾ هاشم عبٌد محسن928

2324البصرةشفٌع مرتضى عودة عل929ً

1773بابلشكر حاجم سلطان عل930ً

2399كركونشكر خلٌفة دمحم خورشٌد931

2894بؽدادشكٌب كاظم سعودي خلٌل932

1876النجؾشالل عباس جودي حمود عنوز933

2476بؽدادشمخً جبر عكال تحسٌن الشوٌل934ً

2915كركونشمس الدٌن صالح خضر رضا كوزه ج935ً

3209نٌنوىشهاب احمد سمٌر936

3242صالح الدٌنشهد مولود ذاكرعبد العزٌز الرفاع937ً

2398كركونشوان مجٌد كرٌم خدر938

2411بؽدادشولً كرٌم حسن شهاب939

1394كركونشٌرزاد طاهر بابا عل940ً

2286دٌالىشٌماء نوري حسون ؼفور941

2021متوفى عام كركونصابر إسماعٌل إبراهٌم مولود شوان942ً

3551كركونصابر شاكر محمود صالح شٌخان943

2222مٌسانصادق جبار ساجت خلؾ944

3627الدٌوانٌةصادق جعفر جاسم حمود945

1042بؽدادصادق جواد علً محمود946

3470المثنىصادق صاحب زعٌري الخفاج947ً

1151بابلصادق عباس هادي جاسم الطرٌح948ً

2529بؽدادصادق عبد الصاحب نعمة ناصح949

2374االنبارصادق عبد المعٌن عبد اللطٌؾ حٌاوي950

3141بؽدادصادق عالوي عبد الحسٌن شٌاع951

1590البصرةصادق علً ٌعموب952

2062ذي لارصادق مجبل كاظم كدر953

1071صالح الدٌنصادق دمحم عزت ؼنً العصاف954ً

2590مٌسانصادق ناصر ٌاسٌن محسن955

1210بؽدادصافً عباس خلؾ عل956ً

3540كركونصافٌة طاهر دمحم عل957ً

3683بؽدادصالح جبار دمحم سناف958ً

3666كركونصالح حسن إسماعٌل هزاع959

1295واسطصالح عبد المهدي علً حسٌن960

3039المثنىصالح عبد عواد عزوز961

1396بؽدادصالح علً صحن دمحم962

1559نٌنوىصالح دمحم عبد هللا دمحم963



1300واسطصالح مطروح منشد كرٌم964

1704ذي لارصالح مهٌدي دمحم روٌه965ً

1397كركونصباح اسماعٌل دمحم اسماعٌل966

1173بؽدادصباح إٌلٌا كبرو967

3361كربالءصباح حسن عبٌد كرم التمٌم968ً

1076صالح الدٌنصباح زٌن العابدٌن دمحم عرٌان969

2250مٌسانصباح سعٌد رشٌد عبد الرزاق الزبٌدي970

1985نٌنوىصباح سلٌم عل971ً

3060مٌسانصباح شؽٌت رضا حسن972

1888النجؾصباح عباس جودي حمود عنوز973

2371بابلصباح عباس خلؾ جاسم974

1072صالح الدٌنصباح عسكر مهدي بندر975

3567نٌنوىصباح كرٌم جبو للٌموس الكاتب976

1091بابلصباح محسن جاسم مطر977

1564ذي لارصباح محسن كاظم سعٌد االجود978

2425بؽدادصباح محسن مناتً تعبان979

1521كركونصباح دمحم نوري عثمان980

2307ذي لارصباح مطر مطلن موسى الزٌدي981

1759نٌنوىصباح منصور عسكر الجبوري982

2521بؽدادصباح ناجً صالح المندالوي983

3518بؽدادصباح ناٌؾ كردي خلٌفة المٌس984ً

2134أربٌلصباح هرمز بابا الشان985ً

3542كركونصبحً حسٌن عمر زٌنل986

2320بؽدادصبحً ناصر حسٌن محمود987

1628مٌسانصبٌح عبد الرحمن اسماعٌل ابراهٌم 988

2584بؽدادصبٌح عفوان حسٌن حوٌن989

2235بؽدادصبٌح مزعل جابر حول990

1946بؽدادصبٌحة كاظم لاسم شبر991

1398البصرةصدام فهد طاهر األسدي992

1976نٌنوىصدٌك ؼازي عبد حدٌد993

1522البصرةصفاء ذٌاب علوان994

1399البصرةصفاء دمحم عبد الكرٌم السلمان995

1400كركونصالح الدٌن احمد لنبر  عباس996

3312كركونصالح الدٌن عبد الحمٌد عبد هللا997

2996كركونصالح الدٌن دمحم أمٌن عل998ً

1501دٌالىصالح أٌوب ٌوسؾ جواد999

3578كركونصالح بهلول علً لادر جامرج1000ً

3388بؽدادصالح جاسم صالح مرهج1001

1705ذي لارصالح جبار أبو سهٌر سلمان1002

2426سلٌمانٌةصالح جالل عبد هللا رحٌم1003

3584مٌسانصالح جوهر عبد الحسن دمحم النور1004

2415كربالءصالح حسن جبار صفر1005



3593نٌنوىصالح حسن حسٌن فاتح بابان1006

3430بابلصالح حسن حمزة العبٌدي1007

2823البصرةصالح حسن عٌال مذكور1008

3167دٌالىصالح مهدي حسٌن خلؾ1009

1113بابلصالح مهدي عباس سعٌد1010

2375دٌالىصالح ولً محمود احمد زنكنة1011

3344بؽدادصمٌم حسب هللا ٌحٌى جاسم1012

1620مٌسانضاري ناجً بالر ؼضبان1013

3471البصرةضرؼام عارؾ عبد الواحد1014

2864النجؾضرؼام عبد الصاحب عبد الهادي جٌاد1015

1177دٌالىضمد كاظم وسمً رخٌص1016

2211بؽدادضمٌر عزٌز فالح الزم1017

2555بؽدادضٌاء الدٌن موات صكر األسدي1018

2881البصرةضٌاء راضً دمحم1019

3689بؽدادضٌاء سالم حنون خٌطان الحلف1020ً

1706ذي لارضٌاء ؼنً لفتة عطٌة العبودي1021

3437بؽدادضٌاء محمود علوان الجناب1022ً

2216بابلضٌاء محمود مجٌد علوان1023

1930بؽدادضٌاء مهدي عباس دمحم الشمري1024

1591البصرةضٌاء ٌوسؾ جندو1025

2298نٌنوىضٌؾ ٌزن ٌونس عبد هللا1026

1020بؽدادطارق احمد السلطان1027ً

1798بابلطارق حسٌن كاظم خضٌر1028

1980نٌنوىطارق خلٌل ٌونس1029

3314بؽدادطارق صادق جعفر1030

2526دٌالىطارق طه عبد الكرٌم طاهر1031

1403بؽدادطارق ناٌؾ دمحم دوران1032

1636مٌسانطالب جاسب لفتة عبد العباس1033

1059بؽدادطالب حسن جاسم المشاري1034

3377ذي لارطالب داخل فٌصل كاطع1035

2792كربالءطالب عباس عبد ظاهر1036

2063بؽدادطالب عبد األمٌر ٌاس1037

2698البصرةطالب عبد العزٌز عبد هللا عبد العزٌز1038

3132صالح الدٌنطالب عبد هللا دروٌش ؼائب1039

3078بابلطالب عمران عبود صحن المعموري1040

3353بؽدادطالب فرعون منشد جدوع1041

2774بؽدادطالب كاظم دمحم1042

3226النجؾطالب كامل جابر1043

1207بؽدادطالب كرٌم حسن شهاب1044

2403كركونطالب نجم الدٌن فرج دروٌش1045

3693البصرةطالب هاشم بدن عناد1046

3519كربالءطامً هراطه عباس1047



2912بؽدادطاهر حسن طاهر1048

1404كركونطاهر سالً إسماعٌل عبد هللا1049

2741بؽدادطاهر كاظم طاهر جبر1050

1818بؽدادطاهر دمحم حسٌن طاهر1051

3113كركونطاهر مصطفى دمحم ؼرٌب1052

1497بؽدادطاهرة داخل طاهر عبد الحسٌن العزاوي1053

2035صالح الدٌنطالل اسماعٌل سعٌد احمد1054

1987نٌنوىطالل حامد ضفاوي1055

2875نٌنوىطالل حسن عبد الرحمن اؼا1056

2873نٌنوىطالل زٌنل سعٌد سعٌد1057

2926االنبارطالل سالم ناٌل ٌاسٌن1058

3404االنبارطالل سلٌم عبد هللا سلٌمان1059

2640كركونطلعت نعمت أنور عباس1060

2386بؽدادطه حامد ابراهٌم حسن الشبٌب1061

3003بؽدادطه رشٌد جواد كاظم1062

1679األنبارطه شامً عبد هللا1063

1196دٌالىطه هاشم دمحم حسٌن1064

1281واسططه ٌاسٌن عباس ابراهٌم الزرباط1065ً

1821كركونطٌب جبار أمٌن عبد هللا1066

3378ذي لارطٌبة حسن عبد الؽنً عبد عل1067ً

1402كربالءظافر حسٌن مطر منوخ1068

1663المثنىظافر عبٌس عناد حمزة الجٌاش1069ً

1907النجؾظاهر حبٌب علوان عباس الكالب1070ً

3192كركونظاهر شكر صابر معروؾ1071

1502دٌالىظاهر شوكت زركوش البٌات1072ً

2205اربٌلظمٌاء ولً هللا كرم عل1073ً

3717المثنىعاتً سلمان كاظم زاٌر البركات1074

2552بؽدادعادل جابر مطر حسٌن المعموري1075

3603دٌالىعادل جاسم دروٌش شلش العبودي1076

2081بؽدادعادل حسونً صبار1077

1138بابلعادل حمٌد عزٌز هواد1078

3695بؽدادعادل دنو ٌوحنا1079

3230االنبارعادل رافع عبد السالم ٌونس1080

2907بؽدادعادل سعد جوٌد محسن1081

3541كركونعادل طالب علً فٌض هللا1082

3618بؽدادعادل عبد هللا جوٌمه عبد هللا الناصري1083

1406كربالءعادل علوان حسٌن عبد علً الصوٌري1084

1260البصرةعادل علً عبٌد1085

3612المثنىعادل علً محسن حاجم1086

1021النجؾعادل ؼثٌث منهل كرٌم الفتالوي1087

1341واسطعادل ؼضبان دخٌل ماٌن1088

1022بؽدادعادل فارس احمد رمضان1089



3180بؽدادعادل كاطع العكٌل1090ً

1083بؽدادعادل كامل مجٌد جعفر1091

2019بؽدادعادل كتاب نصٌؾ جاسم1092

2490بؽدادعادل مجٌد ٌونس جواد1093

3436دٌالىعادل محسن عباس1094

3161كركونعادل محمود عبد هللا محٌمٌد1095

1407البصرةعادل مردان محً خٌون1096

1786بؽدادعارؾ حمود سالم الساعدي1097

1800بؽدادعارؾ مجٌد ناصر حسٌن الموسوي1098

3532كركونعارؾ دمحم حسٌن عبد هللا1099

2290كركونعارؾ معروؾ عباس صالح الداودي1100

3137بؽدادعاصؾ سعد عبد الرضا شٌاع1101

3678صالح الدٌنعاصم ؼانم شاكر1102

3053صالح الدٌنعاصً اسماعٌل حسٌن ول1103ً

1305بؽدادعالٌة خلٌل إبراهٌم حسن1104

1165بؽدادعالٌة طالب عمٌل1105

1216بابلعامر جابر راض1106ً

1819بابلعامر جابر ظاهر  حبٌب تاج الدٌن1107

1955بابلعامر حسٌن حمٌو عزٌز1108

1408كركونعامر صادق جهاد عل1109ً

1117بابلعامر صباح نوري مزرون1110

3571بؽدادعامر عاصً جبار صالح1111

1678بؽدادعامر عبد االمٌر مجٌد عبد الحسٌن1112

2002واسطعامر عبد الحسٌن جبر دهش1113

3507بؽدادعامر عبد الحمزة دمحم حسٌن1114

3213بؽدادعامر عبد الزهرة عباس عل1115ً

2813البصرةعامر عبد محسن فعل السعد1116

2622ذي لارعامر عواد عبد الرضا عبود1117

1988نٌنوىعامر عٌسى سلٌمان عمر السنجاري1118

1943بابلعامر فلٌح حسن باهض1119

2441كركونعامر محسن عبد خزعل1120

2697المثنىعامر موسى كاظم عبد الرسول1121

1223دٌالىعامر هادي أحمد طعمة العزاوي1122

2428كركونعاٌدة صالح دهٌرب علً الربٌع1123ً

1991نٌنوىعائشة عطٌة علً اسماعٌل النعٌم1124ً

2738بؽدادعباس اجرٌدي لفتة ٌوسؾ البٌضان1125ً

2227بؽدادعباس احمد حسن علً الحداد1126

3274كركونعباس احمد رحٌم دمحم1127

3010ذي لارعباس امنعثر عنٌد دخٌل1128

3503الدٌوانٌةعباس أمٌر معارز عبود الشمري1129

1630مٌسانعباس بانً زهراو خلؾ المالك1130ً

2004ذي لارعباس ثائر صاحب الدالل1131



3443ذي لارعباس حسٌب عباس  لفتة الؽالب1132ً

2033بؽدادعباس خضٌر حسٌن1133

3155مٌسانعباس خضٌر عباس احمد1134

1186دٌالىعباس خضٌر وٌس ابراهٌم1135

3662كربالءعباس خلؾ علً حسٌن1136

1075صالح الدٌنعباس خلٌل كرٌم حسٌن1137

2275مٌسانعباس داخل حبٌب روضان1138

2630ذي لارعباس رٌسان حسٌن هدل العسكري1139

2985بابلعباس عبد جاسم عباس1140

2244ذي لارعباس عجاج لفتة بدر البدري1141

3292دٌالىعباس عدنان شوكت احمد1142

1068صالح الدٌنعباس عرب رضا شهاب1143

2148بابلعباس فاضل جبر سلطان1144

1167بؽدادعباس فاضل عباس1145

3413بؽدادعباس فاضل عبد1146

3583مٌسانعباس لاسم هادي حمادي1147

2131البصرةعباس كاظم جواد الجمٌل1148ً

3228بابلعباس كاظم عبود مطلن1149

2390بؽدادعباس لطٌؾ أحمد ؼضبان1150

2822البصرةعباس مجٌد حسان حسن1151

2670كركونعباس مجٌد رشٌد نادر1152

2562بؽدادعباس محسن خاوي ونان1153

3687البصرةعباس محسن عبد علً محسن1154

1708كركونعباس دمحم بهرام مصطفى1155

1825بابلعباس دمحم علوان حسون1156

1409بابلعباس مزهر حمزة عل1157ً

2593مٌسانعبد االله منشد خلٌفة المنشد1158

1249البصرةعبد االمٌر عباس جابر عبد العال1159

1197دٌالىعبد االمٌر عبد هللا فرحان جواد1160

2857النجؾعبد اإلله جعفر دمحم رفٌش1161

3004بؽدادعبد اإلله دواي خالد الفهد1162

3297بؽدادعبد اإلله سعٌد عبود الربٌع1163ً

3001بؽدادعبد األمٌر جالب عسل معلى الكنان1164ً

2559بؽدادعبد األمٌر حسٌن عالوي حسٌن1165

1790بؽدادعبد األمٌر حمد حبش ساري1166

1116بابلعبد األمٌر خلٌل مراد دروٌش1167

3447ذي لارعبد األمٌر دلً مجباس1168

1410كركونعبد األمٌر صالح مهدي عل1169ً

1523بابلعبد األمٌر صبار حسٌن دمحم1170

1972النجؾعبد األمٌر كاظم صالح زاهد1171

1932بؽدادعبد األمٌر محسن عبد هللا كعود1172

1863البصرةعبد األمٌر محٌسن راض1173ً



2833البصرةعبد البالً فرج حسن شبوط الالم1174ً

2790بؽدادعبد البالً فٌض هللا مراد عل1175ً

3129بؽدادعبد الجبار حسن عٌسى1176

2937بؽدادعبد الجبار خضٌر عباس مهدي1177

1711كركونعبد الجبار دروٌش رضا دروٌش1178

3576بؽدادعبد الجبار عبد الكرٌم حسٌن خسرو1179

1627مٌسانعبد الجبار عبد الوهاب سلطان دمحم1180

1565نٌنوىعبد الجبار دمحم احمد حسٌن الجبوري1181

2345صالح الدٌنعبد الجبار محمود جاسم 1182

1055بؽدادعبد الحسن خضٌر عبٌد فندي1183

2556بؽدادعبد الحسن علً ؼٌاض لطن1184

3640البصرةعبد الحسٌن احمد طاهر صالح1185

2855مٌسانعبد الحسٌن برٌسم صالح الحمدان1186ً

1413كربالءعبد الحسٌن خلؾ علً حسٌن 1187

1095بابلعبد الحسٌن رشٌد صالح خطاب1188

1837البصرةعبد الحسٌن شنان عباس1189

1414البصرةعبد الحسٌن طاهر عامر1190

3425واسطعبد الحسٌن طعمة موسى1191

1062صالح الدٌنعبد الحسٌن عمران علً بندر1192

3517بؽدادعبد الحسٌن فرج بدن جسر1193

2379بابلعبد الحسٌن كاظم حسن الجناب1194ً

1712ذي لارعبد الحسٌن ماهود صالح فدعن1195

2786النجؾعبد الحكٌم علً عبد الحسٌن دمحم1196

1634مٌسانعبد الحكٌم ٌاسٌن عبد هللا هارؾ1197

1240البصرةعبد الحلٌم مهودر حسن شرٌؾ1198

3697بؽدادعبد الخالك دمحم جواد علً محمود الركاب1199ً

3009ذي لارعبد الخضر سلمان فٌصل جبر االمارة1200

1187دٌالىعبد الرحمن احمد ناصر زٌن1201ً

3485صالح الدٌنعبد الرحمن طالب حمادي المٌس1202ً

3351بؽدادعبد الرحمن عبد الكرٌم عباس عل1203ً

1306بؽدادعبد الرحمن مجٌد بدر نعمة الربٌع1204ً

3550كركونعبد الرحمن دمحم محمود  حسٌن الجبوري1205

1217السلٌمانٌةعبد الرحٌم حسٌن دمحم1206

3514الدٌوانٌةعبد الرحٌم صالح محسن علً الرحٌم1207

3565بؽدادعبد الرزاق جبار عطٌة نعمة1208

1929كربالءعبد الرزاق حسن علً هادي الٌاسري1209

2468بؽدادعبد الرزاق داؼر بالر رشٌد1210

1651البصرةعبد الرزاق صالح علً دمحم1211

2793مٌسانعبد الرزاق عبد الوهاب حسٌن دعٌدش1212

3018ذي لارعبد الرزاق عودة حسٌن الؽالب1213ً

3061مٌسانعبد الرزاق كرٌدي حبوب موزان1214

2572بؽدادعبد الرزاق دمحم شرٌؾ المشٌر السوٌراوي1215



2129كركونعبد الرزاق دمحم عزٌز عبد1216

1621مٌسانعبد الرضا صالح دمحم راض1217ً

2326البصرةعبد الرضا عبود حسٌن علً المادح1218

2906بابلعبد الرضا عبود عبد هللا الحمٌري1219

1017بؽدادعبد الرضا علً رضا الودي1220

1045مٌسانعبد الرضا علً دمحم الالم1221ً

2859النجؾعبد الرضا علً مشعب الكنان1222ً

1171بابلعبد الرضا علٌوي سعٌد عوض1223

3424النجؾعبد الزهرة بالر عبد علً دمحم الشرل1224ً

1895النجؾعبد الزهرة تركً فرٌح حسن1225

3179البصرةعبد الزهرة حسن حسب جاسم1226

1714الدٌوانٌةعبد الزهرة عبد الرضا حسن حسان1227

1025بؽدادعبد الزهرة عبد الصاحب لاسم1228

2278بؽدادعبد الزهرة عبد علً علً وكؾ رشدي1229

2520بؽدادعبد الزهرة فاضل حٌدر لاسم1230

3590بؽدادعبد الزهرة كوزي شفٌك دمحم1231

3362كربالءعبد الزهرة هادي حمود1232

2040الدٌوانٌةعبد الزهرة ٌوسؾ سعدون لجٌج1233

2355بؽدادعبد السادة جبار نعٌمة مصارع1234

1524البصرةعبد السادة خلؾ ؼفلة البصري1235

1417كركونعبد الستار اسماعٌل أحمد عل1236ً

2267بؽدادعبد الستار جبار العٌبً عجٌل1237

2128مٌسانعبد الستار جبار عبد النبً دلدل1238

2971بؽدادعبد الستار جبار ناصر حسٌن1239

3681بؽدادعبد الستار جبر عداي خلٌؾ األسدي1240

1269البصرةعبد الستار عبد اللطٌؾ عبد الزهرة دمحم  مال هللا1241

3348كركونعبد الستار عزٌز عبد هللا عثمان1242

3120نٌنوىعبد الستار علً محمود 1243

1898االنبارعبد السالم حسٌن صالح جاسم الدمحمي1244

1418بؽدادعبد الصاحب دمحم علً كاظم البطٌح1245ً

1715الدٌوانٌةعبد العزٌز ابراهٌم سلمان ناصر1246

3364الدٌوانٌةعبد العزٌز حمادي عالوي ؼنص1247

2812البصرةعبد العزٌز عسٌر ناصر1248

2184بؽدادعبد العزٌز علً أكبر الحٌدر1249

2316دٌالىعبد العزٌز دمحم عباس عسل1250

1159بابلعبد العظٌم رهٌؾ خورشٌد جمعة السلطان1251ً

1153بابلعبد العظٌم عباس حسٌن الجوذري1252

1815النجؾعبد العظٌم عبد العباس نصار1253

3457بؽدادعبد العلٌم عبد الزهرة عبد األمٌر1254

3478صالح الدٌنعبد الؽفار عبد الرحمن مراد1255

1419البصرةعبد الؽفار علً جاسم العطوي1256

2803بؽدادعبد الفتاح رحٌم موزان المرٌش1257ً



3729كركونعبد المادر بشٌر بٌر داود1258

1420كركونعبد المادر عبد الجبار عمر عبد المادر1259

1421كركونعبد المادر عزت لادر خضر1260

3408كركونعبد المادر دمحم رضا نادر1261

3623بؽدادعبد الكاظم جبر كاطع سلمان الدمحماوي1262

2546بؽدادعبد الكاظم حسونً محسن ثامر1263

1716الدٌوانٌةعبد الكاظم حمٌد عبد هزاع1264

1446البصرةعبد الكاظم عبد الجلٌل صالح1265

2260بؽدادعبد الكاظم فرج عطٌة العماب1266ً

1804مٌسانعبد الكرٌم جبار حسٌن مبارن1267

1026بؽدادعبد الكرٌم جبار ؼازي باج1268ً

1180دٌالىعبد الكرٌم جعفر احمد الكشف1269ً

3597بؽدادعبد الكرٌم حامد وداعه بدران الزهٌري1270

2877بؽدادعبد الكرٌم حسن مراد عل1271ً

1836ذي لارعبد الكرٌم خالد صالح1272

1771كركونعبد الكرٌم خلٌفة حسن1273

3701بؽدادعبد الكرٌم راهً مجٌد عباس1274

1245البصرةعبد الكرٌم رجب صافً حسب1275

1027بؽدادعبد الكرٌم سلمان جمشٌر1276

1347نٌنوىعبد الكرٌم سلٌم علً دمحم1277

2238بؽدادعبد الكرٌم شنان دمحم خلؾ1278

2720البصرةعبد الكرٌم شناوة حسٌن ناهض1279

1422كركونعبد الكرٌم طاهر أحمد سلطان1280

1756بؽدادعبد الكرٌم عباس حسٌن كرٌج1281ً

3580الدٌوانٌةعبد الكرٌم عبد دحام شنابه الكعب1282ً

1717ذي لارعبد الكرٌم عٌسى جبار شمخ1283ً

1966البصرةعبد الكرٌم كاصد حالوب 1284

2962كركونعبد الكرٌم دمحم علً كرٌم احمد1285

2817البصرةعبد الكرٌم مهدي صالح مهدي1286

2210دٌالىعبد الكرٌم مهدي عبد اللطٌؾ احمد1287

1593البصرةعبد الكرٌم وهاب السامر1288

2096نٌنوىعبد الكرٌم ٌحٌى حسٌن الزٌباري1289

1566نٌنوىعبد الكرٌم ٌونس كرٌم ٌونس1290

1567نٌنوىعبد هللا احمد خلؾ هوار1291

1568نٌنوىعبد هللا جدعان العبٌدي1292

2945بؽدادعبد هللا حرز لعٌبً عل1293ً

3134صالح الدٌنعبد هللا حسن جمٌل صالح1294

1264البصرةعبد هللا رمضان دمحم1295

3265كركونعبد هللا سلٌمان دمحم أمٌن1296

2730المثنىعبد هللا عباس  مناتً ناصح1297

2941السلٌمانٌةعبد هللا عباس دمحم1298

2342بؽدادعبد هللا عبد الكرٌم حمٌد موسى1299



2858النجؾعبد هللا دمحم خضٌر عبود الجناب1300ً

2334البصرةعبد هللا نجم عبد هللا فتاح1301

2100نٌنوىعبد هللا نوري الٌاس ٌونا1302

2663صالح الدٌنعبد هللا ٌاسٌن شهاب احمد1303

2141نٌنوىعبد المسٌح بدر ٌونو ككو1304

1989نٌنوىعبد المنان اسماعٌل عباس دمحم1305

3700بؽدادعبد المنعم خطار جاسم األعسم1306

2688النجؾعبد المنعم عبد الحسٌن مصطفى نوح المرٌش1307ً

1294واسطعبد المنعم عبد علً مطر فضل1308

1569نٌنوىعبد المنعم علً حسن كردي1309

2532بؽدادعبد المهدي صاحب جواد حسن1310

1625مٌسانعبد الهادي جاسم طعان ؼافل1311

1150بابلعبد الهادي عباس عل1312ً

2209البصرةعبد الهادي عبد هللا كرٌم حسن المٌاح1313

1425كربالءعبد الهادي عبٌد كاظم الزعر1314

3318النجؾعبد الهادي فالح مهدي حبٌب المظفر1315

2258ذي لارعبد الهادي والً جبر ثجٌل1316

3199بؽدادعبد الواحد ابو الجول نهٌر1317

3448البصرةعبد الواحد جاسم دمحم ماضً الجوادي1318

2389االنبارعبد الواحد فٌاض عمران1319

1309بؽدادعبد الواحد محسن عبد هللا كعود1320

3387ذي لارعبد الواحد ناصر حسٌن شمخ1321ً

1570نٌنوىعبد الوهاب اسماعٌل دمحم عل1322ً

1982نٌنوىعبد الوهاب خلٌل الدباغ1323

2739بؽدادعبد الوهاب عبد علً حمادي الطائ1324ً

1183دٌالىعبد الوهاب دمحم فرحان احمد1325

2998صالح الدٌنعبد الوهاب مناور شهوان علٌوي1326

2382بؽدادعبد جاسم كاظم ؼضبان الساعدي1327

3601بؽدادعبد جعفر دمحم حسن1328

1927بؽدادعبد حمود جافل مخٌلؾ1329

1299واسطعبد صبري طخاخ جبر1330

1859بؽدادعبد علً اجرٌدي لفتة ٌوسؾ1331

1093بابلعبد علً حسن حمزة جاسم1332

2872النجؾعبد علً حسن عبود حسن الخفاؾ1333

1426البصرةعبد علً حسٌن محسن ثامر1334

3251ذي لارعبد علً حمود شٌحان1335

2410بؽدادعبد علً شاكر عبود احمد1336

2844كربالءعبود جودي عبود علً الحل1337ً

3328بابلعبود حسن عبود المهنا1338

3177صالح الدٌنعبٌر عباس دمحم رشٌد العباس1339ً

2735بؽدادعثمان خواكرم علً دمحم1340

2650كركونعثمان شكور جاسم عل1341ً



1028بؽدادعدنان ثانً ؼانم شطب1342

3586بؽدادعدنان جبار عطٌة نعمة1343

3336بؽدادعدنان جمعة مهاوي جاسم1344

2522بؽدادعدنان حردان حسن عٌسى1345

1040بؽدادعدنان حسٌن عبد هللا1346

1427كركونعدنان داود عباس احمد1347

3038المثنىعدنان سمٌر دهٌرب1348

3656صالح الدٌنعدنان شكور أحمد امٌن1349

2633ذي لارعدنان طعٌمة جحٌل كاظم1350

1428كربالءعدنان عباس سلطان عبٌد1351

3714كربالءعدنان عبد علوان عل1352ً

3253ذي لارعدنان عرٌبً حمٌدي شؽنٌب1353

1718ذي لارعدنان عزٌز دفار مشاي1354

2231كركونعدنان فرٌك صالح عل1355ً

3238كركونعدنان دمحم انور عل1356ً

3658صالح الدٌنعدنان دمحم حسٌن لاسم1357

1070صالح الدٌنعدنان دمحم عزت ؼن1358ً

2524بؽدادعدنان منشد دمحم السعٌدي1359

1094بابلعدنان هادي جواد عباس الجزائري1360

1796بؽدادعدنان ٌعموب رمضان رزول1361ً

2021متوفى عام 1190دٌالىعدنان ٌعموب ٌوسؾ عباوي الزٌدي1362

2021متوفى عام 3103الدٌوانٌةعدنان ٌوسؾ رشٌد1363

1054بابلعدي عبٌد حسن الخضٌر1364

1429كركونعرفان دمحم علً بكر1365

2840صالح الدٌنعز الدٌن اسماعٌل توفٌك دمحم1366

2560صالح الدٌنعزاوي مصطفى حادي عبد هللا1367

3366بؽدادعزٌز خٌون عاجل المعارج1368

1255البصرةعزٌز داخل كاطع راضً الحسٌنات1369

2632بؽدادعزٌز زؼٌر مسلم أسعد الفرٌج1370ً

3236مٌسانعزٌز عبد الوهاب سلطان دمحم1371

2583بؽدادعزٌز عبد دهام الشعبان1372ً

1525واسطعزٌز كاظم حران فضاله1373

3260كركونعزٌز كٌطان حمٌد1374

2088نٌنوىعصام شابا فلفل كوركٌس شٌبو1375

2743بؽدادعصام صباح إبراهٌم بالل1376

1179دٌالىعصام عبد العزٌز دمحم عباس1377

2598مٌسانعصام كاظم جري سفٌح1378

3562كربالءعمٌل أحمد جواد حمادي ابو ؼرٌب1379

3594بؽدادعمٌل بالر إسماعٌل خالد العالق1380

2827البصرةعمٌل جاسم خلؾ الالم1381ً

2607الدٌوانٌةعمٌل حبٌب عبٌد عبٌس1382

2853بؽدادعمٌل صادق عالوي ملن ربٌعة1383



1719ذي لارعمٌل عبد الكرٌم حبش حبٌب1384

1720ذي لارعمٌل فاخر كاظم دمحم الوجدان1385ً

1314بؽدادعمٌل مهدي ٌوسؾ دمحم1386

1721ذي لارعمٌل هاشم عبد حسن1387

3305دٌالىعمٌل ٌحٌى حسن داود1388

1763نٌنوىعالء الدٌن عباس رفٌك ؼن1389ً

3499الدٌوانٌةعالء جواد كاظم حمادي1390

2505بؽدادعالء حاجم حسٌن ماجد1391

2036البصرةعالء حسن حسون دمحم المرٌن1392ً

2477بؽدادعالء حسن علً ؼشٌم العتاب1393ً

3194بؽدادعالء حمد حمٌد1394

3573بؽدادعالء حمٌد ناصر  مهجهج1395

2465بؽدادعالء حنون اسماعٌل رشٌد1396

1596البصرةعالء شاكر دمحم عبد الحسٌن1397

1129بؽدادعالء صالح فالح الزم1398

3464النجؾعالء طاهر هارون1399

2665ذي لارعالء عبد األمٌر كولً عبد العال1400ً

2116بؽدادعالء كرٌم فرحان فضاله1401

2845كربالءعالوي حسٌن دمحم حسن1402

3237كربالءعالوي كاظم كشٌش جبر1403

1029بؽدادعلوان عبد الحسن سلمان عبد هللا1404

1100بابلعلً ابراهٌم دمحم سعٌد1405

3288البصرةعلً إبراهٌم جاسم دمحم1406

2751صالح الدٌنعلً إسماعٌل سعد الؽوار1407

2933بؽدادعلً بدر حسٌن شمٌل1408

3438ذي لارعلً ثجٌل عكلة هالل1409

3643البصرةعلً جاسم علً نجدي1410

3385ذي لارعلً جبار دمحم حسٌن الجادري1411

3418الدٌوانٌةعلً جواد عبادة عودة1412

3058مٌسانعلً حبٌب خلؾ عبد هللا1413

1346بؽدادعلً حداد حسٌن شبوط1414

3452بؽدادعلً حسن علً ابو شكة1415

2377بؽدادعلً حسن الزم شندي1416

2364بؽدادعلً حسون لعٌبً ابو حجار1417

1973النجؾعلً حسٌن حمزة مرواح الجناب1418ً

1997نٌنوىعلً حسٌن زٌنل1419

2156بابلعلً حسٌن سلطان1420

2198الدٌوانٌةعلً حسٌن سلطان ضاح1421ً

2809البصرةعلً حسٌن سلمان الحسٌنات1422

2109بؽدادعلً حسٌن صادق جعفر1423

2414كربالءعلً حسٌن عبٌد عباس1424

2447بابلعلً حسٌن علً خضٌر االسكندري1425



2713الدٌوانٌةعلً حسٌن علً عبد العال1426

3552كركونعلً حسٌن علً عزٌز1427

3081كربالءعلً حسٌن دمحم علً شاهر الجبوري1428

2733كربالءعلً حسٌن ٌوسؾ1429

2581بؽدادعلً حمدان فالح صٌهود1430

2119بؽدادعلً حمود حسن عبد البنداوي1431

2158ذي لارعلً حمٌد مجٌد عٌدان الشوٌل1432ً

1722بابلعلً حمٌد موسى راض1433ً

2376بؽدادعلً حنون مطر مدودي العماب1434ً

3522نٌنوىعلً حٌدر حسٌن جمعة1435

3634نٌنوىعلً خالد محمود عبد هللا العٌثان1436

2384بؽدادعلً خضر سالم حمود1437

2089البصرةعلً خلؾ أحمد علً اإلمارة1438

2309بؽدادعلً خمٌس رحمانً ٌاس1439

2760بؽدادعلً خٌون حسن جاسم 1440

2413كربالءعلً داود سلمان سلطان1441

2955كركونعلً رضا حسن1442

3477كركونعلً زٌن العابدٌن لنبر ٌاؼمور1443

3050بابلعلً سرمد حسٌن عمران1444

2596مٌسانعلً سعدون ساجت الساعدي1445

1632مٌسانعلً سلمان حسونً عبد النب1446ً

1030بؽدادعلً شبٌب ورد حمزة1447

3356مٌسانعلً صبٌح طاهر فلٌح1448

3166كربالءعلً صالح عبد الحسٌن نعٌمة1449

1754بؽدادعلً طعمة دمحم1450

1659بابلعلً عامر جابر ظاهر تاج الدٌن1451

3449بؽدادعلً عباس جاسم حمادي الربٌع1452ً

3644البصرةعلً عباس خفٌؾ1453

2219بؽدادعلً عباس ضمد لفتة1454

1288واسطعلً عبد األمٌر صالح حمودي الحكٌم1455

3500الدٌوانٌةعلً عبد الحسٌن برهان جاسم الطائ1456ً

1723ذي لارعلً عبد الحسٌن حمادي شٌال الشٌال1457

3097البصرةعلً عبد الحسٌن صالح حطاب1458

1724ذي لارعلً عبد الحسٌن صالح نجم1459

1850بؽدادعلً عبد الحمزة جودة1460

3679بؽدادعلً عبد الرحمن عبد الرزاق عبد الحمٌد1461

1044بؽدادعلً عبد الرضا عاص1462ً

3495الدٌوانٌةعلً عبد السادة طرفة جبر الفتالوي1463

2070دٌالىعلً عبد السالم لادر عزت الهاشم1464ً

1887النجؾعلً عبد الكاظم عبد شالكه1465

2042الدٌوانٌةعلً عبد هللا حسون عٌدان شكاك1466ً

1526بؽدادعلً عبد هللا نجم حمد1467



2983ذي لارعلً عبد النبً شعٌل لهٌمد الزٌدي1468

2990بؽدادعلً عبد الهادي المرهج1469

2991بؽدادعلً عبود الدمحماوي1470

2031بؽدادعلً عبود بدر1471

3608كربالءعلً عبود حسٌن عبد أبو لحمه1472

3638البصرةعلً عبود خضٌر1473

3732كربالءعلً عرٌبً دمحم علً الخالدي1474

3196بؽدادعلً عزٌز جاسم1475

1148بابلعلً عزٌز حسن دمحم جواد1476

3355مٌسانعلً عزٌز حسٌن سعد النجات1477ً

2919بؽدادعلً عطوان حسٌن خلؾ1478

3190كركونعلً عمر احمد سعٌد1479

3127نٌنوىعلً عواد عبد هللا خضٌر1480

1189دٌالىعلً فرحان عاشور سفر1481

1913النجؾعلً كاظم أسد حافظ الخفاج1482ً

3512الدٌوانٌةعلً كاظم جار هللا حمادي1483

1238مٌسانعلً كاظم خلٌفة عسكر1484

3035مٌسانعلً كاظم داود سلوم1485

1598البصرةعلً كاظم عباس الهمام1486

3030بؽدادعلً كاظم علً السودان1487ً

3316بؽدادعلً كرٌم خضر1488

2615كربالءعلً لفتة سعٌد عالوي1489

1222دٌالىعلً متعب جاسم دمحم1490

2329ذي لارعلً مجبل ملٌفً عٌسى1491

2206مٌسانعلً دمحم حسون 1492

3357مٌسانعلً دمحم علً إبراهٌم الجبٌر1493

3279بؽدادعلً دمحم فاضل المٌس1494ً

1650بابلعلً دمحم هادي مهاوش1495

2828البصرةعلً محمود خضٌر عبد العال1496

1826البصرةعلً محمود سالم السالم1497

2483ذي لارعلً موسى حسٌن عٌسى1498

1611مٌسانعلً موسى عكلة شناوة الجعباوي1499

3604بؽدادعلً مولود فاضل محمود السامرائ1500ً

2944بؽدادعلً ناصر حسٌن جوهر الكنان1501ً

3605كربالءعلً ناهً شبٌب حمود الشمري1502

2795نٌنوىعلً نجم عٌسى1503

1307البصرةعلً نكٌل علٌوي سرحان1504

2819البصرةعلً نوٌر عٌسى حسٌن1505

3529كركونعلً هادي حسن حسٌن عل1506ً

1504دٌالىعلً هاشم مهدي صالح النعٌم1507ً

2118بؽدادعماد أحمد عبد الصاحب1508

3733بؽدادعماد جبار هالل علوان الحفاظ1509ً



1335بابلعماد حسن موسى عمران1510

1432كركونعماد خٌر هللا شاكر عبد الوهاب1511

2687النجؾعماد صباح عباس1512

3024صالح الدٌنعماد عباس محمود دمحم1513

2445بابلعماد عبد الحمٌد دمحم عمر الطالبان1514ً

1433كركونعماد علً زٌن العابدٌن محمود1515

1852كربالءعماد كاظم خضٌر عباس العبٌدي1516

3149بؽدادعماد كاظم عبد هللا1517

1184دٌالىعماد مجٌد دمحم خضٌر1518

3401األنبارعماد دمحم علً دمحم1519

3530كركونعماد ناصح محمود أحمد1520

3216بؽدادعماد نافع حٌال بهٌدل 1521

2274كربالءعمار ابراهٌم دمحم هاشم1522

3398نٌنوىعمار أحمد عبد البالً احمد الصفار1523

3086بابلعمار جبار صلؾ دمحم1524

3569كركونعمار حسٌن عبد هللا دمحم1525

3067دٌالىعمار حمٌد رشٌد فتاح1526

1349كربالءعمار سلمان عبٌد المسعودي1527

1725ذي لارعمار سٌؾ عبد المادر حمزة1528

3013ذي لارعمار عبد الحسٌن كشٌش صالح1529

2988الدٌوانٌةعمار فاضل عباس دمحم1530

2291كركونعمار لٌس صبري جاسم1531

2900بؽدادعمار كاظم دمحم حسجاوي1532

2186ذي لارعمار كامل داخل مطر1533

3232بابلعمار دمحم ذٌاب حسٌن1534

1726ذي لارعمار نعمة جابر عزٌز الحصونه1535

2097نٌنوىعمار ٌحٌى حسٌن ملو الزٌباري1536

2419نٌنوىعمر اسعد ناجً صابر1537

1572نٌنوىعمر حماد هالل دمحم1538

3008ذي لارعمر خلٌل مجٌد هوٌدي الخفاج1539ً

3659صالح الدٌنعمر خورشٌد دمحم محمود1540

2661بؽدادعمر زٌد خلؾ1541

3534كركونعمر صابر عبد هللا البٌات1542ً

2001السلٌمانٌةعمر عبد الكرٌم دمحم امٌن دمحم1543

1007بؽدادعمر عجٌل جاسم السراي1544

1202دٌالىعمر مجبل رحٌم حمادي1545

3407كركونعمر دمحم شرٌؾ احمد1546

3390نٌنوىعمر محمود هالل عناز1547

1781بابلعمران جاسم علً عبٌد1548

3345بؽدادعمران حٌدر عزٌز نصٌؾ الخٌاط1549

2628ذي لارعمران طربوش حسٌن جبر العمٌري1550

3686البصرةعمران فتاح علً عباس1551



1831صالح الدٌنعواد احمد صالح جاسم1552

3200بؽدادعواد علً خضٌر حسٌن1553

2263بؽدادعواطؾ نعٌم سلمان دٌوان1554

1434كربالءعودة ضاحً ؼٌدان عباس1555

2673كركونعونً ناظم إسماعٌل دمحم المولى1556

2690المثنىعٌال طرٌول جاسم دمحم الظالم1557ً

2948بؽدادعٌسى إسماعٌل عطٌة1558

2715البصرةعٌسى عبد الملن ثكب1559

1285واسطعٌسى مسلم جاسم المرٌش1560ً

3730نٌنوىؼادة صدٌك رسول1561

3498الدٌوانٌةؼادة فرمان دمحم علً الربٌع1562ً

2540البصرةؼازي احمد نعمة حسٌن1563

3727بؽدادؼازي سعٌد لٌولو1564

1435كركونؼازي عبد المادر دمحم فٌض هللا النمٌب1565

2248بابلؼالب عباس رحٌم1566

1758نٌنوىؼانم خلٌل أحمد سلطان1567

2407كركونؼانم رشاد فتح هللا عبد الرزاق1568

1962نٌنوىؼانم عزٌز صالح حسٌن1569

3079بابلؼانم عمران عبود صحن المعموري1570

1757نٌنوىؼانم دمحم احمد محمود البجاري1571

3277كركونؼانم دمحم ٌونس محمود1572

2689المثنىؼانم نجٌب عباس دٌوان1573

1787بؽدادؼرام صالح دهٌرب عل1574ً

3263كركونؼرٌب خالد شرٌؾ مولود1575

3369النجؾؼرٌبة علً ؼالم حٌدر1576

1194دٌالىؼزاي درع فاضل عباس الطائ1577ً

2140نٌنوىؼزوان صباح متً عبو1578

3241صالح الدٌنؼزوان عطٌة وردي شفلح1579

1617مٌسانؼسان حسن دمحم سعودي1580

3331نٌنوىؼسان سالم حنا1581

3459بؽدادؼسان سلٌم عبد األمٌر حمدان1582

3204نٌنوىؼسان عزٌز رشٌد مصطفى1583

1970بؽدادؼسان مهدي صالح عماش1584

1839صالح الدٌنؼنام دمحم خضر عبد1585

1436كربالءؼنً هادي مطلن سهٌل1586

2084بؽدادؼٌاث عبد الحمٌد نعمة دبٌب1587

3317النجؾؼٌاث عبد الزهرة حسن حسٌن1588

3264كركونفاتح سالم دمحم ناوخاص1589

3466صالح الدٌنفاتن عبد الجبار جواد حمزة1590

3181كركونفاتٌح مٌرزا خورشٌد نادر1591

3221بؽدادفاخر جبر مطر1592

1376البصرةفاخر هاشم سعد حسن1593



1986نٌنوىفارس سعد الدٌن دمحم علً أمٌن1594

1185دٌالىفارس سلمان صالح حسون1595

1573نٌنوىفارس عبد هللا بدر عل1596ً

1350نٌنوىفارس دمحم ؼلب دمحم1597

2862النجؾفارس نجم عبد أبو اللول حرام المواش1598ً

1437كركونفاروق بهاء الدٌن صابر واحد1599

1438البصرةفاروق حسون خضٌر السامر1600

1948النجؾفاروق محمود عبد هللا الحبوب1601ً

1439كركونفاروق مصطفى احمد عبد الرحمن1602

2191كركونفاضل ابراهٌم دمحم سلٌمان1603

1001بؽدادفاضل ثامر عبد هللا ضامن1604

1728الدٌوانٌةفاضل جواد مرٌبط جابر1605

3653كربالءفاضل ضامد جعفر1606

3339بؽدادفاضل عباس عٌسى فرج1607

3222نٌنوىفاضل عباس لاسم جرجٌس1608

3256ذي لارفاضل عبد العباس مكطوؾ جار هللا1609

1107بابلفاضل عبد هللا عودة المٌس1610ً

1198دٌالىفاضل عبود خمٌس محٌمٌد1611

1440كربالءفاضل عزٌز فرمان1612

1729ذي لارفاضل لفتة جبر ناصر1613

1441كركونفاضل دمحم حسٌن حسن1614

1088بابلفاضل منٌؾ إبراهٌم عباس1615

1325بؽدادفاطمة بدر حسٌن شمٌل1616

2482ذي لارفالد حسٌن علً جرٌح1617

2372بؽدادفالح حسن علً ابو شكة1618

3420دٌالىفالح نصٌؾ جاسم احمد1619

1574بؽدادفالنتٌنا ٌوارش هٌدو دنخا1620

3278دٌالىفاهم طعمة احمد1621

1909النجؾفاهم هاشم دمحم خضٌر العٌساوي1622

2488ذي لارفاهم وارد عبد الحسٌن حٌال1623

2153بؽدادفائدة حنون مجٌد جٌاد1624

3044صالح الدٌنفائز طه عمر احمد1625

2123بؽدادفائز كاظم جواد كاظم1626

1575دٌالىفائك حسب هللا احمد علً الجوران1627ً

2297النجؾفائك عبد الحسٌن حمد1628

1765دٌالىفائك عبد حمٌد مطر األموي1629

2052نٌنوىفائك لٌا منصور لٌا بلو1630

1528كركونفتاح مرشد محمود فتاح1631

3490نٌنوىفخري صابور شهاب دمحم 1632

3205نٌنوىفخري دمحم امٌن حسٌن1633

1861البصرةفرات صالح عبد حسن1634

3164كربالءفراس اسماعٌل مجٌد اسماعٌل1635



2351البصرةفراس جمٌل جاسم الشبٌب1636ً

1805مٌسانفراس طه الصكر1637

3201كربالءفراس عبد الحسٌن حسن منصور1638

3632نٌنوىفراس عبد المادر احمد1639

2358بؽدادفراس عبد المجٌد رشٌد ابراهٌم1640

2237دٌالىفراس ٌوسؾ فخري1641

2330بؽدادفرالد رمضان انتٌش السعد1642

3300صالح الدٌنفرج شاكر عل1643ً

1842صالح الدٌنفرج ٌاسٌن دمحم الدنٌل1644

2625ذي لارفرحان جابر منصور حافظ المرشدي1645

2032بؽدادفرحان صبري علً مطشر1646

2006الدٌوانٌةفرلان كاظم عبد مطر1647

3657صالح الدٌنفرٌاد أمٌن عبد هللا حسن1648

3626بابلفرٌد حمٌد دوهان فرحان المعموري1649

2958كركونفرٌد عاصم فؤاد عل1650ً

2993بؽدادفرٌد عباس خرٌبط عبود1651

1442كركونفرٌد دمحم امٌن صالح1652

2271دٌالىفرٌد مسعود ؼاٌب فاضل1653

1050بؽدادفالح حسن حسٌن عدوان1654

2021متوفى عام 2417كركونفالح حسن ؼالم1655

1755النجؾفالح عبد الحسن صاحب علوان1656

3302صالح الدٌنفالح مدد وٌردي كاظم1657

3011ذي لارفالح مزهر خٌون عساؾ الطربوش1658ً

3543كركونفالح نامك إسماعٌل عل1659ً

3674أربٌلفالح نجٌب ٌوسؾ جرجٌس1660

3045صالح الدٌنفلٌح مضحً أحمد سالم1661

3429النجؾفلٌحة حسن داخل1662

3631نٌنوىفهد اسعد علً حسٌن1663

1077بؽدادفهد علوان محسن فهد1664

1443كركونفهد عنتر عبود دوخ1665ً

2466االنبارفهمً خلٌفة صالح دمحم الفهداوي1666

1270البصرةفوزي إبراهٌم عٌسى حمادي السعد1667

2314بؽدادفوزي أكرم سمٌن إبراهٌم ترزي1668

2580بؽدادفوزي ثعبان منسً حسٌن1669

1118بابلفوزي عالوي رستم ؼصاب الطائ1670ً

2114بؽدادفوزٌة كاظم حسٌن حبٌب1671

3718المثنىفوزٌة لعٌوس ؼازي الجابري1672

2639كركونفؤاد جمال صدٌك عبد هللا1673

3088بؽدادفؤاد كاظم خلٌول العبودي1674

3696بؽدادفؤاد دمحم حسون حمد الشمري1675

2699االنبارفؤاد مطلب مخلؾ حمد1676

2098أربٌلفٌرجٌن حنا كرومً مت1677ً



3184كركونفٌصل امٌن عثمان دمحم1678

3150بؽدادفٌصل حسن ضٌاء توفٌك1679

3126نٌنوىفٌصل سوري حمد خلؾ1680

1320نٌنوىفٌصل صالح الشٌخ ابراهٌم الشٌخ ٌوسؾ1681

2708كركونفٌصل طاهر محً الدٌن فتاح1682

1840صالح الدٌنفٌصل عبد الوهاب حٌدر1683

1984نٌنوىفٌصل ؼازي دمحم حسٌن1684

1289واسطفٌصل هادي عبد هللا عل1685ً

3148بؽدادفٌفٌان عكٌد منصور زٌا لاشات1686

1444كركونلادر دمحم دروٌش1687

1121بؽدادلاسم الهٌط ضٌدان طخٌخ1688

2676كركونلاسم بهاء الدٌن مردان رضا1689

3284بؽدادلاسم جاسم دمحم1690

2121بؽدادلاسم جواد حسن عل1691ً

1958بؽدادلاسم حسن ساجت1692

3393نٌنوىلاسم حسن علً حسٌن1693

2736بؽدادلاسم حسٌن صالح1694

3206نٌنوىلاسم حسٌن لاسم خلو1695

3102الدٌوانٌةلاسم شاتً مرٌوش فرحان1696

2536دٌالىلاسم عباس أمٌر عمران البٌات1697ً

1445كربالءلاسم عباس بالش عواد الشبل1698ً

2501الدٌوانٌةلاسم عبد العباس راضً حسٌن1699

3557كركونلاسم عزٌز رشٌد حسن1700

2856بؽدادلاسم ماضً زؼٌر ؼضبان1701

2966كركونلاسم دمحم خمٌس كردي1702

1886النجؾلاسم دمحم صالح رمضان1703

2543البصرةلاسم دمحم علً اسماعٌل1704

1162صالح الدٌنلاسم دمحم علً دمحم1705

2356بؽدادلاسم دمحم مجٌد زبون السعدي1706

3391نٌنوىلاسم محمود دمحم1707

1124بؽدادلاسم مشول سعودي1708

1671المثنىلاسم والً عبد أبو شخٌرة1709

2343بؽدادلاسم وداي مجذاب شاهٌن1710

2956كركونلانع رشٌد امٌن صالح1711

2110بؽدادلحطان جاسم جواد1712

3055بؽدادلحطان عدنان كامل الفرج هللا1713

1730الدٌوانٌةلحطان ناجً جاسم سلمان1714

3539كركونلدرٌة دمحم أنور عل1715ً

3479بابللصً طه جاسم1716

3568نٌنوىلصً ٌوسؾ متً بطرس1717

3549كركونلنبر شكر عباس حرموش1718

1529ذي لارلٌس جالب مكً جابر 1719



2401كركونلٌس جمعة عبد الرحٌم عبد الؽفور1720

2065بؽدادلٌس حسن برٌسم مسلم1721

2987بؽدادلٌس صبٌح ؼمٌس كرٌم1722

1761نٌنوىلٌس عمر دمحم محمود 1723

2686بابللٌس كاظم حاج السبع1724

1031بؽدادلٌس مجٌد علً فتاح1725

2994كركونكارزان عدنان حسن حمه كرٌم1726

2280ذي لاركاظم احمد خلٌؾ ابراهٌم1727

2769الدٌوانٌةكاظم جالب نشمً مجهول1728

3596كربالءكاظم جواد صادق دمحم1729

2854بابلكاظم حامد فرحان سعود1730

2489بؽدادكاظم حمادي  مسلم1731

3363الدٌوانٌةكاظم خطار كاظم عبد1732

1318بؽدادكاظم عبد هللا حالوب عل1733ً

3371النجؾكاظم عبد هللا عبد النبً عنوز1734

1500بؽدادكاظم عبد هللا عودة خلؾ1735

3174بؽدادكاظم ؼضٌب ثوٌنً هوٌرؾ1736

2578مٌسانكاظم ؼٌالن عبد الواحد عبد هللا1737

2564بؽدادكاظم دمحم داخل1738

1259البصرةكاظم دمحم عبد النبً الالٌذ1739

1823بؽدادكاظم مرشد سلوم ندر الشمري1740

1257البصرةكاظم مزهر وادي كنج اؼا1741

1447كربالءكاظم ناصر عبد الحسٌن جارهللا1742

1894النجؾكاظم ناصر كاظم جمعة العبادي1743

2711بؽدادكاظم نعمة هلٌل دمحم1744

2494الدٌوانٌةكاظم نوٌر كاظم حسن1745

1448كركونكامران دمحم صابر محمود1746

1111بابلكامل حسن علٌوي عامر1747

1032بؽدادكامل حسٌن خضٌر الزهٌري1748

3655صالح الدٌنكامل حسٌن هٌاس حسٌن1749

1731الدٌوانٌةكامل داود هالل جلود1750

1908النجؾكامل سلمان جاسم1751

2041الدٌوانٌةكامل عبد ربه حمدان سلطان1752

1233بؽدادكامل عوٌد روضان سفٌح1753

3734البصرةكامل فرعون عٌادة حسن1754

1449دٌالىكامل كاظم عبد ابراهٌم التمٌم1755ً

2448بابلكامل هاشم صالح حسن1756

1221السلٌمانٌةكاوه عزٌز سعٌد شرٌؾ1757

3294بؽدادكرامة حسام حمودي 1758

1599نٌنوىكرم سلٌمان  صالح عبد هللا االعرج1759ً

2142نٌنوىكرٌم بولص داود بهنام اٌنا1760

3497الدٌوانٌةكرٌم جاسم عطٌه جاسم1761



2539البصرةكرٌم جخٌور حاجم زاهر1762

3506الدٌوانٌةكرٌم جرٌنخ ناٌؾ عبادة1763

2631ذي لاركرٌم خلؾ جبر جوٌعد1764

3617بؽدادكرٌم شؽٌدل مطرود سلمان المكصوص1765ً

1732ذي لاركرٌم شالل نعمة مخٌط الخفاج1766ً

1530بؽدادكرٌم صبح عطٌة1767

1600البصرةكرٌم عجمً حسٌن فارس الفارس1768

2899واسطكرٌم عجٌل راشد1769

3162دٌالىكرٌم فاضل إبراهٌم 1770

2213بؽدادكرٌم كاطع عبد هللا عل1771ً

2898بؽدادكرٌمة كاظم حسٌن مروح1772

1733بؽدادكفاح عباس سلمان حمادي1773

2850بؽدادكفاح عمر دمحم أمٌن1774

1450كربالءكفاح مجٌد جاسم حسٌن وتوت1775

1841صالح الدٌنكفاح دمحم فخري ضرار1776

2908دٌالىكلٌزار أنور عزٌز سعد هللا1777

2656أربٌلكمال حسٌن أحمد ؼمبار1778

3480مٌسانكمال حمد خلؾ مالح1779

1788نٌنوىكمال عبد الرحمن اسماعٌل دمحم1780

3595بؽدادكمال عبد الرزاق صالح داود1781

2589بؽدادكمال لطٌؾ سالم العان1782ً

1126بابلكمال محمود مجٌد علوان الجمٌل1783ً

2952كركونكمال مصطفى عزٌز حبٌب1784

3555كركونكمال وهاب سعٌد علً الداودي1785

2416كركونكنار عباس علً عسكر1786

3642البصرةكنعان عبد الزهرة كنعان جبر1787

1057صالح الدٌنكوثر سالً علً دمحم1788

1923دهونكوثر علً جبارة1789

3675أربٌلكوثر نجٌب عبد األحد سٌدا1790

2705كركونكوردستان دمحم سعٌد امٌن1791

1451كركونكولر عبد الواحد ٌحٌى ندٌم1792

3267كركونكوٌستان شاكر فٌض هللا سعٌد1793

3259كركونكٌالن نجم الدٌن نور الدٌن ثالثً جرماغ1794

3376بؽدادالهاي عبد الحسٌن مخٌؾ1795

2018مٌسانلطفً جمٌل دمحم مدلج1796

3333بؽدادلطٌؾ عبد سالم جابر1797

2144نٌنوىلطٌؾ موسى اسحك بوال1798

3422بؽدادلفتة سلمان حسٌن احمد1799

3188كركونلممان منصور فتاح معروؾ1800

2044الدٌوانٌةلمى عبد المادر خنٌاب ناصر1801

2165صالح الدٌنلمٌاء كمال الدٌن علً عل1802ً

3622بؽدادلهٌب عبد الخالك رشٌد خضر السامرائ1803ً



2824البصرةلؤي حمزة عباس1804

3455بؽدادلؤي طالب لاسم ىفرج1805

1248البصرةلؤي عبد هللا داخل ثامر1806

2897ذي لارلٌث سهر مخٌلؾ عبدوش الزٌدي1807

3690بؽدادلٌث عز الدٌن جعفر عباس الصندوق1808

2022نٌنوىلٌث ؼانم أحمد عٌسى1809

3691بؽدادلٌث فائز محسن دمحم جٌجو1810

2251بؽدادلٌث كاظم علً العضاض1811

2404كركونلٌلى حسن رحٌم شرٌؾ1812

3075بابللٌلى عبد االمٌر دمحم خلؾ الحل1813ً

3327بابللٌلى عٌال عبود الصكر1814

1279بؽدادلٌلى نعٌم عطٌة ؼشٌم الخفاج1815ً

3665الدٌوانٌةماجد حاكم موجد سماوي1816

2056مٌسانماجد صاحب عبد الحسن دمحم1817

1192دٌالىماجد عبد هللا مهدي صالح الزهٌري1818

3306دٌالىماجد علً اكبر فتاح الحٌدر1819

2548بؽدادماجد فاضل زبون1820

2215بؽدادماجد مزبان توله اسماعٌل الربٌع1821ً

2453بؽدادماجدة سعد محمود علً الؽزاوي1822

2405البصرةمارتن كورش تمرس لولو1823

2064بؽدادمازن ابراهٌم اسماعٌل دمحم1824

3370النجؾمازن عبد الجبار حسٌن حبٌب1825

3358مٌسانمالن صالح عوٌد حرز1826

1108بابلمالن عبد جاسم المسلماوي1827

3017ذي لارمالن ٌوسؾ سلطان مناح1828ً

2454بؽدادمالن ٌوسؾ مطٌلب علً المطلب1829ً

2846بؽدادماهر حونً حبٌب ناصر1830

3005بؽدادماهر مجٌد إبراهٌم حسون1831

2836كركونمتٌن عبد هللا عمر كاظم1832

1229دٌالىمثنى كاظم صادق عل1833ً

2618السلٌمانٌةمجاهد إبراهٌم دمحم علً لادر البرزنج1834ً

3299صالح الدٌنمجبل دمحم عبٌد سلٌمان1835

1856المثنىمجٌد جابر عل1836ً

3093البصرةمجٌد عبد الواحد جبر ٌعموب1837

1454البصرةمحسن ثامر محسن حسن1838

2315بؽدادمحسن حسن عباس1839

2193نٌنوىمحسن حسن علً حسٌن الجبوري1840

1085كركونمحسن حسن علً عرب1841

2021متوفى عام 2798بؽدادمحسن حسٌن عناد فرحان1842

1936بؽدادمحسن خلؾ ثجٌل1843

3322بؽدادمحسن راضً مسلم 1844

2629ذي لارمحسن عبد مرٌعد عاٌد العوٌس1845



2149بابلمحسن فاضل عباس1846

3702واسطمحسن ناصر جاسم عكاؾ الكنان1847ً

2753صالح الدٌنمحفوظ فرج ابراهٌم حمٌد 1848

1203دٌالىدمحم  نجم عبد هللا ججو النعٌم1849ً

2304االنباردمحم  هادي دمحم عبد هللا1850

1204دٌالىدمحم ابراهٌم مهدي دمحم العبٌدي1851

2224صالح الدٌندمحم احمد سلطان مشوح1852

2076بؽداددمحم اسماعٌل حسٌن1853

3225بؽداددمحم اسماعٌل شبٌب1854

2909دٌالىدمحم أحمد علوان حسٌن الدلٌم1855ً

1164صالح الدٌندمحم أحمد فارس علً البٌات1856ً

3546كركوندمحم بصري عبد الرحٌم محمود1857

1635كركوندمحم بهرام مصطفى حسٌن1858

2829صالح الدٌندمحم بٌدر تجره عل1859ً

2759بؽداددمحم تركً ؼصة النصار1860

3728بؽداددمحم ثامر ٌوسؾ1861

1312بؽداددمحم جابر أحمد عٌسى1862

2385ذي لاردمحم جاسم كاظم جار هللا1863

2512بؽداددمحم جبٌر داخل هلٌل1864

3394نٌنوىدمحم جعفر أحمد1865

2725البصرةدمحم جعفر علً دمحم1866

1576نٌنوىدمحم جالل جمٌل توفٌك الصائػ1867

1736ذي لاردمحم جهٌد علً خلؾ1868

1069صالح الدٌندمحم جواد عل1869ً

3735البصرةدمحم جواد دمحم عبٌد البدران1870ً

2295بابلدمحم جودة مسعود عبد هللا1871

1242البصرةدمحم حبٌب تمر1872

1629مٌساندمحم حسن حسٌن سلمان1873

2021متوفى عام 2233بؽداددمحم حسن سمارة1874

2499الدٌوانٌةدمحم حسٌن الفرطوس1875ً

2684بؽداددمحم حسٌن آل ٌاسٌن دمحم حسن1876

3073بابلدمحم حسٌن سلطان حسٌن1877

1737ذي لاردمحم حسٌن عبد الرزاق1878

2157بابلدمحم حسٌن علوان هاشم1879

2608بابلدمحم حسٌن دمحم حبٌب مجٌد حمادي1880

1455كركوندمحم حسٌن محمود حسن1881

3248بؽداددمحم خزعل لاسم مهاوي1882

1327كركوندمحم خضر محمود عالوي1883

3645البصرةدمحم خضٌر عبد العال1884

1120بابلدمحم خلٌل مراد دروٌش1885

2408كركوندمحم خورشٌد عمر عل1886ً

3435بؽداددمحم راضً جعفر1887



1738ذي لاردمحم رسن صكبان منشد1888

3602مٌساندمحم رشٌد عبد المجٌد عبد الحسٌن1889

3252ذي لاردمحم رشٌد ؼانً شبٌب1890

1146واسطدمحم رشٌد دمحم جواد دمحم رشٌد السعٌدي1891

2289كركوندمحم رضا دمحم لنبر1892

1891النجؾدمحم زاٌد إبراهٌم1893

1896النجؾدمحم سعد جبر حسٌن الحسناوي1894

1739بؽداددمحم سعدون لفتة الحسٌن1895

2704كركوندمحم سعٌد امٌن سعٌد زنكنة1896

3296الدٌوانٌةدمحم سلمان مهدي ٌوسؾ1897

1868البصرةدمحم سهٌل احمد دمحم1898

3247االنباردمحم شاكر محمود علٌوي1899

1170بابلدمحم شاكر ناصر حسٌن الربٌع1900ً

2394نٌنوىدمحم صابر عبٌد لطٌؾ1901

1456البصرةدمحم صالح عبد الرضا عبد هللا1902

2982ذي لاردمحم صالح موسى عل1903ً

2610البصرةدمحم طالب ؼالب علً األسدي1904

1457كربالءدمحم طاهر دمحم عبود 1905

3289بؽداددمحم عبد األمٌر أحمد حسن الحداد1906

1339بابلدمحم عبد الجلٌل علً حسٌن  شعابث1907

2021متوفى عام 2182النجؾدمحم عبد الحسٌن جاسم1908

3334بؽداددمحم عبد الحسٌن عبد األمٌر الجاسم1909

1740ذي لاردمحم عبد الخضر صالل ابو زمام1910

1080بؽداددمحم عبد الرضا  كرٌم عطوان1911

1654بابلدمحم عبد الرضا ابو خضٌر الجناب1912ً

1635مٌساندمحم عبد الرضا احمد مجٌد1913

1882النجؾدمحم عبد الزهرة ؼافل فرج هللا1914

3342صالح الدٌندمحم عبد هللا ؼثوان سوادي1915

1560نٌنوىدمحم عبد الموجود حسن دمحم1916

3392نٌنوىدمحم عبد الواحد عبد الحمٌد احمد الحبة1917

2323البصرةدمحم عبد حسن ؼلوم التمٌم1918ً

2616كربالءدمحم عبد فٌحان1919

1778صالح الدٌندمحم عرٌان دمحم حسن1920

2591مٌساندمحم عزٌز عبد الرحٌم داود1921

1871البصرةدمحم عطوان خلؾ عوٌد1922

3178ذي لاردمحم علً حاجم مح1923ً

1920دٌالىدمحم علً ؼناوي هانً جاسم الحمدان1924ً

1109بابلدمحم علً كاظم بالً عل1925ً

3558كركوندمحم علً ولً احمد1926

1793االنباردمحم علٌوي فٌاض عمران1927

1458كركوندمحم عمر علً حمزل1928ً

3340بؽداددمحم عواد حمود حسون الخزاع1929ً



1835األنباردمحم عوٌد دمحم ساٌر 1930

3609بؽداددمحم ؼازي دمحم راضً التمٌم1931ً

1641مٌساندمحم لاسم هادي حمادي1932

2866النجؾدمحم كاظم جاسم البكاء1933

2525بابلدمحم كاظم جواد عناد1934

2038النجؾدمحم كرٌم جدوع طحباش1935

2387بؽداددمحم لطٌؾ جاسم الزبٌدي1936

1802ذي لاردمحم محسن حرٌب شالكة1937

2367بؽداددمحم محسن عبود متٌبن1938

3082كربالءدمحم محًٌ كاظم آل دمحم 1939

3661بؽداددمحم مدحت حسٌن عطٌه1940

2514نٌنوىدمحم مرعً مصطفى صالح الساعد1941

1132البصرةدمحم مصطفى جعفر  عناٌة هللا جمال الدٌن1942

3176صالح الدٌندمحم مطلن صالح عبد هللا1943

2623ذي لاردمحم مطٌر بانً ضاح1944ً

1459كركوندمحم معروؾ عرب شرٌؾ1945

1303واسطدمحم موزان ضباب راعً الجعٌفري1946

3489بؽداددمحم موسى عبد الصاحب جاسم الكعب1947ً

3412صالح الدٌندمحم ناجً حمد كاظم1948

3286واسطدمحم ناصر عبد الحسٌن بري1949

2726الدٌوانٌةدمحم ناصر دمحم جواد االعسم1950

2106األنباردمحم ناظم فتٌخان مطرود1951

3151السلٌمانٌةدمحم نجم الدٌن فرج رحمان1952

3227بابلدمحم نجم عبٌد ناصر1953

2968كركوندمحم نجٌب عبد هللا عل1954ً

2495الدٌوانٌةدمحم نعمة دمحم علوان1955

1532بابلدمحم هادي حمٌدي عٌسى 1956

1460كركوندمحم هادي لولً حٌدر1957

2621صالح الدٌندمحم هاشم ادرٌس عبد هللا1958

3538كركوندمحم هاشم حمدي صالح1959

3125نٌنوىدمحم هالل مبارن1960

1959بؽداددمحم ٌوسؾ علً مسلم1961

3119نٌنوىدمحم ٌونس صالح شحاذة الجرٌس1962ً

3579بؽداددمحم ٌونس دمحم حسن1963

2785النجؾمحمود جاسم عثمان سلمان النعٌم1964ً

2773نٌنوىمحمود خلٌؾ خضٌر الحٌان1965ً

2602بؽدادمحمود خٌون حسن1966

2010صالح الدٌنمحمود رمضان إبراهٌم عبد المهار1967

3057االنبارمحمود سعد عبد اللطٌؾ1968

2848نٌنوىمحمود عاٌد عطٌة نجم1969

3648كركونمحمود عبد هللا دمحم المفرج1970ً

3077بابلمحمود عبٌد حسٌن مزعل1971



2303االنبارمحمود فرحان حمادي فٌاض1972

3395نٌنوىمحمود دمحم سلٌمان خالد1973

2173نٌنوىمحمود دمحم فتحً أحمد1974

1901صالح الدٌنمحمود ٌاسٌن أحمد خلفة التكرٌت1975ً

3677ذي لارمحمود ٌعموب نعمة حسٌن1976

1656بابلمحًٌ حمزة حسانً المسعودي1977

1954الدٌوانٌةمدٌح صدام سلمان صابر1978

3276كركونمراد احمد عز الدٌن1979

1461نٌنوىمراد دمحم مردان1980

3099البصرةمرتضى حسن عٌال مذكور المنان1981

3463النجؾمرتضى دمحم عبد الرضا الحمام1982ً

3482مٌسانمرتضى دمحم عبد الرضا جاسم1983

1741الدٌوانٌةمردان شرماهً كاظم جوٌر1984

1506دٌالىمرشد حمٌد العنبك1985ً

2176نٌنوىمروان ٌاسٌن مصطفى ابراهٌم1986

3215بؽدادمروة رعد باش أؼا1987

2961كركونمرٌم ٌعكوب ٌوسؾ ؼائب 1988

3491بؽدادمزاحم حسٌن دمحم دفً الصداع1989ً

1033بؽدادمزاحم عزٌز عبد عل1990ً

3619بؽدادمزاحم دمحم جواد عبد الحسٌن الجزائري1991

3572بؽدادمزهر اسود إسماعٌل نصٌؾ الٌاسري1992

1533بؽدادمزهر جبر تعبان جواده الساعدي1993

1462البصرةمزهر حسن الكعب1994ً

3731نٌنوىمزهر عبد حمد مطر1995

3015ذي لارمسار حمٌد عبد سندال الناصري1996

2880البصرةمسار رٌاض علً الركاب1997ً

2843كربالءمسار عون مجٌد عزٌز1998

2722البصرةمسلم حسب حسٌن محسن1999

2886ذي لارمسلم عباس عٌدان نهٌب الطعان2000

3365الدٌوانٌةمشتاق حمٌد فنجان2001

2936كربالءمشتاق عباس معن2002

2025دٌالىمشتاق عبد الهادي حسن عل2003ً

3090البصرةمشرق عبد األمٌر المظفر2004

2190صالح الدٌنمشعل دمحم فرٌك شكر2005

3462النجؾمشكور كاظم عطٌة العوادي2006

1258البصرةمصطفى حمٌد جاسم2007

2942بؽدادمصطفى داود كاظم علً الجناب2008ً

3063كربالءمصطفى شهٌد خٌون مبارن2009

2744ذي لارمصطفى لطٌؾ عارؾ مصطفى2010

3065دٌالىمصطفى مجبل متعب جاسم2011

3193كركونمصطفى دمحم كرٌم دمحم 2012

2896نٌنوىمصطفى دمحم ٌونس خضر الشٌخ2013



1188دٌالىمصطفى محمود صالح هادي2014

3319النجؾمصعب مكً عبد دمحم زبٌبة2015

3599بؽدادمضر عبد المجٌد إبراهٌم دمحم امٌن2016

3553كركونمطٌع شمس الدٌن احمد رشٌد2017

1944االنبارمظفر عبد االمٌر ناٌل مربط2018

2087واسطمظفر عبد رومً دمحم2019

2281ذي لارمظفر مكطوؾ المً الف2020ً

1662بؽدادمظهر حسن كاطع حسن2021

2893بؽدادمعتز رشدي حمٌد عل2022ً

2179بؽدادمعتز عناد ؼزوان2023

3352بؽدادمعتصم رشٌد حمد فهد2024

3158كركونمعتصم دمحم رمضان سلٌمان2025

3409كركونمعتصم نامك حسٌن عل2026ً

1742الدٌوانٌةمعن ؼالب سباح شان2027ً

2837كركونمفٌد عٌدان نجم ٌحٌى وال2028ً

3723ذي لارمفٌد وحٌد شناوة الصاف2029ً

2513نٌنوىممداد جمٌل خلٌل دمحم2030

1254البصرةممداد مسعود دمحم حسٌن2031

3496الدٌوانٌةمكً عكاب مالن مهدي الؽانم2032ً

1316دٌالىمكً نومان الدلٌم2033ً

2530بؽدادملن دمحم جودة بالر2034

3670دهونملكو خوشابا عودٌشو زٌا2035

3453بؽدادمنار حامد دمحم علً المدن2036ً

2124بؽدادمناضل داود سلمان هادي2037

3431بؽدادمنال حسن سلمان خلٌفة2038

3410كركونمنال عز الدٌن نجم الدٌن دمحم2039

2102البصرةمنتهى جاسم جعفر العٌدان2040ً

3574بؽدادمنتهى طارق حسٌن المهناوي2041

1195دٌالىمندوب اٌوب محسن علٌوي2042

1605البصرةمنذر خضٌر حمٌد التمٌم2043ً

2311بؽدادمنذر عبد الحر عباس حطاب2044

1463البصرةمنصور حسٌن رٌكان ؼضٌب الدمحماوي2045

1464كركونمنور حسٌن عبد الوهاب حسٌن2046

2710بؽدادمنى رحٌم علٌوي جمٌل الخرسان2047

1743بؽدادمنى سبع درباش الدلٌم2048ً

3239بؽدادمنى سعٌد رزولً الطاهر2049

3066دٌالىمنى شكر محمود دمحم2050

3699بؽدادمنى دمحم ؼالم كرٌم2051

1873البصرةمهتدى مهدي صالح عبد هللا2052

1087بؽدادمهدي جبار مانع دمحم2053

3280بؽدادمهدي حسٌن جاسم عوٌد2054

1090بابلمهدي حنون علً درٌب المعموري2055



3350بؽدادمهدي سهم عباس عاجب2056

3476النجؾمهدي شاكر محمود ؼبن النهٌري2057

1046بؽدادمهدي ناجً علٌوي المرٌشً  2058

2117النجؾمهدي هادي شعالن السالم2059ً

1465كربالءمهدي هالل عبد الحوٌمدي2060

2658كركونمهند إسماعٌل شرٌؾ لهوج2061ً

3250ذي لارمهند حسن عبد مشري2062

2818البصرةمهند حسن علً عزٌز الشاوي2063

3488بؽدادمهند سعد سلمان حمد2064

2000بابلمهند صالح حسن زاد2065

3033مٌسانمهند عبد الجبار آل ابراهٌم2066

2951بؽدادمهند عبد علً عٌسى صالح2067

1993نٌنوىمهند عزوز مجٌد2068

1830صالح الدٌنمهند مجٌد برع خلؾ2069

3628البصرةمهند دمحم ٌعموب جاسم العبٌد2070

3575النجؾمهند مصطفى جعفر عناٌه هللا جمال الدٌن2071

2644نٌنوىمهند ناسو خدر خلؾ2072

2605األنبارمهند ناطك صالح دمحم2073

1869البصرةمهند ناطك عمران حمزة الزبٌدي2074

1847صالح الدٌنمهند ٌحٌى حسن علً التكرٌت2075ً

2675كركونموسى اصؽر زناو مهدي2076

1066بؽدادموسى أحمد ؼنتاب ٌوسؾ2077

1696بابلموسى حسٌن مشهد هانً الموسوي2078

2756بؽدادموسى حسٌن مطٌر رحٌل2079

1466كركونموسى سٌؾ هللا جمعة خلٌل2080

1647بؽدادموسى عبد الرضا محسن عل2081ً

3303صالح الدٌنموسى عبد درب حمادة2082

2503الدٌوانٌةموسى عبد شوجة شعبان2083

1048بؽدادموسى علً موسى حمادي الهاشم2084ً

1293واسطموسى ؼافل بخٌت حسون الحجام2085ً

1467كركونموشً بولص موشً خمو2086

3613المثنىموفك صبحً دمحم شفٌج2087

2830بابلموفك دمحم أحمد جواد2088

3062مٌسانمولود دمحم زاٌد كاظم2089

3133صالح الدٌنمولود مرعً حسن الوٌس2090

3694بؽدادمؤمل مجٌد حمٌد لادر2091

2791بؽدادمؤٌد حسٌن فاضل دمحم الصالح2092ً

2986الدٌوانٌةمؤٌد عبد الرحمن كاظم نجرس2093

3450بؽدادمؤٌد عبٌد صوٌنت2094

1561نٌنوىمؤٌد دمحم صالح الٌوزبك2095ً

1468كركونمؤٌد دمحم لادر احمد2096

2878نٌنوىمؤٌد محمود حامد عبد هللا الجمٌل2097ً



2328البصرةمؤٌد نوري ناصر2098

1745ذي لارمٌادة طارق مجٌد شحاذ2099

1052صالح الدٌنمٌادة مجٌد امٌن اسماعٌل2100

2940بؽدادمٌادة مصطفى سامح عبد هللا2101

3007ذي لارمٌثاق كرٌم عودة ثامر2102

2111كربالءمٌثم عبد الجبار صالح حسٌن العماب2103ً

3637البصرةمٌثم عبد هللا حسن الراع2104ً

2449بؽدادمٌثم كرٌم عاتً ضمد2105

2659النجؾمٌثم دمحم علً كاظم عباس2106

1746ذي لارمٌثم هاشم طاهر هارون2107

2017البصرةمٌرفت خضٌر مرزوق نزال2108

2272نٌنوىمٌسر لاسم ذنون جرجٌس2109

2034بؽدادمٌسون طه مصطفى2110

2066بؽدادمٌمون صالح  مهدي صالح2111

2422ذي لارناجح ناجً عبد جابر الحسان2112ً

1073بابلناجح ناصر حسٌن المعموري2113

2296األنبارناجً إبراهٌم كنوش خلؾ2114

3439ذي لارناجً إرحٌم الزم حسٌن الساعدي2115

2049أربٌلنادر موشً مراد نادر2116

2980بؽدادنادٌة عبد العزٌز حمد2117

2427بؽدادنادٌة ؼازي جبر العزاوي2118

2442كركوننادٌة محمود دمحم سلطان2119

2075بؽدادنادٌة هناوي سعدون حمد2120

2464نٌنوىنازن شمدٌن لاشه كخو2121

2249بابلناصر حسٌن عبٌس ردام2122

1208بؽدادناصر رزولً نجم خٌالة المالك2123ً

1968بؽدادناطك جمٌل إبراهٌم رضا خلوص2124ً

2223الدٌوانٌةناظم جلٌل شهٌد عبد المحمودي2125

3214بؽدادناظم حاٌط مجبل رسول2126

3021االنبارناظم حمد خلؾ شرلً السوٌداوي2127

3083كربالءناظم حمٌد هاشم جاسم ال كرٌم2128

3458البصرةناظم عبد الوهاب طه السلمان2129

2024نٌنوىناظم عالوي دمحم ابراهٌم الشاهري2130

1925األنبارناظم فتٌخان مطرود حاجم2131

2737مٌسانناظم كاطع رسن2132

2934بؽدادناظم دمحم عبد عٌد العبٌدي2133

2904الدٌوانٌةناظم مزهر علً حسٌن الحاتم2134ً

1034بؽدادناظم ناصر علً شالكه  المرٌش2135ً

1348بؽدادناظم نافع علٌوي عبٌد السماوي2136

2671كركوننالً خلٌل سلمان نوري2137

2200األنبارنامك عبد ذٌب دمحم العان2138ً

3295الدٌوانٌةناهدة جابر جاسم دمحم 2139



3104الدٌوانٌةناهدة عبد الحسٌن علً شعالن2140

3523نٌنوىناهض عبد هللا ٌعموب ٌوسؾ الرمضان2141ً

2340بابلناهض فلٌح حسن دمحم الخٌاط2142

1747الدٌوانٌةناهضة ستار عبٌد دمحم2143

1053بؽدادناهً كاظم دهام جاسم2144

2301بؽدادناٌؾ ثامر مراد2145

1534بابلنبأ حسن مسلم حمود2146

2732بؽدادنبٌل إبراهٌم عطٌة علٌوي2147

1535البصرةنبٌل جمٌل عبود حسٌن االسدي2148

3654صالح الدٌننبٌل شهباز زٌن العابدٌن2149

3630مٌساننبٌل طالب علً جبر الشرع2150

1544بابلنبٌل عبد االمٌر دمحم مال هللا الربٌع2151ً

2788بؽدادنبٌل لرٌالوس بولص2152

2612كربالءنبٌل نعمة هاشم دمحم الجابري2153

2537دٌالىنبٌل وادي حمود جدوع2154

1470اربٌلنجاة باوكر لادر دمحم أمٌن2155

3531كركوننجاة حكٌم رشٌد عبد هللا2156

2700كركوننجاة شكر كوثر سال2157ً

2974بؽدادنجاة عبد هللا كاظم تامول2158

1857بؽدادنجاة عٌسى حسن صالح الساعدي2159

3641البصرةنجاح عباس رحٌم2160

2731كربالءنجاح مهدي فرحان عرسان المسعودي2161

1174بؽدادنجاح هادي جواد2162

3243صالح الدٌننجدت رشٌد دمحم مصطفى2163

1471كركوننجدت فاتح مجٌد دمحم صالح2164

2247بابلنجالء دمحم صالح  عبد المادر دمحمالموسوي2165

2202المثنىنجم اعبٌد عذوؾ الحمداوي2166

1672المثنىنجم عبد هللا علً ساٌح2167

2849واسطنجم عبد دمحم علً خطاوي2168

1626مٌساننجم عبد دمحم علً مهدي االمٌري2169

3202نٌنوىنجمان ٌاسٌن عباس عل2170ً

1472كركوننجٌب سلٌم عبد هللا سلٌمان2171

3456بؽدادنذٌر إبراهٌم عبد الرسول2172

1473البصرةنزار جبار دمحم الكنان2173ً

2922أربٌلنزار حنا ٌوسؾ خوشو2174

3652بؽدادنزار عبد الستار حامد احمد2175

2506بؽدادنزار عبد الؽفار رسن حسٌن 2176

3405كركوننزار دمحم أحمد شرٌؾ2177

1474كركوننزار دمحم صابر محمود خطاب2178

1475كركوننزار محمود خضٌر حمادي2179

2953كركوننسرٌن حسٌن دمحم خضر2180

3212بؽدادنشأت فالح مجذوب2181



3325السلٌمانٌةنشمٌل علً حمه خان2182

3621بؽدادنشوان دمحم حسٌن مجبل الربٌع2183ً

2437كركوننصر الدٌن مجٌد شرٌؾ2184

2960كركوننصرت مردان علً دمحم2185

1748الدٌوانٌةنصٌر جابر خادم ؼازي2186

3023بؽدادنصٌر حسٌن جبر سماوي2187

3146بؽدادنصٌر حٌدر الزم مطلن2188

1645مٌساننصٌر عبد الكرٌم ابراهٌم سلٌم2189

1099بابلنصٌر علً عبد الحسٌن حمٌد2190

2929بؽدادنصٌر فلٌح حسن عل2191ً

1914النجؾنصٌرة أحمد حمزة2192

2905بؽدادنصٌؾ ثجٌل عاجل ركً الرفٌع2193ً

3145بؽدادنضال علً حسٌن سلطان2194

2920صالح الدٌننضال ٌوسؾ احمد عٌاش2195

1939بؽدادنعمة حسن علوان2196

1283واسطنعمة رشٌد حاجم جرٌو الشرٌف2197ً

1892النجؾنعمة ٌاسٌن عكض2198

2433نٌنوىنعمت خالت حجً كوج2199ً

2587واسطنعٌم سلمان ؼالً حرٌجة البدري2200

3421الدٌوانٌةنعٌم شرٌؾ عٌدان هفات2201

2187ذي لارنعٌم عبد األمٌر عبد الحسٌن آل مسافر2202

2734كربالءنعٌم عبد علً شاكر حبٌب2203

2801ذي لارنعٌم عبد مهلهل منشد2204

2582بؽدادنعٌمة مجٌد شٌاع شهٌب2205

3715كركوننفلة حسن أحمد ٌوسؾ2206

2054نٌنوىنمرود مٌخا نعمان ابراهٌم لاشا2207

3301صالح الدٌننهاد خضر ؼٌدان عباس2208

2262بؽدادنهاد عبد جودة صاح2209ً

2538بؽدادنهاد كامل محمود المال حمادي2210

2841صالح الدٌننهاد كرٌم جعفر احمد2211

3736أربٌلنهاد الزر هرمز عٌسى2212

3343بؽدادنهار حسب هللا ٌحٌى جاسم2213

2646نٌنوىنواؾ خلؾ خدر خلؾ2214

1508دٌالىنوافل ٌونس سالم هانً الحمدان2215ً

3688البصرةنوال جوٌد تعبان البزون2216ً

3165بؽدادنوال علً حسٌن سلطان2217

1749كركوننوال دمحم برام مصطفى2218

1606نٌنوىنور ولٌد عبد صالح2219

2009بؽدادنورس حسن حمود عودة الجابري2220

2834كركوننورس رشٌد علً مهدي2221

2051أربٌلنوري بطرس عطو كلٌانا2222

2799بؽدادنوزاد حسن ٌاسٌن لاسم2223



1477كركوننوزاد دمحم خورشٌد عزٌز2224

3110كركوننوزاد ٌوسؾ رشٌد ٌادكار2225

1478كركوننوفل حمد خضر ناصر 2226

1845صالح الدٌننوفل خلؾ صالح عل2227ً

1479كربالءنوفل هادي دمحم كرٌم2228

2136نٌنوىنوئٌل بولص ٌونو بهنام جمٌل2229

3268كركوننٌازي زٌن العابدٌن ابراهٌم عباس2230

2637دهوننٌنوس هرمز انوٌا نٌسان2231

2171كركوننٌنٌؾ كوركٌس توما كوركٌس2232

3040المثنىهاتؾ بشبوش حسٌن آل اسماعٌل2233

1817بؽدادهاتؾ عبد اللطٌؾ رحٌم مصطفى2234

2011نٌنوىهاجر سالم مسلم احمد2235

2086بؽدادهادي جبار موزان جودة الحسٌن2236ً

2504بؽدادهادي جودة عودة عطٌة2237

1480كركونهادي خورشٌد حسٌن حسن البٌات2238ً

1951بؽدادهادي عباس حسٌن2239

1133بؽدادهادي علً مثنى2240

3020ذي لارهادي ؼالً رضا الدخٌل2241ً

3510الدٌوانٌةهادي كاظم ٌوسؾ ٌعموب2242

1241البصرةهاشم إبراهٌم فاخر شب الشبر2243

1265البصرةهاشم تاٌه كاظم سلمان2244

3107كركونهاشم عاصً سعٌد أحمد2245

1481كركونهاشم عبد هللا معروؾ محمود2246

1649كربالءهاشم مزهر فواز موسى2247

2808البصرةهانً رضٌو الشرٌف2248ً

1577بؽدادهاوري عبد الرحمن كرٌم أحمد2249

1482صالح الدٌنهبة دمحم هاشم دمحم2250

1061صالح الدٌنهجران زٌن العابدٌن امٌن عباس2251

2005بؽدادهدى جبار عبد الكرٌم شلش2252

1935بؽدادهدى دمحم حمزة عباس2253

2436بؽدادهدٌة حسٌن ذباري2254

1483كركونهزبر محمود علً محٌمٌد2255

1214نٌنوىهشام عبد الكرٌم جمعة دمحم2256

2928بابلهشام عمران عٌسى علً المسعودي2257

2021متوفى عام 1484كركونهشام دمحم صالح مهدي2258

2776بابلهالل علً دمحم عبد هللا2259

2288نٌنوىهناء احمد دمحم محٌمد2260

1485كركونهناء علً ؼفور عل2261ً

3660بؽدادهند جلٌل فاضل ناصر المالك2262ً

2892صالح الدٌنهند ٌوسؾ مجٌد لطٌؾ السامرائ2263ً

3533كركونهنر كرٌم هٌاس علً كاك2264ً

3664نٌنوىهٌثم بهنان جرجٌس بهنام بردى2265



1608البصرةهٌثم جبار عباس لفتة 2266

2925بؽدادهٌثم جبار عبد علً طاهر2267

2470بؽدادهٌثم سوادي كاظم فرج الدمحماوي2268

1035بؽدادهٌثم صبحً دمحم2269

1864البصرةهٌثم عٌسى علً حسٌن الؽانم2270

2023نٌنوىهٌثم ؼانم احمد عٌسى2271

1545بؽدادهٌثم كامل عٌدان عطب2272

2620ذي لارهٌثم محسن حجٌج عبد هللا الجاسم2273

3002بؽدادهٌثم نجم علً حمود2274

2765بؽدادواثك صباح إبراهٌم بالل2275

1263البصرةواثك ؼازي عبد عل2276ً

1829صالح الدٌنوائل حازم جواد حسن2277

2420ذي لاروجدان عبد العزٌز خزعل مطلن2278

1067صالح الدٌنوجدي نٌاز الدٌن اكبر دمحم2279

1268البصرةوحٌد ؼانم لفتة جراح2280

1181دٌالىوحٌدة حسٌن علً حلو2281

3511الدٌوانٌةوحٌدة صاحب حسن حسٌن خالط2282ً

1147بابلوداد أحمد راضً جابر الواسط2283ً

1486كركونورٌا شهاب دمحم أمٌن شٌخه2284

3234البصرةوسام جمعة لفتة لعوٌس المالك2285ً

1168بابلوسام حسٌن جاسم دمحم العبٌدي2286

2279بابلوسام علً حسٌن هادي2287

3469المثنىوسام هاشم ظاهر كاظم2288

3494بؽدادوسام هاشم مؽامس والً العبادي2289

1538دٌالىوسن عبد المنعم ٌاسٌن وهٌب الزبٌدي2290

2135نٌنوىوعد هللا إٌلٌا كرومً بطرس2291

3217بؽدادوعد عدنان محمود أحمد2292

1782بؽدادوفاء مظلوم سلمان جبر2293

2339بابلوالء حسٌن علً ابراهٌم2294

2491بؽدادوالم كمال سلٌم العطار2295

1158بابلولٌد جاسم عباس شبٌب الزبٌدي2296

1036بؽدادولٌد حسٌب خلٌل منصور2297

1037بؽدادولٌد حسٌن مٌر ول2298ً

1933نٌنوىولٌد محمود فوزي عبد المادر الصراؾ2299

1751كركونوهاب احمد علً صالح2300

1879النجؾوهاب رزاق حسن شرٌؾ الجبوري2301

2467بؽدادوهام حسٌن جاسم حمزة2302

1332بابلوئام كرٌم  ٌوسؾ هاشم الموسوي2303

2910بؽدادٌادكار محمود رضا أحمد2304

3647بؽدادٌاس جٌاد زوٌد الفهداوي2305

2604واسطٌاسر برٌسم عطٌة ساجت2306

1752ذي لارٌاسر عبد الصاحب بران موسى 2307



2159االنبارٌاسر علٌوي جاٌد خلٌؾ2308

3068دٌالىٌاسر عمار مهدي علً الشبل2309ً

3208نٌنوىٌاسر دمحم ناصر2310

1178دٌالىٌاسٌن خضر عباس احمد المٌس2311ً

1038بؽدادٌاسٌن خٌر هللا خنجر منجل2312

3649كركونٌاسٌن رشٌد عمر شٌر الزٌباري2313

1278البصرةٌاسٌن شامل عبد الحسٌن2314

2766بؽدادٌاسٌن طه عبد الحافظ2315

3289البصرةٌاسٌن عمٌل بدر عبد الصاحب2316

2347بؽدادٌاسٌن نزال عوٌد نجم النصٌر2317

3310كركونٌحٌى شكر محمود عل2318ً

3589بؽدادٌحٌى صاحب زعٌري عبد هللا2319

3207نٌنوىٌحٌى صدٌك ٌحٌى2320

2569المثنىٌحٌى عباس عبود عباس2321

1669المثنىٌحٌى عبد الحسٌن حمزة دمحم جواد2322

2871النجؾٌحٌى كاظم دمحم نجم السلطان2323ً

1487كركونٌشار حسن كوثر رضا2324

3210نٌنوىٌعرب ؼانم سعٌد سلٌمان2325

3076بابلٌمظان عبد الحمٌد الحسٌن2326ً

1489بؽدادٌوخنا دانٌال خامٌس2327

1490كركونٌوخنا مٌرزا الخامس2328

2046نٌنوىٌوسؾ اسحك حنا زرا2329

1227نٌنوىٌوسؾ إبراهٌم زكو ال كٌو2330

2691المثنىٌوسؾ جابر سلمان جازع المحسناوي2331

1182دٌالىٌوسؾ حسٌن حبٌب شرج2332ً

2457بؽدادٌوسؾ راضً دمحم سعدون الدمحماوي2333

3159كركونٌوسؾ رفٌك عزٌز عمر2334

1039بؽدادٌوسؾ عبود جوٌعد فرٌح2335

3545كركونٌوسؾ لطٌؾ دمحم شرٌؾ2336

1134بؽدادٌوسؾ لفتة بجاي ؼصٌبة2337

1491كركونٌوسؾ دمحم خورشٌد احمد2338

1753ذي لارٌوسؾ هداي مٌس فواز الؽزي2339

2636بؽدادٌونادم بنٌامٌن خوبٌار بنٌامٌن2340

2638دهونٌونان ٌوخنا دانٌال ٌوخنا الكرموس2341ً

1492البصرةٌونس علً جاسم كلً الحمدان2342ً

3706السلٌمانٌةئاكو كرٌم معروؾ كرٌم2343

1218بؽدادئاوات حسن أمٌن حسن2344


