
اسم االماسم المستفيدقسم الحماية

شكره حمودقابل فري    خ دبسالديوانية

تمامه واويعامر جبار فرهودالديوانية

ن محمدالديوانية ه فرهودحسن طعي  بحي 

ي جابرالديوانية زهره رصي    عدوهان العيب 

نحامد دايم كرموخالديوانية سعيده حسي 

فريده عبدالرضااسعد تومان داهيالديوانية

حمديه ابوالهيلذوالفقار عبادي نارصالديوانية

رزيقه حمودمحمد شاكر حميديالديوانية

مريم حسنجليل مجبل عثمانالديوانية

رسميه حبيراحمد كاظم طعمهالديوانية

نمسلم رحيم طرفهالديوانية شمه حسي 

مشكل حمدهادي ابراهيم شايعالديوانية

نهايه خلصاناحمد كامل حالوبالديوانية

تقيه يارسفرحان فاضل شاطيالديوانية

ضحيه شاميرعد مظهور عنادالديوانية

يالديوانية غنيه كاظمباقر موحان مي 

حسنه نعمهاسعد حيدر عبدالديوانية

عدوه هويديمالك عبدالزهره رسمالديوانية

زكوه مذبوبعادل كاظم فزاعالديوانية

زيتون جازيجالل علي فرحانالديوانية

اكظيمه جابراحمد اعناد محمدالديوانية

نعيمه مسلمايهاب كاظم غريبالديوانية

ناهده حسنعلي عادل مغامسالديوانية

يثابت عبد ساهيالديوانية زعيمه حرب 

نالديوانية شكريه محمدمسلم عبدالرضا شاهي 

ن وسام حواسالديوانية سهام عليحسي 

يمحمد حميد عبودالديوانية
ايمان راضن

ن محمدالديوانية قبيله حمزهاحمد حسي 

ن جاسمالديوانية بتول سعدونعالء حسي 

ربيعه عبيدحيدر حياوي سواديالديوانية

غنيه نوريرائد محمد حميدالديوانية



فليحه عليعلي عبيس حيدرالديوانية

كميله جالبحيدر حاتم سليمالديوانية

يالديوانية شاب دعواج  ونسه حميديحمزه رسر

نالديوانية نهايه عبيدانكرار تايه حسي 

ن غضبان نجمالديوانية ابتهال سعدونحسي 

بسعاد يوسفخالد صبيح عجلالديوانية

كفاح عاشورسلمان وليد خالدالديوانية

زينب جاسمعلي غالي حمزهالديوانية

حسيبه وجعانعلي كاظم سلمانالديوانية

فهيمه جبهيصدام هالل عموشالديوانية

نمحمد فالح عطيهالديوانية فاطمه عين

بدريه محمدجالل علوان عبدالسادهالديوانية

وحيده عبدعلييونس عباس عبدالديوانية

باروده يارسطعمه عزيز بلبولالديوانية

حمزيه كريماحمد سعيد حاتمالديوانية

مالديوانية نجاه هاديمحمد حكم شي 

يرزاق حمزه رهيوالديوانية
انصاف واشر

حمزيه ركبانحيدر طعمه حيوانالديوانية

شكريه خضي يونس عباس حرجانالديوانية

سفاهه دزامسالم كامل لفتهالديوانية

نيوسف صالح سواديالديوانية ضويه حسي 

لوكه صاحبستار جبي  سلمانالديوانية

يالديوانية
ورده جبي احمد عبد راضن

شوفه كاظمهاتف حياوي عبدالديوانية

نامجد طارش زهاويالديوانية يه عبدالحسي  جي 

عزيزه شايعناظم محمد وناسالديوانية

شونه صالحعماد رحيم حسنالديوانية

حسنه زغي صالل حمود ديوانالديوانية

ن مجبل شهدالديوانية نوره عكابحسي 

ى صالحعلي صالح سعيدالديوانية بشر

يالديوانية
يامجد ضاجي هابن

زهره تابن

نشميه جيادحازم عبد مطرودالديوانية



تمامه عبادهصباح عبدزيد ظاهرالديوانية

مريه لجيمباسم هبان خزيمالديوانية

عليه ابراهيممحمد جبار عنونالديوانية

نجوحه جابرجاسم حمزه جبارالديوانية

موشيه يارسعامر رسبيت عبدعليالديوانية

بدريه كاظمعماد عامر خلفالديوانية

انتصار كاظمرائد عماد حسنالديوانية

ي وبدانعمران كريم عذابالديوانية
ام شابن

يالديوانية
سليمه جبارصفاء تكليف راضن

سلوى حسنعباس ابراهيم محمدالديوانية

ن دريولالديوانية ابتسام وحيدسجاد معي 

يسجاد عدنان كريمالديوانية هناء حج 

بتول عبدالرضاعقيل ظاهر سواديالديوانية

فطيمه عبدنورعباس حسن عبدالديوانية

ن بايش رسبوتالديوانية غزاله وروشحسي 

حميده عبدامي  جبار خنيابالديوانية

بهايه صبححسن فشالن هلولالديوانية

بخيته فارسحمزه محمد عبدعليالديوانية

مصيبه مجليذياب جابر جاسمالديوانية

فطيمه سدخانرزاق علي دواسالديوانية

ملهوده كاظمسالم وحيد كريمالديوانية

نصفاء عوض مطرودالديوانية جويده حسي 

نصالح رخيص مجباسالديوانية سفره حسي 

كره دبيشمحمد خرده كمرالديوانية

ن شاكر كاظمالديوانية حظيه حمزهحسي 

غبينه عبداالمي كرار نور منشدالديوانية

ن واجدالديوانية حميده عزيزرحيم حسي 

ي عبدالكاظمالديوانية قسمه عيىساحمد مرب 

نقليه كاظمحيدر رحيم ادليميالديوانية

قسمه بزاكمحمد عبدالحسن شدهانالديوانية

سهاد سلمانامي  علي سعيدالديوانية

ناحمد حميد جميلالديوانية صبيحه حسي 



حياه خشانخضي  عباس فاهمالديوانية

هلوطه صالحكريم حسن عبودالديوانية

فضيله خضي كريم كاظم حاجمالديوانية

ن عطيهالديوانية حمزيه دوي    جعالء حسي 

نكرار قاسم عنونالديوانية سليمه عبدالحسي 

ن عنادالديوانية مجهوله شاويسوادي ابوحسي 

خديجه عليعلي طالب كاظمالديوانية

نكاظم رسي    ح حمزهالديوانية وضحه حسي 

بلحاويه حجايفاضل دهيم شجايالديوانية

ي نصيفالديوانية شكريه زغي احمد العيب 

نجمه عبدعونعقيل صدام شمرانالديوانية

كظيمه عباسحيدر فرحان غضبالديوانية

موزه جالويساجد مكي جودهالديوانية

سكينه مطرقائد حامد نغماشالديوانية

قسمه عايزمرتضن كاظم حمزهالديوانية

سحر هاديبهاء عالء مهديالديوانية

رجاء جودهعالء هويدي عبدالديوانية

حميده عاشورمحمد عزيز عبدالديوانية

ن جياد غافلالديوانية حسنه نعمهحسي 

افتخار تركيسمي  كامل عبيسالديوانية

نعباس كتاب كشمرالديوانية يه حسي  مي 

بسعاد جوادمحمد داخل كاظمالديوانية

نالديوانية ه عبدالكاظمميعاد سلمان حسي  سمي 

كميله عبوداحمد جاسم عبدالديوانية

كواكب حلواصزيد نعيم فخريالديوانية

كميله عبيدسعد منيهل زوادالديوانية

فضيله فرحانعماد فاضل عباسالديوانية

نالديوانية قبله حماديعواد علي حسي 

نمحمد راتب عبدعليالديوانية هناء حسي 

ن عبدالحمزهالديوانية ميهوله ربيعنارص حسي 

فخريه عباسيوسف جميل هبانالديوانية

ن خريبطالديوانية حماله عليعلي حسي 



ن خريبطالديوانية جماله عليكرار حسي 

زينب فاضلسيف خليل عباسالديوانية

برقيه عميدرعد عواد حمزهالديوانية

سكينه عبيدخالد عبيد خزعلالديوانية

نالديوانية حميده حمزهصباح نور حسي 

زكيه غانمامجد ضياع بلجتالديوانية

نالديوانية نكرار فاضل حسي  عليه عبدالحسي 

سعديه طعمهابراهيم صكر مرهجالديوانية

هناء نعمهمصطفن كامل كريمالديوانية

وعيده عبدالسادهجاسم عبدالزهره غافلالديوانية

كظيمه مكرودضياء صبار سلمانالديوانية

ن عامر كاظمالديوانية وزيره جدعانحسي 

كريوط بديرمحيسن كنيص فنجانالديوانية

سناء دهشمرتضن احمد حمزهالديوانية

حليمه خضي وسام ماجد وناسالديوانية

يضاجي عبود جحيلالديوانية لوكه حاج 

نالديوانية ن محمد ياسي  جاسميه جي ياسي 

يه كاظماثي  محيسن عاجلالديوانية جي 

بهيجه عبدمؤيد فالح هاديالديوانية

كريمه فرهودمحمود عباس جاسمالديوانية

ابتسام فالحاحمد عبدالستار جبارالديوانية

نسوم هلومشامل جبار مهديالديوانية

عليه شنانباسم سامي محمدالديوانية

مديره كركورعبداالمي  رشك جذابالديوانية

هظيمه نوافخالد كاظم عبيدالديوانية

ن عبدالديوانية ليل غاليعلي حسي 

قسمه عبدعليعماد حمزه جبارالديوانية

ن عباسالديوانية سكينه فنجانعلي حسي 

ه جحيشعلي عبدالكاظم كاطعالديوانية سفي 

كرديه ستاراحمد علي خشمالديوانية

كظيمه حمزهحيدر راهي عبدالواحدالديوانية

كلفه خليبصعمار جبار بايشالديوانية



ن ليلونالديوانية هصدام حسي  عدله عصي 

جنان وناسعبدهللا عماد حمزهالديوانية

غزاله واويمحمد شايع شنشولالديوانية

يوالء جبال اليذالديوانية نعميه عريب 

جلثوم عبدالرضاقاسم عبيد جي الديوانية

نذيره لفتهحاتم علي مزعلالديوانية

سكينه سنيدمحمد قاسم كوكزالديوانية

كريمه جيادضياء رحيم حبيبالديوانية

نقائد فرحان دبسالديوانية كميله حسي 

ن حالوبالديوانية نقليه كاظمعالء حسي 

عفته هاشمرضا الوسن مجليالديوانية

ن وطيوط غنونالديوانية ونسه جالبتحسي 

تسيار سعيدسجاد سوادي مجباسالديوانية

هظيمه عبيدسهر مظلوم جبارالديوانية

دمنتظر محمد كاظمالديوانية ونسه اكي 

مرزوكه جازيجبار مكي عباسالديوانية

رحيمه حسننور نوماس حميدالديوانية

نالديوانية كاظميه احمدصفاء باسم عبدالحسي 

كظيمه كريمعلوان حسن مروانالديوانية

غازيه ساجتمروان عذاب خشانالديوانية

 علي دخيلالديوانية
ن دجله جابرحسني 

يمصطفن عباس مزهرالديوانية سعديه مي 

سعديه حسنستار جابر عبدالديوانية

لوزه شاكرعباس فاضل فزعالديوانية

ترفه عبيسحياوي نارص بزونالديوانية

سعيده حسنعمار علي نبوشالديوانية

سناء كاملامي  حميد عبدالديوانية

جنان كريمحسام مدلول حامدالديوانية

ليل حمزهاحمد طالب ابوالشونالديوانية

نالديوانية زهيه عبودثامر عزيز حسي 

غنيه سعيداركان حسن كاظمالديوانية

زهره برهيعالء عباس تركيالديوانية



يحيدر عزيز محسنالديوانية
غنيه راضن

نحيدر مراد كاظمالديوانية امل حسي 

زينب عبداالمي علي ناظم مشحوتالديوانية

اعتماد حياويعباس عبدهللا رائدالديوانية

ه محسنسجاد محمد عباسالديوانية سمي 

امحمود جابرعويد حولي ظاهرالديوانية

ي بعيويسعد عوده حسنالديوانية
امشابن

ن خوارهالديوانية حميده عبيدحيدر شني 

طلبه عنادصفاء عدنان كاطعالديوانية

نعباس عوده منذورالديوانية فخريه حسي 

نعيمه حبيبعلي غالب مكملالديوانية

سمره كاظممحسن هادي عليالديوانية

ونسه عاشورمحسن حسن محانالديوانية

ينزار كاظم عليالديوانية
نجيه شمجن

شكريه رهيفعلي كامل عنادالديوانية

فضيله محسننارص علي ناشيالديوانية

شكريه ونانعلي رحمن اصبيحالديوانية

بخيته خريبطفارس جايش محيويالديوانية

ابتسام عودهعلي قاسم عبدالحرالديوانية

نديمه عبدهللاهاشم عباس عبدالحسنالديوانية

ن عباس كاظمالديوانية فضيله ذيابحسي 

عاليه عباسحيدر طالب كاظمالديوانية

سليمه فرحانعمار جبار مالشالديوانية

نحيدر كاظم تامولالديوانية سليمه حسي 

ن شاطي عجيلالديوانية عينه هويديحسي 

كالفه حمزهكاظم حسن جبارالديوانية

يالديوانية
سليمه عبدهللامحسن علي ثابن

حميده شاكرسهم عامر ديوانالديوانية

فطومه عباسعماد شاكر عطيهالديوانية

امريكا جاسمجاسم حمزه طاهرالديوانية

كظيمه جي عالء طالب منديلالديوانية

دوخه عبدسعدون عبيس غازيالديوانية



صبيحه جي وليد حاكم عبيدالديوانية

ن اكرم حميدالديوانية حمديه مدلولحسي 

ر كاظمالديوانية ن كريمه جوادصالح مي 

فاطمه حسنمرتضن وحيد مرهونالديوانية

رجيحه صي عبدهلل كامل طعمهالديوانية

فاطمه هبانكرار عدنان شناويالديوانية

صبيحه صايفغانم زامل ثامرالديوانية

كريمه بردانمحمد كاظم عبدالديوانية

نجمه علواناحمد بشيبش زغي الديوانية

ه دهديحيدر كامل طروالديوانية جي 

رحيمه هاديعمار رزاق عليالديوانية

ن كريمالديوانية جميله يشاحمد حسي 

ن عبدالزهرهالديوانية جميله جسابعمار حسي 

ن عيىس عبيدانالديوانية شنجاره جي حسي 

ليل سعيدرياض منصور سلمانالديوانية

وفيه حمزهعباس رسن مسي الديوانية

نمسلم محسن سلمانالديوانية بسعاد حسي 

اسماء فرحانعادل قحطان عمرانالديوانية

نالديوانية لميعه عبدالحسنعلي شاكر عبدالحسي 

سعديه عيدانسجاد صالح حلواصالديوانية

جنان كريمسجاد واثق محمدالديوانية

ن عطيهالديوانية حياه طاهرمسلم عبدالحسي 

نشميه شحلجميل رحيم جاسمالديوانية

رسميه زغي علي هاشم جوادالديوانية

سعديه عبدالحمزهجالل كزار عيدانالديوانية

ن لطيف جوادالديوانية انعام عبدالحمزهحسي 

نالديوانية ي حسي  حياه عبداالمي ثامر مي 

ن مطلبالديوانية حياه مرادعقيل عبدالحسي 

ايمان غانمحسام جفات زغي الديوانية

هيام جابرامي  باسم حويلالديوانية

نالديوانية زكيه حرجانحيدر علي حسي 

شكريه جي سعد عبيد عليالديوانية



ن فاضلالديوانية سهام كاظمعماد حسي 

هه عزيزحيدر رسول عزيزالديوانية رسر

نجيبه عماشمحمود جاسم حميدالديوانية

شابكاظم حمزه محيسنالديوانية فوزيه رسر

ن جاسم دوشالديوانية دخيله عبادحسي 

كميله شيالعماد صالح عطيهالديوانية

ن جابر امانهالديوانية زهره جاسمحسي 

 علي جبي الديوانية
ن نذيره لفتهحسي 

ن عبدالمعطي محمدالديوانية ليل جاسمحسي 

نالديوانية كريمه محمدجفات كامل حسي 

فاطمه حمزهعقيل هاشم رباطالديوانية

ن خالد حسنالديوانية دنيا مكيحسي 

ي عبدالديوانية رتيبه عزيزعلي صخي 

نالديوانية سكينه حامدابراهيم سعيد حسي 

كريمه فالحمنصور مدلول حميديالديوانية

رحمه عباسعباس عبيد طاللالديوانية

ماجده عليسجاد حمزه معيديالديوانية

امريكا محيسنمسلم لفته عيدانالديوانية

فهيمه جبي سالم حسن مايعالديوانية

هيله كاظمباسم محمد جميلالديوانية

ن عليويالديوانية نقليه عبداالمي عالء حسي 

نالديوانية نغزوان عقيل حسي  ليل حسي 

ايام بديويسالم عاشور صاللالديوانية

سليمه جي عماد هاشم عاكولالديوانية

ورده جميلكريم كاظم جميلالديوانية

جواهر نعمهامي  كاظم حاتمالديوانية

ورده معواصميثم عبود ظاهرالديوانية

بتول عبدالكريمسلمان كريم عبدالديوانية

كريمه حمزهزمن سعيد حمزهالديوانية

سليمه دوهانعبداالمي  مطر ترفالديوانية

نالديوانية نجيحه حسناسالم علي عبدالحسي 

امل عبدمصطفن سليم داخلالديوانية



حمده فرهودبسام فتنان عبدالديوانية

كظيمه عبيدسجاد عباس جي الديوانية

جماله مرجانفاضل جندي بردانالديوانية

ن محسن كاملالديوانية غنيه كاظمحسي 

ن صالحالديوانية فطيمه عبدعلي حسي 

ون حيوانالديوانية نجيده زبالهسالم زغي 

شهيه كاظميونس فرحان مرهونالديوانية

ن علوانالديوانية بهيه حاكماحمد حسي 

نمؤيد زغي  جالبالديوانية شلشه حسي 

نالديوانية سليمه نارصمشتاق حسن لكي 

نجف فارسنؤيل عبدالحسن داهسالديوانية

نجف فارسوائل عبدالحسن داهسالديوانية

ربيعه نارصعدنان جواد كاظمالديوانية

بدريه اسودحسن فرحان فنيخالديوانية

رباب شالكهعلي سعيد ابوالشونالديوانية

رحيمه عبدالحسنمسلم عبدالحمزه حسنالديوانية

جنديه مكيبدور ناظم عيىسالديوانية

حريه كطنحسن خضي  عباسالديوانية

وزيره صاحبحمه كريم عنادالديوانية

معصومه احمدمحمد عبيس كريمالديوانية

سناء طاهرعلي كاظم محسنالديوانية

رحيمه زوزورائد خضي  كيطانالديوانية

نحيدر عذاب كاظمالديوانية قسمه عبدالحسي 

كريمه عودهرنا عادل محسنالديوانية

نعيمه هاديمسلم يوسف جي الديوانية

نالديوانية عليه جي مثبن كاظم حسي 

كظيمه درنيخكاظم كزار شدهانالديوانية

نشين مزهرمحمد قائد كاظمالديوانية

مهري رجبعليمحمدالجواد علي شاكرالديوانية

جنه عبدالكريمعلي عباس عبدالعزيزالديوانية

رجاء غازيساجد غالي خوافالديوانية

فخريه فزععالء جبار صالحالديوانية



ترفه عطيهكاظم جواد عليالديوانية

ساهره ظاهرغزوان رياض مانعالديوانية

ن موشالديوانية فخريه عليويمهند ياسي 

رسميه جابرسالم فاضل عطيهالديوانية

 علي جبارالديوانية
ن هيله كاظمحسي 

سعديه عطيوياحمد جواد كاظمالديوانية

صديقه كاظمعادل غازي جبارالديوانية

شهيده عطيهحيدر جعفر عباسالديوانية

فطيمه كريمصالح نور عطيهالديوانية

بلوه شليجمهند سلمان عبطانالديوانية

ينارص مزهر كزارالديوانية بسيمه صليب 

يه حمودبشي  طالب عبدالديوانية خي 

ماجده عتويسجاد سالم عبدالديوانية

جمهوريه ثامراحمد دوحان عبدالديوانية

هناء خطارهشام رياض عبدنورالديوانية

سعاد محمدحيدر صابر مسلمالديوانية

ن محيسنالديوانية حكيمه هاديعادل حسي 

ي مايحالديوانية
ن لوبر هديه كرحوتحسي 

حوته هاديعدنان دهش عبودالديوانية

يالديوانية ثجيله سواديجعفر صادق عبدالنب 

سليمه صاحبضياء محمد جبارالديوانية

وحيده بلكتقاسم نعيم عاجلالديوانية

نجيه كرمولعباس عليوي جعلالديوانية

ذهبيه نذيرمحمد شندل حمزهالديوانية

ه عباسساجد هاشم محمدالديوانية سمي 

ه حنظلعباس شاكر عبدالديوانية جي 

فلحه رشيدمحمود طالب جابرالديوانية

بيجه خشانمنته سالم ابوالشونالديوانية

هناء رسحانامي  جميل جاسمالديوانية

شيخه جي احمد جي  عبدشعيبالديوانية

سليمه ادريسعامر عريف جبارالديوانية

نعيمه غاليمحمد شاكر كاظمالديوانية



جايه عبدميثم جفات عطيهالديوانية

هديه كاظمباسم حسن تعيبالديوانية

نالديوانية فضيله جبي حيدر سالم حسي 

كريمه عبيدحيدر صاحب عبدالسادهالديوانية

وعالديوانية ن ه مهديمصطفن احمد كين نظي 

ن جردالديوانية شكحه كلفضياء عبدالحسي 

يحسن عبدالحسن عبادهالديوانية
صبيحه حسوبن

غبنه داخلعطيه عبيد كريمالديوانية

حميده كاظمحسن طعمه كاظمالديوانية

نغزوان عواد نورالديوانية ى حسي  بشر

حله شدهانعبدالعظيم مهدي حسانالديوانية

يالديوانية
زينب عبدالزهرهاحمد كاظم راضن

هحميد كريت شنابهالديوانية حرته ابوشخي 

نافراح كريم وذاحالديوانية فهيمه عبدالحسي 

نجيه مهجهعقيل توفيق حوتهالديوانية

سعديه عذافهواثق حسن محمدالديوانية

بدريه حمدعدنان كريم رحمالديوانية

ليل محمدعلي صالح مهديالديوانية

ننور يوسف هاديالديوانية تمامه حسي 

نالديوانية كريمه جاسمسجاد عيىس حسي 

مديره بريرعالء عبدالكاظم حبيبالديوانية

ن خطارالديوانية شكريه عودهمحمد حسي 

نرصه حسننور علي عباسالديوانية

ليل كاظمجعفر غازي عبدالسادهالديوانية

دحماده عيدانسالم قايد خطارالديوانية

زهره موشعلي ناظم فاضلالديوانية

فطيمه جالبنعيمه صالل زغي الديوانية

ن عباس جخمرالديوانية وق احمدحسي  رسر

غنيه راهيوهاب كريم خويطالديوانية

دخيله نجمغفار منديل فرحانالديوانية

حمديه عبودمحمد حسن جبارالديوانية

سعاد داغررضا جميل عبودالديوانية



ي كاظمالديوانية
جنديه جاسمايوب راضن

لهيده بدرمنعم صاحب عفصانالديوانية

حمديه محمدفاضل ربيج جودهالديوانية

نعيمه مشكورعباس مرجان حبيرالديوانية

ساهره جباررحيل فالح كشاشالديوانية

كميله هليصامجد سامي كاملالديوانية

ساميه جالبايوب عناد كاظمالديوانية

ي ناهيالديوانية
ن راضن زهره عبدحسي 

جميله منهيقحطان كريم ردامالديوانية

لهيده عايدعلي عطيه اشالكهالديوانية

محيله حبيرمالك رحيم جفرزالديوانية

يسالديوانية باشه عبدمذري ثامر رصن

ن عبد عبدهللاالديوانية التفات ابراهيمحسي 

شكريه عبدالكاظمعالوي عبد عليالديوانية

ن ناظم عودهالديوانية مالهن جيادحسي 

زينب عبداالمي قاسم ناظم عبدالحمزهالديوانية

عنوته جزارقحطان كاظم حمدالديوانية

شكريه عبدمحمد عباس علوانالديوانية

صباح فوارعباس تركي عسلالديوانية

كتبه ماهوعدنان عبدالكاظم عبودالديوانية

ليه مدلولفرحان عبد نغماشالديوانية

ن دغيشالديوانية فضيله جبارجبار حسي 

ن عبودالديوانية زهره خضي مهند عبدالحسي 

فاطمه حسنمحمد علي كاظمالديوانية

قبيله فاضلحسن رحمن يوسفالديوانية

رشده غازيحسن فاضل هواسالديوانية

ي صالح محانالديوانية
يه بعيويهابن جي 

وفيه محمد عليعماد عبدالحسن سلمانالديوانية

نجالب داود زيادالديوانية واجده غي 

جميله عبدزيدمحمد محسن دخنالديوانية

بهيه واليمهدي صالح عبدالديوانية

يالديوانية غنيه كتابحيدر غانم تريج 



حسنه عبدالسادهسالم جودي عليالديوانية

هليله زريطسلمان مسلم عبدالديوانية

عجيبه ظاهرصادق جابر فهدالديوانية

حمزيه شالكهامجد خضي  عبيسالديوانية

كريمه عجهحليم ابوالهيل زيادالديوانية

يل عبيسجاسم حسن حمزهالديوانية ن تين

ي عبدعلي موازيالديوانية
فري خادمهابن

نعاسه عبيدمحمد ظاهر حماديالديوانية

لهيده عاجلفليح حمزه محمدالديوانية

ن شاكر حسنالديوانية هديه كشيشحسي 

ن حمزه عبدالكاظمالديوانية مالل محسنحسي 

حسنه خشانكرار كلف صبيحالديوانية

قبيله جوادعلي عباس حسنالديوانية

ن محسن نايفالديوانية يمفير
سلوى راضن

يعباس علي عبدالمهديالديوانية
باشه راضن

يرحيم عبدالكاظم سلمانالديوانية
شكريه غبن

انزيد سجاد حسنالديوانية صبيحه مي 

ليل فليحفائق حسن حمزهالديوانية

جحيته اكريملمهدي صالح دبيسالديوانية

ن عبدالديوانية دوخه عبدهللاقاسم حسي 

يالديوانية
يمرتضن جابر راضن

ايمان ماضن

نعالء حمزه محسنالديوانية بتول عبدالحسي 

يالديوانية يه صالحوسام حسن ناج  مي 

ن صاحبالديوانية نرواد عبدالحسي  ه شاهي 
هير

يه حمزهخالد شهيد عيىسالديوانية خي 

جميله ابراهيمبشار ترف عليالديوانية

نرعد فرهود عبدالديوانية سهام عبدالحسي 

معالم سواديفاضل رحيم صدامالديوانية

حمزيه سلمانكريم حسن حميدالديوانية

نالديوانية وداد شالكهمهدي يحب  حسي 

حليمه دوالمحمد عبدالمحسن زوب  عالديوانية

كتبه ملويعزيز كريم محمدالديوانية



فلحه مريكعباس كميل كاظمالديوانية

ذكاء كاملاحمد جمال مطرودالديوانية

نزيله رحمانمحمد عباس سلمانالديوانية

فرحه محمدنضال امي  كاظمالديوانية

ن محمد ابراهيمالديوانية خطوه هاديحسي 

ن جبار يارسالديوانية ايمان هاديحسي 

حميده حسانفائز ناظم همري    عالديوانية

عسله مالكعلي لماخ شطبالديوانية

نالديوانية فرحه عطيهسعد عبدالرضا وريجي 

نجاح تبينهحسن هالل موازيالديوانية

نالديوانية نعيمه عليعادل عبدالكريم حسي 

ساجده عليكرار حاكم عباسالديوانية

سوده حمزهكاظم جواد عبدالديوانية

روزه عليفائق حردان هدايالديوانية

ي جابرالديوانية
فرحه حمديعقوب شمجن

رسميه ثجيلطالب هيثم عليويالديوانية

كميله طعمهعبدالزهره محان نجمالديوانية

يالديوانية
نفالح روضان حسابن غنيه حسي 

نعيمه عباسعلي فليح حسنالديوانية

ه كاظمعامر بدر صبيحالديوانية سمي 

كاظميه عودهاحمد عبيد محمدالديوانية

ن كشاشالديوانية زينب محمدامي  عبدالحسي 

قنديله كاظمعباس هادي جوديالديوانية

نجيه جي جاسم محمد وحيدالديوانية

ن غالب كريمالديوانية نهله عبدالعباسحسي 

فوزيه عودهلفته عبدالحر كمالالديوانية

شنجاره عبيسجياد كريم عبيدالديوانية

علي جواد زغي الديوانية
ن حبابه حسي 

 علي هاديالديوانية
ن مريه هاشمحسي 

يالديوانية
ليلوه عويدعبدالشهيد محمد حسوبن

هديه شاكرحاتم دايخ خليلالديوانية

عليه عطشانباسم سوادي خفيفالديوانية



زعيمه فليحاثي  عامر ديوانالديوانية

هانالديوانية صبيحه عبدامي  نبيل رسر

ناهده محسنعالء رسحان مشكورالديوانية

برقيه خمادحاكم صباح دخيلالديوانية

ن جالب عبدزيدالديوانية حميده عبدالزهرهحسي 

فاطمه حموزعلي كريم حسنالديوانية

التفات كاظمحاتم سلمان حسنالديوانية

ه كاظممصعب قبطان هديدالديوانية سمي 

اكميله جي صالل عبدالرزاق طرفهالديوانية

نعدنان حمزه شالكهالديوانية زهره حسي 

نالديوانية ليله كاظمسعد حسن شاهي 

ن جاسم محمدالديوانية سعاد عبدالحسنحسي 

فهيمه فرخجبار محمد عبدالديوانية

سعديه فاضلعباس هادي كاظمالديوانية

بسهن محمدمحمد ستار حسنالديوانية

رهيبه عبيديوسف حلواص صلهامالديوانية

ه سويفاحمد تركي خليفالديوانية جي 

نهيه بحرنذير تركي سواديالديوانية

باسمه عليويعلي عباس عبدالحسنالديوانية

ن هادي جودهالديوانية فضيله صالحياسي 

ماليه عيادهجليل عبدالرضا ظاهرالديوانية

عوفه عبدهللاناظم جالب ساجتالديوانية

عليه عميشخالد هويش لهمودالديوانية

شذى جدعانوائل جاسم محمدالديوانية

محينه جسابستار كاطع ريكانالديوانية

سكينه سواديصالح سعدون رمانالديوانية

 عليالديوانية
ن زهره رضاصفاء حسي 

شهيه مايحسجاد طعمه ابواللوخالديوانية

 تركيالديوانية
ن بتول كريممبارك حسي 

مليحه جوادصباح حسن حريزالديوانية

يالديوانية بسيهي محمدفاضل حسن جي 

سعديه غازيعباس علي صخيلالديوانية



امينه رحيمحاكم عبدالحسن طعمهالديوانية

سهام هاللمحمد عتبداالمي  نجمالديوانية

يالديوانية ضويه جبارعزيز كاظم لعيب 

طليعه صاللاحمد كاظم محمدالديوانية

حوراء عبداالمي مصطفن حسن جاسمالديوانية

زمله عليوينجاح عبداالمي  ابراهيمالديوانية

يالديوانية غنيمه حرجانعادل مغامس صخي 

ن عودهالديوانية جميله خزيثامر حسي 

ه موجدحميد كاظم محمدالديوانية مسي 

فهيمه ظاهرمحمد باقر محمدالديوانية

ماليه صيهودحسام سهيل علوشالديوانية

ن محيسن بريي الديوانية هيله حواسحسي 

رجيحه صي حمزه كامل طعمهالديوانية

زهراء كاظمضياء داخل عبدالسادهالديوانية

نالديوانية وم عبدالعباس حسي  قاله ابراهيمرسر

سعيده حمزهعباس حساب كاظمالديوانية

حظوه جداحعباس داخل بخيتالديوانية

التفات شاهودفرهود حسن حريزالديوانية

بحريه عبطاننارص كشيش فرحانالديوانية

صفيه حطحوطاحمد نعيم عطيهالديوانية

رجاء عبدعليعلي خالد وحيدالديوانية

وسميه ناهيذياب رسحان محمدالديوانية

مطره جياديونس عبيس صاحبالديوانية

حمزيه شالكهارشد خضي  عبيسالديوانية

سعيده متعبجعفر كاظم عيالالديوانية

رسميه كروزهاشم ماهر هلوسالديوانية

غنيمه عبدمني  مختار بردانالديوانية

كواكب حلحولفاهم مهلهل عبدالكاظمالديوانية

حياه حمزهعامر عزيز شايعالديوانية

نحسام حامد حسنالديوانية فرحه حسي 

رحمه فضالهمسلم خضي  حسنالديوانية

ن محيسن كريمالديوانية ماهيه مهديعبدالحسي 



نعيمه مدلولحسن عبدالهادي ابوجاسمالديوانية

شنجاره عبيسغالب كريم عبيدالديوانية

فطيم حمزهعلي عمش كيطانالديوانية

خوله عيداناياد عبدالزهره محمدالديوانية

قبيله هاللعدي ترتيب عبيسالديوانية

نفارس حسن شنايهالديوانية جايه حسي 

عنيده عجميفارس عبود مجليالديوانية

فوزيه حمودمحمد عزيز عبدزيدالديوانية

ي موشالديوانية
بخيته حنيونثائر غبن

شكريه جاسمعلي عبداالمي  حمودالديوانية

ن كريمالديوانية هضيمه جبارحيدر عبدالحسي 

ن عبيد عوادالديوانية زهيه منديلحسي 

مجيده فرججسام محمد عباسالديوانية

التفات فرحانعلي هاتف جبارالديوانية

يالديوانية
نجاه مطشرمرتضن جابر بابن

فيحاء فاهماحمد صالح مهديالديوانية

 علي عبيدالديوانية
ن امل حمودحسي 

كاظميه بالسمسالم كريم عبدالديوانية

نجيحه حسنمحمد كريم عيدانالديوانية

يالديوانية
هيام عبدالزهرهحيدر ساجت حسوبن

فضيله عبدالكاظمخضي  عباس عباديالديوانية

فريال عبدريسان عالء لطيفالديوانية

تسواهن محمدكرار عادل انغيشالديوانية

يالديوانية
مليحه واويرائد حروي راضن

 احسان عليالديوانية
ن فاطمه شعالنحسي 

زهره جالبمصطفن جعفر هاشمالديوانية

حضيه جبارصادق محيسن عكاشالديوانية

غنيه عبدسيف فرحان جبارالديوانية

قسمه عبدهللامحسن عزيز هاشمالديوانية

فطيمه حاجمكمال وناس عكارالديوانية

ن عزيزالديوانية سعديه عطيهصالح عبدالحسي 

حسنيه ديوانمشي  حمزه وحيدالديوانية



نالديوانية ن يونس حسي  يحسني 
فاطمه كابن

ه جابرسالم حميد بجايالديوانية بشي 

بلكه جكجوكمحسن شدهان خشوشالديوانية

ن خريبطالديوانية  حسي 
جماله عليمصطفن

ماجده سواديفالح حسن جاسمالديوانية

نالديوانية وكعه منصورسعود سويدان حسي 

حضيه عبدالسادهكرار هادي عبدالديوانية

ن طارشالديوانية رحاب طالبعلي حسي 

ن رغيد حمزهالديوانية ضويه حسنحسي 

نالديوانية مها مهديهاشم جابر عبدالحسي 

ن جيادالديوانية كريمه حلواصمحمود حسي 

زهره عبدهللامرتضن رسن كاظمالديوانية

يناظم وحيد دوهانالديوانية
نعيمه شمجن

 تويليالديوانية
ن شهيه هولهعبدهللا حسي 

سعديه عباسسعد كاظم رضاالديوانية

ساعديه عبدهللاعدي محسن عليويالديوانية

قسمه لفتهسعد كريم داودالديوانية

يه محمداحمد هادي عبدالديوانية صي 

كرار رسول عبدعليالديوانية
ن كلفه عبدالحسي 

بهيه مزهراحمد عبدهللا فاضلالديوانية

كاظميه عبدالرضاعلي مهدي حسابالديوانية

فلحه حسنناظم حريب سعيدالديوانية

سهيه كاظملفته عيىس حمزهالديوانية

سوسن كاظمعلي حميد كريمالديوانية

جهاده كاظموسام شناوي محيسنالديوانية

نالديوانية صبيحه واجدعلي عياش حسي 

يازي جالبفرحان جنات غالبالديوانية

سعيده ملكمحمد رزاق رزاقالديوانية

ي جبارالديوانية
شكريه زبالهعقيل شمجن

ذهيبه ازغي احمد عبدالعظيم حمزهالديوانية

نالديوانية فاطمه كناويمؤيد مهدي ياسي 

امتناع كاظمحاتم ابراهيم كاظمالديوانية



يالديوانية يماهر كريم باج 
ن
زنوبه صاف

نالديوانية سعيده كهيلخليل حاكم عبدالحسي 

موشه اسماعيلجمهوريه منهل جودهالديوانية

يالديوانية شاب دعواج  ونسه حميديسعد رسر

سكينه نارصعالء كحط نارصالديوانية

يالديوانية
زينب كونسالم عبد ماشر

فضيله سالمعادل هادي محمدالديوانية

سلوى عباسمصطفن باسم سواديالديوانية

ذيبه فرحاننعمه فضيح شويبالديوانية

كاظميه دريولرافد نعيم عودهالديوانية

ايمان حسنمحمد طالب كاظمالديوانية

عليه جي رياض جي  صبيحالديوانية

غاليه عوادعبدالحمزه غضبان صكبانالديوانية

نالديوانية غبينه رمانباسم دوهان بشي 

هبوب مهديكرار كاظم دخيلالديوانية

زهره مطلكجايش حمزه خلفالديوانية

ي جبارالديوانية
زكيه شالكهعلي شمجن

ن طاهرالديوانية فخريه زبالهاحمد عبدالحسي 

احالم عبدكرار صالح حمزهالديوانية

نبهاره دليصباح حمزه عكلهالديوانية

يمحمد بايون فاضلالديوانية هديه بخير

حميده عطيهفارس محمد كريمالديوانية

المانيه صميدعصادق رسول عبهولالديوانية

نلطيف هادي مجليالديوانية زنوبه حسي 

كره اليذعلي اليذ رهيفالديوانية

نالديوانية زهره معيوفسالم رضا حسي 

ن عبدالعال عبدنورالديوانية نوال خماسحسي 

حمديه جاسمحسن جواد هولالديوانية

حكيمه شناوهحيدر حسن عطيهالديوانية

 علي صاحبالديوانية
سعديه داخلمثبن

باشه عذابعنايه جواد كاظمالديوانية

بركات كريمفارس طالب سلمانالديوانية



شدهه بحيجشناوه عباس حسونالديوانية

نهاد محمداحمد حسن سواديالديوانية

دره محمدغزوان رياح عمرانالديوانية

دكمه بنايعباس فرهود محلالديوانية

فضيله تايهبندر لفته محمدالديوانية

غنيه جابرعالء خنياب علوانالديوانية

نوريه عبدمنشد حاكم صي الديوانية

ن لبنان اسودالديوانية يحني 
فاطمه راضن

علي كريم سلمانالديوانية
ن حميده عبدالحسي 

هديه صالحغالب خماط عاشورالديوانية

رضيه جيادمصطفن منهل كريمالديوانية

حسنه داخلمحمد كاظم حمزهالديوانية

سليمه حمزهاحمد نوري مباركالديوانية

سعيده عليطاهر لفته علوانالديوانية

كريمه عبدمنترص جبار نذيرالديوانية

ذبيله عبدعليكاظم صبيح حسونالديوانية

نجيحه كاظمكرار حمودي حاجمالديوانية

نوؤيه جاسممحمد شاكر عودهالديوانية

مشتهايه برهانجمال عبدحمود عبدالزهرهالديوانية

ن عبيسالديوانية لميعه كاظمحيدر حسي 

قسمه ابراهيمحيدر جواد كاظمالديوانية

سعديه عباسعالء حبيب عجيلالديوانية

 علي شاكرالديوانية
ن امل كاظمحسي 

فضيله بدرضياء منصور كاظمالديوانية

يالديوانية
ن راضن شكريه دحامانتظار حسي 

ن مطرالديوانية شكريه نهارعباس حسي 

دالل كاملعلي سعد محمدالديوانية

ظلمه عبدماجد هادي حمزهالديوانية

ن حامد عبدالديوانية سليمه مطرحسي 

خالده فتالويثناء محمد جاسمالديوانية

نهيه عباسجاسم جي  فرهودالديوانية

ن محمدالديوانية ياكرم حسي  سليمه مي 



فالديوانية ن رسر نباسم عبدالحسي  كطيه عبدالحسي 

لمياء ابراهيممصطفن نارص حسنالديوانية

هديه جاسمسعيد وره عباديالديوانية

نعيمه شاهرعقيل حميد حاكمالديوانية

نالديوانية ى راهيمرتضن جواد حسي  بشر

كتيبه محمدكريم فاضل عبيسالديوانية

تركيه مغلوثعلي هادي دايخالديوانية

بتول عبدالواحدهجعفر حميد كريمالديوانية

مديره ابوالنكعهمحمد عايد عبداالمي الديوانية

حميده جوادحيدر كامل عويدالديوانية

نصالح حسن مسي الديوانية شهيه حسي 

فليحه هرهي عباس فاضل شياعالديوانية

حنوه رضاسلمان جبار محمدالديوانية

ه عبدكاظم الزم عذيرالديوانية امي 

فخريه مكظوفاحمد سامي فرحانالديوانية

يعه حسنرياض عبدالواحد غازيالديوانية رسر

نظيمه حسنستار حاكم شمرانالديوانية

قبيله عبدالسادهحسن علي جي الديوانية

ازهار علياحسان علي حبيبالديوانية

فطيمه عبيسحسن كريم صالحالديوانية

كريمه جوادمسلم رزاق شطبالديوانية

ن عبداالمي الديوانية نجيه ابري  هيمهند حسي 

مدحه نعمهعباس جابر رسحانالديوانية

بدريه كاظمصدام سعيد نارصالديوانية

سعديه حنونصادق حميد زغي الديوانية

حكمه بشونجليل كاظم عبدالرضاالديوانية

ليل كريماحسان علي مهناالديوانية

ن خضي الديوانية كاظميه مسي كاظم عبدالحسي 

 عليالديوانية
ن  حسي 

فاطمه عوادمرتطن

صالحه ابراهيممالك كامل جبيلالديوانية

زهره هاللامجد محمد حسنالديوانية

خديجه منصورحاتم مثكال شاهرالديوانية



 علي خضي الديوانية
نشين منهلمصطفن

ه حنظلعلي شاكر عبدالديوانية جي 

شكريه عبدسجاد عادل راهيالديوانية

صبيحه غاليايمان هادي واليالديوانية

نجمه خلفنارص مطشر حسونالديوانية

ترجيه شاهركريم عبيد خرصنالديوانية

رسميه كاظمميثم كاظم حسنالديوانية

مجيده جباركريم عبدالرضا حسنالديوانية

حسيبه هاديمهند ناهي عودهالديوانية

يالديوانية
سهام عبدعباس فاضل منفن

عباره حمودمريم جويد عبدالرضاالديوانية

نذيره صوي    حقحطان دلي صاللالديوانية

نمحمد خالد فاهمالديوانية ه امي  امي 

كريمه محسنحسن هادي جي الديوانية

شكريه جبارسجاد شنان عجهالديوانية

وحيده سلومرسول تكليف محمودالديوانية

يه عبدالكاظمعادل حمزه عبيدالديوانية صي 

ميسون فاهممصطفن جابر عوادالديوانية

سعيده نجماحمد موحان وحيدالديوانية

غبنه حبيبشهاب رسول عباسالديوانية

بنيه عبدوليد حسن حنوفالديوانية

فتنه جابرعلي عبدالكاظم غازيالديوانية

بسعاد عودهحازم كاظم شاكرالديوانية

ن عبدالديوانية غنيه خضي احمد حسي 

ورده نجممحمد حمزه جزارالديوانية

هحسن صاحب كاظمالديوانية اكرام ابوشخي 

سوده ادريسعلي مسافر فجرالديوانية

ي مرصوصالديوانية
ن
حكيمه جمعهحيدر صاف

عزيزه جحيلحسن علي صدامالديوانية

كريمه كاظمعلي قاسم كاظمالديوانية

نزيله ساجتحبيب عباس هاشمالديوانية

ي عبدالهاديعلي ماجد كاظمالديوانية
ن
كاف



يجبار ذياب بلحسالديوانية زعيله ناج 

حضيه سماحطيف سالم عبدالحمزهالديوانية

عجيبه جي ماهر فاضل كيطانالديوانية

حميده مشعانصالح عبدالهادي رسحانالديوانية

زكيه خرازرائد عوده كاصدالديوانية

سليمه عبدالسادهريكان انيس محمدالديوانية

علي حمدان جاسمالديوانية
ن نجيحه حسي 

نجمه محمدمالك حمادي عبدالسادهالديوانية

ي جابر مجيدالديوانية فاطمه رصي    عصليب 

هظيمه طروعقيل طلفاح عبدالحسنالديوانية

مكيه عبودسيف جمال شاكرالديوانية

حسنه بلعوطكامل داخل دنانالديوانية

ن حميدالديوانية صفيه مرزوكتومان حسي 

صنعه حيوانجبل حسان حمدالديوانية

تسواهن جبارمقداد مهدي لهمودالديوانية

كريمه ذاجرمحمد اسكندر عبدالخرصنالديوانية

ي نشعانالديوانية
شفيقه عبدنارص باشر

خديجه جاسمعباس محمد كاظمالديوانية

غاليه سلطانحبيب كامل جاسمالديوانية

يصادق كاظم جميلالديوانية ورده حرب 

غنيه شدهانبسام ناجح جالبالديوانية

طبيعه مطرابراهيم احمد رصي    عالديوانية

حليمه حمزهمرتضن ظاهر حبيبالديوانية

حسنه جوادكاظم صالح عويدالديوانية

داهيه جيادسيف غالب خليفالديوانية

كميله جالبمرتضن ثامر كريمالديوانية

يالديوانية
برتقاله كاظمسالم حليم راضن

ابتسام مالكمحمد سالم جوادالديوانية

لميعه وحيداركان عبدالهادي عبيدالديوانية

جكاره خريبطعبدالحمزه عجمي عطوانالديوانية

رباب مهديسيف طه عبداالمي الديوانية

ن جبار كرمالديوانية سكينه عوادحسي 



ن مهدي محمودالديوانية صبيحه عبداالمي حسي 

بتول عباسمصطفن صبيح عبيدالديوانية

صبيحه عليويسعد ساجت عبيدالديوانية

ن مايل يارسالديوانية رسميه احيمرحسي 

ن سواديالديوانية نجاه عبدزيدعلي حسي 

مايهن وحيدناجح باشه اغه جاسمالديوانية

سويده جالبعبدالرزاق عبدالكريم كاطعالديوانية

ن حسان جهادالديوانية فوزيه متعبمعي 

شهيده رحيمصادق مجيد سلمانالديوانية

جوهره سالممهدي مجيد مهديالديوانية

ن جبارالديوانية ه يحب حبيب حسي  جي 

مظلومه ودارسالم سلمان ظاهرالديوانية

كظيمه غانمحمود دوي    ج دبيسالديوانية

نفراس فاضل جبارالديوانية ساجده حسي 

ه مسي اكرم علي مطلكالديوانية امي 

نمصطفن فالح دفارالديوانية نعطيل حسي 

كميله جاهلمحمود كاظم عبدالحمزهالديوانية

حياه فرحانجاسم نعيم جالبالديوانية

زهيده عباديناظم مكوار عاطيالديوانية

عليه راهيرعد اسماعيل جودهالديوانية

صفيه جيادمحمد جميل هاديالديوانية

يالديوانية
ن
هندازه ذيابعقيل عبداالمي  صاف

غازيه سلمانعلي حسن عبيدالديوانية

حسنه محيلفرحان داخل مجباسالديوانية

نصكر كاظم جوادالديوانية جميله حسي 

كريمه عبدسالم نعمه تعيبالديوانية

بتول عبدالمحسناكرم محمد محيسنالديوانية

جميله سالممحمد عبدالساده جاسمالديوانية

ايمان رشيدجهاد كشيش مالكالديوانية

هللا مريجن تايهالديوانية زهره صالحخي 

كميله سالماحمد كريم عبدالسادهالديوانية

حميده كويزعمران فاخر عليالديوانية



سعيده عبداسعد عباس رصي    عالديوانية

ورده جي جاسم محمد اليذالديوانية

تسواهن مدلولزيد غانم محمدالديوانية

جازيه صاحبتوفيق عدنان مرادالديوانية

يالديوانية
جدعه رسحاننعمه مسي  راضن

 علي بديويالديوانية
ن نحسي  حمزيه حسي 

يالديوانية فرحه كايمهادي شعالن حرب 

ى عبدزيدامي  فاضل رسحانالديوانية بشر

حمديه هاديعلي سوادي واليالديوانية

ن كطكوطالديوانية زهره يارسسعد حسي 

فوزيه وشيلعباس عبد سنيسلالديوانية

ن حمزه محمدالديوانية نسيمه مظلومحسني 

ه يارسعبطان فهد عبدهللاالديوانية سمي 

يسالديوانية عليه شياعكريم نزال رصن

نحيدر عبدالهادي حسنالديوانية حمزيه حسي 

ه محمدكرار عبود محمدالديوانية سمي 

ليل موجدكرار هادي موشالديوانية

زهور جابراحمد عباس سكرانالديوانية

سهام جباراحمد عالء هاتفالديوانية

ن واجدالديوانية حميده عزيزهنبيل حسي 

ن عيىسالديوانية غنمه موشيارس عبدالحسي 

نزيه نعيمظاهر محسن كريمالديوانية

نمصطفن نعيم كاظمالديوانية نضال حسي 

حمديه سلماناحمد عويد دبيبالديوانية

شاه عبدصادق مهدي جوادالديوانية

فخريه هويديناجح مهدي عجيلالديوانية

جايه مرادخالد عبد عزيزالديوانية

نالديوانية صبيحه ساجتطه كريم حسي 

سعاد كطليونس حميد عبدعليالديوانية

حسنه نعمهنعيم مسلم عاجلالديوانية

ن سالم حسنالديوانية ليل عبدحسي 

مثيله هليلكامل داود سليمانالديوانية



شهيه عبيدكمال جبي  خشانالديوانية

هناء غزيازهر احمد حميدالديوانية

قبيله حاكمسيف سلمان كاظمالديوانية

نعيمه جاسماحمد علي عبدالحمزهالديوانية

ي لفتهالديوانية فاطمه كاظماسعد مي 

عليه فليحكرار غافل مهديالديوانية

نالديوانية ن ناظم ياسي  ثنيه جسومحسي 

ن حمزه عباسالديوانية نحسي  كاظميه ياسي 

نقاسم محمد عبدالديوانية فاطمه حسي 

حنان جوادهاجر خالد راهيالديوانية

فطومه كتابثائر عباس رخيصالديوانية

حمديه عودهقاسم حمود رهيفالديوانية

حميده ابوجاليمحمود جاسم عامرالديوانية

ه جبي اياد شالل طالبالديوانية سمي 

كريمه حنتخزعل رحيم جبارالديوانية

ربيعه جاسمعباس رشيد خرصنالديوانية

امينه عبداالمي علي كريم عمرانالديوانية

حميده منصورميثم محمد فضالهالديوانية

زهره حبيبعلي رحمن شعالنالديوانية

ن جابر هاديالديوانية فطيمه ظاهرحسي 

 علي مضهدالديوانية
ن ضواهن جويدحسي 

نعيمه صيهودعدنان محمد فيصلالديوانية

ام ناهي كاظمعباس عبدالزهره جيادالديوانية

يالديوانية
امتحان مجهولثائر عزيز حسوبن

حليمه مكاريكاظم عل هللا ديوانالديوانية

فطيمه عبيداحمد صالح مهديالديوانية

برقيه خماداحمد صباح دخيلالديوانية

قسمه ابو عليويحميد عليوي مدلولالديوانية

سلوى حسنعلي كناوي نجمالديوانية

نهيه راشدمرتضن شبالوي عبدالديوانية

حبيب محسن تركيالديوانية
ن ه عبدالحسي  سمي 

ن منىسيالديوانية نوريه جيادسجاد امي 



ملكيه عباديغسان موش محمدالديوانية

امل كاظماحمد عبدهللا هدامالديوانية

عجيبه عبدابراهيم رشيد حمدالديوانية

نقحطان محسن جابرالديوانية عليه شاهي 

 علي عباسالديوانية
رجيبه حسنمرتضن

ن كاظمالديوانية غصه زغي عالء حسي 

سهيله محسنصباح حسن غالبالديوانية

صبيحه كشوششاكر صبيح شيالالديوانية

بيداء فالحاوس حكمت صالحالديوانية

صلفه عليمرداس كاظم سلمانالديوانية

ن لطيف سعدونالديوانية قنده محمدحسي 

كميله عيىسعدي هادي عباسالديوانية

هدوه بدنمحمد كاظم كريزالديوانية

نالديوانية نزيله محمدمحسن جبار حسي 

نالديوانية ن عبدالحسي  فطيمه نعمهعالء حسي 

عدوه دايخحازم فيصل خرموشالديوانية

عليه محمدرحيم حليم جوادالديوانية

باسمه عبدعليحيدر اركان كاظمالديوانية

شهيه شنتهجاسم محمد عذابالديوانية

كريمه عبداحمد جاسم محمدالديوانية

ارغيده جاسمعلي جابر غزايالديوانية

ن فهدالديوانية فطيمه سلمانهجان حسي 

دغيثه نصي كاطع عبادي كاظمالديوانية

حياه مجيدمرتضن سالم ظاهرالديوانية

سهام مالكعلي غانم حاكمالديوانية

ربيعه ساجتكاطع محسن هاشمالديوانية

نالديوانية نجابر مهدي حسي  سكينه غبي 

نازك مسلماحمد زهي  عبدالهاديالديوانية

احالم مظلومعلي رحيم عبدالسادهالديوانية

فطومه لفتهصضالح حسن مطرالديوانية

هيله واليعبدسوادي مشكور حمودالديوانية

نالديوانية وسيله محسنمحمد رحمن حسي 



فتنه شناوهرعد ولي عبدعليالديوانية

حيه جدعانحيدر حسن شنكالديوانية

احالم حاكمحسن دعيبل عبدالديوانية

ن عليويالديوانية حريه حسنعلي حسي 

دنيه عبدعليمحمد خضي  اسماعيلالديوانية

ن ابيد سمي الديوانية ديه صالححسي 

ن مهدي محمدالديوانية سعديه لملومحسي 

ه دايخمصطفن عدنان دخيلالديوانية بشي 

ايمان رشيدعلي كشيش مالكالديوانية

ايمان عبدزيدحسن علي محبوسالديوانية

جازيه غازيعواد سوادي زهيانالديوانية

نهله كاظممسلم كاظم كريمالديوانية

نهله عيىسمحمد جاسم مكيالديوانية

رهيه عبيدسعد مجلي خميدالديوانية

نزيله عبيدصالح محمد مهديالديوانية

يحهملحان سلمان عطيهالديوانية فخريه ابو رسر

يالديوانية ن عبداالمي  ناج  انعام عبدالكاظمحسي 

كريمه فجرمنصور هالل عبدالديوانية

ن كريمالديوانية هضيمه جبارسالم عبدالحسي 

دربايه حمودمحمد عبدالكاظم داهيالديوانية

يالديوانية ن مرزه ناج  قسمه عليويحسي 

فرحه شعالنعلي صالح حسنالديوانية

 عليالديوانية
ن نزيد حسي  هيله حسي 

نالديوانية مليحه علجكاظم كريم حسي 

نوريه كريمرعد كامل بتيتالديوانية

صبيحه محيلاحمد رزاق حسنالديوانية

بسيله مرتضنعمار كاظم ساجتالديوانية

صبيحه مشكورمسلم وداي شيالالديوانية

نظام صالحسيف علي حنيتالديوانية

يفه منىسيعبدهللا وحيد حنونالديوانية رسر

يعامر عزيز كاظمالديوانية نجيه ناج 

رزيقه عبيسثائر جابر كاظمالديوانية



يه محسنحبيب فالح جخيمالديوانية صي 

فهيمه ارضيويزياد فاهم مراحالديوانية

ي كيطانالديوانية
ييارس تابن

تينه ويفن

عنب هميمغانم خلف رهيفالديوانية

نوريه عويزفالح طالب محسنالديوانية

صبحه وذاحكاظم هادي سلمانالديوانية

سعديه شناوهنبيل نعيم جيادالديوانية

ن عدنان هاديالديوانية بركات توفيقحسي 

عاليه رشيدزياد اميل نوماسالديوانية

نالديوانية شهيه كريممالك حمود حسي 

نالديوانية تركيه عبدالحسنحيدر كاظم عبدالحسي 

ليل عوادمصطفن اياد عبيدالديوانية

ي فياضالديوانية
ضويه كحارعبادي شابر

غليوه توبهحسن جاسم رسبيتالديوانية

رسميه زايدمحمد بالسم فاهمالديوانية

عويزه جمعهوسام عمار نجمالديوانية

ن فاضل خليلالديوانية جميله ساهيحسي 

 تركيسيف علي عباسالديوانية
مبن

هديه كزارخالد مزعل عطيهالديوانية

حمديه جودهمحمد عباس جاسمالديوانية

ن جاسمالديوانية رفعه رميضعماد حسي 

ناهده عباسسيف اسماعيل حسنالديوانية

رزيقه صي رافد داخل عبدالديوانية

سعيده عباسمحمد راهي حمزهالديوانية

ايمان راهيقاسم سعد عبدالحسنالديوانية

زهره عباسمحمد جبي  عبودالديوانية

ن كريمالديوانية هضيمه جبارعبدالعظيم عبدالحسي 

 عالء ساميالديوانية
ن كريمه موشحسي 

ورده حربحسن هادي عبدالديوانية

حميده عيدانحيدر عباس كاظمالديوانية

نجيه نايفسالم يوسف دخيلالديوانية

رحمه جابرشهيده شاكر حجيلالديوانية



نجيحه عبدالحسنعالء قاسم عبداالمي الديوانية

خلود ثابتصادق حميد نويرالديوانية

انجيه جاسممصطفن كاظم عباسالديوانية

غنيه عبدالرزاقميعاد كاظم رياحالديوانية

حظيه مكملعمار يارس تايهالديوانية

هللا عبدالديوانية قاهره حسنحيدر خي 

نجيحه مزعلحيدر كريم جعيلالديوانية

وفاء محسنحيدر فاهم اغزيويالديوانية

انعام جبي كرار رياض واديالديوانية

مكيه رشادحيدر محمد كريمالديوانية

فاتن عبدهيثم ذياب عبدالديوانية

غنيمه عليويحيدر يحب  روي    عالديوانية

ميجره مهدياحسان هاتف كاظمالديوانية

نوريه محسنلفته فرحان زري    جالديوانية

صبيحه حسنعباس عكار حاتمالديوانية

رتبه بوهانمحمد حسن حسونالديوانية

نساجد بلبول ماسحالديوانية فليحه حسي 

كواكب واديهشام محمد عبدعليالديوانية

يشى مبدعلي قائد ديوانالديوانية

ن صالل عبداالمي الديوانية لميعه رشيدحسي 

ضويه حموداحمد عبدهللا ثجيلالديوانية

ي عيىس دخيلالديوانية
ردافه ساجتمنفن

بسهي مخيفدالل حاكم عبدالكاظالديوانية

ن عبدالديوانية عزيزه حاجمموجد حسي 

ناهده حسنحسام زاهي ذباحالديوانية

رساله كصادهادي ملتاج نومانالديوانية

ن ضيول عويدالديوانية رابحه مزهرحسي 

قسمه جاسماحسان عالوي موشالديوانية

صبيحه جاسمعلي حميد عطيهالديوانية

تسواهن قوانسالم شويش اصعيلالديوانية

فطومه عطيهعبدالخالق عبداالمي  كاظمالديوانية

صبحه كريمباسم رحيم جبارهالديوانية



نبعه عبدالزهرهعمار جابر عطيهالديوانية

جديعه شناوهطعمه ناهي مدلولالديوانية

افراح صباحسجاد نعيم عيادهالديوانية

ن جاسمالديوانية نجيحه نعمهمحمد عبدالحسي 

جواده حمزهحامد حسن اسيودالديوانية

افراح عبدالسادهسيف سالم جبارالديوانية

يالديوانية
رباب خضي علي رزاق غبن

سعيده جرخعلي طاهر وثيجالديوانية

طلبه فضلعلي كامل محمدالديوانية

نالديوانية مكيه دوادعبدهللا علي حسي 

ي سحيب حمدالديوانية
نجيه واردهابن

الهام جبارمقتدى عادل خزيانالديوانية

جميله نايفحيدر جميل ضايعالديوانية

ابتسام رحيمباقر محمد كاظمالديوانية

يالديوانية
شنوه خنطيلصفاء كاظم هابن

جنديه خليبصحبيب جابر عسكرالديوانية

سليمه لطيفخالد جودي كريمالديوانية

ن يارس اسماعيلالديوانية مكيه نوفانحسي 

نسيف عليوي خرموشالديوانية رزيقه ياسي 

نالديوانية ه هاشمباسم مدحه ياسي  سمي 

ناح سوادي ابولوخهالديوانية هديه عبدالحسي 

اخالص طاهرحسام نعيم منديلالديوانية

يشى طاهرعلي عدنان اسماعيلالديوانية

سعديه حبيبعالء ذياب مردانالديوانية

فردوس حسنصالح هادي عبدزيدالديوانية

دومه محمدسعد هالل ورشالديوانية

سعيده جاسمعلي فرج عذيبالديوانية

فطيمه عبدهللاحمزه حاتم فهدالديوانية

رجاء حمزهضياء لطيف حومالديوانية

نجاه مطشرمنتظر محمد خرصنالديوانية

يه عبدعباس كاظم هارفالديوانية صي 

يالديوانية
نجمه عبدسالم غالي راضن



موزه بدرفتضل عبيد نارصالديوانية

زياده غديرسهام براز عاشقالديوانية

شدهه طعمهاسعد عبد سلمانالديوانية

عنايه جوادفالح عبدالزهره عرارالديوانية

عروبه فرحانفراس لفته عوادالديوانية

وحيده شعواطفريال نعيم كاظمالديوانية

نسجاد عيىس دخيلالديوانية ميسون حسي 

هنصي  محمد هويديالديوانية ن رشيده حمي 

بتول جياداحمد ماجد عبدالفتاحالديوانية

ي هالل مجهدالديوانية
هوايه محمدراضن

ن عربالديوانية رزيقه كنفذخالد ياسي 

عليه غازيحميد علي جريالديوانية

نالديوانية فهيمه فيصلصباح ثامر عبدالحسي 

عدويه شاكرمصطفن صاحب حسنالديوانية

صبيحه دخيلسجاد امي  عجميالديوانية

ن سلمان ارحيمالديوانية رباب مسلمحسني 

حكمه كاظماحمد جاهد عبدالرضاالديوانية

داحمه محسنكريم حسن موشالديوانية

نالديوانية رشيده عليوسام نارص حسي 

لفته هاديقاسم عبدعلي كريمالديوانية

رباب اسماعيلحسن مهدي يوسفالديوانية

امل عبيدكرار رياض جلهامالديوانية

بارين عبيدسجاد حميد عاشورالديوانية

طلبه مشعانحامد كامل فنجانالديوانية

ى عبدهللااحمد حمزه رزاقالديوانية بشر

كظيمه عبدالسادهعلي جواد كاظمالديوانية

حميده كرديعدنان عبد صالحالديوانية

مجهوله زغي حاتم عبدالكاظم فضالهالديوانية

شهيه احمدحسن عيىس ركيانالديوانية

ماصار رحيلسيف كطران عيدانالديوانية

ن شاكرالديوانية فري كاظمحيدر حسي 

فاطمه ثجيلنصي  موجد غثاويالديوانية



غريبه عباديسالم مجدي عبدالديوانية

نضال هاديميثم جاسم رحمالديوانية

وسيله كاظمكرار تكليف هاشمالديوانية

ن وحيدالديوانية ورده بدناحمد حسي 

كفايه جاهلحيدر نجم عبدالديوانية

محمد رسول عبدعليالديوانية
ن كلفه عبدالحسي 

ن جساب عباسالديوانية رجاء عاشورحسي 

نواثق بلبول ماسحالديوانية فليحه حسي 

هيام داخلعادل نجم عبدنورالديوانية

بهيه عبيسعبود كاظم عليالديوانية

حياه مطلوبكاظم كامل شليبهالديوانية

مشتهايه محمدسالم حمزه سالمالديوانية

نالديوانية ن حمود حسي  دله عباديحسي 

نالديوانية سعاد كاظممنتظر كاظم حسي 

ن حمزهالديوانية وجيهه محمودصفاء حسي 

فطم عبودعماد جاسم محمدالديوانية

نعيمه جاسموسام جهادي عبدالرضاالديوانية

رحيمه عبدالرضاغسان عدنان حسمالديوانية

خلود عليعلي سالم كاصدالديوانية

نالديوانية هناء محسنصادق فرحان حسي 

خديجه جاسمعلي محمد كاظمالديوانية

عذابه غاليعلي كاظم رسنالديوانية

رسميه عذابعمار عبدعلي غفلهالديوانية

وحيده عبدنورعماد صبار بكوشالديوانية

نامي  عبداالمي  بريديالديوانية تغريد عبدالحسي 

ن صاحبالديوانية ناهده كاظمعلي حسي 

يشى شعيوطفاضل محمد حلواصالديوانية

حميده ابراهيممصعب عدنان حاتمالديوانية

نهشام محسن علوانالديوانية شكريه حسي 

هديه جابرامجد حميد خلفالديوانية

ن رسي    ع خشانالديوانية عائشه هاديحسي 

سناء حمزهعلي حسن جبارالديوانية



سكونه صادقفاضل حسن هاديالديوانية

ن كاظم جودهالديوانية كظيمه دخيلحسي 

ربيعه محمداحمد حسن رمضانالديوانية

خوله كاملمسلم حسن يارسالديوانية

فليحه هرهي هشام فاضل شياعالديوانية

صبحيه حسنعالء عذاب مهديالديوانية

ثنديله جوادحازم فالح حسنالديوانية

نوال نعمهمحمد جبار عبداالمي الديوانية

رحيمه هاديعقيل رزاق عليالديوانية

كفاء جي مرتضن رزاق مجهولالديوانية

نالديوانية  هالل حسي 
نضال هاشممصطفن

سعديه جليلعلي شاكر ثامرالديوانية

ن سالم عبدالحسنالديوانية يزي عبدحسي 

نالديوانية نديمه خريبطصباح علي حسي 

بنيه لهمودمحمد جدعان طريمثالديوانية

ن ياس محمدالديوانية رجاحه جي حسي 

صبينه مجباسازهار عواد كاظمالديوانية

حياه فليحاركان مهدي صالحالديوانية

يالديوانية
منسيه عباسعبدهللا نمش شابن

فطيمه كزارعدنان عبيد فري    خالديوانية

شكريه حسنسالم حاتم جابرالديوانية

رسميه وناسكريم عبيد رضاالديوانية

نالديوانية رشيده لفتهاسعد عبدالرزاق حسي 

قسمه كاملمحمد جاسم محمدالديوانية

نرصه عبدانمهدي منصور عبدالديوانية

ليل عطيهحيدر عداي فرحانالديوانية

ليل هويديبشار بردان كاظمالديوانية

ماجده محمدسجاد عادل جويدالديوانية

ر سعود روي    عالديوانية ن نونه عبيدمي 

 عليالديوانية
ن سليمه كاظمعلي حسي 

يالديوانية شخاطه رغيفذياب رباع لعيب 

نالديوانية زهره تعباحمد علي حسي 



يه عبيدمراد مياح فردالديوانية جي 

نمسلم مهدي عبداالمي الديوانية ليله حسي 

هناء كاظممرتضن حمزه عكلهالديوانية

ربيعه درهعلي عبدهللا عبدالخرصنالديوانية

ليل كاظممحمد نجم عبدالديوانية

احالم جاسمازهر صباح مدلولالديوانية

كريمه ساجتعلي رزاق ليلوالديوانية

باشه عطشانعامر كريم رسحانالديوانية

نالديوانية تحفه مكيعالء عباس عبدالحسي 

ى جبارمنصور فيصل غازيالديوانية بشر

سليمه حمودعلي حميد مرادالديوانية

نوريه نعمهرافض جواد كاظمالديوانية

مليحه راشدعلي عبدالعالي حمزهالديوانية

ونسه جابرمحمد رحم دخيلالديوانية

ن جابر صخلالديوانية لميعه عبيدحسي 

 عليالديوانية
ن سالمه زغي عالء حسي 

نجواد عبدالعظيم طعمهالديوانية ارهيه حسي 

لهيده صالحاحمد تومان مذبوبالديوانية

نالديوانية ن كاظم حسي  نظيمه عبدهللاحسي 

فطيمه شيالحليم بريد جاسمالديوانية

نجمه علوانصادق بشيبش زغي الديوانية

كريمه مهديجاسم محيسن عبدالديوانية

دعاء رحمانمنار محمد عبدالسادهالديوانية

كريمه خطارعبدهللا غالب نارصالديوانية

عيده خطارنذير خليف ظاهرالديوانية

ن جياد ندهالديوانية نحسي  هه حسني  رسر

شكريه عباسثامر كاظم عبدالديوانية

ملكه ساجدمرداس عبيد جي الديوانية

نالديوانية مريم اسماعيلامي  جاهل كمي 

بهيه مطي رضا عبودي شبالويالديوانية

جوشه محسنامي  حسن يوسفالديوانية

احالم كاطعاحمد كامل عبدالخالقالديوانية



فليحه كاظمعلي راشد عبدهللاالديوانية

سهام طالبمرتضن حمزه شمرانالديوانية

نالديوانية منته كاظمحيدر كريم حسي 

حميده جمعهمحمد جواد عبدالكاظمالديوانية

صبحه حمزهناهده ادهيم محيسنالديوانية

يفراس فاضل عبدهللاالديوانية
زينب شمجن

جميله عليعقيل وزير كاظمالديوانية

ي جهادالديوانية
يحيدر ناشر

شوغه عابن

ساهره جبارحسن هادي عبدراضالديوانية

جميله ثامرخالد شمران فضلالديوانية

نالديوانية نجومه كاظماحمد كزار حسي 

نالديوانية بتول جوادمحسن جميل حسي 

انتصار حماديسالم علي عبيدالديوانية

شهيه عباديمهدي كامل منديلالديوانية

نضال عبدزيديحب  عباس سكرانالديوانية

زهره جي علي مسلم عبدهللاالديوانية

نايهاب رزاق مرجونالديوانية نعيمه حسي 

ه محسناحمد عباس فهدالديوانية صي 

ن علوانالديوانية ليل كاملكرار حسي 

كريمه ساجتعبدهللا رزاق ليلوالديوانية

حميده كاظمعالء رزاق ظاهرالديوانية

نذيره عبدوسام بالسم محمدالديوانية

حسنه محمدغيث طالب كاظمالديوانية

وحيده طالبحيدر عبدالكريم عبدعبودالديوانية

حسنه لفتهعلي عبد عاضيالديوانية

حسنه حمزهمحمد كاظم هاشمالديوانية

زهره عبدحيدر حميد حلواصالديوانية

ن كاظمالديوانية بدريه سالمعلي حسي 

ن مراد عودهالديوانية كظيمه شعواطحسي 

نعيمه عجمينارص خضي  عباسالديوانية

بطاقه نعيمصالح جري حفيضالديوانية

ن غركانالديوانية جوريه كتابحيدر حسي 



فهميه عويداياد حمد جيادالديوانية

زكيه فضلحميد حمزه لعواصالديوانية

نجاه راهيامي  ماجد حمزهالديوانية

شكريه مرهونباسم كاظم محيسنالديوانية

شكره حمودعدنان فري    خ دبسالديوانية

ندامه عصمانوليد درويش حسونالديوانية

يمحمد جهاد كاظمالديوانية
يه فبن خي 

حمديه كاظمحيدر اهالل عبدالديوانية

عليه حسنحكيم جمال ادريسالديوانية

فتينه عبدجندي اسماعيل جاريالديوانية

نالديوانية عزله جوادحسن علي حسي 

نجيه سكرجمال راهي جوادالديوانية

نحمزه ريكان شوينالديوانية امل حسي 

يعلي حسن عباسالديوانية سلوى خي 

فضيله عباسعقيل شهيد نعمهالديوانية

انيسه عبدزيدمنصور ذياب جاسمالديوانية

 عليالديوانية
ن غزاله عبدالحمزهباسم حسي 

يالديوانية نعبداالمي  عبدالهادي ناج  معصومه حسي 

ن كريمالديوانية جميله يشنعمه حسي 

قسمه ابراهيمعادل جواد كاظمالديوانية

حميده موشحيدر جبار عباسالديوانية

فلحه حسنمحمد جاسم ذاجرالديوانية

قنده فليحعايد شنباره حمزهالديوانية

دويه جي حامد سمي  جاسمالديوانية

عاريه ابو عليجبار صالح منصورالديوانية

رجيحه اسدرشيد سعيد اسماعيلالديوانية

توقيت رزاقمحمد قاسم نارصالديوانية

شفيقه حمزهحسن صالل ابوسودهالديوانية

ن عظمالديوانية ن عبدالحسي  ابتسام كريمحسي 

يالديوانية
شنوه راشدعالء حاكم حسوبن

وضحه علكرفيق مهدي صدامالديوانية

مديره حامدوليد فيصل صدامالديوانية



زيتون جازيضياء علي فرحانالديوانية

سلوى ابراهيماحمد ستار جبارالديوانية

ن مثقال عطيويالديوانية فليحه وذاححسي 

امتحان دخيلحميد صالح مهديالديوانية

حسنه عبدهللمصطفن جاسم عبدالحمزهالديوانية

ناحمد حمزه جبارالديوانية امل عبدالحسي 

سكنه شباعداير فارس خلفالديوانية

سليمه غافلستار توفيق غافلالديوانية

 عليالديوانية
ن وداد عبدالحمزهصفاء حسي 

سناء حسناسامه قحطان حمزهالديوانية

ن عبدالرضا مهديالديوانية ه مرزاحسي  امي 

وحيده هيتانراتب حاتم صدامالديوانية

عذيبه عبدالحسنعبدهلل نارص عباسالديوانية

جايهن وحيدرعد شمران كشيشالديوانية

ن كاظمالديوانية حميده جودهطه حسي 

حنان عباسعلي فاضل هاديالديوانية

نالديوانية نبهه منذرسعد عبدمسلم حسي 

يبشي  ناجح جي الديوانية
سهام هابن

يالديوانية
نراسم حنيش راضن سليمه حسي 

فليحه مزهراحمد عيىس زغي الديوانية

سليمه بخيتاحمد حميد سهيلالديوانية

ادعقيل رحمن كاظمالديوانية سعديه رسر

سعديه عبيساحمد جميل جوادالديوانية

فوزيه ثجيلمنتظر حسن زاملالديوانية

ي جي الديوانية
ساجده كاظمكرار راضن

يه عبدالجوادداود جبار محسنالديوانية صي 

سكينه كريمصفاء سعد شعبانالديوانية

يامي  عباس فيصلالديوانية
ساميه شمجن

شنه عليعلي حسن زبيلالديوانية

ه مايحعلي عواد بنايالديوانية جي 

ن منذورالديوانية صبيحه اشطيبنوفل حسي 

يالديوانية
جنان عبدصالح عبدالهادي راضن



ى احمداكرم بشي  طشطوشالديوانية بشر

نهايه حمزهاحمد حسن عبيدالديوانية

نالديوانية نجيحه دربهاشم محمد حسي 

نالديوانية زهره عبدالهاديكرار نجم عبدالحسي 

جليفه عاجلامي  مهدي حمزهالديوانية

هنيه عليجميل صالح مهديالديوانية

حليمه عبيدعلي عبدالعالي جويدالديوانية

حياه فيصلغزوان خضي  عباسالديوانية

كظيمه صاحبفيصل شاكر خليبصالديوانية

قسمه هاديسحر عبدالزهره نويهالديوانية

زينب خميسمحمد باسم خضي الديوانية

نزيله عطيهعرفان عباس مهولالديوانية

حميده عبداحمد مطر حياويالديوانية

شمه عليحسن حميد حندورالديوانية

بشار مرادطالب شديد عبدالواحدالديوانية

وفيه شاطيمحمد عبدالحمزه شناوهالديوانية

كونه جابرغانم حاشوش يوسفالديوانية

رسميه شاكركاظم حمزه هاديالديوانية

نالديوانية يمحمد هوجان حسي  قسمه ناج 

شعاع جايشعالء كاظم جبارالديوانية

ن كاظم جي الديوانية بيداء داخلحسي 

ن فعيد حمزهالديوانية سعديه عبدهللاحسي 

هشيمه نجمعباس هادي هاشمالديوانية

باسمه اسودمالك حسن حماديالديوانية

وسيله عبدعبدعلي جعفر عطيهالديوانية

منجه جيادفارس موحان لفتهالديوانية

نالديوانية فوزيه فرحانناظم نارص حسي 

 علي عالكالديوانية
ن هديه جويدياسي 

ن شيالالديوانية رحيمه درويشارشد حسي 

نحازم جبار فيصلالديوانية فضيله ياسي 

وجيهه مجيدامي  كريم حسنالديوانية

عفاف كاظمصادق رافد كريمالديوانية



زهره عيىسحيدر هادي دوحالديوانية

نالديوانية ناهده عليضياء علي حسي 

مليحه هاديصالح حسن محيسنالديوانية

ليل حاجمخالد مصطفن حماديالديوانية

 علي ظاهرالديوانية
ن غيداء عبدالقادرحسي 

نيمونه عبدالزهرهعلي مهدي عبدالديوانية

كميله رحمحيدر غانم جبارالديوانية

نرصه كاملجاسم محمد محاسنالديوانية

فهيمه حنونحمزه فالح جخيمرالديوانية

ن نعمه كاظمالديوانية يه جيادحسي  صي 

كظيمه محيسنجعفر كريم عبدالعباسالديوانية

ن عالء كريمالديوانية ناديه هاتفحسي 

جميله حاجمامجد فالح شدهانالديوانية

غنيه ناهيماهر عبدالكاظم شامانالديوانية

ن زهي  كاملالديوانية بتول رزاقحسي 

ليل عبدالرضامحمد عواد كاظمالديوانية

ربيعه جاريجواد كاظم تويليالديوانية

اعتقال ودايعلي عدنان عبداالمي الديوانية

ظلمه عبدمهند كتاب عبدالسادهالديوانية

سهام عودهرعد قاسم شهيدالديوانية

يعلي ماجد عنادالديوانية
نجيحه شمجن

نسام يونسسالم حامد صالحالديوانية

مشكل جدعانعليوي عبيد جازعالديوانية

ساجده نعمهحسن علي نارصالديوانية

ن كامل مي الديوانية قسمه نجمحسي 

يالديوانية
نجيحه جابرعلي عباس حسوبن

وداد صاحبمسلم عبدالكاظم عبدالديوانية

ليل دكمانضياء محسن عبدالديوانية

نجمه بعيوينارص عبدالكاظم عليالديوانية

فخريه جدوعجاسم محمد حسنالديوانية

بشه عطيهعادل حسن جابرالديوانية

بدريه شدهانصالح عبدالمهدي عبودالديوانية



ن حاكم عيدانالديوانية حليمه عبدحسي 

ه عبدالرضااثي  عماد عبدالمحسنالديوانية امي 

ي هاللالديوانية صبيحه جوادعلي ناج 

سهام جحيتمحمد جواد كاظمالديوانية

ه حمزهمسلم حميدي غافلالديوانية امي 

حكمه هاشمسلمان راهي كرمولالديوانية

كعده فهدكريم هلوس سمي الديوانية

نعيمه عبوديباسم ساجت عبيدالديوانية

نازي خطاركاطع ريكان مهيديالديوانية

شماته عاجلعلوان عليوي فري    خالديوانية

يالديوانية
سعديه معيوفسيف علي شمجن

سوالف محسنعبدهللا محمد كاظمالديوانية

نمحمد هادي عجميالديوانية ناهده حسي 

سعديه محيودستار ثائر عويدالديوانية

يالديوانية
واجد محنونجاسم محمد حسابن

نوره سلمانرعد عبد فرحانالديوانية

بدريه مخيلفرحيم محمد نارصالديوانية

وجيهه سنيدسالم علي كوكزالديوانية

بديه سلطانجفات زغي  فرحانالديوانية

نزهه عاشوريارس مجلي جاريالديوانية

ساميه مجيدضياء جاسم محمدالديوانية

نزيله عبدعبدالساده ساير كدوسالديوانية

انالديوانية عليه عبدنجاح حسن ني 

ن حميد رحمنالديوانية سهام حبيبحسي 

ياحمد جواد محمدالديوانية
حليمه دوجن

نالديوانية كريمه دربعمار ابراهيم حسي 

سعيده خماطاحمد منصور رسحانالديوانية

زهره كتابعلي سفاح حندولالديوانية

فضيله عبيدطارق عماد خضي الديوانية

يه حبيرقاسم كريم فرحانالديوانية خي 

سهيله جي محمد جوده عبدهللاالديوانية

حكمه جاللحسن نعمه صالحالديوانية



يحاكم سوادي عليويالديوانية
سكينه هوبن

ن منديلالديوانية ليل هاديعلي حسي 

التفات طحيورمقداد هالل جبارالديوانية

ساهره حسنحسن عبدالمحسن ناعمالديوانية

جميله عبدالسادهعالء سلمان علوانالديوانية

رسميه منذورامجد رسول عبدالعاليالديوانية

قبيله فنطيلرسول ستار كموشالديوانية

ليل حسناياد عماد كنوشالديوانية

نظيمه مهديسالم جميل كاظمالديوانية

رزيقه عبدحيدر كريم جفاتالديوانية

غزاله موشابراهيم ابري    ج مزبانالديوانية

ن هادي جاسمالديوانية نهله عبدحسني 

رهيه مشندخحازم مجهول خابطالديوانية

كامله لفتهسليم كطامي ثامرالديوانية

يمحمد قاسم عبدالسادهالديوانية سعاد صي 

فضيله حسنمحمد حاتم كريمالديوانية

فخريه كاظمصالح حنظل حسنالديوانية

هللا دريشالديوانية يه جاهلوسام خي  خي 

ماهيه واليمحمد رحيم محمدالديوانية

ميسون محمدجوادضياء طالب كاظمالديوانية

ملكيه شوينكرار ناظم مجحمالديوانية

فطيم خرصنمروح صالل ناطورالديوانية

نعبود موش كاظمالديوانية سكنه عبدالحسي 

امل عبدالسادهمرتضن عبود كاظمالديوانية

يسعد محسن كاظمالديوانية
سعديه شمجن

اخالص كاظمضياء سامي صي الديوانية

ي حسنالديوانية
زينه زغي كامل شمجن

مديحه كطافهمهدي علي مهديالديوانية

نالديوانية يفعلي عبدالعباس حسي  نعيمه رسر

سهام كاظممحمد قاسم عزيزالديوانية

نهاشم جميل محمدالديوانية شحيمه حسي 

مجوده سلماناحمد كاظم لفتهالديوانية



ليل عطيهعباس كاظم مهديالديوانية

اعتبار لفتهمرتضن غافل محمدالديوانية

نالديوانية زينب زغي عباس منصور حسي 

يالديوانية لميعه مهديجواد علي حريب 

فضيله عبدزيداحمد مني  عبدالهاديالديوانية

عوجه جاسمنهار غضب حبوبالديوانية

يالديوانية نهاشم عبدالهادي ناج  معصومه حسي 

نالديوانية علي ابراهيم حسي 
ن فضيله حسي 

سعديه مشكوراحمد باقر دوي    جالديوانية

غنيه عبدهللاقيرص رسول حمزهالديوانية

ناحمد شده مدللولالديوانية فليحه حسي 

نجاه جاسمضياء يحب  هاديالديوانية

نبيله ابوحسنهقحطان كشاش موجدالديوانية

زينب طاهرعلي كريم داخلالديوانية

نجمه عباسحيدر جي  كاظمالديوانية

نالديوانية نهادي عدنان حسي  نسوم حسي 

حليمه عبدحسن فليح حسنالديوانية

شنجاره عيفانصادق يارس واليالديوانية

عفيفه كاظممحمد عبدالساده حبيبالديوانية

ي عبدالكاظممحمد هاتف رحيمالديوانية
ن
كاف

نالديوانية صبيحه واجداحمد عياش حسي 

قبيله محيدعدنان خرصن درويشالديوانية

بدريه شعالننجيحه كاظم كرمالديوانية

ملكه سلمانضايع كريم سليمانالديوانية

حسنيه كاظمشاكر عبداالمي  محمدالديوانية

ن عبدالديوانية حمزيه محمدكريم حسي 

فطيم بدرحسن فليح نارصالديوانية

جميله جابرجاسم حميد عبداالمي الديوانية

هناء عبدالكريمعلي عباس جهادالديوانية

سلوى عليحسن سعد نارصالديوانية

ياشواق عبود كاظمالديوانية فخريه عرب 

زهره محسنحسن عباس زيادالديوانية



ن عبداالمي  جهادالديوانية يبني 
شعوب شمجن

كميله عليجعفر عزيز جي الديوانية

عنبه مطراحمد عدنان عبدالعباسالديوانية

شهيه حسناحمد حمزه كريمالديوانية

سعيده كاظمكاظم ابراهيم جوادالديوانية

هناء عبدكرار حيدر عنادالديوانية

نداخل عيد شنانالديوانية فطيمه عبدالحسي 

سكينه عبدهللاحسن خماط مدلولالديوانية

امل عبيساحمد هادي حمزهالديوانية

شيخه شعيبيارس لهمود دوهانالديوانية

دله صكرفاهم وناس وحيدالديوانية

فضيله عدايكرار عبد فضلالديوانية

يزي كاظمعالء عبدالكاظم تايهالديوانية

حنان كريمحازم محمد امانهالديوانية

قسمه كشاشيونس كريم شيالالديوانية

زهره جاسمحيدر حمزه حنونالديوانية

ورديه نعيمزينب مجدي جي الديوانية

ن رحيمالديوانية قسمه جمعهمحمود حسي 

ي هاتف بجايالديوانية
رضيه نعيمهابن

ن صالح عبدهللاالديوانية كظيمه صخيلحسي 

سعيده منديلسعود كزار مذخورالديوانية

زالزل عبدزيدمهند صباح يوسفالديوانية

شكريه عباسمصطفن جابر عليويالديوانية

هالله كزارجمال فرحان مدبالديوانية

هانحسن علي عبدالديوانية شعواطه رسر

دربايه ساجتصالح حسن جعازالديوانية

حده محمدعلي هادي درويشالديوانية

لطيفه صيهودعلي قائد حمودالديوانية

رضيه مذريوسام جواد كاظمالديوانية

فاطمه مهديحسن محمد عنادالديوانية

حميده جاسمنبيل كريم رسي    عالديوانية

دخيله هاشممحسن حمود هاشمالديوانية



نالديوانية عاليه حمزهعباس شاكر عبدالحسي 

زينب كريمعماد فاخر نعيمالديوانية

جميله جاسمعلي لفته جاسمالديوانية

ى فرحانسجاد ثامر حبيبالديوانية بشر

فطيمه عودهمرزوك بكوع شمرانالديوانية

دله حبيرعباس محمد بري    جالديوانية

ماجده نويرحيدر عليوي عاجلالديوانية

يالديوانية
ن
يفه شالكهصبيح حسن عوف رسر

ازهار صبيحطاهر ادريس يوسفالديوانية

مالديوانية ن حمزه شي  نهله كرديحسي 

مطروده جردحبيب كريم عيدانالديوانية

قسمه محمدوميض بشي  مطرودالديوانية

سليمه جاسممحمد كامل عيىسالديوانية

بخيته ابوكونهحسن غافل شياعالديوانية

هيفاء راشدسعد محيل ضاريالديوانية

كيفيه عيداناحمد سلمان شعالنالديوانية

ناحمد نجاح كلفالديوانية حليمه حسي 

ي غازيالديوانية شوغه واليعلي ناج 

سلم جابرحاتم محسن كريديالديوانية

ايمان حمزهعلي براك ريكانالديوانية

سعيده عوججواد كاظم حسنالديوانية

بلوجه جعازفاضل ادريس جي الديوانية

ن منصور كمرالديوانية اتمامه عودهياسي 

فوزيه مطخسجاد كاظم فاضلالديوانية

نالديوانية كريمه حلبوصامجد جبار حسي 

يحازم ظاهر عبدالديوانية ساجده ناج 

ورود محسنفراس ميعاد عبدالسادهالديوانية

ن ساجت حميديالديوانية حسنه عنادحسي 

ي عبدالحسنالديوانية زنوبه زغي علي ناج 

كوكه دخيلسليم حميد عبدالديوانية

كريمه خطارمحمد غالب نارصالديوانية

سليمه عليويزمان تركي عبيدالديوانية



فتله جلوبيوسف شعيل دري    غالديوانية

يمحمد كاظم محمدالديوانية كميله مي 

سليمه جبارصفاء حميد بلبوصالديوانية

عنيده طنجي علي جبار حسانالديوانية

شهيه هادياحمد محسن حمزهالديوانية

هناء كريمقضي حميد رضاالديوانية

رازقيه دريولعلي عباس فاضلالديوانية

بدريه مايحفاضل حمادي عجهالديوانية

كميله عليمريم شالكه عجيلالديوانية

نالديوانية كظيمه جابرهادي ناظم حسي 

هيله عبدالمنعمجاسم محمد خيونالديوانية

نالديوانية حمزيه عبدالحمزهماهر كاظم حسي 

رقيه صكبغياث عبدالغفور كريمالديوانية

زينب حاتمهيثم يوسف عبدالحسنالديوانية

امل شنانظافر كاظم كرامهالديوانية

نوره جابرخالد عباس زختارالديوانية

فريده فليحاكرم رحيم ديوانالديوانية

نوفه جبارهنجاح عنون شطنانالديوانية

ختام عبودوليد حامد كاظمالديوانية

فاطمه عكموشفالح حسن عليويالديوانية

فريده برهانعلي حبيب يوسفالديوانية

شهيه جواداسعد كاظم عبدالديوانية

ن سليم غازيالديوانية مريم حسنحسي 

صبيحه حسنيونس نعيس نعمهالديوانية

سعديه رطانمحمد فريد عبداالمي الديوانية

كدره عبودمسلم عبد حمدالديوانية

نجيه مايسمحمد حسن عباسالديوانية

بدريه محسنسعيد ناظم مطشرالديوانية

ليل خشانميثم شاكر شهيدالديوانية

زهره رهيفسعد عبدالرضا داخلالديوانية

يصالح حامد خفيفالديوانية
صبيحه ثابن

انتظار حسنوسام عامر كرمدالديوانية



يه بعيويعزيز صالح محانالديوانية مي 

سليمه مكطوفامي  كاظم عبيدالديوانية

نعيمه كاظمعباس كاظم خريبطالديوانية

غام مهدي شاكرالديوانية وحيده كظومرصن

ملكه زغي عدنان عبود عباسالديوانية

نالديوانية سناء هاديفيصل محسن حسي 

فليحه حسناياد كاظم عبيدالديوانية

ناحمد خالد كاطعالديوانية جميله حسي 

قاطمه تاجررضا نعيم عنادالديوانية

احالم كاملمحمد رسول ابوالسودالديوانية

غنيه محمدحسن فليح جودهالديوانية

نالديوانية يعلي عماد حسي  حميده باج 

قسمه طاهرجهاد يامر انغيشالديوانية

 عليالديوانية
ن نرصه كاظمثامر حسي 

بهيه ساجتسوادي سلمان مشكورالديوانية

جنديه كاظمسلمان حسن جعلالديوانية

سهيله مطلبمحمد قاسم مسلمالديوانية

كاظميه حمزهحيدر عبدعلي منديلالديوانية

سته كريمعلي زغي  حسنالديوانية

ن كدرالديوانية فضيله جودهامي  حسي 

هالله عزيزعمار عبدالزهره عباسالديوانية

امل صعيصعزهراء وليد صعبالديوانية

سعاد مطرسجاد حبيب عطيهالديوانية

قسمه عبدعليمحمد حمزه جبارالديوانية

وزيره عبدالستارعلي فاهم زوب  عالديوانية

واجد هماشعلي خريبط عجيلالديوانية

صبيحه مزهركرار صاحب يوسفالديوانية

كمله ضبعانحيدر طالب سلمانالديوانية

كظيمه مرزوكربيعه عباس شياعالديوانية

لميعه عبدصفاء عباس جي الديوانية

ن مطرالديوانية صبيحه عباديمنذر عبدالحسي 

وجدان كاظمفالح حسن سواديالديوانية



ن شياع سعدونالديوانية برقيه كريمعبدالحسي 

ن جاسمالديوانية دخيله جبارنعمه حسي 

حسن فهدقحطان محسن هويديالديوانية

سعيده كاظمحيدر شايع عويزالديوانية

ن كاظمالديوانية عليه بدرعباس حسي 

ن كامل سعديالديوانية يه بثورامي  صي 

ن كاظم جاسمالديوانية مائده فاضلحسي 

شفاء كاظملؤي حمود شاللالديوانية

جواهر خضي وسام ستار خزنالديوانية

ثمره شنونعلي فليح عبدالحسنالديوانية

حميده كاطعحسن شنان بجايالديوانية

يالديوانية عليه عبدسلمان هالل عريب 

سليمه حسنوليد خالد نومانالديوانية

نضال عبدالزهرهغسان علي مهديالديوانية

حسنه عطيهحامد هالل فهدالديوانية

مكله عبدالكاظمعالوي عباس عبدنورالديوانية

هوسه عبدهللاتايه شنباره كزارالديوانية

نداء دواحمحمد هادي ظاهرالديوانية

ن سلمانالديوانية ناهي فهدلفته حسي 

دله جاسمسجاد رحيم كاظمالديوانية

نباسم ذياب عزالالديوانية التفات حسي 

 علي رحيمالديوانية
ن ه رزاقحسي  سمي 

شنونه طارشاحمد طاهر حسانالديوانية

يه ظاهرواثق مهدي محمدالديوانية صي 

رتبه عمراننجاح مهدي عطشانالديوانية

رسميه نطاحستار اليج صاحبالديوانية

بدره عبدحسن حمادي عطيهالديوانية

حكيمه هاديامجد علي زغي الديوانية

ميسون جبارسجاد حسن حمزهالديوانية

فضيله حمزهامجد جاسم جليلالديوانية

عجيله خلفشالل طارش عيدانالديوانية

نالديوانية قسمه عبدالعزيزوليد سعدون حسي 



سعديه جاسمعلي عبدالكريم عبدالبفتاحالديوانية

حمزيه محسندموع سامي حسنالديوانية

ن عبادي حسنالديوانية ربيعه طالبحسي 

شيخه سمي احمد سفاح غازيالديوانية

ربيعه محمدمحمد حسن رمضانالديوانية

نالديوانية وعديه سميجساجد راهي تير

ناذره رحيماحمد علي شاللالديوانية

سليمه بلطعبدالمنعم راهي عطيهالديوانية

يالديوانية
ن
نهيه غضبانسالم حمود صاف

يالديوانية يج  نسيمه حميدصفاء شهيد رسر

زكيه ابوسودهمحمد هادي تعبانالديوانية

ي كريممهند نارص عبودالديوانية
ن
كاف

صبيحه كاطعرافع محمد صاحبالديوانية

دعيجه مشاريجاسم سعود مرزوكالديوانية

مبن حسناحمد سليم عبدالسادهالديوانية

نوريه جاسمقاسم وزير محيلالديوانية

زهره حمدعباس فاضل عباسالديوانية

مجيده درويشوسام جليل صيهودالديوانية

وداد عبدعقيل محسن عبدالديوانية

دوخه رفهسعد فتاح سعرانالديوانية

سهام كاظممحمد خالد طاهرالديوانية

كريمه طارشعباس عبدالرزاق سالمالديوانية

كنطاره اهراطهعمار موش فرحانالديوانية

جميله منىسيمالك ابراهيم واليالديوانية

يه عبدالحرخالد فرحان نارصالديوانية خي 

رحيمه هاديمسلم محمد عبدالديوانية

جماله كطنعقيد نعمه ديريالديوانية

ن موحان نعيمهالديوانية هديه رحمحني 

زهراء ملحاناكرم ميثم فريالديوانية

ه نعمهعصام عبدالحسن حنويتالديوانية سمي 

كريمه جاليمازن قاسم حمزهالديوانية

نجاح نعمهعماد جاسم اسيودالديوانية



حمديه غانماحمد جحات عباديالديوانية

ي جابرالديوانية
فليحه برهانسالم شمجن

سليمه محمدفؤاد جايش جفاتالديوانية

ن بلبوصالديوانية ساهره حسانبهاء حسي 

خرجه تعيبوليد عباس مهديالديوانية

ه عليويحسن زغي  شاكرالديوانية خضي 

نمره صكرعبدهللا سلمان نورالديوانية

افتخار جي باسم عبدعلي بلبولالديوانية

كميله مهديمسافر رياض رسحانالديوانية

امل رحيمسجاد نجاح مالكالديوانية

مرزوكه جاريكاظم مكي عباسالديوانية

رسميه عبدعونمحمد ابيير حيوشالديوانية

ن امي  ثامرالديوانية اقبال جعفرحسي 

ه عبدهللامحمد علي متعبالديوانية جي 

حميده مديحوعد سعيد عليالديوانية

حدهن كريمسالم عبداالمي  طعيمهالديوانية

قيسيه خضي كرار سعيد جفاتالديوانية

نالديوانية قسمه جي احمد جي  حسي 

يل عيىسفارس حسن حمزهالديوانية ن تين

محنه نجمحبيب عبدالزهره نعمهالديوانية

فليحه طهنجاح عبدالهادي كريمالديوانية

دجله عبيدعزام عقيل هاديالديوانية

حميده عبدفالح حسن علوانالديوانية

سناء ضبابمسلم جي  نعمهالديوانية

صبيحه كشوشاحمد صبيح شيالالديوانية

جمهوريه حسنحسن طالل نجمالديوانية

جمهوره موشفائق مدلول عبيدالديوانية

ن غانم عبدالديوانية حسيبه دخيلحسني 

حليمه رسحانابراهيم مالك حميدالديوانية

نظيمه عبدعونامي  عباس حسابالديوانية

يمؤيد محسن عبيدالديوانية
محيله كعيبن

وصال محمدسجاد محمد عبدالديوانية



نالديوانية اموله عبدالحسنصادق كاظم حسي 

نجيه ظاهرقابل جابر فهدالديوانية

يه يارسعلي عايف عبداالمي الديوانية خي 

نجيه جي محمد اسماعيل حشيشالديوانية

احالم فليحمحمد عبدالهادي مايعالديوانية

حظيه مسلمازهر كاظم عبيدالديوانية

ن عبداالمي الديوانية فوزيه كاظممحمد حسي 

عذافه كاظمعباس دوجي عليالديوانية

يحسن نعمه عباسالديوانية
زهره راضن

كظيمه حسنساجد سليم رابحالديوانية

جميله منهيمالك كاظم ردامالديوانية

زهيه شهيبرياض مطشر يوسفالديوانية

ملكيه عباديعدنان موش محمدالديوانية

حظيوه كعيمهحيدر جهاد نارصالديوانية

وزيره عيدانمرتضن كريم عبدالسادهالديوانية

بطوشه عبدنورحيدر فليح جابرالديوانية

جاسميه علوانسجاد صبار عبيدالديوانية

فوزيه هاديرزاق حسان كنبصالديوانية

قبيله حاكمحميد سلمان كاظمالديوانية

ملكه مسلمجبار محمد جبارالديوانية

نعيمه سعدونزهي  عبدهللا عيىسالديوانية

فطيمه مسلمهيثم حمزه بدرالديوانية

ن كاظم عيدانالديوانية فاطمه غريبحسي 

حليمه حمودامي  حاكم كريمالديوانية

بلبوله حرازمهند سامي طعمهالديوانية

ن هداد عبدالديوانية ورديه جاسمحسي 

زعيله ابراهيممحمد كاظم عباسالديوانية

حسنه مخيفحسن خضي  عبيسالديوانية

ابتسام رسهيدعلي حيدر رحيمالديوانية

نالديوانية هديه كاظمسالم فاضل حسي 

حمزيه جاسماحمد جليل باضيالديوانية

نبيهه عيىسحسن نوماس عطشانالديوانية



هيله مهوالبدر فليح عليالديوانية

منوه بدرصادق جفات تومانالديوانية

سعوده عطيهكرار رياض منذورالديوانية

جنجل محسونمحمد كامل عبدزيدالديوانية

يفه علوانفاضل سالم محمدالديوانية رسر

سعيده كاظمفاضل عبدالرضا عباسالديوانية

هناء جاسمكاظم حسن داخلالديوانية

يه عليعبدالكريم عباس بطيالديوانية خي 

نعقيل جاسم محمدالديوانية لميعه حسي 

زهره عبدحيدر حاكم محمدالديوانية

سليمه دواحعالء رحيم عويزالديوانية

يه عبدالرضاوليد عيىس يدامالديوانية خي 

يالديوانية
عقيله مسلمحيدر عباس شمجن

ه خضي جمعه خضي  جمعهالديوانية مني 

حسنه جاسمماجد فرهود حلواصالديوانية

هيفاء شنيعميثم طالب عبداالمي الديوانية

حميده محمدكرار كريم عبدالديوانية

قسمه ابو عبدمالك لفته زويدالديوانية

يالديوانية
صبيحه محمدرعد حمزه بابن

وسميه عذابعمار عبدعلي غفلهالديوانية

لطيفه صيهوداحمد قائد حمودالديوانية

كظيمه شطيطهاشم محمد فرجالديوانية

عدويه هاديفؤاد ثابت عبيدالديوانية

لميعه طهحيدر صباح ذيابالديوانية

ن عبد كاطعالديوانية زخمه جبي حسي 

يه عبدحيدر عبيد عليالديوانية صي 

 محمدعليالديوانية
ن فريال محمدحيدر حسي 

كبله عبدهللاحيدر شاكر سلولالديوانية

انتصار مهديعلي رزاق كاظمالديوانية

خديجه هاشمعلي محمد هاشمالديوانية

فضيله نعمهعمران جباؤ عايدالديوانية

وفيه روي    حمنتظر مجبل علوانالديوانية



ن مجيد سواديالديوانية عتباره عباديحسي 

عصيبه شنانفاضل عبدالرضا مشعانالديوانية

ردحه عطيهعايد داخل علكالديوانية

وحيده حامدمهدي بنيان اسحاكالديوانية

ديوانيه سلمانرزاق كاظم عنادالديوانية

نزل جابرخالد جليل عبيدالديوانية

ن كاظم كزارالديوانية هيله عبدالحسنحسي 

زهره جاسمسجاد ادريس يحب الديوانية

تقيه محمدسليم جواد كاظمالديوانية

صديقه كنوشمهيمن قاسم علوانالديوانية

تمامه سلماناسعد حياوي عبدالديوانية

حمزيه عليويهيثم عبد كتابالديوانية

ضويه محمدمحمد كشيش منذورالديوانية

ن موشالديوانية كميله جبي خليل حسي 

ناحمد مشكور حمزهالديوانية رضيه عبدالحسي 

مشتهايه كاظمحسن عبيد عبدالديوانية

تقيه كاظممصطفن عباس محمدالديوانية

خليده حسننجاح حسن زغي الديوانية

نهديب ضاري خرصنالديوانية كاظميه عبدالحسي 

يالديوانية
ن

حليمه خلفقاسم حسون تاغ

نجاه نارصلواء باسم جبارالديوانية

حميده منذرزهي  حميد وناسالديوانية

شهيه مايححسن طعمه ابواللوخالديوانية

خلوده جنديعلي عبدالساده عكضالديوانية

يالديوانية ن صخي  حميده عبيدمحمد حسي 

 علي دواسالديوانية
انتهاز مايعمرتضن

لطيفه ابو خشهعبدهللا عبيدان عليالديوانية

كتبه دحامماجد كاظم عكلوالديوانية

رزيقه مشربهاء فليح حسنالديوانية

كتبه خزيحميد محسن عليالديوانية

سليمه حسنعلي هادي عباسالديوانية

فطومه مشعلمحمد عواد عبدالزهرهالديوانية



دله محيسنثامر زامل زختارالديوانية

ن جواد كاظمالديوانية ى وحيدحسي  بشر

سعديه عودهدريد مطلك عطيهالديوانية

يه عباسعبدالرحمن عبدالعباس بديويالديوانية صي 

ي كاظمالديوانية
ن
فوزيه علوانوسام صاف

 احمد عبداالمي الديوانية
زينب رزاقمصطفن

هناء طالبعلي حازم صادقالديوانية

ساجده عيىسجاسم صالح دحامالديوانية

سليمه حاجمعلي جبار عبدالديوانية

ه حسنباقر عبيد غازيالديوانية مي 

سعديه منصوربسام محمد جازعالديوانية

 علي نعيمالديوانية
ن فليحه جي حسي 

جاسبيه عبدعبداالمام رضا عبدالديوانية

عاصمه موشجعفر علي كاظمالديوانية

يفارس حمزه جميلالديوانية حميده رسر

امل عباسماجد حميد جبارالديوانية

فهيده عبدزيدفالح يارس جاسمالديوانية

نسمه فرهودمهند فرمان كونالديوانية

ي نوارالديوانية
تركيه وحيدسعد حسوبن

وداد عدنانحيدرر خضي  عباسالديوانية

نالديوانية موده عبدالزهرهوسام عباس حسي 

ن كاظم حسونالديوانية ه عبدحسي  شطي 

ميحانه مضيضعبدالرضا جندي حليلالديوانية

عدوه دايخباسم فيصل خرموشالديوانية

سهام عوادرسول فيصل عبداالمي الديوانية

وفاء محمدعالوي عبدالحسن دردوشالديوانية

حياه حسناحمد عبدالكاظم محمودالديوانية

رجاء موجداسعد رعد هاشمالديوانية

فطيمه كاظمسيف محمد فاضلالديوانية

قسمه عبدستار شاكر صاحبالديوانية

يالديوانية نعبدهللا علي عبدالنب  زينه حسي 

صبيحه جمعهمحمد نوماس دحامالديوانية



نكمال كائن عبيدالديوانية عالهن عبدالحسي 

رجاء حميدصالح حسن هاديالديوانية

زكيه لفتهعمر مهنا وصيلهالديوانية

زهره حسنعلي عبيد عبدهللاالديوانية

ساميه حميدكرار جواد عبدالكاظمالديوانية

هالله يوسفعامر معارج عبدالحمزهالديوانية

ه زهي محمد جليل كاظمالديوانية سمي 

يسجاد شاكر سندالديوانية اقبال لعيب 

نالديوانية صبيحه ابراهيممحمد علي حسي 

دكمه ثويليسامي صالح محلالديوانية

ن نارصالديوانية شكريه عبدسجاد حسي 

نسجاد نافع مدلولالديوانية كريمه حسي 

صفيه محمدحسن عبدالكاظم اسماعيلالديوانية

ن حبيب لفتهالديوانية ه عرينحسي  جي 

ارساء منذرعلي ستار جبارالديوانية

يامل كاظم عبيدالديوانية
حسنه راضن

ايمان عبدعباس ضياء عبدالرضاالديوانية

نعيمه مجيعزيز حميد شهيدالديوانية

قنده فليححامد شنباره حمزهالديوانية

حبه زغي حسن جويعد عبيدالديوانية

شتمه عباسساجد نارص علوانالديوانية

ي علكم كريفالديوانية
ضهريه جمحماضن

عطيه كدرستار جبار غاليالديوانية

عدوه دايخقاسم فيصل خرموشالديوانية

فضيله فري    جهيثم عبدالساده حمزهالديوانية

سكنه عبدهللاجاسم عريان باضيالديوانية

ورده حمودعبود خضي  كيطانالديوانية

كظيمه جهاديماجد نافع عطشانالديوانية

حمزيه جاسماسعد جليل باضيالديوانية

صبيحه حاتمحيدر فرحان جازعالديوانية

ن عباسالديوانية هناء حبيبحيدر حسي 

ي فرحان مدلولالديوانية
نهابن عجيبه حسي 



زهره عبدمرتضن ناظم عبدالديوانية

نالديوانية مصيليخه محمديارس جياد حسي 

ليل محمدقاسم عبدالكاظم طرادالديوانية

محنه دغيمعبدالكاظم عباس عبيدانالديوانية

نسمه محمدحبيب عبد محسنالديوانية

كباله سواديعبدهللا عطيه هاديالديوانية

التفات عبدمثبن محمد حسنالديوانية

سليمه عبيداحمد عبيد عباسالديوانية

محنحن صاللعقيل عبدالزهره عبودالديوانية

ربيعه مرهونقاسم كصاد مهديالديوانية

ازهار هاديوليد عباس حمزهالديوانية

جمهوريه شويلصالح محمد يوسفالديوانية

ه هويديجواد كاظم جهاديالديوانية سمي 

غنيمه عليويسليم يحب  روي    عالديوانية

نالديوانية صفيه مسافركاظم عبداليمه حسي 

رجاء محمدحسن فليح مهديالديوانية

نعقيل جفات مرزهالديوانية معينه حسي 

حكمه سوينمحسن جبار عبدالديوانية

سعديه سواديعلي سعيد حمزهالديوانية

هللا عبدعلي سالمالديوانية بدريه سلمانخي 

صحبه تركيريكان لطيف سحالهالديوانية

ن كامل طروالديوانية يه شاطيحسي  صي 

زهره عودهجواد كاظم حسونالديوانية

ونسه عاشوراحمد حسن محانالديوانية

ايمان تركيمنتظر حيدر حمزهالديوانية

ن فالح محمدالديوانية زهره بشي حسي 

كاظميه عبيدوليد كامل منكاشالديوانية

سعديه خنفرحسن غالب عباسالديوانية

نالديوانية خلي بريدغزوان شنان حسي 

زهره ادخيلحيدر محمد حمزهالديوانية

يعلي حسان احمدالديوانية
حميده شمجن

نوره كاملمتعب مطلق مطاخالديوانية



نالديوانية زهره عباسعبداالمي  حمزه ياسي 

عيده حمزهعلي عيدان مرانالديوانية

غنيه جوادرائد فاضل حسنالديوانية

شكريه حلوحيدر جندي عبدهللاالديوانية

كريمه عبدالحمزهرواد سالم رحمالديوانية

رحيمه هاديعلي كامل حامدالديوانية

يجبار عرنوص مكاريالديوانية
سعيده راضن

يالديوانية رجيحه عبدالعباسصفاء ماجد لعيب 

ه الزمعباس محمد حمزهالديوانية سمي 

ماجده كاظموليد محمد عبدالكاظمالديوانية

ه فليحاحمد كاظم جي الديوانية سمي 

ساميه جي سلمان حنتاو عبدالديوانية

رجيحه حميدنورالهدى باسم جي الديوانية

مديحه كطافهسجاد علي مهديالديوانية

هيله قايدحسن سبع ملكوفالديوانية

نالديوانية كريمه عباسفاضل عبدالرضا حسي 

وداد حمزهاحمد صابر شجرالديوانية

ثنيه حسنغانم عطيه صالحالديوانية

نقليه غاليمحمد كاظم مدلولالديوانية

بدريه محمدحيدر علوان عبدالسادهالديوانية

دالل كريمكرار عالء جاسمالديوانية

فريحه بندرجاسم محمد عايدالديوانية

ه رخيصكاظم هادي شليخالديوانية زغي 

ابتسام حمودزينب عبدالكاظم محمدالديوانية

نالديوانية نتغريد فخري حسي  ليل عبدالحسي 

 عبدعليالديوانية
ن نقيله حسونحميد حسي 

ن صي  دواسالديوانية شكريه شمرانحسي 

فخريه كاظمجاسم محمد يوهانالديوانية

شونه كاظمقاسم عبد خيونالديوانية

حسنيه سطايحيدر خماط شعيبالديوانية

فوزيه محمدكاظم جي  حمزهالديوانية

حياه روي    عقاسم حسن عليويالديوانية



خشفه تركيعلي كاظم خطارالديوانية

صبحه جوادعبدالجليل سعيد عراكالديوانية

زهره زيادصالل عذاب مهجهالديوانية

ن كزيرالديوانية شكريه عطشانعلي حسي 

سعيده جي كامل علي عجدالديوانية

نجمه عبدهللاايش هادي ناهيالديوانية

صديقه عباسعلياء جبار عبيدالديوانية

يالديوانية
رحيمه جوادرواء هادي شمجن

يه كاظممحمد فارس صياحالديوانية صي 

نالديوانية فطيم مهدينجيبه عطشان سماعي 

نثامر رسحان ياسورالديوانية هالله حسي 

طيبه جابرحبيب علي هريرالديوانية

بدريه جفيدزمن شاكر كاظمالديوانية

فخريه عزيزمحمود جواد عباسالديوانية

حميده عزيزعلي سالم كاظمالديوانية

مجهوله جياديوسف نجاح عليالديوانية

ه جبارقاسم محمد جمرالديوانية ماسي 

ترفه غفلهبلبول جوده حنانالديوانية

غبنه داخلشالل عبيد كريمالديوانية

خوله فليحرحيم جوده خماطالديوانية

ورده فليحذياب خطار عبيدالديوانية

غانمه معنحامد محسن برغشالديوانية

يزي شاهرسلمان عبدالمهدي عبدالديوانية

فطومه حسنمحمد لؤي داخلالديوانية

صبحه عيدانمرزوك مهدي مرزوكالديوانية

كليثم هلولعلي عباس عويزالديوانية

رضيه كاظمصادق محمد مطرودالديوانية

ه رزاقحسن علي رحيمالديوانية سمي 

امل هاديزيد جبار عبدالديوانية

سناء خالدامي  شعالن موجدالديوانية

قبيله جاسمفرج مشكور كاظمالديوانية

وزيره محمدرحيم جبار كاظمالديوانية



يحيدر ابراهيم عبدالرضاالديوانية
ايمان هابن

جميله شاكرعبدهللا طراد غائبالديوانية

زعيله حراننوماس مزبان عليالديوانية

علي عبدالكاظم محمودالديوانية
ن حياه حسي 

نالديوانية خساره شنانزين العابدين كاظم حسي 

سليمه عينونيوسف يارس محيلالديوانية

يفارس كاظم مهولالديوانية لميعه حرب 

ازهار جبارمروه كاظم جوادالديوانية

بهيه واليصالح حسن وناسالديوانية

اشواق بعيويعصام رزاق ذيابالديوانية

علي عباس شنشولالديوانية
ن خوله حسي 

فاطمه عبيدكرار علي غازيالديوانية

يه عوادعبدالحسن عبادي مجهولالديوانية صي 

زهره شيحاناحمد داغر فزعالديوانية

ماجده عتوياياد سالم عبدماجدهالديوانية

احالم عبدزيدحسام جبار عبدهللاالديوانية

ن حاتم جي الديوانية رحمه كاظمحسي 

سليمه حسنعامر سالم حميدالديوانية

جمهوريه عزيزمروان حمزه حليمالديوانية

سليمه دوهانلفته مطر ترفالديوانية

كميله عبدالخالقمحمد علي شنشولالديوانية

ن جويشالديوانية يه سلمانعلي حسي  خي 

نالديوانية حلوه سدخاناياد علوان حسي 

ي حسانالديوانية
قسمه عطاهللاليث شابن

سالم علي فاضلالديوانية
ن كلثومه حسي 

خوله شياعوسام عقيل شمرانالديوانية

عليه زكيمعلي مهدي مجيالديوانية

هديه عبدمحمد هاتف عبدالواحدالديوانية

يالديوانية
امل حاديعباس فضيل راضن

نالديوانية كريمه عزيزعلي نارص حسي 

ن علوانالديوانية بهيه حاكمامجد حسي 

نحسن محسن علوانالديوانية شكريه حسي 



هديه فليحكاظم قاسم كريمشالديوانية

رسميه عجدضياء كاظم عودهالديوانية

حسنه جيثومعلي عبدالزهره زغي الديوانية

ن حمود جي الديوانية حرابه غيدانعبدالحسي 

احمد علي محمدالديوانية
ن فائزه حسي 

زكيه عطيهفيصل اسعيد كلفالديوانية

وداد عبدالحمزهحيدر عبدالساده زبالهالديوانية

نعيمه عبدالرزاقفاطمه عزيز جي الديوانية

يه عبدالحرحيدر فرحان نارصالديوانية خي 

يعلي فاضل نارصالديوانية كريمه صي 

ضويه شاكرعايد عبدالكاظم مدلولالديوانية

شكريه عبدعباس عبدالكاظم عباسالديوانية

ن سالمالديوانية انتصار ابراهيمليث عبدالحسي 

هاشميه خلواصمصطفن تومان لزامالديوانية

رضيه اجلعبدالواحد عباس عبدالكاظمالديوانية

نهايه تركياحمد سعيد مهنهالديوانية

نالديوانية ن وحيد حسي  غزاله لطيفعبدالحسي 

ن مطرودالديوانية حسنه فضلمحمد حسي 

نالديوانية ملوك كريمعلي عيىس شني 

ليل صكركرار محمد جاسمالديوانية

قسمه عبدالجوادعلي يارس عبدالمحسنالديوانية

نجمه عبدصاحب نارص دوالبالديوانية

عليه مرتضنميثم توفيق جوادالديوانية

وحيده كاظمكرار رحيم كريمالديوانية

صبيحه عباسكاظم شنباره حالوهالديوانية

سجوده عليمحمد عبدالكاظم اعبيدالديوانية

كريمه عباسعلي حمزه غازيالديوانية

يفؤاد عبدالكاظم عباسالديوانية ه باج  سمي 

ماجده عباسمرتضن صالح مهديالديوانية

فخريه حمزهعلي عبدالرضا حسنالديوانية

هيفاء صي رنا ادريس رفيعالديوانية

هديه طعمهموفق عبدالكريم عاجلالديوانية



ملكيه عبدمثبن عبدالحسن عنونالديوانية

غيظه كطانرزاق مظلوم كاظمالديوانية

ي ناظم طارشالديوانية
رفاده كطفانراضن

عالهن فرجعايد مزيان غاطيالديوانية

ن كاظم حسنالديوانية هاشميه جعازحسي 

ميعاد جبارعلي نسيم عبدالحمزهالديوانية

نالديوانية ابتهال صباحعلي رزاق حسي 

حليمه غاليقاسم جابر جوادالديوانية

ي عبودالديوانية
يه نعمهكرار ناشر صي 

فسمه جي حازم سوادي فرجالديوانية

اكميله جي محمد عبد جالبالديوانية

نحامد كريم مهديالديوانية قسمه ياسي 

كريمه كاظمعلي صبيح هارفالديوانية

ن عبد جابرالديوانية ظهريه مهديحسي 

سعديه ناهيعلي عباس رهيفالديوانية

ناهده عليمحمد عوده عبيدالديوانية

زكيه جاسمصفاء عبدالجاسم محمدالديوانية

يجواد عبد كاظمالديوانية
حميده ماضن

سعيده فضيلحسن جبال اليذالديوانية

فضيله عبدهللاجابر عبدالحسن خرصنالديوانية

بهيه خضي زغي  كون طاللالديوانية

نرص عباساكرم علي جبارالديوانية

ن رزاق عويدالديوانية كواكب عبودحسي 

سعيده زبالهيوسف رشيد عكموشالديوانية

يه سالمجابر رجاب حجايالديوانية صي 

لميعه جابرفؤاد شالكه عبدالحسنالديوانية

بلقيس اسماعيلاثي  عباس نجمالديوانية

روضه نبهانسليمان طه عبودالديوانية

بتول جاسمحاتم كريم جابرالديوانية

ن رحيمالديوانية ادهيفه حسانكرار حسي 

زينب عباسعلي كريم كاظمالديوانية

حياه فليحوحيد مهدي صالحالديوانية



كريمه كزارعلي سلمان فليفلالديوانية

نزيله عبدرائد لقته هاللالديوانية

قداحه عبدهللامنصور عوده جي الديوانية

سهام صالحعباس علوان لفتهالديوانية

يالديوانية
حظيه داورطالب حوم راضن

رسوم حاشوشاحمد كامل كاظمالديوانية

ادالديوانية زينب عليعلي قاسم رسر

زالزل محمدسالم جبار عبدهللاالديوانية

اقبال كاظمليث عباس سالمالديوانية

حياه محسناياد كاظم عيدانالديوانية

ام الحج مجباسعطوان عيال كويرالديوانية

نبشي  كريم كصادالديوانية اقبال حسي 

مليحه كاظمسجاد عريف عبدالديوانية

هديه منديلهجران علي طويرالديوانية

نهله طاهراحمد كامل عباسالديوانية

سليمه هاللعلي ذياب حبيبالديوانية

قريبه صي امان عباس بدرالديوانية

ن عباس زميلالديوانية كريمه عبدالكاظمحسي 

نالديوانية ي عباس صحي 
بهيجه موشراضن

زكيه كاظمحسن ظاهر محيسنالديوانية

ى كلفاحمد فالح شهيدالديوانية بشر

يالديوانية ركيه مجيدفراس عبار ناج 

حويليه عباديحسن جنيوي عالكالديوانية

نضياء نجم عبدالديوانية وحيده عبدالحسي 

 علي ظاهرالديوانية
ن مايهن كاملحسي 

نعباس ارحيمه مجيدالديوانية كميله حني 

نالديوانية هيفاء زهي حمزه علي حسي 

فرحه كريمجاسم كريم معيجلالديوانية

نالديوانية حنان جباركرار علي عبدالحسي 

زينب مراداحمد مهدي جاسمالديوانية

فوزيه طويرامجد حسن محمدالديوانية

بدريه عباسحمزه حلواص جوادالديوانية



حضيه محمدحيدر جندي مرهوبالديوانية

حليمه مرادمحمد علي سالمالديوانية

ناهده عبدجاسم سعد كريمالديوانية

يزيد محسن نايفالديوانية
سلوى راضن

ماهيه محمدحسن هربود غميضالديوانية

ربيعه جاسمطاهر رشيد خرصنالديوانية

نقليه سعدايوب اسماعيل عاجلالديوانية

فاطمه عيدانباسم محمد حرجانالديوانية

يالديوانية  عادل حرب 
نرصه كاظممصطفن

ماهيه حمزهكميل كاظم ساميالديوانية

قنديله راهيراسم محمد كاظمالديوانية

يعلي عباس ذفالالديوانية كريمه حرب 

يرعد عباس ذفالالديوانية كريمه حرب 

طويره عليكاظم جواد كاظمالديوانية

شهيه مهيديغانم والي هنديلالديوانية

ورده سفيحفيصل دايخ نعاسالديوانية

كميله كريمحامد علي رحمانالديوانية

ن موشالديوانية كظيمه شنشولعلي حسي 

هديه غاليحسن عبدالرزاق حسنالديوانية

زكيه شدهانامي  فليح روميالديوانية

ن عباس زغي الديوانية ماجده سمي حسي 

فضيله منانمبارك جابر مفرودالديوانية

نالديوانية ملكيه طويميسمي  نعيم حسي 

قبيله واجدرضا سوادي رمانالديوانية

ن جويد شاكرالديوانية عروبه كاظمحسي 

كريمه عجهعبدالحسن ابوالهيل زيادالديوانية

ن ملوح رسحانالديوانية تسواهن عبيدحسي 

عاليه خضي حسن علي شاكرالديوانية

مليحه سعيدكريم مالك كريمالديوانية

زينب طارشكرار حيدر ناويالديوانية

نوريه جابررائد طالب عليالديوانية

يالديوانية
ليل كاظممحمد غاوي راضن



نهاره سلمانعالء سوادي عبدالسادهالديوانية

نالديوانية رحيمه مزهرزيد جواد حسي 

وداد كاظمسجاد ناظم حمودالديوانية

سعيده خريبطوليد جواد كاظمالديوانية

ي جاسمالديوانية
ن
رسميه ابوالسودصدام هوف

ايمان طالبيارس صباح كاظمالديوانية

ن زغي الديوانية نوفه ناهيوادي شاهي 

ن شهيد توفيقالديوانية خالده هوترحسي 

كفايه عزيزفاهم زغي  مرادالديوانية

مليحه رحيماحمد علي عبدهللالديوانية

عنيده عبدماجد مراح بعيويالديوانية

عدويه فيصلميثم محمد عبدالديوانية

 عبدعليالديوانية
ن سهله كاظميارس حسي 

نالديوانية ن طالب امي  رباب هاديحسي 

نعيمه عبدالكاظمرافد مكي بعيويالديوانية

ربيعه عبدالزهرهمصطفن حسن حمزهالديوانية

حليمه تايهسامر دايخ رحيمالديوانية

عليه عاشورعباس حمزه حماديالديوانية

ن هاشمالديوانية يه جاسمجواد حسي  صي 

نجيحه سواديجاسم محمد سنوحالديوانية

احالم عبدحيدر سعد نجمالديوانية

فطيمه عزيزحيدر محمد حسنالديوانية

نقيه طعمهميثم هاتف عبودالديوانية

ورده خوانسعد فاخر جيجانالديوانية

سعديه محمدحيدر خرصن سواديالديوانية

ن جليل رجهالديوانية عليه شهيدحسي 

سعيده عبدالكاظمصالح نعيم حلحولالديوانية

نالديوانية رزنه بدحمحسن مايع حسي 

زبده هاديمحمد توفيق عبدالمهديالديوانية

عبده عباسمؤيد عبداالمي  هاديالديوانية

يالديوانية
ان هابن ن مي  يحسي 

فنه حنيبر

كتبه عبدهللانعمان عزيز ناطورالديوانية



فوزيه شالكهوائل بدر كاملالديوانية

سعيده حمودباسم عبدالزهره سميسمالديوانية

عيده فرحانجواد كاظم عباديالديوانية

هويه الميسوادي جابر سهيلالديوانية

نعيمه جاسمكرار حسن عبيدالديوانية

ابتسام سواديحازم صباح حسنالديوانية

حميده جاسماحمد عبداالمي  عبدالديوانية

نالديوانية انيسه خوافاحمد علي حسي 

ن حنتاوالديوانية سحر مواتزينب حسي 

ساجده عبدالكاظمكرار علي شليبهالديوانية

يالديوانية درهمه كاظمفاضل عبدعلي حرب 

رسميه جابرحسام فاضل عطيهالديوانية

هبله جبلحسن فليح جبارالديوانية

يالديوانية وبريه امعيوفمحمد مي  العيب 

ن عبداالمي  محمدالديوانية ه شاكرحسي  سمي 

جيده منشودعلي زغي  طاشالديوانية

علي كاظم جودهالديوانية
ن حكمه حسي 

رهيه فاضلقاسم ادريس عطيهالديوانية

نهاد عليويعلي حمزه شناوهالديوانية

حمزيه عبيدثائر كاظم عبيسالديوانية

ملكه عبدوليد فاضل عبدالعباسالديوانية

فروري عبدالرضاعقيل عليوي كاظمالديوانية

رضيه محيلعباس مدلول جداويالديوانية

ميعاد رزاقعباس اسعيد جبارالديوانية

يالديوانية
بدريه كاظمعلي محسن راضن

ي زايدالديوانية سعيده جاسممحمد مي 

ورده جي حمزه محمد اليذالديوانية

افراح عبودمسلم قاسم عبدالخرصنالديوانية

حنكوت فنيخناظم جي  بدرالديوانية

سعديه عباسمحمد حبيب عجيلالديوانية

عزوزه طالبكريم عبيد طهمازالديوانية

فردوس معارجمصطفن ميثاق عبدالسادهالديوانية



بدريه جي سامر حاتم لفتهالديوانية

هاشميه شحلفؤاد نوير جاسمالديوانية

بخيته حسنمحمد قاسم مالكالديوانية

ى طعيمهنورالدين فارس سعدونالديوانية بشر

نجمه محمدمحمد عبود فنيخالديوانية

وصال شاكركاظم كريم مجيدالديوانية

نوريه يوسفسالم يارس عطيهالديوانية

رسميه جارياحمد جبار جوادالديوانية

مبن نعيمرسمد علي طاهرالديوانية

رضيه فيصلليث لفته عيىسالديوانية

يالديوانية حسنيه باديحسن جعفر ناج 

ميسون عبدشعيبكاظم محمود كاظمالديوانية

حميده هادييحب  كريم عبدالديوانية

عزيزه جابرخرصن عباس هاديالديوانية

شهيه كاظمحيدر فرحان مرهونالديوانية

نالديوانية صبيحه واجدحسن عياش حسي 

تركيه ضيدانباقر زباله شمرانالديوانية

نزاهه عبدالعالينارص عبيس حسنالديوانية

شهيده ابودودخالد صباح هاديالديوانية

زهره عليمحمود حميد داخلالديوانية

نالديوانية لقاء وديعزين العابدين ازهر حسي 

ي حميديالديوانية
رضيه طعيمهاثي  راضن

لطيفه جدوعوسام صاحب فرحانالديوانية

نجمه تومانفرحان جبار عبدالديوانية

يه كاطعحيدر سالم فليحالديوانية صي 

 عبدعلي كريمالديوانية
ن لفيته هاديحسي 

نعيمه عباسسالم فليح حسنالديوانية

هاشميه كاملحازم جويد نارصالديوانية

جنديه حمزهجعفر كريم ناهيالديوانية

فايده فتح هللاكرار يحب  صاحبالديوانية

يه بردانعماد اياد فنوخالديوانية خي 

عبيده عجهعبدعلي معيدي سلمانالديوانية



يكاظم قحطان هاديالديوانية زمن ناج 

رباب سعدوناحمد خضي  مرهشالديوانية

تركيه عطيهاحمد حمزه سواديالديوانية

سوره عنادصاحب عتوي جايشالديوانية

حمدسه حاتمعقيل عبدهللا عبدالعباسالديوانية

نالديوانية ن يونس حسي  ربيعه جريوحسي 

جماله هويدياحمد محسن كريديالديوانية

حياه نعمهعقيل مسلم جاسمالديوانية

رفيعه مشكلحيدر علي جي الديوانية

نقاسم حاكم محسنالديوانية ن حسي  هاشميه حسي 

بتول نزالعلي ذياب غياضالديوانية

نالديوانية يه حمودامي  منصور حسي  خي 

ورده حمزهسجاد جبار سايبالديوانية

ن حميديالديوانية كشه محمدعالء حسي 

يالديوانية
رباب نكروضيسيف سعد كميبن

صفيه متعبمحمد سالم عبدعليالديوانية

ماهيالديوانية نجيه عنادنارص كاظم رسر

عليه صكرعبدالحسن كامل نعيمهالديوانية

غريبه عباديصبار مجدي عبدالديوانية

نالديوانية فضيله عبيسعباس عامر عبدالحسي 

كتبه عبدهللارحيم عزيز ناطورالديوانية

نحيدر شاكر صاللالديوانية بتول حسي 

سندس عبدالزهرهكرار حيدر عبدالسادهالديوانية

هنديه جابرحاتم سمي  مهوسالديوانية

فاطمه حمزهرعد اكريم محمدالديوانية

منته شعيوطمرتضن عبدهللا درويشالديوانية

صلفه كاظممحمود عبدربه عردالديوانية

بخيته ابوكونهعباس غافل شياعالديوانية

بديويه عبيسخرصن هديب كحيطالديوانية

ن طعيمهالديوانية فطيمه حمزهاحمد حسي 

كره دبيشابراهيم خرده كمرالديوانية

نحيدر فيصل يوسفالديوانية نضال حسي 



نالديوانية يه كنيفلعبدالحسن خضي  عبدالحسي  مي 

زهره عبدباسم حاكم محمدالديوانية

دكنه امحانعلي عجيل مزهرالديوانية

ن صبارالديوانية سكنه جي مكي حسي 

يالديوانية نصالح عبدالهادي ناج  معصومه حسي 

حسن علوانساجد جمال امحانالديوانية

ن شاكر محسنالديوانية يه عليحسي  مي 

ن رسبوتالديوانية قسمه جي مهند حسي 

نعائد جاسب عبودالديوانية حياه حسي 

نالديوانية هيفاء جباريارس فرحان حسي 

سليمه سالمحبيب ظاهر مدلولالديوانية

حمديه جي علي محمد شدهانالديوانية

يالديوانية
ب ثويبن زهره عبيدقاسم دهي 

سعديه عبدهللاعالء فعيد حمزهالديوانية

ام احمد حسانغازي جابر طاهرالديوانية

ن كيطانالديوانية شعاع عبدكرار حسي 

زهور خضي امجد حسن هاديالديوانية

فطيمه جبارمحمد مالك عنادالديوانية

اقبال شناوهمحمد سالم خلفالديوانية

بسهن جبي توفيق غافل روي  هيالديوانية

ي جليبالديوانية
رهيه حميديعبدالهادي راضن

احالم كاظمعلي داخل عبدالعباسالديوانية

حسنه جاسمرياض حمزه جويدالديوانية

ناهده كمازكرار جاسم حميدالديوانية

قسمه شنانجاسم جي  عبيدالديوانية

عالهن عباسمصطفن حسن عبدالديوانية

رسميه مهديكرار ملحان غانمالديوانية

فليحه عبدعليليث هيثم عباسالديوانية

نالديوانية نعامر جريمط حسي  زينب حسي 

زهره مطلبصفاء كاظم عبدالديوانية

رسميه كاظمحامد جواد كاظمالديوانية

نهشام عليوي تايهالديوانية ليل حسي 



ساجده شاكرمحمد عبديارس جي الديوانية

نقليه نارصرزاق حمزه عكابالديوانية

منوى جيادحامد عبد كاطعالديوانية

صبيحه كاظمحسام محسن نعمهالديوانية

نالديوانية رتبه عطيهعلي عبداالمي  حسي 

جميله عبيدصالح حميد كاظمالديوانية

هاشميه ابو عليويفرحان عيدان زغي الديوانية

ي مرهونالديوانية
حليمه مرادحامد ماضن

نجاح مرهونزياد عواد طرادالديوانية

قبيله واجدحسن سوادي رمانالديوانية

نثامر جاسم عبيسالديوانية ازهار حسي 

عطيه عبيدابتسام سبيع نحوالديوانية

سليمه طاهرضياء جابر شالحالديوانية

انتصار صالحاسحاق يعقوب يونسالديوانية

دحامه صحنمجيد يوسف معجونالديوانية

 علي كاظمالديوانية
ن ناديه نارصحسي 

سليمه رحمنعلي نعمه جفاطهالديوانية

حميده موشخالد محمد مهديالديوانية

ي بيدهللاالديوانية
ن راضن حكمه عبدهللاحسي 

مليحه حسنعدي غازي كاظمالديوانية

نجيه كمازمحمد قاسم غاليالديوانية

ناسعد مالح عبيسالديوانية مليحه عبدالحسي 

نالديوانية يحيدر عبداالمي  حسي 
بتول راضن

شكريه كاظمجالل شاكر عبداالمي الديوانية

عليه تركيحسن سامي حسنالديوانية

نقائد بلبول ماسحالديوانية فليحه حسي 

نالديوانية ارساء رحيماحمد نارص حسي 

فاطمه عبدالرضاخلدون ريحان جبارالديوانية

نوريه اوشيلمالك سامي عبدالديوانية

يالديوانية
مليحه عبودعباس علي راضن

سوده كاظماسعد عبد عليالديوانية

ازهار كريمنهاد ناظم عبيدالديوانية



ه فرجيوسف ضاجر صالحالديوانية ن مي 

بدعه عبدالكاظمغالب سلمان حلواصالديوانية

نهايه كاظماكرم جابر كاظمالديوانية

فخريه عبدعليحسام قحطان منشدالديوانية

ملكه حمدكاظم توسيل جعفرالديوانية

نسمه كاظماحمد عليوي ارحيمالديوانية

وحيده عبدنورعلي صبار بكوشالديوانية

ن ثامر محسنالديوانية امعباس سالمحسي 

شهيه غاليرياض عبدالحمزه سطايالديوانية

يه عبيدصالح مياح فردالديوانية جي 

مغيضه غضيبنعيم كاظم فياضالديوانية

فضيله مهرعلي عبداالمي  كاطعالديوانية

سلوى عبوداكرم عماد مظلومالديوانية

شاميه سعيدشعالن كطل سمي الديوانية

ملكه حميدزيد جابر عليمهالديوانية

حسنيه محمدهشام كريم كاطعالديوانية

ن محمدالديوانية بطيخه عطشانسليم حسي 

يالديوانية فرحه كاظممحمد رزاق راج 

فطوم يامرانور عبدهللا نجيبالديوانية

برجه كاظمنوماس كلف ظاهرالديوانية

كلفه زطمعماد ثامر جاسمالديوانية

يالديوانية
اشتباه مهديعلي مروه راضن

تركيه مزبانزيدان مزيون عوفانالديوانية

رحيمه عبدهللانبيهه محمد جاسمالديوانية

سعديه مرادمحمد سلمان جبارالديوانية

نحسن كريم حسنالديوانية قسمه عبدالحسي 

زالزل جالبحيدر كاظم حسنالديوانية

اموله ابراهيمسعد شاكر عبودالديوانية

شهيه عليسلمان مكوار عاطيالديوانية

ي جي الديوانية
ورده جعبازعمار شمجن

ي صخرالديوانية سعاد هاشممحمد حج 

فليحه رحيمحسن سعد رحيمالديوانية



مديحه حاجمدموع حسن عبدالديوانية

فخريه كريممحمد حمزه عبادالديوانية

فطيمه درويشمحمد عبدصبيح محيدالديوانية

نالديوانية فطيمه حمزهعقيل حنظل عبدالحسي 

جشه معلكعلي رحيم كاظمالديوانية

 عبداالمي  عبيدالديوانية
عليه غاليمصطفن

زينب لفتهعلي راجح عباسالديوانية

راجحه تكليفعلي كاظم ثعبانالديوانية

كميله عبدوزير حسن عبودالديوانية

جكاره حمودداخل محمد سعيدالديوانية

ن جي الديوانية نهايه جبارحسن حسي 

قواعد ربيعاحمد محمد كشكوشالديوانية

عليه عودهخالد حذراوي جي الديوانية

حربيه عوينفرحان كاظم حسونالديوانية

سعديه عيدانعلي جعفر جابرالديوانية

ه مايحاحمد عواد بنايالديوانية جي 

رقيه عودهكرار عدنان نجمالديوانية

فوزيه شالكهصدام بدر كاملالديوانية

نجواد كاظم مجهولالديوانية حياه عبدالحسي 

جنان عامروسام الزم عبدالكاظمالديوانية

جميله جابرعباس عبيد محمدالديوانية

الهام راسمعماد عطيه كاريالديوانية

سعديه حسنفائق كاظم عبدعليالديوانية

يحيدر اسعيد خرصنالديوانية ساميه عريب 

 طهليالديوانية
ن نظيمه موحانمحمد حسي 

شكله عبداحمد تركي جهاديالديوانية

هثائر غازي صالحالديوانية سليمه ابوزهي 

ن حمودالديوانية هظيمه كاظمراسم حسي 

كظيمه محمدحيدر جبار عبدهللاالديوانية

منته صهيبانعباس فاضل عبدالفتاحالديوانية

مطره صوجرحاتم كريم مسي الديوانية

ن هليل عبيدانالديوانية رسميه عبدالسادهحسي 



ي عناد جمرالديوانية حسنه زاملحرب 

نعيمه عبيدمازن باذور عواصالديوانية

ي عردالديوانية
ن راضن صفيه حمودحسي 

ن راشدالديوانية طليعه جردصبيحه حسي 

كريمه عبداحمد عبدهللا كاظمالديوانية

 علي هاديالديوانية
ن هناء كاملحني 

يعلي حمزه كاظمالديوانية فرحه صليب 

خوله كاظمحامد سعد محمدالديوانية

كريمه عبدحيدرعلي جاسم حموزالديوانية

فجريه بعيويعالء كاظم محيسنالديوانية

نالديوانية  علي حسي 
ن حليمه طاهرحسي 

نزيله جبي محمد مراد طالبالديوانية

باجيه عبيدرسول عباس وناسالديوانية

وفاء غالبمحمد عواد محسنالديوانية

نالديوانية ى هاديحسن علوان حسي  بشر

حميده عطشانمنصور عزيز عليلالديوانية

فطيمه كريمجعفر حميد حسنالديوانية

ساعديه عبدهللامنصور محسن عليويالديوانية

بتول داخلمحمد يارس حمودالديوانية

تسواهن عبدهللاموش وحيد مهولالديوانية

ن غازيالديوانية ه فرحانعلي حسي  بشي 

نعيمه مهذالسعدون علي حميديالديوانية

نالديوانية يسالم عقيل حسي 
اقبال راضن

ازهار نعمهعلي صباح محمدالديوانية

ن حبيبالديوانية دره مطلكخليل حسي 

ضحيه محمدعلي شعالن سكرانالديوانية

ذيبه قرحانفضيله فضيح شويبالديوانية

ن رزاق سلمانالديوانية سعديه مطرحسي 

ن جبار عبداالمي الديوانية نوال نعمهحسي 

دالل عليويحسن عليوي كزارالديوانية

فهيمه زغي عماد كاظم حسنالديوانية

لميعه عبدالزهرهعقيل مسلم عزيزالديوانية



يالديوانية اقبال عيدانضياء مهدي لهيب 

شنونه هدامعقيل عواد كاظمالديوانية

ن رحيمالديوانية ادهيفه حسانشاكر حسي 

سعيده غافلعلي عايد حسنالديوانية

حياه محمدسليم عبود مهديالديوانية

مشتهايه عبداحمد لطيف غفلالديوانية

كظيمه غازيعلي سعيد هالبالديوانية

حليمه عبدهللااحمد هادي لفتهالديوانية

ن محمودالديوانية رزيقه عبدالكاظممحمد عبدالحسي 

نعبدالرزاق كريم عبدالحسنالديوانية حياه حسي 

ن سالم وذاحالديوانية زهره خنيابحسي 

يصالل سالم نارصالديوانية
نهيه كومابن

ى عبدالكاظممهند عبدالكاظم محمدجوادالديوانية بشر

رضويه حسانحيدر كاظم عبدالديوانية

نالديوانية وسيله عبيدنجاح كريم حسي 

نعباس مرزه حمزهالديوانية عظيمه حسي 

كريمه محسنعمار جبار وناسالديوانية

ن نجمالديوانية فرحه خزعلعباس حسي 

ن محمد فخريالديوانية فائزه محمدعليحسي 

نذوالفقار سالم داوودالديوانية عليه حسي 

سليمه داوودعماد محمود عبدالديوانية

التفات شاكراحمد مسلم مجبلالديوانية

 مجهول تويليالديوانية
ن بسعاد نهادحسي 

فطيمه جميلمحمد زغي  شمامالديوانية

وحيده مطلكوليد سامي عبدزيدالديوانية

ن غازيالديوانية ي حسي  ه فرحانحرب  بشي 

زهره جعفراسماعيل صاحب حاجمالديوانية

سكنه باديخلف حبيب واليالديوانية

باسمه محمدمعتصم وادي سيفالديوانية

فليحه حسنرائد حامد عباسالديوانية

خالده رسحانمرتضن عيدان ماردالديوانية

عليه مكطوفمحسن صبجي محسنالديوانية



 علي كريمالديوانية
ن هيفاء عباسحسي 

حسينه جفاتحيدر نعيم محمدالديوانية

حكمه هاديعلي خالد محسنالديوانية

سلوى زبونقاسم محمد بردانالديوانية

نالديوانية شكريه محمدحسن محمد عبدالحسي 

قسمه اجبي علي جبار حمزهالديوانية

ن غركانالديوانية جوريه كتابكرار حسي 

شالله عباسغازي فيصل زغي الديوانية

كتبه عجيلجابر فرحان كرحوثالديوانية

كريمه عبيدكرار محمد فليجيالديوانية

نحاتم كرسيم كزازالديوانية رجاء ياسي 

زهره مجيسعد كريم عايشالديوانية

ثمينه حاشوشثاىر كاظم غازيالديوانية

حمزيه عبدسعيد جواد كاظمالديوانية

ي روميالديوانية صبيحه مشكورسعديه راج 

فاطمه حاتماحمد باري مقدادالديوانية

امل جبارعبدالغفار حازم كعمالديوانية

نالديوانية فردوس عبيسريكان علي حسي 

يالديوانية
ن
حنان صباحوسام جمال صاف

شهيه غاليسعد طراد منديلالديوانية

سعيده عباسمحمد شاكر فرحانالديوانية

ريسيه رضيوعلي عادل ساجتالديوانية

ماهيه عبدعلي دوهان جبارالديوانية

ي محمد مزهرالديوانية
نجيحه مذخرهابن

يفوسام محمد مظلومالديوانية عجيبه رسر

سناء عبدالكاظممحمد سعدون حسنالديوانية

كظيمه عبدسعد خوير جودهالديوانية

ندباره هاديضامد محبس مضيفالديوانية

ن صاحب عتويالديوانية ساميه عبدحسي 

ناحمد عبدالساده بجاويالديوانية يه حسي  مي 

ي يونسالديوانية شكريه عليويابراهيم راج 

نالديوانية نبدر طعيمه حسي  جميله حسي 



رسميه صالحعلي محمد مسلمالديوانية

ن عبيس عليالديوانية سليمه نعمهحسي 

الهام غازياحسان خالد كشيشالديوانية

نهايه كاظمحسن وناس عبيدالديوانية

التفات نعمهزيد هاش شناوهالديوانية

ه حمزهمحمدالجواد رحمن نخالهالديوانية سمي 

دردخان ضايفمناجي فهد راهيالديوانية

نعبدهللا فالح عبدالكاظمالديوانية ليل عبدالحسي 

ملكه هربودنذير عباس لهمودالديوانية

عظيمه هليلعامر صاحب حمزهالديوانية

زكيه سواديصفاء عبداالمي  ثامرالديوانية

حسنه هدباءبدور محمد كاظمالديوانية

ن حسبالديوانية خمشه فضلعلي حسي 

الفته شمرانحسن سلمان مهديالديوانية

نعيمه صاحبعالء فاضل نجمالديوانية

ن عبدالديوانية فوزيه كريمعدي حسي 

رباب عليعلي موش سدخالالديوانية

كدره عويزرحيم كاظم عبيسالديوانية

حنان كاظممحمد محسن غضبالديوانية

رجاء يوسفمسلم عقيل هاديالديوانية

يالديوانية قدوه حمودعامر سالم تريج 

حسنه عليعلي حسن جي الديوانية

بدريه عبدعباس كاظم عبدالديوانية

هحامد كريت شنابهالديوانية حسنه ابوشخي 

يعماد جي  كاظمالديوانية نوريه راج 

ه وزيرحسن هادي حسنالديوانية بشي 

ن سعودالديوانية فوزيه عبدالسادهعالء حسي 

بنيه زيادنارص فنجان مجهولالديوانية

نجمال جميل حمزهالديوانية ايمالن امي 

سكونه محسنعقيل عباس سايبالديوانية

سعيده نشمياحمد هشام عطيهالديوانية

حسنه عبدالزهرهفالح حسن عبدالديوانية



نالديوانية صبيحه كاظمامي  كريم عبدالحسي 

غريبه زغي كاظم نوماس حمزهالديوانية

سعيده عبدعلي كاظم اليجالديوانية

كرجيه نارصصدام عظيم جي الديوانية

برقيه جبارزمان صاحب منصورالديوانية

وحيده كاظمباسم عزيز حميدالديوانية

ه رخيصبردان هادي شليجالديوانية زغي 

غنيمه حمزهرزيقه فالح جي الديوانية

ولرد احمدعلي عباس عليويالديوانية

رحيمه طاهرسعد طعمه شاهرالديوانية

نالديوانية فائزه رحمنخالد محسن حسي 

نالديوانية ه كاظمحسن علي حسي  سمي 

رحيمه شالكهعلي سالم حسنالديوانية

نهيه طوفاناحمد محيسن محمدالديوانية

شيماء رسحانحيدر نوفيق سلمانالديوانية

نزيله اسماعيلامجد حميد جاسمالديوانية

كحطه عباسدايم كرموخ شناوهالديوانية

منسيه غاليعقيل حمزه كاظمالديوانية

نحيدر نافع مدلولالديوانية كريمه حسي 

جنديه جبي سعيد سالم طعيمهالديوانية

يه كاظمحيدر سامي جبارالديوانية صي 

سكونه جبارحيدر شاكر مرزوكالديوانية

ليل عودهاحمد عاشور عاجلالديوانية

ابتسام عبدالجوادحيدر رزاق جبي الديوانية

نجواد عبدزيد فهدالديوانية كريمه حسي 

ثرى عبيدظاهر فليح حسنالديوانية

وداد صاحبنبيل عبدالكاظم عبدالديوانية

مائده نعمانامي  علي فاضلالديوانية

علي عواد سواديالديوانية
ن مريم حسي 

فخريه حسنفالح عماد نويرالديوانية

يعالوي حران منشدالديوانية
شكريه راضن

خساره لطيفكاظم ناظم حرجانالديوانية



حميده عباسحيدر هادي غازيالديوانية

نعيمه عباسمحمد صالح شاللالديوانية

احالم جاهلمروان عادل اهنيسالديوانية

شيخه مجيمجيد برشان كاظمالديوانية

نجيده شدهانحسن ثامر كدرالديوانية

يكرار حمزه حسنالديوانية صبيحه عبدالنب 

ندمه عباسمني  صالح حسنالديوانية

نامجد صالح جهاديالديوانية حكيمه حسي 

ندى مسي قيرص نزار شناويالديوانية

ن كريم معجيلالديوانية فرحه كريمحسي 

هيفاء عبدالرضاعلي حاكم عباديالديوانية

يالديوانية
ر
نحيدر فرحان شوف فكر حسي 

زينب عليعباس محمدعلي موشالديوانية

يالديوانية
ر
ن فرحان شوف نحسي  فكر حسي 

رسميه زايداحمد بالسم فاهمالديوانية

رغيده طهمازناظم حمزه كاطعالديوانية

سعديه محمداحمد كاظم عبدالديوانية

رسميه كاظمحسن فليح رسحانالديوانية

حمديه شنشولحيدر جابر حاكمالديوانية

سليمه غريبسجاد سالم هارونالديوانية

عليه عليويعلي عبيس يونسالديوانية

باسمه محمدغيث عماد جفاتالديوانية

نجوى حمزهعباس نظام ساميالديوانية

رسميه عطيهقضي عدنان عيىسالديوانية

عاشوره جي عبداالمي  عبدالعباس حمزهالديوانية

تينه مايعاحمد حمزه غافلالديوانية

ننزار جابر عباديالديوانية شنونه حسي 

قسمه حمزهعلوان نعيم محمدالديوانية

ون فاضلالديوانية فله عجيدحسن زغي 

ن يامر عمرانالديوانية وجدان نافعحسي 

مديره بعيويحمزه عبدعون شمرانمالديوانية

زهره جباراحمد كاظم سارجالديوانية



نسمه جهاديحسام كصاد حسنالديوانية

تركيه حسناحمد حسن جابرالديوانية

ن غازيالديوانية فطيمه حسنعلي حسي 

كاظميه عبدالحسنعلي كاظم رحمنالديوانية

مجيد شالل عليالديوانية
ن حكيمه حسي 

ن عطيهالديوانية حمزيه دوي    جعمار حسي 

بهيه مليحهرحيم نزار محسنالديوانية

سليمه شخي جعفر بدر ضيدانالديوانية

عليه طويرحاكم طالب جاسمالديوانية

نالديوانية ماليه عبدهللاعالء هاشم حسي 

هلوله كريمحسن جاسب هاديالديوانية

سعديه عباسعثمان كامل كاظمالديوانية

بلده مطيجواثق كريم حلوالديوانية

سليمه محمدحسن كاظم غازيالديوانية

عليه عبدالرضانصيف رضا جهاديالديوانية

خديجه حسنسعد فليح حسنالديوانية

زالزل كلفعلي حسن حماديالديوانية

رساله هاشمماجد كاظم حلواصالديوانية

نظيمه ساجتحيدر تركي طاهرالديوانية

طلبه فليحاسعد عبد وذاحالديوانية

ملكه محمدمرتضن كاظم محسنالديوانية

فخريه راشداحمد بدر عليويالديوانية

باسمه موشغسان علي عطيهالديوانية

شكريه محسنمهند راهي جوادالديوانية

يه كاطعمحمد سالم فليحالديوانية صي 

جلثومه عبدحمودثامر عبد عبيدالديوانية

تمامه سطامقمر حيدر جاسمالديوانية

وسيله اليمنزار اهنيس عبدالديوانية

وحيده كزارعلي كامل مجهولالديوانية

نهيثم جبار فيصلالديوانية فضيله ياسي 

خفيه مجبلنايف جابر عبدالسادهالديوانية

ي هاللالديوانية صبيحه جوادمهدي ناج 



نظيمه كريمعلي صالح حبيبالديوانية

حميده محمدانور اقبال كاملالديوانية

نجيه محمدحيدر حسن عليالديوانية

زهره محمدسلمان حميد عبدالديوانية

نسيمه محمدمالك رضا جبي الديوانية

سعديه محمدعالء كاظم عبدالديوانية

شهيه عبدحازم وناس عودهالديوانية

غزيله عبدارشد جبار صكبانالديوانية

ي كنكونالديوانية مريميصه حنونمحمد راج 

هنوه خشانلطيف عوده جبارالديوانية

هناء عبدالعباساكرم فالح حسنالديوانية

نالديوانية غنيمه خضي محمد صالح حسي 

جميله ليلوسيف عقيل عليويالديوانية

صبيحه غاويعلي اسعد كشمشالديوانية

نظيمه عليطالل داخل محمدالديوانية

صبيحه هماشمحمد فليو خليفالديوانية

ي شيال ناهيالديوانية
حليمه كريمراضن

ملكه عبدطارق فاضل عبدالعباسالديوانية

عقيده فاضلعلي قاسم هربادالديوانية

حكمه عباسكرار جبار عطيهالديوانية

نجاه عبدعالء محمد حسنالديوانية

حميده رويعيعالء جابر حسنالديوانية

ن جفاتالديوانية حسنه ثعبانجعفر عبدالحسي 

هيام فوزينشوان سعد كاطعالديوانية

سيعاد مايععلي عبدالكاظم سعيدالديوانية

سعاد حسناكرم شهيد ريكانالديوانية

سعيده حمودعادل عبدالزهره سميسمالديوانية

اقبال جفاتوسام كامل عطيهالديوانية

ساميه هاشمحيدر حمزه كاظمالديوانية

نجيبه احمدحكمت حنون جاسمالديوانية

ناهده كاطعسالم حسن باللالديوانية

فريال جوادعباس عامر مرادالديوانية



بلوه جاسمهادي نعمه عبدالسادهالديوانية

نعباس كريم جمعهالديوانية كريمه حسي 

وداد عبدهللاماهر نعيم عليويالديوانية

ه شيخانمروه رويس مرجونالديوانية سمي 

غنيه عيدانعبدهللا حسن حنفالديوانية

سهام غالميوسف علي شعواطالديوانية

ى عبدالكاظماحمد عبدالكاظم محمدجوادالديوانية بشر

ن ابراهيم محمدالديوانية نزيره مهديحسي 

رازقيه عبدقاسم نارص عطيهالديوانية

ن غياضالديوانية مشتهايه براكمحمد حسي 

جمهوريه جهادلزام دارسر عباسالديوانية

فوزيه شعالنحيدر عباس عبدالديوانية

مائده رحمنحيدر محمد دكمانالديوانية

سعيده رذيلكاظم محمد عبيدالديوانية

ن عبدالحمزهالديوانية مجهوله ربيععظيم حسي 

امل عيىسمصطفن هادي حمزهالديوانية

كفاح موشمصطفن جبار عبدالرضاالديوانية

يالديوانية
نجيحه جابرنعيم عباس حسوبن

احالم حموديفؤاد هادي عاجلالديوانية

اركان داخلمحمد مهدي كواشالديوانية

شهيه عليمجيد محرج كاطعالديوانية

نالديوانية غنيمه حمزهوسام حسن حسي 

كاظميه غافلهاشم جميل هاشمالديوانية

ن مطيعالديوانية صباح شنشولمحمود ياسي 

صالمي كاظمعذاب عبدالرضا جاسمالديوانية

امل هاشمفارس طالب نعمهالديوانية

نعبدهللا رعد مطرالديوانية بيداء حسي 

نبيل رسول عبدعليالديوانية
ن كلفه عبدالحسي 

رباب كاظمعلي كاظم عبدالديوانية

يعماد عبود جابرالديوانية فوزيه ناج 

نالديوانية ه راشدعطيه سلمان حسي  امي 

ه رشيدرافد احمد سحيبالديوانية امي 



كظيمه وهابجمال صباح جابرالديوانية

سليمه عاشورسجاد قاسم شعالنالديوانية

ندوه مطرحيدر عبد عبدالكاظمالديوانية

يالديوانية ي علي عبدالنب  رزيقه محمدعبدالنب 

ن دوهانالديوانية ثمره جسابنعمه حسي 

نجاح نعمهمحمد جاسم اسودالديوانية

سعيده كاظمماجد كاظم منىسيالديوانية

يالديوانية
خالده عبداليمهكرار جواد واشر

نالديوانية تركيه حرجانمازن يارس حسي 

نعيمه عبدالحسنعالوي اعبيد ادخيلالديوانية

ممدوح داخل تركيالديوانية
ن كريمه عبدالحسي 

ن جفاتالديوانية كريمه وناسحسام عبدالحسي 

ن عماد محمدالديوانية اقبال جوادحسني 

امونه جوادكرار كريم حسنالديوانية

يمحمد قاسم مودهالديوانية جميله عبدالنب 

نالديوانية جميله عودهاسحق جويد محي 

رهيه عبيدمشتاق طالب عزيزالديوانية

بدريه فالحكنعان محسن موشالديوانية

نعيمه جابرسعد راهي شناوهالديوانية

حنينه شنانكامل مخيف هربودالديوانية

ن عبدالديوانية يه صبيحمكي ياسي  صي 

 عبداالمي  عبدالرضاالديوانية
فاطمه سدخانمصطفن

ن مجيد رحمنالديوانية ي هاديامي 
تاضن

نجاحه دفارفائز جابر جاسمالديوانية

حسيبه كلفبهاء فالح هاديالديوانية

يمرتطن احمد مظفرالديوانية
ذكرى شمجن

كظيمه حريبباسم مجي محمدالديوانية

توفيق هاشمحبيب حمد مرادالديوانية

نالديوانية نهشام شاكر حسي  عليه عبدالحسي 

ن عطيهالديوانية حليمه عبدهللاعلي عبدالحسي 

حوسه فزععارف صالح فليحالديوانية

التفات مرهجانور عباس جبارالديوانية



سلوه يوسفعلي مزي  هر كاظمالديوانية

جواده فاضلاحمد حسن نارصالديوانية

ن هادي حمزهالديوانية نجيحه جمعهحسي 

نجيحه خضي محسن محو عبيدالديوانية

جميله ازبيلاحمد وادي طنجي الديوانية

يه كاظمازهر عقيل غافلالديوانية مي 

نالديوانية انتصار لفتهكرار جبار حسي 

عليه جوادصفاء كريم طعمهالديوانية

وشالديوانية كريمه جريقاسم عزيز حير

جاسميه بزلعلي رحيم مكطافالديوانية

ناجحه طاهرابرهيم ماجد عبيدالديوانية

غنيه جفاتعباس عبدالزهره عبيدالديوانية

يالديوانية
ر
فاطمه عبدمحمد حمزه رزوف

حميده كاظمرشدي حمزه عبودالديوانية

مديحه ديوسجاسم كامل حلواصالديوانية

رضيه عوادعبدهللا جميل كاظمالديوانية

بخيته مسي احمد جابر عليالديوانية

عليه ديوجعائد عباس خضي الديوانية

ه زغي حسن عبدالكاظم حمدالديوانية صفي 

مديحه كطافهحيدر علي مهديالديوانية

زهور سواديمصطفن راهي محمدالديوانية

فريله دوي    جحيدر ساجت رسحانالديوانية

قسمه حاشوشعلي مهدي جابرالديوانية

كظيمه امانهعلي نور خلخالالديوانية

نالديوانية شكريه وحيدصادق جابر حسي 

فخريه ناهيحيدر عبدالرضا كاظمالديوانية

نعيمه خضي خضي  محسن خضي الديوانية

يفاضل عباس اوليدالديوانية
سنيه كاشر

ن حنتاوالديوانية ن حسي  سحر مواتبني 

ه ملكمصطفن كاظم جابرالديوانية سمي 

ناحمد سلمان مرزوكالديوانية مليحه حسي 

نمؤيد جبار حسنالديوانية ورده حسي 



 علي عبدالديوانية
ن حليمه كاظمحسي 

ن حيال صفيحالديوانية شنجاره كرداسعبدالحسي 

سهام نصيفعلي رزاق شفيعالديوانية

شهيه ظاجرعبدالرحمن عباس جي الديوانية

رباب كاظمجبار عبدالساده تركيالديوانية

حميده عالممحمود جاسم مرزوكالديوانية

راجحه عبيدبرزان عادل لهيمصالديوانية

ليل عجيلعدنان شاكر دايخالديوانية

يعلي كريم مزهرالديوانية
زينه راضن

جليله فليحجابر كاظم عكالالديوانية

ن خضي  عباسالديوانية ندافه كاظمحسي 

ايمان زيداناحمد هاشم محسنالديوانية

كريم ساجتعبدهللا رزاق ليلوالديوانية

كرار مكي داخلالديوانية
ن فاطمه عبدالحسي 

ام الزين عجهعلي محمد بدرالديوانية

يالديوانية
رحيمه عبدالزهرهمصطفن نارص حسوبن

سنيه حميداحمد صالل عذابالديوانية

ن جواد كاظمالديوانية رباب حسبحسي 

غنيه عبدالسادهرياض رزاق حمزهالديوانية

بسعاد صاحباحمد سعيد عالجالديوانية

وفيه حاويحيدر عبدالساده موشالديوانية

حسن محمدعالء محمد عجهالديوانية

عنوه حميديصدام احوين مهذالالديوانية

ناحمد جواد كاظمالديوانية احالم حسي 

حسنه كاظمغيث جبي  ابراهيمالديوانية

يالديوانية كظيمه عاشورسعد شاكر بخير

يفيصل نايف عبيدالديوانية
هاشميه راضن

نزيد فارس هاديالديوانية سعاد حسي 

نعيمه زبالهرياض جابر زايرالديوانية

يان سيطر فارسالديوانية سوسن عامررسر

حسنيه عبدالسادهجبار عبدالرضا جاسمالديوانية

بهيه جماحعلي كاظم عنونالديوانية



علي محمدعلي لهمودالديوانية
ن يه حسي  صي 

حكمه محمدحسن هادي مكوارالديوانية

علي محمد جابرالديوانية
ذبه زغيير

جهاده كاظمكمال شناوي محيسنالديوانية

عليه جي رعد جي  صبيحالديوانية

رباب عبدالحمزهصالح شباط مارخالديوانية

مله دنيفسعديه لطيف عبودالديوانية

كريمه حنوشكاظم جعفر داخلالديوانية

نعيمه هاديعلي يوسف جي الديوانية

جميله عبدمصطفن دايخ عبدالديوانية

فاطمه جابرعمار مايح عبودالديوانية

ايمان نعيمجبار محمد زغي الديوانية

كميله حسونفرحان جابر شعالنالديوانية

نذيره جبارحاكم فليح عبيدالديوانية

نالديوانية حنان عبيسحيدر محمد حسي 

ن جبار مزهرالديوانية صالحه كاظمحسي 

ن جبي الديوانية بالسم مهليحسن حسي 

رسميه برهانعلي كاظم جبارالديوانية

سعيده عبدفالح حسن عبدالسادهالديوانية

يه اسماعيلثامر عدنان عبدالمهديالديوانية صي 

ن كريم طويرشالديوانية بسهن عباسحسي 

التفات عزيزكرار يارس جوادالديوانية

ضمياء نوريزيد علي فيصلالديوانية

غازيه عوادفاضل رزاق فزاعالديوانية

ن عبدالرضاالديوانية سليمه حمزهحيدر عبدالحسي 

يه فرحانجابر ظاهر خليفالديوانية صي 

غنيه مجليكريم رائد عجميالديوانية

يالديوانية
تسواهن شعيواطباسم غنام واشر

كميله ساجتوليد صباح عطيهالديوانية

ن كريم جابرالديوانية يه حسنعبدالحسي  خي 

فاطمه حامدحسن قاسم كاظمالديوانية

سليمه شاكرسيف حامد حمزهالديوانية



ب صبيحالديوانية وزيره عبداحمد دهي 

ناديه محمدعباس كاظم مهديالديوانية

زهره عبودمجيد كاظم حسنالديوانية

رسميه هويلعلي لهمد عجالتالديوانية

حنتاوه كريديوالي وناس جاسمالديوانية

مطره يوسفسالم علي هاشمالديوانية

ذيبه سميحسلمان عبدالحمزه لوزالديوانية

كظيمه جفاتاحمد عبيس ثعبانالديوانية

يه طاهرنورالرحمن فيصل عبدالديوانية مي 

يه رسحانمحمد نعيم فرحانالديوانية خي 

سليمه كويتمصطفن مهدي خليلالديوانية

زهره كرديفؤاد عناد كاظمالديوانية

حياه عوادظافر سالم عبدالحرالديوانية

ن كشاشالديوانية جميله شنتهعلي عبدالحسي 

عليه زكيمصالح مهدي مجيالديوانية

طرفه عراكمحمد عبطان عديلالديوانية

ي شياعالديوانية سعديه جريووسام مي 

نالديوانية ليل حميدعلي غالب حسي 

مجيده درويشمسلم جليل صيهودالديوانية

رزيقه عبودزكي نعيم عبودالديوانية

وجدان حسنمحمد جواد كاظمالديوانية

 عليالديوانية
ن سعديه عبدالحسنعلي حسي 

ن عادل غافلالديوانية امل جبارحسي 

كريمه لفتهاحمد قاسم طعمهالديوانية

ايناس عليسجاد حسن كاظمالديوانية

عليه خليلاحسان جي  مرزهالديوانية

ربيعه جاسممحمد ناهي عبدالديوانية

ميسون حميداحمد حسن عليالديوانية

نعيمه عوفانسلمان داوود طوفانالديوانية

يالديوانية
حليمه جبارجواد كاظم راضن

ن رحيم جاسمالديوانية نوال كاظمحسي 

ن خميس سخيطالديوانية حكمه غميسحسي 



مدريحه كاظمعلي نعمان جي الديوانية

طلبه نارصمحمد شاكر راشدالديوانية

نوريه اوشيلحيدر سامي عبدالديوانية

يالديوانية
امل هاديجاسم محمد حسوبن

امل خضي عمار كريم جورانالديوانية

علي مطلب كاطعالديوانية
وحيده خرصن

ي ديوانالديوانية وسافه سواديعقيل خي 

نزيله عبدهالل كاظم جبارالديوانية

فهيمه شمرانحيدر عيىس وناسالديوانية

يالديوانية سعاد وحيدجاسم غازي عبدلعيب 

زهره جي جعفر عبد كواكالديوانية

مكيه لفتهكرار جواد كاظمالديوانية

كتبه فياضعدنان عباس نارصالديوانية

سعيده عكاشمزهر سوادي كشاشالديوانية

يالديوانية
ن

نجيه خزعلحياوي كريم تاغ

 هادي عليالديوانية
نمرتضن كريمه حسي 

ساميه جبارحسن نجيب رحمنالديوانية

برقيه حمزهباسم حمزه عودهالديوانية

رحيمه ابراهيممحمد صباح عبودالديوانية

فضيله عباسامي  شهيد نعمهالديوانية

عليه تركيميثم سامي حسنالديوانية

شيماء حاتمساره هيثم شدهانالديوانية

عيده شعيوطعزيز عوده جغمالديوانية

ن حميدالديوانية جوزه عذابصدام عبدالحسي 

ى فاضلوائل عايد جوادالديوانية بشر

يف جبارهالديوانية حسنه سباهيمحمد رسر

ه صاحبمروان ادم تركيالديوانية امي 

فطومه ابوزويهكريم كاظم صحنالديوانية

ي جابرالديوانية
ن
فاطمه هاديضياء صاف

سكونه صادقمرتضن حسن هاديالديوانية

دخيله عالجامي  جفات جوادالديوانية

يدهمقداد جالب فضالهالديوانية كرينه رسر



ن كاظم جيادالديوانية سليمه محسنحسي 

طليعه جيادعزيز عجه جبي الديوانية

نديمه ثجيلعمار جفات جاسمالديوانية

عدويه جاسمنبيل خالد ثامرالديوانية

نمرتضن جاسم عباسالديوانية راجحه ياسي 

بهره نذيرجواد عبد نغيمشالديوانية

حصه خلفعلي كركان دعيجالديوانية

انالديوانية سليمه شويرعالء ظاهر جي 

يشى عباديمصطفن رسول جبارالديوانية

ابتداء فصلجعفر ثائر زويدالديوانية

رحيمه مجيدبشار صالح حمودالديوانية

هيفاء عباساحمد مديح عبدالديوانية

ي حسن سعيدالديوانية
سكينه عليويهابن

وبه كاظممصطفن هاشم فزعالديوانية رسر

نوفه عطيويفؤاد موحان بشارالديوانية

ه حمزهعباس جواد كاظمالديوانية امي 

رسميه سالمامي  حامد حاجمالديوانية

شنجاره نارصشاكر علي وحيدالديوانية

قنديله جابررشيد عبدالكريم حسنالديوانية

حفيظه احمدثائر عبدالزهره عليالديوانية

ن طوينهالديوانية رضيه عليويفيصل حسي 

نظيمه عبدزيدرضا سعيد سالمالديوانية

يعلي كاظم فرحانالديوانية
ه بشبن سمي 

ناحمد عبدالساده محسنالديوانية هيله حسي 

نديمه فرهودمنتظر كامل عبدالديوانية

فطيمه عباسرضا حسن كاظمالديوانية

ن مرهونالديوانية بدريه صاحبكرار عبدالحسي 

حبيبه نعمهحازم خالد عيالالديوانية

فهيمه هدهودحسن عالل غاليالديوانية

ن فضلالديوانية جميله كريمكرار حسي 

نجمه عبدهللامصطفن كاظم جاسمالديوانية

كريمه هويلمحمد زغي  بليوجالديوانية



افراح عبوديحامد ملحان واويالديوانية

ن عوادالديوانية انتظار كظومعباس حسي 

ناهده جاسممحمد فالح حسنالديوانية

حسنه عطيهمحمد هالل فهدالديوانية

حبانيه راتبسعدون جليل محسنالديوانية

كاظميه مجهولاحمد حسن مرجونالديوانية

نباسم عبديارس يوسفالديوانية صيته حسي 

نجيحه حسننجم عبد غافلالديوانية

قسمه مظلومعدنان بنيان ذربالديوانية

رسوم حاشوشكاظم كامل كاظمالديوانية

حليمه سلمانمالك حسن ابوالهيلالديوانية

يالديوانية
غام عبدهللا راضن اقبال عيىسرصن

نغازي فيصل عباسالديوانية حمديه عبدالحسي 

ه خضي مازن طعيمه مجيدالديوانية سمي 

ن كاظم شني الديوانية نحسي  حكمه حسي 

امينه يحب احمد شاكر كريمالديوانية

صفيه جانونعباس عبدزيد عبدهللاالديوانية

كظيمه شكراكرم كاظم عبدالديوانية

سهام محمدمحمد محمود شاكرالديوانية

حليمه عبدالهاديلطيف ناظم كاملالديوانية

زنوبه منىسياحمد عبدالكاظم بحلوكالديوانية

يرالديوانية ن ن خني  نيارس حسي  دشنه عبدالحسي 

جواده كاظماحمد كريم عبدعلوانالديوانية

سهام قاسمجاسم كامل ظاهرالديوانية

ه عبدهللاعبدالرضا كرمول واويالديوانية جي 

حمديه جابرمحمود عبدفلجي فرحانالديوانية

فخريه كاظماحمد ريكان ابراهيمالديوانية

يالديوانية
ه متعبحيدر عجيل لوشر امي 

يه مطلقحيدر جبار فاضلالديوانية خي 

نظيمه عيدانختام عالوي عبدهللاالديوانية

سكينه شاكرليث علي حميدالديوانية

نمحسن ابراهيم محسنالديوانية سعديه حسي 



بدريه غالبعلي هادي حماديالديوانية

نعقيل كاظم حميدالديوانية سليمه حسي 

هناء محسنعداي قابل حسنالديوانية

عليه فرجهاشم طالب فالحالديوانية

شهيه حسنعلي بخيت عبدالديوانية

نالديوانية حليمه حسنسالم علي حسي 

عظيمه عرانعادل عجمي ساهيالديوانية

ب صبيحالديوانية وزيره عبدزيد دهي 

ى عبدالخالقاحمد حبيب ظاهرالديوانية بشر

نالديوانية فخريه عبداحمد هالل حسي 

حمديه صالححامد حسن جاسمالديوانية

يايمن عبد ساهيالديوانية زعيمه حرب 

اعتبار جهادياكرم عزيز عبيسالديوانية

ايمان جابرعلي كريم عبدالحمزهالديوانية

دويده حميدحسن عبدالكريم روميالديوانية

يحسام رزاق رهيفالديوانية
ابتسام راضن

نالديوانية زهور شعبانبهاء طارق عبدالحسي 

هضيمه كريمعباس فليح محمدالديوانية

رحمه نارصاحمد رحيم صخيلالديوانية

رشيده كريمكرار مكطاف صي الديوانية

ي محمدالديوانية
ليل وداياكرم راضن

ملهوده كاظمجاسم وحيد كريمالديوانية

نواثق تكليف منديلالديوانية يه عبدالحسي  خي 

 مكيالديوانية
ن علي عبدالحسي 

ن بدريه دخي 

يمحمد فاهم عبدالرضاالديوانية ه خاج  سمي 

فخريه طالبنبيل داخل فاضلالديوانية

نجاه نعمهمسلم صالح برهيالديوانية

حمديه عليسالم نعيم طالبالديوانية

ناهده عبدعلي حمزه فاهمالديوانية

نعيمه مطرفليح حسن ساجتالديوانية

حميده فرحانثامر عبدالزهره هاشمالديوانية

ن موش عليالديوانية نظيمه حسنحسي 



غنيه عبدنورحام عادل محسنالديوانية

ن فري    حالديوانية خرمه كاطععلي حسي 

عليه كاملمحمد صالح حسنالديوانية

حياه خشانمحمد عباس فاهمالديوانية

ي كريم جبي الديوانية نجيه كاظمناج 

كريمه كاظمقاسم هلول كاظمالديوانية

وداد عبدالهادياسعد جمال محمدالديوانية

مشتهايه عبدعبدهللا هلول كاظمالديوانية

نحيدر عبدمسلم عباسالديوانية امل امي 

امينه حميدليث باسم محمدالديوانية

ن كاظمالديوانية سعيده كريمعالء امي 

غنيه رسحانحيدر عبد جخمالديوانية

نكريم مهدي كرمالديوانية زينب شني 

ملكه محمدمصطفن كاظم محسنالديوانية

حسنه زوزوفرحان زويد عذابالديوانية

نالديوانية مديحه هاديجابر علي عبدالحسي 

نصالح مهداوي شذرالديوانية فخريه ادهي 

غازيه كواشعماد عبدالمحسن كسارالديوانية

يه عشمحمد بالدي حثيثالديوانية صي 

نهيه موشسعد عبداليمه عيساويالديوانية

عجيبه طعيمهمحمد جندي يارسالديوانية

ن عشويالديوانية صبيحه سلمانقاسم حسي 

عناده حداويمالح روي    ح عمرانالديوانية

نهايه تايهعقيل مسلم حيذورالديوانية

شمسه جودهكرار جي  عيدانالديوانية

رشيده هويشجابر فيصل يوسفالديوانية

شنه عباسعلي جي  موشالديوانية

خساره حنونحسام شنان جي الديوانية

هديه صالحاحمد خضي  بشيارالديوانية

ن ثجيلالديوانية صبحه عطيهنارص حسي 

احالم ضعيفسجاد صدام نجمالديوانية

جويده كاظمصادق كاظم سالمالديوانية



ام صالح جحازكاظم اليذ فنجانالديوانية

بدريه حنجوجعلي عبدهللا غاليالديوانية

مليحه جوادوعد حسن حريزالديوانية

صلبيه رهويلجمر كعيد بخيتالديوانية

سعديه راهيعبدهللا عبدالسيد لطيفالديوانية

ايمان زيدانعمار هاشم محسنالديوانية

رغيده محيسنعلي وحيد محمدالديوانية

حكمه صبارحسن زغي  عكضالديوانية

يالديوانية
شده ابوذينهمكي زغي  ماشر

شنه عزيزنوفل عباس كسارالديوانية

 علي عباديالديوانية
ن كاظميه عبيدحسي 

نجيحه عالويكرار رعد عبدالحسنالديوانية

مبن عبداالمي علي عادل نورالديوانية

صفيه هاشمحيدر ابراهيم محسنالديوانية

نالديوانية ن كاظم حسي  اموله عبدالحسنمعي 

ه ونانحيدر هاتف امي الديوانية سمي 

فدعه جي مهدي عباس عبيدانالديوانية

فضيله محمدحسون خليف عبدالديوانية

شمه عبودحسن جاسم محمدالديوانية

فضيله كريمسجاد سلمان كالبالديوانية

شهيه ساجتجساب عباس جيثومالديوانية

خلود محمدتبارك سالم جي الديوانية

مشمشه ادبيسكريم كاظم محمدالديوانية

نالديوانية يعباس عالوي حسي 
شذى منفن

سعيده مايحشامل شعالن كرحوتالديوانية

التفات صاحبمسلم سلمان رشيدالديوانية

خلود غازيحيدر هادي عبدالعباسالديوانية

قسمه عاضيعباس بلبول مجولالديوانية

 علي كاظمالديوانية
ن ليل جبي حسي 

فاطمه اللطيفعامر فالح محمدالديوانية

واجد كاظماحمد جالب شعالنالديوانية

ابتسام عليمرتضن عظيم جي الديوانية



نزيله عطيهعلي عباس مهولالديوانية

خديجه فهيدعباس علي سلطانالديوانية

مديحه جدعانمروان سلمان كاظمالديوانية

موشه كاظمفريد يارس عليالديوانية

مكيه مطرعادل غانم محمدالديوانية

ركيه جهاديعلي جبان عبدالديوانية

ي عبدعون جعبازالديوانية
ن
فضيله حماديصاف

سعديه داخلوسام جاسم محمدالديوانية

ن جهادي نارصالديوانية نديمه عبدحسي 

نضال كاظماسعد ناظم شاكرالديوانية

ن عبد عجميالديوانية ايه عذابحسي 

نسيم هالويعبدالحمزه درو سماويالديوانية

نباته هليلرائد عبد عطيهالديوانية

زائده نجمغيث مهند سعدونالديوانية

يه محمداحمد ناظم جوادالديوانية خي 

سوسن حمزهاحمد كاظم حسنالديوانية

رحمه عبدنذير شناوه حواسالديوانية

خالده شعالنصالح حسن هاللالديوانية

ن راشدالديوانية نعيمه رشيدعلي حسي 

شهيه كاطعمهدي كاظم جلوبالديوانية

نهايه غانمعلي احمد جاسمالديوانية

زينب نعمهعلي عواد فرحانالديوانية

ندوه ساجتقاسم صبجي حمودالديوانية

يالديوانية
ر
رجاء عبودمحمد كاظم رزوف

جميله فيحانعباس جليل محمدالديوانية

قبيله مزهرماجد كاظم خلفالديوانية

حسنه علينزار نعيم نارصالديوانية

ن جبارالديوانية رحيمه عبدسجاد حسي 

بديعه جاسمقيس ابراهيم حمودالديوانية

عليه خادممحسن نايف جاريالديوانية

بدريه دبيسمحمد حلو زويرالديوانية

عطيه عطبصادق خماط غالبالديوانية



الهام عبدالرحمنمحمد كريم فليحالديوانية

هللا طالبالديوانية رسميه العيوسمسلم خي 

سكينه عبدالرضامحمد كوره ثجيلالديوانية

نالديوانية سعديه عبداالمي ازهر فاهم عبدالحسي 

سليمه نعمهمحمد عباس ابراهيمالديوانية

مهديه كاطعحيدر حمود كاظمالديوانية

نالديوانية شهوده حمزهعمار جايش حسي 

نجعفر هاشم زغي الديوانية هاشميه حسي 

تسواهن مظلومعادل دفار مظلومالديوانية

نشميه شحلمحسن رحيم جاسمالديوانية

كاظميه ضباطعلي شهيد طاهرالديوانية

وفيه عبدجعفر اكشيش هاللالديوانية

سهام طاهرعلي حامد رحمانالديوانية

نالديوانية نوره عكابكاظم جابر حسي 

ابتسام كاظمسجاد جي  عبيسالديوانية

زينب جابرعلي محسن رزاقالديوانية

يحهاحمد شالكه واجدالديوانية يه ابو رسر خي 

سليمه حمزهحيدر نوري مباركالديوانية

وذاحه عبدالكاظمحيدر عبد حاجمالديوانية

حسيبه خضي حيدر عبداالمي  كاطعالديوانية

ليل جواداحمد عبدالكريم كاظمالديوانية

قبيله مجليمارد حميد حمزهالديوانية

لميعه فرحانمنصور اسماعيل حسنالديوانية

شنجاره ناطوررخيص مجباس عبيسالديوانية

نحيدر جميل عباسالديوانية نوريه عبدالحسي 

فاطمه حمزهعباس يحب  محسنالديوانية

عنيده كاظمسعد جابر عمرانالديوانية

فطيمه عبيدعلي عبيد هليلالديوانية

جميله هدهودذوالفقار مالح راهيالديوانية

جنديه حاكمبسام احمد شنشولالديوانية

هانالديوانية هظيمه كاظمعدنان منديل رسر

فليحه كاظممالك كامل كنانالديوانية



زينب سواديفارس جلوب جبي الديوانية

حسنه عويدامي  صباح خلفالديوانية

ن فؤاد حسنالديوانية يحسني 
نهله شابن

صبيحه محمدحميد فاخر ماجودالديوانية

نشيده كواكنبيل عناي كاطعالديوانية

ن عيدانالديوانية احالم طياحعماد حسي 

ن عباسالديوانية حكيمه عباديسجاد حسي 

سوريه عدايعباس ادور خشانالديوانية

 علي مظلومالديوانية
ن حياه كاظمحسي 

رباب حسنرزاق كاظم جاسمالديوانية

اره علوانطالب دوي    ج خنيطلالديوانية رسر

يمالك زهي  نجمالديوانية
وحيده راضن

حليمه عصوادمحمد جبار وردالديوانية

تركيه عبدعليهاشم جميل غازيالديوانية

ي حميدالديوانية
فهيمه جبارهسعد راضن

حسنه عبيسمهند ناظم جاسمالديوانية

تقيه عباسسعد سوادي لطيفالديوانية

بدريه عبدالكاظمسالم جبار احمدالديوانية

حميده كحيطعبدهللا رحيم كريمالديوانية

عالهن داليفاضل شوين فاضلالديوانية

فهيمه ديناراحمد كريم غانمالديوانية

خديجه مايعسيف جميل كاظمالديوانية

ناياد فاضل حنوفالديوانية المانيه شني 

ييارس كاظم جميلالديوانية ورده حرب 

حسنه تالينارص كاظم سلمانالديوانية

نالديوانية ليل محمودحيدر قاسم ياسي 

موزه عطشانسعد صائل صباحالديوانية

موزه عطشاناحمد صائل صباحالديوانية

فهيمه جابرمجيد كريم لفتهالديوانية

يالديوانية
صبيحه محمدخالد بدر بابن

ه عذابصفاء رحيم مهديالديوانية سمي 

ناهده فرحاناحمد خالد كاظمالديوانية



نالديوانية فطيمه عبودخالد صاحب حسي 

ناهضه كاطعفؤاد سالم هاشمالديوانية

ن عالوي كاظمالديوانية كريمه هاديحسي 

حنان محمدشبي  نادم جوادالديوانية

نالديوانية رتبه حمودسالم جازي عبدالحسي 

ناهده حسنسالم زاهي ذباحالديوانية

بدريه محمدصباح ونيون سلطانالديوانية

فنديه جبي سعد داخل بردانالديوانية

صبحهصب ذيابذغانم جلوبجل ثامرالديوانية

عليه شياعرياض حمودي احمدالديوانية

سالم كاظم عليالديوانية
ن كميله حسي 

ه خضي علي هادي كريمالديوانية ن حمي 

هضيمه كاطععلي مدفون ابو الزعرالديوانية

انقالب حسنمحمد كريم عبدالسادهالديوانية

جميله لفتهموحان عبد خنيابالديوانية

يزي جبارقحطان صالح دخيلالديوانية

عيده شنبارهسالم جميل صاحبالديوانية

نهيه طوفانطالب محيسن محمدالديوانية

يرسول صاحب كاظمالديوانية
عالهن باشر

ن طالب جابرالديوانية مريم بعيويحسي 

وفاء محسنعماد فاهم اغزيويالديوانية

ن سطايالديوانية تركيه جي عصام حين

يالديوانية
اغنيه عبدحاكم كاطع ماضن

سعديه شاكرعلي اسعد عليويالديوانية

نالديوانية ن نجاح حسي  صبيحه راهيحسي 

وسيله حمزهشاكر محمود مشكورالديوانية

ميسون حسنحسن رحيم ابراهيمالديوانية

تركيه زغي حسن عبدالساده كطامالديوانية

بخيته مسي عبد جابر عبدالديوانية

عتباره عباديمحمد مجيد سواديالديوانية

فلحه يارسعلي حمزه حسونالديوانية

ملكه هربودوحيد عباس لهمودالديوانية



ن عالوي عكموشالديوانية ليهع غازيحسي 

حسنه سنوحعلي جفات رحيمالديوانية

ه نجممحمد قاسم كرطادالديوانية سمي 

ن هاشم فليحالديوانية احالم عبدالزهرهحسي 

ساجده شدهانامي  رسول زغي الديوانية

غازيه عطيهفاضل طعمه زغي الديوانية

هدى رمضاناحمد هاتف جابرالديوانية

عالهن كاظمحسن ورد عبدالديوانية

ازهار كاطممنتظر سليم مطشرالديوانية

صبحه كريمفاخر رحيم جبارهالديوانية

بسمه مشجلصباح خليل رحمانالديوانية

ن كريمالديوانية صيته كاظمشيماء حسي 

نجاه كتابعالء غالب فضلالديوانية

نالديوانية خلي بريدصادق شنان حسي 

شكريه محمصازق طاهر محسنالديوانية

ن حسن عبيدالديوانية فخريه كاظمحسي 

نالديوانية زهره غثيثحيدر فالح عبدالحسي 

ن عشويالديوانية ملكه عيداندايخ حسي 

فهيمه دخلاحمد هاشم هاديالديوانية

غنيمه عبيدرائد سعيد مهداويالديوانية

حمديه عبدعونازهر هادي محيوالديوانية

جميله عبدعالوي غالي عبدالديوانية

بتول لفتهعلي حسن مدلولالديوانية

بدريه حميدعدنان كامل عبدهللاالديوانية

 علي عبدعونالديوانية
ن قسمه عوادحسي 

انتصار عبدالكاظممنتظر حميد مطرالديوانية

مايهن عبدعونرعد جمال عباديالديوانية

غنيه عبدالسادهعالء رزاق حمزهالديوانية

حسينه عباسحيدر عدي عودهالديوانية

هناء عبدالعباسعلي فالح حسنالديوانية

هضيله غازيفارس مجيد جبارالديوانية

سليمه حنفيتكرار احمد خفيفالديوانية



نجمه عبدعونوليد صدام شمرانالديوانية

كاظميه طربالشيحان جازي ردادالديوانية

سليمه عبدالسادهمحمد حميد عبدالهاديالديوانية

يه يحب حسام فيصل حميدالديوانية خي 

رجيحه مهدينورالدين كاظم جيادالديوانية

ليل ثجيلامي  علي طعيمهالديوانية

فليحه جهادجاسم محمد حمزهالديوانية

نالديوانية ناديه ثامرنزار عايد عبدالحسي 

ن علوان حريبالديوانية يشى ناهيحسي 

زهره كاظمرائد جمهور مدلولالديوانية

يالديوانية
بدريه كوشانقاسم محمد ماشر

زينب داوداحسان هادي لفتهالديوانية

زكيه مهديعيىس طارش كاظمالديوانية

ي عبدنور جبارالديوانية كظيمه سواديحرب 

بدريه حميدعالء سعد شاكرالديوانية

ن سويس كشاشالديوانية نحسي  سليمه حسي 

ن عيفانالديوانية واجده لفتهعالء حسي 

ن حامد مشعلالديوانية نظيمه شخي حسي 

ن مظلومالديوانية ن عبدالحسي  نزليه محمدياسي 

ايمان طالبثائر نبيل جعفرالديوانية

فهيمه عبيداحمد عليوي هاديالديوانية

ن غانم جعبازالديوانية كريمه واليحسي 

رزيقه امانهعقيل حمزه رحمنالديوانية

زينب جبارمروان غازي فيصلالديوانية

يالديوانية
بدريه حمدصالح شخي  منجن

خلود وحيدعقيل حسون كشاشالديوانية

تينه بدرعدل جهادي عنادالديوانية

يعمار حمزه رهيوالديوانية
انصاف واشر

حياه منديلاحمد جياد جي الديوانية

يحاتم كاظم عزيزالديوانية
حليمه راضن

رحيمه تويليقحطان عدنان هنوالديوانية

اضويه نصيفابراهيم هادي غزالالديوانية



ورده جريونعيم هادي عجميالديوانية

يالديوانية
وحيشه محانعبدالحسن شهد راضن

ه عبدمحمد شنان دحامالديوانية سمي 

 عليالديوانية
ن فاطمه زايررمضان حسي 

نعالء مجيد سلمانالديوانية قبيله حسي 

سليمه مرادعلي كريم جوادالديوانية

يواثق لطيف هاللالديوانية نزي  هه ناج 

نعيمه مهديمراد حامد جي الديوانية

ميسون حسنعلي رحيم ابراهيمالديوانية

ن محمدالديوانية حسنه عليويمحمد حسي 

فضيله عبدعلي لفته منهلالديوانية

لميعه عبدمحمد مرزوك كشيشالديوانية

نحمزه خضي  حمزهالديوانية ى حسي  بشر

سهام شمراناسعد جاسم محمدالديوانية

نعيمه صالحقاسم مزهر ارحيمالديوانية

سعديه كاظمشهرزاد محسن مظلومالديوانية

ن جياد رسنالديوانية سلوى فهدحسي 

رضيه عيدانكرار نعيم انوارالديوانية

حسنه محمدمحمد شاكر جاهلالديوانية

ابتسام محمدفالح عبدالحسن عليالديوانية

مجذوبه كريمنايف حبيب نارصالديوانية

ماليه غافلاحمد عباس داخلالديوانية

غنيه حمزهجهفر خلف كشمرالديوانية

رضيه عبودمحمد عبد بكوعالديوانية

صبيحه محمدحيدر غائب عليويالديوانية

حمزيه جابرهاشم جابر محمدالديوانية

ن جبار حسنالديوانية واجده حنوجحسي 

فوزيه فليحسالم علي كركانالديوانية

جميله عباسخالد يوسف عبدالديوانية

نسمه كاظمحيدر محمد جودهالديوانية

ن عذابالديوانية صباح فليحياس حسي 

فريده كاظمحيدر هاتف صالحالديوانية



هديه شعفعراك ملوح كايمالديوانية

نجيه محمدحسن شهيد عبداالمي الديوانية

كريمه عني رائد فليح حسنالديوانية

خديجه عبدانمار كاظم صالحالديوانية

سعاد جاسمعلي عباس عبدالسادهالديوانية

يه هاللرسول عطيه عباسالديوانية صي 

ي نارصالديوانية فاطمه جاسمعلي تاج 

شكريه عبدسامر علي محسنالديوانية

حياه رغيدعادل محمد عبدهللاالديوانية

نقليه كريماياد حيدر جاسمالديوانية

فطيمه حمزهحيدر ناظم وليدالديوانية

يزي جنديضياء موجد فاضلالديوانية

صبيحه حمزهعلي حاتم عبيسالديوانية

هبله عكلهعايد مايع عويزالديوانية

نالديوانية زهره عبدعبدهللا كامل حسي 

فهيمه مجهولمهند محمد عطيويالديوانية

صبيحه صاحبثائر كاظم محمدالديوانية

سعديه ناهيجهاد سالم عليالديوانية

 علي هاديالديوانية
ه كاظمخرصن سمي 

بلقيس عماركرار صبجي سالمالديوانية

مديحه صاحبامال سعيد حريجهالديوانية

فاطمه مدلولحوراء خليل عليالديوانية

حميده عباسحيدر برهان نارصالديوانية

حمديه عبوداحمد حسن جبارالديوانية

برقيه شمرانرياض شعالن عبدعونالديوانية

جهيده شالكهابراهيم دعبول حمودالديوانية

خنسه جاسمرفاده كطفان عودهالديوانية

عجيله مارحعلوان مسي  فنطيلالديوانية

يشى عليامي  مهدي حسنالديوانية

كظيمه يارساحمد فاضل معضدالديوانية

نسمه عبدالحسنفليحه ناهي عامرالديوانية

كفايه توفيقاكرم محمد هاللالديوانية



يالديوانية
اقبال عيىسمصطفن عبدهللا راضن

سليمه عيدانرياض خطار كاطعالديوانية

يالديوانية
ابتسام طالبعلي صالح شمجن

كريمه هاللضياء نجم عبدالديوانية

 علي شنانالديوانية
ن سليمه حسنحسي 

حسينه صاللعادل تركي عطيهالديوانية

سليمه محمدحيدر حسن حمزهالديوانية

قسمه شنشولقحطان كامل فرجالديوانية

ورده كاملاسماعيل عبدالكاظم محمدالديوانية

لوحه جدعانمحمد دوي    ج حمودالديوانية

ي عباسالديوانية حده سواديناظم منج 

نتاشه صفرحسن طرار بندرالديوانية

زهره عبدعليعلي صالح مهديالديوانية

نمحمد حسن مسي الديوانية شهيه حسي 

ن عالء جاسمالديوانية نحسي  دالل حسي 

رمله عبيدميثاق كريم شاللالديوانية

يالديوانية
فطيمه كاظمجاسم محمدعلي حسوبن

يالديوانية
جنديه حمزهقاسم محمد راضن

ه عناداثي  فاهم جابرالديوانية سمي 

رجواي كاظمفضل فليح حسنالديوانية

ارضيه محسنمرتضن نعمه شناوهالديوانية

زينب عبيسعالء كاظم سماعالديوانية

ن مزهرالديوانية حياه ليطهعامر حسي 

ميثاق عبدالواحدحيدر لؤي خشانالديوانية

قنده كتابلطيف جواد عبدالكاظمالديوانية

نوسن عماد عبدالعباسالديوانية سليمه حسي 

عزره رداممائد خليف عصفورالديوانية

جاسميه عبدمسلم جبار عبدالديوانية

حياه هادياحمد كريم طحي الديوانية

فخريه محسنمحمد طالب نارصالديوانية

شذره جردجاسم محمد كاظمالديوانية

هناء سلمانسجاد جميل صاحبالديوانية



حسنه نعمهعلي جياد غافلالديوانية

ماجده عطيهعقيل عيدان جابرالديوانية

نالديوانية  علي حسي 
فوزيه حمدمصطفن

فوزيه محمدمرتضن جي  حمزهالديوانية

كريم محسنباسم حمزه نجمالديوانية

زينب عبدالكريمهدى محسن كرمالديوانية

ضويه شاهرطالل كاظم محلالديوانية

كريمه حمزهاحمد محمد جخمرالديوانية

ي طعمهالديوانية ن مي  زهره عبدالكاظمحسي 

باسمه جاسمعلي سالم دبدابالديوانية

باسمه عبدالحسنعدنان نارص عبدعونالديوانية

امل هاديجعفر محمد حسونالديوانية

حبيبه نعمهمروان خالد عيالالديوانية

نسمه فاضلمصطفن خليل ابراهيمالديوانية

كريمه جوادميثاق محمد حسنالديوانية

ن طالبالديوانية اعتقاد هاديوائل حسي 

نرصه مجبلراسم سبع حمزهالديوانية

وحيده كاظماكرم عزيز حميدالديوانية

سليمه جباراحمد علوان كاظمالديوانية

يالديوانية
ن
شهيه غضبانكاظم بالل صاف

يشى مطرعالء محمد عبدالديوانية

رجوحه عبدهللانهاد عبدالساده هاديالديوانية

هضيمه جعازسعيد عبد عويجلالديوانية

غام عبدالرضا مهديالديوانية شكريه كاظمرصن

ن هادي بلعوطالديوانية جاسميه محمدحسي 

نوال عظمرائد سالم عباسالديوانية

يالديوانية
قطوه واويكامل حاتم حصيبن

رجاء حسنفرحان عواد سلطانالديوانية

ميسون مردانكرار رحيم جبي الديوانية

رحيمه عبدالسادهعماد عبيد عبدالسادهالديوانية

 علي حسنالديوانية
ن سعديه عباسحسي 

شماته حالوبجميل عبيد حسنالديوانية



حدهن جبارزياد سالم كلفالديوانية

وجدان شعبانضياء شاكر هاديالديوانية

امل جاهلجواد كاظم فليحالديوانية

اقبال سعدوناحمد عبدالعباس محمدعليالديوانية

منسيه غالينصي  حمزه كاظمالديوانية

يالديوانية
امل عسكرمحمد سامي سببر

ن راهي جابرالديوانية فوزيه شاكرحسي 

مليحه جوادمحمد حسن حريزالديوانية

حدهن بالنستار نادر فهدالديوانية

سكينه واجدعدنان مشكور غازيالديوانية

قسمه دوي    جعبدهللا شاكر علكالديوانية

عاصمه رسولعبدالعظيم كريم ضجرالديوانية

ربيعه جاسمطعمه رشيد خرصنالديوانية

ذكاء كاملامجد جمال مطرودالديوانية

عنيده عطيويعباس عبادي عكشالديوانية

رسميه عباديرائد مجبل باضيالديوانية

ي مهديالديوانية
جوري عبيدعالوي حسوبن

فردوس عبدالعظيمقحطان عدنان حسنالديوانية

مجوده سلمانمصطفن كاظم لفتهالديوانية

امل مجيعلي جبار عبدالديوانية

وزيره عثمانماجد نعمه نايلالديوانية

مشايه موشعقيل مالك شني الديوانية

عذابه كشكولمهدي صالح جالوغالديوانية

ابتسام مشكوركاظم تكليف عبدالسادهالديوانية

 حمزه جبي الديوانية
حكمه وحيدمصطفن

كميله ردانجبار فياض صدامالديوانية

ن رشيد عبدالزهرهالديوانية صبيحه فصالحسي 

فليحه وذاحعلي مثقال عطيويالديوانية

فليحه محمدمحمد يوسف عبدالديوانية

زهره عبدقاسم حاكم محمدالديوانية

ن بلبولالديوانية سعديه سلطانابراهيم حسي 

يالديوانية
حكمه باغيمهدي عبدالساده راضن



حمزيه عبيسجواد كاظم غزايالديوانية

نعيمه جهادفليح حسن مطرالديوانية

سكونه يارسرزاق هداله حمدهللاالديوانية

حميده مجحمصباح عجيل شعالنالديوانية

كوكو علجفاهم فنيخ محيلالديوانية

جميله نيشانمحمد صباح محمدالديوانية

فوزيه مطرحسام حمزه زيدانالديوانية

ن عويد مطشرالديوانية سعديه شوينحسي 

نزهه جيادرزاق خشف منارصالديوانية

بهيه شيالاحمد كاظم علواطالديوانية

صالحه فليحفارس هادي صالحالديوانية

كميله كواكعذاب لوكان خشوشالديوانية

فخريه محمدكريم مجيد عيىسالديوانية

ربيعه مظلومقاسم عيدان خليويالديوانية

ن عليويالديوانية ه بعي عبدهللا حسي  سمي 

زهره محسنكاظم عباس زيادالديوانية

سعيده محسنعمار كاظم جميلالديوانية

ن علوانالديوانية جميله امحانعلي حسي 

فاطيمه اكلفعلي قايد مايعالديوانية

وحيده مرادمحمد حسن نورالديوانية

نازك حسنوسام علي نوريالديوانية

خلود سالمعلي عباس خضي الديوانية

نرسحان ضعيف خنيابالديوانية نرصه حسي 

مديحه حزامحسن علي عبيسالديوانية

يعالء محسن رميحالديوانية
ر
صبيحه سوف

كاظميه عليويصفاء مشكور ظاهرالديوانية

ن رحيم عبدهللاالديوانية نضال حمودحسي 

فليحه عبيدحيدر مجبل كاظمالديوانية

نوال سليمصادق كريم حسنالديوانية

يه كريماحمد غازي عبدالزهرهالديوانية صي 

رضيه فيصلزهي  لفته عيىسالديوانية

فهيمه عبدالرضاعلي شعيب جابرالديوانية



غنيه حمزهنبيل حاكم حمودالديوانية

يالديوانية سكنه مواتاكرم سليم راج 

فليحه حسانصفاء عبدالكريم عليويالديوانية

عيده فرحانصادق كاظم عباديالديوانية

صبيحه حماديحيدر مايس مسلمالديوانية

حكمه عبوداحمد عواد شطنانالديوانية

كتبه كريمعلي صبوري حماديالديوانية

جمهوره موشحسن مدلول عبيدالديوانية

رحيمه عبدسجاد كريم نعمهالديوانية

شنوه محمدعدنان بدر مهديالديوانية

نوريه شهيدمهند عبدالكاظم لطيفالديوانية

كظيمه جالبمحمد عزيز جي الديوانية

حمزيه عبيدناطق كاظم عبيسالديوانية

سليمه جبي كاظم عبدالساده كاظمالديوانية

ه محمدكرار ناجح خزنالديوانية مني 

ي اربيحالديوانية جميله مجهولمروان مي 

حسنه رسحانعامر رحيم دوي    جالديوانية

جليه جبارعدنان سندال عطيهالديوانية

نالديوانية حميده عبيدمنترص جابر حسي 

كظيمه عبدعليعلي حمد جوادالديوانية

نعيمه سعدونرحيم عبدهللا عيىسالديوانية

نضال جوادمهند كريم كاظمالديوانية

كميله حسنعقيل جبار حسنالديوانية

جنديه جبي اياد وحيد محسنالديوانية

ن هاويالديوانية خميسه رسيبابراهيم حسي 

ن صالح سلمانالديوانية سحر كاظمحسي 

ن طعيمهالديوانية جواهر بدورعلي حسي 

ن شيحان عبيسالديوانية فضيله محمدحسي 

سليمه مري    حامي  رحيم كريمالديوانية

زينب وحيدسجاد احمد عبدالحسنالديوانية

شهيه موشعباس علي سلمانالديوانية

بدريه عبدالرضاكرار كمر عبدالديوانية



كيفيه عيدانثابت سلمان شعالنالديوانية

ن قاسم جبي الديوانية حميده فيصلحسي 

حياه جوادعلي احمد شاكرالديوانية

حميده نعمهحيدر رحيم مشحوبالديوانية

هيفاء فاضلمهدي عباس كاظمالديوانية

فاطمه ذيابمصطفن مسلم شناويالديوانية

ن رسحانالديوانية ورده عبدمحمد حسي 

يالديوانية
زكاوي حمزهزعيم علي شابن

هويه مذريسلوان ابراهيم عودهالديوانية

خوله طالبسجاد رشدي صبيحالديوانية

ارحسام تركي فهدالديوانية جنديه رسر

رحيمه كريمكاظم عباس صخيلالديوانية

هتيفه حمودصادق صكبان مذيرالديوانية

ايمان نعيمجاسم محمد زغي الديوانية

بحريه تويسطالب جبار نخيالنالديوانية

انتذار طهيحب  جالل حمزهالديوانية

مجيده غازيزيد عباس رضيويالديوانية

ن نزال جعبازالديوانية صالحه ضمدحسي 

ن قضي حاتمالديوانية هناء حمزهحسي 

ن عماد نعيمالديوانية رزيقه عبدالحمزهحسي 

فليحه غافلعلي هادي كاظمالديوانية

سليمه برهيحسن حزام نعمهالديوانية

ميسون جوادحسام سعدي ايدامالديوانية

جميله ملوحعلي حنان نعمهالديوانية

جميله ملوحعبدهللا حنان نعمهالديوانية

نعيمه حمزهعالء كاظم مهديالديوانية

حميده صاللعلي علوان محمدالديوانية

شعيله هاشمنور ازهر كاظمالديوانية

هللا عباسالديوانية حمريه كشيشسجاد خي 

فليحه محمدحيدر كاظم مدلولالديوانية

زهره حمزهعبدعلي عبدالكاظم عبيدالديوانية

صبيحه دخيلمثبن امي  عجميالديوانية



زهره محمدوسام كاظم رهيفالديوانية

رتبه منهلفاقد عبدالمنعم سلمانالديوانية

ن راشدالديوانية نعيمه رشيدنصي  حسي 

ملحه غافلعالء محمد هاللالديوانية

جمهوريه عبدجبار مهدي جاسمالديوانية

نكاظم مراد كاظمالديوانية فليحه ياسي 

رضيه بهلمحمد جواد ابولولهالديوانية

ضويه ناطورهيكل عبدالجواد عبدالكاظمالديوانية

فهيمه حمزهسالم نعمه حسنالديوانية

نالديوانية خديجه مزاحممسلم عقيل عبدالحسي 

حسنه فليحكريم وحيد فزعالديوانية

غنيه كتابخالد نعمان هريبدالديوانية

نالديوانية بسمه عباسصادق علي حسي 

نالديوانية يعباس سجاد عبدالحسي 
ماجده جوبن

ن فرج علكمالديوانية زالزل جوادحسي 

امل محسنفارس حميد عجيلالديوانية

ناهده جميلمخلد عليوي بعيويالديوانية

فضيله زغي فالح حسن عليالديوانية

ن فالح منديلالديوانية رحيمه شاللحسسي 

نزي  هه اسماعيلاحمد حميد جاسمالديوانية

هيله خلباصعباس مزعل هوىالديوانية

ه كاظمعلي تركي جريمصالديوانية سمي 

شمخيه لفتهعلي حسن كاطعالديوانية

سهام عبدالعاليمنتظر عماد عبدالحسنالديوانية

يه يارساحمد خضي  شنوالديوانية مي 

فطومه ذياباحمد حسن خبالهالديوانية

بدل حمزهمني  فرهود جهيدالديوانية

احالم عبدالرضامصطفن غانم ورورالديوانية

ن بريرالديوانية حسنه سماويعلي حسي 

قسمه عالويوسام نهار غضبالديوانية

رازقيه عبدجاسم نارص عطيهالديوانية

دجله جوادمصطفن كريم كاظمالديوانية



سوسن عبدالزهرهعقيل حيدر مرزوكالديوانية

 عبدالكاظم عليالديوانية
ن مساعد عليتحسي 

ارساء كاظمسجاد عدنان فاضلالديوانية

ل فرحانالديوانية ن نجوه سلمانعماد مغي 

ن بديويالديوانية صبيحه حسنعلي حسي 

ميسون عبدالكاظمماجد عبدالحسن حاجمالديوانية

نالديوانية مليحه علجريسان كريم حسي 

ي راهيالديوانية
بدريه بدينمنتظر شمجن

نالديوانية ناهده حسنمحمد وحيد حسي 

رسميه حبيرمهدي كاظم طعمهالديوانية

نالديوانية ن جواد حسي  ودعه عيدانحسي 

 علي محمدالديوانية
ن فطيمه خلفياسي 

صالحه سالماحمد علي غازيالديوانية

حمزيه حاكمسعد دوهان تاليالديوانية

هاشميه تمارمحمد عظيم عبدالعباسالديوانية

جواده عبدالخرصنماجد كريم حربالديوانية

ثنيه حسنعبدالكاظم ناهي كحمالديوانية

قسمه حسنمسلم حمزه ليلوالديوانية

جماره عبيدعلي هادي عبدالديوانية

يالديوانية
ليلوه عويدجاسم محمد حسوبن

بهجه جابرمنديل خالوي رسي    عالديوانية

ن حسنالديوانية وق داخلعلي عبدالحسي  رسر

كميله عبدميثم مسلم جبارالديوانية

غنيه نصيفاحمد عبدالكاظم علوانالديوانية

سكينه عبدالكاظمكاظم راهي عويدالديوانية

اثي  صادقصادق عباس كائنالديوانية

عليه هويديقيرص سامي عبدالعاليالديوانية

نمحمد حمزه عويزالديوانية فطومه حسي 

تسواهن مجليباسم عيىس ابودودالديوانية

قاعده مجوراثي  حيدر مجورالديوانية

ي رسنالديوانية نهيه كاملمصعب حرب 

نهاد عبيدزياد رائد نجمالديوانية



حظيه كاظمعربان كاظم نارصالديوانية

زكيه عجيلمحمد جاسم محمدالديوانية

نجاه عنادعلي عوده ملوحالديوانية

فله مطلقجواد رحمن جوانالديوانية

كاظميه اكريميعقوب عبد كعيدالديوانية

صبحهصب دهديفاضل صالح مهديالديوانية

فضيله جوادامي  ستار جي الديوانية

حميده جلوبباسم جبار خديدانالديوانية

مصيبه مظلومجاسم لعيص جيثومالديوانية

نباسم وداي شنوالديوانية ه شني  سمي 

نالديوانية نعيمه حميدحيدر عدنان حسي 

زهور جبارحيدر هاشم عبدزيدالديوانية

علي عباس عبدالديوانية
قسمه خرصن

ي علكم كريفالديوانية ظهريه صميحناج 

رحيمه كاظمعدنان عبار ابراهيمالديوانية

سليمه جاريصدام نعمه عبيدالديوانية

نضال جبارسليمان سعيد جويعدالديوانية

صبيحه كاظمعادل جبار غثوانالديوانية

زهره عبدقضي فالح واويالديوانية

رتبه جهاديعدي محسن عليالديوانية

يالديوانية عبله هدلجبار عبد باج 

نوريه نيىسيعثمان عبدالجواد كاظمالديوانية

يالديوانية عبله هدلسلمان عبد باج 

قنديله كاظمحيدر هادي جويدالديوانية

 عليالديوانية
ن نضال كاظممالك حسي 

كريمه وذاحعباس ناجح بديويالديوانية

ناهده عليمحسن كمال حسنالديوانية

حظيه جوادثائر زوير نعمهالديوانية

ضويه هادينجم ربد فيصلالديوانية

ن قاسم محمدالديوانية انوار حمزهحسني 

ملكيه عبدعلي عبدالحسن عنونالديوانية

نوفه مشايحيدر كوير صفرالديوانية



يالديوانية يحاتم كريم باج 
ن
زنوبه صاف

نمهدي هادي احمدالديوانية نعيمه ياسي 

غنيمه لهمودخالد صبيح عباسالديوانية

سفاهه كاملنهله نعيم غويرالديوانية

يازي جالبفاضل جنات غالبالديوانية

ي سلطانالديوانية
ن حسوبن يعبدالحسي  سيديه دعواج 

شكريه مرهونتوفيق كاظم محيسنالديوانية

سلوى هاللظافر كاظم فرحانالديوانية

غليوه نايفقاسم سلمان دخيلالديوانية

يالديوانية
عنيده حتحوتضاري حسان راضن

ن سعدي حمزهالديوانية يحسي  سهام حرب 

بسعاد جي علي عباس كاظمالديوانية

يالديوانية
قبيله ظاهرسالم عايد راضن

ازهار هاتفكرار مشتاق نعمانالديوانية

كواكب عطلهعقيل مهند جبارالديوانية

فرحه جيادمحمد خلف نوادالديوانية

نمحمد حمزه كريمالديوانية ضويه عبدالحسي 

ن كشاشالديوانية صبيحه جفاتاحمد حسي 

زهره عاشورقاسم عبدالحسن شطيويالديوانية

دكمه جبارحسن علي صيهودالديوانية

الميه عاضيلطيف كريم ذيابالديوانية

فخريه جي احمد عباس دهومالديوانية

ناحمد كاظم حريبالديوانية نرصه حسي 

رجيحه محمدستار محمد احمدالديوانية

قنديله كاظمكرار هادي جويدالديوانية

زهيه ذباحكريم بشان حسونالديوانية

زهره بنيهكرار نوري عطيهالديوانية

نجمال نارص حمزهالديوانية سعديه حسي 

ن ظاهرالديوانية  حسي 
نهبه فرحانمنعير

عنايه جوادفيصل عبدالزهره عرارالديوانية

قسمه رحيممصطفن محمد حمزهالديوانية

نالديوانية ماجده عبودسند نارص حسي 



رحيمه عبيدعلي غميس صدامالديوانية

شكريه عبدحسون حنيت طينهالديوانية

نالديوانية امينه شندلحيدر حامد حسي 

حضيه عبدالكاظمعلي جواد عبدالكاظمالديوانية

يه عبدهللاحسن كامل عليالديوانية صي 

ي مرجون عبيدالديوانية
ضويه نومانراضن

كطايه عباسرائد مهدي حمزهالديوانية

نمرتضن عباس عبدالديوانية نضال حسي 

زهره مطلكحيدر شخي  مالحالديوانية

يالديوانية
كمره كاظمرعد هالل راضن

فهيمه اسماعيلعبدالهادي عبدالكاظم جابرالديوانية

نضال شطبكرار عايد عراكالديوانية

يالديوانية
ه كريمحيدر صدام حسوبن سمي 

ن وحيد عبيدالديوانية هوسه ناهيحسي 

فاطمه صياحكاظم شايع جي الديوانية

ن وحيد شجايالديوانية شهيه محمدحسي 

فليحه عبدنصي  جهيد عبدهللاالديوانية

سعيده حمودعبدالحسن فاهم عبدالسادهالديوانية

ن عبدالساده سلمانالديوانية نوال شندلحسي 

صبيحه عبدالسادهفارس حسن محمدالديوانية

صبيحه جاسمسعيد صالح كاظمالديوانية

نالديوانية  علي عبدالحسي 
ن وسن محمدحسي 

ننعيم كريم اسماعيلالديوانية ه عبدالحسي  جي 

ي حسن حميديالديوانية كميله عكموشناج 

ازهار عبدالزهرهعلي ناهض حامدالديوانية

ساهره عبداياد جميل سالمالديوانية

نشيده كاظمعبدالزهره سعد هاديالديوانية

نسمه جابرنصي  كاصد جابرالديوانية

نالديوانية ى حميدخالد جاسم حسي  بشر

صبحه حسناكرم مراد حبيرالديوانية

صفاء عيىسفراس ستار صالحالديوانية

رجيحه منديلمحمد عبد جبارالديوانية



نمحمد كريم عباسالديوانية باسمه حسي 

رحيمه مطرناجح مكصد سلطانالديوانية

جنديه خضي حيدر عبد خضي الديوانية

سعاد جهادعالء عادل عبدالديوانية

نالديوانية فنديه جري    خماجد طارش حسي 

حمزيه كاظمميثاق عبد عبيدالديوانية

ن حميدالديوانية جوزه عذابوسام عبدالحسي 

غنمه درويشمهدي رحيم عيساويالديوانية

نالديوانية غنيمه حمزهعصام حسن حسي 

كريمه شهادعلي خضي  كاظمالديوانية

ملحه عليغدير بلوح وناسالديوانية

حمديه صابرمحمد حالوب حمزهالديوانية

سعاد ظاهرعالء ربيع حميدالديوانية

يالديوانية
شكريه حياويحمزه كاظم راضن

ن مطرالديوانية فطم محمدعلي حسي 

زكيه حمزهعلي كاظم عبدالسادهالديوانية

شكريه حنيثعباس يحب  كاظمالديوانية

سعديه فاضلمرتضن هادي كاظمالديوانية

ن هادي كرمالديوانية فجره عبيدحسي 

حمديه شنشولعباس جابر حاكمالديوانية

رجاء سعيدمرتضن سليم بشي الديوانية

امل عبدالرزاقعلي كاظم مهديالديوانية

نرعد عبداالمي  دخيلالديوانية دره حسي 

فوزيه عاكولخليل محيسن كاظمالديوانية

زهره حسنحمزه مشعل جمعهالديوانية

انعام عطيهعلي عبدالغفور كاظمالديوانية

نمهند كريم جابرالديوانية علياء حسي 

نقليه غزيوياسماعيل عزيز فيصلالديوانية

نالديوانية مدلوله جبي مرتضن كاظم حسي 

صديقه حمزهبسام عقيل زايدالديوانية

ليل خشانعقيل شاكر شهيدالديوانية

امل صدامعباس طالب دريسالديوانية



فخريه غزايعلي كاظم حسابالديوانية

هيله جاسماحمد هاشم شبليالديوانية

كريمه عبدعليطارق وادي معيبدالديوانية

شعيله غاليقائد شجيل جهادالديوانية

عيده كاظمصباح خومان كاظمالديوانية

يالديوانية
ن هادي هابن ملوك حسنحسي 

كريمه عبدكاظماسعد حميد عبدالديوانية

ن محمدرضا علوانالديوانية فلحه محمدحسي 

حميده وناسعلي جي  طالبالديوانية

كظيمه عنونسجاد كاظم ليلوالديوانية

نجاه محمدطالب كاظم عبدالديوانية

كريه صالحعالء معن ردامالديوانية

امريكه عبيسصباح سلمان حسنالديوانية

جميله عبدالزهرهاحمد كامل عبدالديوانية

امل فهدساجد رحيم ذيابالديوانية

شفيقه فاضلكرار سعد مجيدالديوانية

يه جفاتكاظم ضاجي جوادالديوانية صي 

حسنه سواديابراهيم طالب عبيدالديوانية

نجاه عبداحمد صباح فليحالديوانية

ن علوان جي الديوانية رسميه كاظمياسي 

نظيمه عبدزيدسعد عزيز عبيدالديوانية

يه كطوفرجاء نومي عيىسالديوانية صي 

غنيه برشاوينصي  عبد فضلالديوانية

فهيمه رشيدعماد حاكم ساجتالديوانية

نجمه خضي كميله زباله عاضيالديوانية

نهشام عباس غازيالديوانية ه حسي  امي 

ن حسنالديوانية ساهره جبي عقيل ياسي 

هالديوانية ن يعبيس عيدان حمي  حربيه حرب 

فوزيه نورعلي حمزه عجيميالديوانية

يسلوان كريم هدادالديوانية حميده مي 

موده كريمكريم خيون عباسالديوانية

سعيده مهرحمزه قاسم حمودالديوانية



زهره عليشاكر يارس عبيدالديوانية

ن هاديالديوانية حمزيه جاسممشتاق حسي 

سماهر موشعلي عذاب بنيويالديوانية

ن عبدكريم حرجانالديوانية عطيه احمدامي 

احالم رسبوتعبدالحمزه خادم خليفالديوانية

نغانم دايم كرموخالديوانية سعيده حسي 

سوسن عامرحسن سيطر فارسالديوانية

زهره رحمانحسن نعمه شعالنالديوانية

انتصار صعبعيىس باسم صعيصعالديوانية

تقيه حاكمرائد خالد حاكمالديوانية

يالديوانية
ى عليعلي سعد راضن

بشر

عليه مهاوياحمد محمد ماجدالديوانية

نسمه جاسممحمد عذاب محمدالديوانية

كظيمه محسناحمد هادي جابرالديوانية

يه عبدنصي  كاظم هارفالديوانية صي 

زينب راهيحيدر عباس لفتهالديوانية

نالديوانية  علي حسي 
ن نياسي  زهره معي 

حليمه جبي وعد كاظم حمزهالديوانية

حسنه حناويوسام رحيم عبدالسادهالديوانية

نفاطمه مهدي طوينهالديوانية فضيله عبدالحسي 

بدريه كاظمحسن عبد شعالنالديوانية

جواده حمزهعبداالمي  كاظم عبدهللاالديوانية

ي شاكرالديوانية
حدهن غاليحيدر راضن

بدويه هليلعويز والي سواديالديوانية

مريه هاشمقضي علي هاديالديوانية

سهام جوادعبدالمطلب علي مسلمالديوانية

خالده عودهمحمد عيدان جابرالديوانية

ازهار مالكبارق اسماعيل عباسالديوانية

ن دهش كاظمالديوانية نجيه هاشمحسي 

رسميه نورمحمدو عراك مجلكالديوانية

وق احمدكرار عباس جخمرالديوانية رسر

سهيه كاظمعلي عبود عاشورالديوانية



رده جابرنجاه جابر مطيويالديوانية

ديناره حمزهعلي سلمان علوانالديوانية

يه جاللبجبار خضي  جي الديوانية صي 

حليمه مهدياحمد كاظم شيالالديوانية

قسمه اليمعالء سلمان عبدالسادهالديوانية

ه عباديعلي الضي زوالهالديوانية بير

ربيعه جاريعالء حسن عبدعليالديوانية

رسميه نطاحكرار اليج صاحبالديوانية

حرويده مشكورجابر شنان بعيويالديوانية

مليحه كاظمعلي عريف عبدالديوانية

صبيحه كاظمسامر نجم عبدالديوانية

كاظميه هواشرحمن مزي  هر صاحبالديوانية

حليمه غاليستار جابر جوادالديوانية

نميثم كريم جابرالديوانية علياء حسي 

يميثم علي ابوشنهالديوانية هيفاء حرب 

قبله بعيويحسن جواد عبدالكاظمالديوانية

فخريه عبيدخالد نعيم عكشالديوانية

فليحه جي ميثم حميد نعيمهالديوانية

رحيمه زغي ثائر اسماعيل عايزالديوانية

سهام عبدزيدحيدر سلمان نعومالديوانية

شنينه معاركعلي كاظم عبدالديوانية

ليل زيدانضياء باسم حمدانالديوانية

يعالوي شيلع جريصالديوانية سلهابه باج 

خالده سلمانحيدر عبدالعظيم عادلالديوانية

وداد نعيمهخمائل ونان جابرالديوانية

مطره كشهشمحمد حمزه علوانالديوانية

تمامه زاملعبدالساده راشد مسي الديوانية

ن عوده جبي الديوانية قداحه عبدهللاحسي 

ن جابر عمرانالديوانية كساره عبدحسي 

نعيمه جابرمحسن جفات كاظمالديوانية

يمنصور حمزه جاسمالديوانية
جماله راضن

ازهار عدنانمرتضن عبداالمي  ابوالهيلالديوانية



ن شناوهالديوانية سعديه شنشولعلي عبدالحسي 

سعديه كاظمحسن بريبش تويليالديوانية

ن غياضالديوانية مشتهايه بركحيدر حسي 

اقبال كصادمنتظر كاظم جوادالديوانية

مهديه مهدياحمد علي جبارالديوانية

ماجده حميدعباس احسان عالويالديوانية

يحيدر عواد هاديالديوانية شكريه عوج 

ليله محمدفراس مطلب حسنالديوانية

 علي حبذورالديوانية
ن سهيله بنايحسي 

رياح عبدالزهرهحيدر محمود عبيدالديوانية

حدوده عطيويفري    خ دبس دنيسالديوانية

احالم جليلصفاء كاظم عبدهللاالديوانية

كريمه جابررائد كاظم تايهالديوانية

بخيته كاظمكرار كاظم حسنالديوانية

جواهلال محمدبشي  فاهم فليحالديوانية

ه رخيصذياب هادي شيخالديوانية زغي 

نالديوانية بركه عبدالحمزهمؤيد احمد حسي 

تسواهن حمزهزهي  رحمن هاديالديوانية

تقيه مذيراسعد قائد حمودالديوانية

نعذاب خنجر ظاجرالديوانية دمدومه حسي 

سلوى حسناسعد فاضل صالحالديوانية

شكريه وحيدجعفر جابر حسنالديوانية

ن حمزه عبدعونالديوانية رسميه نوححسي 

ه مهرعمار حاتم سعيدالديوانية سمي 

اقبال مرزهضياء هيثم عبدالسادهالديوانية

ن حمودالديوانية زهره حمودفايز تمكي 

ن عبدالديوانية حمزيه سلمانشي  حسي 

ي كاريالديوانية
كاظميه عبيدمناف حسوبن

هيفاء عاضيليث حبيب عكلهالديوانية

ه حلواصكاظم نارص لفتهالديوانية نهي 

مليحه ابوحلهعلي حسون رهلالديوانية

زهره زيادمحمد حمزه عاطيالديوانية



كميله عبدحسن عباس رحمالديوانية

شمسيه كاطعحاتم كريم شعيوطالديوانية

صبحه منشدمجباس راهي كريمالديوانية

سكينه واجدموحان مشكور غازيالديوانية

ن خلف عكموشالديوانية عاريه جالويحسي 

عطيه شالكهرياض رحيم حمزهالديوانية

نشاكر مجبيل تعبانالديوانية مطره صحي 

مريه لجيممازن هنبان خزيمالديوانية

ن صباح مهديالديوانية نحسي  اخالص حسي 

نعراك جواد يعكوبالديوانية زهوه حسي 

سفره عليصادق احسان مع هللاالديوانية

كريمه عيدانابراهيم محسن كرديالديوانية

يه حسنرشيد محمد عليالديوانية خي 

مياسه رحمعلي شبالوي لذيذالديوانية

مليحه داليقاسم حميد ريسالديوانية

ن خريبطالديوانية جماله علياحمد حسي 

زينب خلفسيف عالء مردانالديوانية

كظيمه خليفعالء عناد شيحانالديوانية

زينب صبارحسن سلمان غانمالديوانية

قبيله سالمجاسم طالب جاسمالديوانية

نضياء عبيس ظاللالديوانية نظيمه عبدالحسي 

علي عبداالمي  بريديالديوانية
ن تغريد عبدالحسي 

لبات عبيسعجيل حازم جبجابالديوانية

شهيه جيثوممنتظر كريم عيدانالديوانية

شكريه كرماشمحمد عبدهللا رميحالديوانية

 علي حليويالديوانية
ن يه كاظمحسي  خي 

نعيمه غازيعبدالرحمن صباح فالحالديوانية

ه هاشمسيف جبار نعيسالديوانية بشر

ي شاكرالديوانية
حياه عودهمحمد شمجن

هويه عكموشعلي حامد عطيهالديوانية

نالديوانية زهره كاظمعلي عباس حسي 

 علي كاملالديوانية
ن احالم جمالحسي 



كميله غازيعلي غانم عريسالديوانية

مهنايه عبدعلي حسون عبدالسادهالديوانية

نعيمه كنكونيعقوب راهي حنونالديوانية

ن رحمن جاسمالديوانية حكمه منديلحسي 

ن كاظمالديوانية احالم عباسعباس حسي 

فخريه جاسمحيدر فيصل رابحالديوانية

امل حمزهعلي جوده محمدالديوانية

جالله مديوناسعد محمد حمزهالديوانية

نوريه ثجيلوسام مجي عوادالديوانية

ه حسناحمد فالح براكالديوانية سفي 

جتاله مرهججابر عبيد صيهودالديوانية

ن فليح حسنالديوانية يحسي 
ربيعه بشبن

ن قني الديوانية بخيته رديححمزه حسي 

جتاله مرهجتكليف عبيد صيهودالديوانية

مالديوانية نجاه عطيهعباس بديوي شي 

نجيه كاظمعبد عبار جبارالديوانية

ي راهيالديوانية
يه بدنعلي منجن خي 

سهاد محمدمحمد كاظم مجهولالديوانية

مليحه عبدعونجميل كمر غالبالديوانية

فاطمه عزيزحسن كاظم حبيبالديوانية

كظيمه لوازمؤيد صائب راهيالديوانية

نصالح فليح حسنالديوانية انتصار حسي 

فاطمه براكمؤمل احمد محيلالديوانية

محاسن خلفمريم منعم احمدالديوانية

بدريه هلوسعلي مدلول حبيرالديوانية

ناحمد جواد كاظمالديوانية حكمه حسي 

نالديوانية ودعه عيدانمحمد جواد حسي 

ه كاملخالد حمود فرحانالديوانية امي 

ناوي حاويجاسم فنوخ كركورالديوانية

حليمه جي علي ثامر جبي الديوانية

عنونه عباسعليوي رميد عايزالديوانية

دالل عبدالرحيمزيد اسعد رعدالديوانية



سلوى عبدزيدامي  طاهر عبوديالديوانية

سعديه عبدهللامحمد فيصل سعدونالديوانية

زهره عبدحيدر عباس حسنالديوانية

يف حاتمالديوانية يه رحمعمار رسر صي 

ن جابرالديوانية حسنه جبارضياء حسي 

جهاده كاظمماجد هادي ابوالسودالديوانية

ناهده عبدالعاليامي  حمزه عبدالرضاالديوانية

عينه اكحيطعادل حوار حميدالديوانية

شكريه عبدالرضامحمد رحمان حجيلالديوانية

ايمان هاتفحيدر علي عبدالديوانية

نعيمه كاظمعمار مطشر شناوهالديوانية

فوزيه عبدهللانزار عزيز جبارالديوانية

فطيمه سلمانمحمد فاهم حمزهالديوانية

ن محمدالديوانية فاطمه سعدونعلي حسي 

رائده عبدمحمد تركي عاشورالديوانية

ملكيه عكابعلي موجد شايعالديوانية

ن صالح مشعلالديوانية بتول زويدحسي 

ساهره عبودحيدر سليم داخلالديوانية

ن جاسمالديوانية نهيه سلمانعلي حسي 

حميده جوادمحمد رضا عباسالديوانية

وق عبداالمي امي  قضي داودالديوانية رسر

ن امي  عجميالديوانية صبيحه دخيلحسي 

انواع حمزهحسن محمد صاحبالديوانية

نفالح خباط عبودالديوانية غريبه حني 

هاشميه شحلصباح نوير جاسمالديوانية

ليل عبدالرضااحسان كريم حسانالديوانية

ن عبدالديوانية هالله حسنبالل تومي 

ايمان عبدامي  محمد كاظمالديوانية

زهيه ذباحخالد بشان حسونالديوانية

ي راهيالديوانية
بدريه بديناحسان شمجن

حياه جالبحسن زيدان مروحالديوانية

ايمان علياحمد ميثم عاجلالديوانية



نوال هاشمامجد رسول محمدالديوانية

ن نعيم عباسالديوانية جميله كاظمياسي 

فلحه كعيدمحمد مهدي طعمهالديوانية

بحريه مهدياحمد سعيد جاسمالديوانية

نزي  هه جاسمفارس دلوز عباسالديوانية

سهام نعيمامي  محمد فرحانالديوانية

نوال محمدعلي كاظم سعيدالديوانية

سليمه كاظمسالم حمود بري    جالديوانية

عزيزه عكشاحمد عباس حسنالديوانية

يستار جابر كسارالديوانية جماله تريج 

نالديوانية ن فتي  يكاظم حسي  وضحه ناج 

نهايه مرادحسن ابراهيم مشكورالديوانية

غريبه عباديعباس مجدي عبدالديوانية

ن عبدالديوانية هناء صبيحهاشم عبدالحسي 

ن راتب دخيلالديوانية حمديه شنشولحسي 

ناحمد عامر عبدالديوانية توفيق عبدالحسي 

ه بلعوطعناد شاوي منهلالديوانية سمي 

اشواق برزانفارس كشاش عباسالديوانية

سعاد محسنيارس عدنان عبدالديوانية

فهيده كاظمعماد حاكم عبيدالديوانية

ن ابراهيم مشكورالديوانية نهايه مرادحسي 

سعديه عليحسن هادي محمدالديوانية

يسالم محمد جيادالديوانية رازقيه عبدالنب 

زهور هاديبارق طالب يارسالديوانية

اقبال فالحعباس فاضل يحب الديوانية

شلشه خشانعدنان علوان سلطانالديوانية

رباب ضاجياحمد هادي مهديالديوانية

دالل كاطعمشتاق انس داودالديوانية

ي وناسالديوانية
كتبه كاطععلي راضن

ه لفتهفاهم لفته عبدالديوانية جي 

زينب عجيلامي  حسن حامدالديوانية

نجيحه عزيزخالد حميد نعمهالديوانية



 عليالديوانية
ن هناء تركيعلي حسي 

ب حمودالديوانية حكمه جبارباسم اجي 

نكرار نعيم يارسالديوانية انتصار حسي 

ن شنانالديوانية يعلي حسي 
فاطمه راضن

جمهوريه جهادمرجان دارسر عباسالديوانية

نالديوانية احالم رشيدعلي محمد عبدالحسي 

وبريه عجيلعلي عبدالعباس عبيسالديوانية

سعديه كاظمحيدر حمزه خريطالديوانية

ي جهادي غاويالديوانية
حوري بردانماضن

يضياء سوادي جابرالديوانية بديعه ناج 

حوليه واويمحمد حمزه منذورالديوانية

رضيه ذياباحمد فرحان ظفي الديوانية

شكريه صاحبثائر صباح عليويالديوانية

ن عبداسحاقالديوانية برقيه مدلولوالء حسي 

نالديوانية  علي حسي 
ن امل كاظمحسي 

رسميه منديلمصطفن محمد كاظمالديوانية

سليمه ديديمهند محمد بعي الديوانية

 علي كوكزالديوانية
ن وجيهه سنيدحسي 

يالديوانية
جنديه دحاممحمد جبار شابن

نظيمه عبدعوناحمد عباس حسابالديوانية

فهيمه ظاهرجعفر فاضل نارصالديوانية

ن فالح عباسالديوانية ازهار هاتفحسي 

كريمه فليحابراهيم محمد عزيزالديوانية

عوفه كاظمعلي هالل جاسمالديوانية

ه هولهمردان عبدالحسن كشيشالديوانية جبي 

يحيدر مكي لفتهالديوانية
انتصار حسوبن

يه عفلوكامجد كاظم عبدعليالديوانية مي 

حسنه رسنمحمود علي شوينالديوانية

فهيمه جليويماهر نوري حسنالديوانية

هضيمه كاظممطر مدفون ابوالزعرالديوانية

وجيهه كاظممحمد جبار محمدالديوانية

هيله حواسمهند محيسن بريي الديوانية



ن ثائر عباسالديوانية ندوه عليحسي 

كظيمه مالشمقداد رحيم فرحانالديوانية

بسيمه ملوحمسلم عقيل جالبالديوانية

ي لهمودالديوانية
ن

يه جفاتمحمد تاغ صي 

نعيمه شاكراحسان زغي  كاظمالديوانية

ندوه صكرعباس كاظم عبدالديوانية

ه عيدانصالح مصال بهيالديوانية ظفي 

ن موشالديوانية وجاجه حسنحازم عبدالحسي 

ليل دربجهاد صالح موشالديوانية

تبنه رطانقاسم فليح عراكالديوانية

جنديه مكيحسن ناظم عيىسالديوانية

ابتسام عزيزهيثم فاضل لفتهالديوانية

وداد ثامرصالح مهدي كريمالديوانية

سليمه حسنكرار كريم عبيسالديوانية

ميسون رحيمامي  علي محسنالديوانية

امل هاشمسالم جبار هاديالديوانية

حسنه لفتهحميد رشيد بجيعيالديوانية

فوزيه غثيثشهاب رخيص نعمهالديوانية

ه فرهودقاسم رسول عباسالديوانية مني 

حمده زاملهادي حمود شياعالديوانية

حليمه مالحخالد وليد جهيدالديوانية

يالديوانية
عيده خضي عباس فاضل شابن

نالديوانية غبينه رمانوسام دوهان بشي 

يمجيد وادي عبدهللاالديوانية ازهار شلب 

ن مثبن هاشمالديوانية ازهار عبدالحمزهحسي 

سعديه كريمحسن نعيم هاشمالديوانية

نمحمد عكموش عبدالسادهالديوانية ملكه حسي 

يالديوانية عبله هدلسعران عبد باج 

مليحه محمداحمد عبدالرضا عبدالديوانية

صبيحه عليويعمار غافل كشكولالديوانية

يعالء حازم مردانالديوانية تاميم حرب 

دالل كريمامجد شالل هاتفالديوانية



لوله عبدموشمصطفن بديوي عبدالديوانية

وزيره جاسماكرم حسن مجهولالديوانية

ن رميل شعيلهالديوانية ربيعه شعلهحسي 

جبيله حميدعاصم بالل ديوانالديوانية

ناهده ونيونحيدر عباس كاظمالديوانية

نجاه لفتهزهي  مالك جودهالديوانية

يالديوانية
زكيه جاسمصاحب عطيه شمجن

شكريه غازيعامر عليوي عليويالديوانية

ن سعد حمدهللاالديوانية ايمان حميدحسي 

نالديوانية واجده حنجوجعلي جبار حسي 

ن حسن محمدالديوانية رسميه عبدالحمزهحسي 

شهيه رسحانسعيد صبار جاسمالديوانية

كاظميهكاظ عباسمحمد علي حورانالديوانية

فليحه عليمحمد لطيف خضي الديوانية

كظيمه لهمودعبود خزعل جيادالديوانية

ازهيه كاظمعلي سليم جبارالديوانية

ن عبدالسادهالديوانية فهيمه جابرمحمد حسي 

طلبه عبدالسادهانور داخل جوادالديوانية

غام قاسم محمدالديوانية سكينه محمدرصن

ناحمد موش جبارالديوانية ملكيه حسي 

سلوى هاللماهر كاظم فرحانالديوانية

ن كاظمالديوانية علي حسي 
ن ميعاد حسي 

امينه ظاهرضياء نعيم محمودالديوانية

نجيه دخيلعلي نعمه كاظمالديوانية

عفته نصارظهريه حمج منصورالديوانية

ن عالوي فنجانالديوانية يحسي  رزيقه مي 

حياه حماديعلي ناظم عبدالديوانية

ن عالوي عطيهالديوانية نقليه كورهتحسي 

امل حمودكرار علي عبيدالديوانية

يالديوانية شدهه سواديحليم هدهود دعواج 

سليمه شاكرمحمد حاكم شنشولالديوانية

فطيمه عبيدمحمد صالح مهديالديوانية



ن حمزه فرحانالديوانية ي عبدحسي 
ن
كاف

حليمه جاسميارس جاسم عبدالرضاالديوانية

رزيقه هاللسجاد ستار جبارالديوانية

 رسول عبدعليالديوانية
نمرتضن كلفه عبدالحسي 

زهره هاتفسجاد حسون موشالديوانية

نحسن مهدي جي الديوانية قسمه حسي 

ايمان كاظممالك تركي زغي الديوانية

سليمه غثيثاحمد عبدهللا كرمونالديوانية

عنيده حامداحمد جبار كرديالديوانية

علي شعواط عاشورالديوانية
ن طريده حني 

معيمه عليحيدر حمزه هاشمالديوانية

رسميه حمزهمسلم فرحان حمزهالديوانية

برقيه شمرانعقيل شعالن عبدعونالديوانية

مدينه عبيدسالم مايع نعمهالديوانية

ياياد حسن زاكورالديوانية
جاسميه سببر

صبيحه محمدمحمد مندلي عبيدالديوانية

كظيمه محمدمحمد عزيز منشدالديوانية

فطيمه نارصستار عبدالحمزه حبلالديوانية

عجيله حسنصالحه كاظم جعفرالديوانية

ه جاسمزياد عبدزيد حمدالديوانية جي 

لفتيه حسنحيدر حسن عليالديوانية

نجاه ربيعحيدر جبار محسنالديوانية

سهامه محسنعلي جبار طينهالديوانية

نالديوانية  عبدالعالي حسي 
ن شمعه تركيحسي 

حياه مطرودندى عامر عبدالخرصنالديوانية

جنان جابرعلي خالد عجاوهالديوانية

نجعفر كاظم سلمانالديوانية شفيعه عبدالحسي 

دوالبه كطلكامل بحالو سلطانالديوانية

حمزيه محمداحمد فالح غافلالديوانية

ن شناوي محيسنالديوانية جهاده كاظمحسي 

شكريه جبارحسن حمزه حويرسالديوانية

التفات كباحهسيف كاظم جبي الديوانية



حميده حسانماهر ناظم همري    عالديوانية

نالديوانية عذبه خرصنعضيد عنتيك حسي 

عليه عبدزيدعلي غانم عبدالديوانية

شكريه عاجلنعيم ساري عزيزالديوانية

منله تركيباسم حسن عبيدالديوانية

نعيمه جويدحميد سفاح مهديالديوانية

يالديوانية غام حسن مي  سمر كاظمرصن

لمياء ابراهيممرتضن نارص حسنالديوانية

مليحه شاللكرار حموز لفتهالديوانية

نجاه داليعباس علكم فاضلالديوانية

بخيته عيىسهادي حمزه كاظمالديوانية

الميه محمدعاضي دحام عبدالديوانية

كريمه مذيرصفاء حسن مسي الديوانية

ندوه واويمحمد يارس حسنالديوانية

ناهده محسنصفاء رسحان مشكورالديوانية

يه واويرسول شاكر كاظمالديوانية خي 

رجيه صيدانسلمان منهل غضبالديوانية

بشه علياحمد موش مشجلالديوانية

نضال عليعلي حمود كاملالديوانية

ف نزار جوادالديوانية نغم عبدمسلمارسر

سعديه محمدمحمد احمد عبدالزهرهالديوانية

صبحه عبدالحمزهحسن كاظم عبدالديوانية

يه كاظمجهاد جعفر ابوجالهالديوانية صي 

جنجل كاظمغانم نعمه جليلالديوانية

ليل عبدالزهرهخالد سلمان عبدالكاظمالديوانية

نالديوانية اقبال عليليث عبداالمي  حسي 

صبيحه كاظمحيدر عبدالكاظم محمدالديوانية

حسينه جبارمحمود فليح حسنالديوانية

ساهره عبدحازم كاظم موشالديوانية

سوده ادريبفرحان مسافر فجرالديوانية

مريم مطرحسن هادي كرمالديوانية

 عليالديوانية
ن شهيه زبيلسالم حسي 



فليحه حسنعلي حازم رباطالديوانية

ن عيىسالديوانية غنمه موشعايد عبدالحسي 

دوجه وريورعباس جابر نبهارالديوانية

حسنه عباسعبدالخالق عبدزيد كاظمالديوانية

ن كريمالديوانية سعديه جبارسيف حسي 

امال عليعلي حيدر عبدالديوانية

نالديوانية مجيده هليوسالمثبن شاكر عبدالحسي 

قسمه لفتهطارق نعيم عبدالحسنالديوانية

صبيحه عبدعلي مراد هاشمالديوانية

حياه خطارضياء سامي عبدالديوانية

كريمه صالحمنصور حبيب عبدالكاظمالديوانية

فاطمه يوسفوسام نعمه جاسمالديوانية

عليه عظيمجعفر جاسم حمدانالديوانية

يالديوانية ساهره عبيدكرار كاظم ناج 

ليل عيىسجالل كامل داودالديوانية

ن شهيدالديوانية حليمه حمزهدريد حسي 

يعلي حسن هاديالديوانية
افراح جوبن

ابتسام كاظممرتضن فيصل مايحالديوانية

حليمه كريمعباس رحمن جبارالديوانية

نعيمه كاظماحمد صبار شعواطالديوانية

نعيمه كرم هللاحيدر كتاب تايهالديوانية

نجمه عبداالمي زيد حمادي دوي    جالديوانية

زهره جاسمكاظم جابر امانهالديوانية

كفايه فارساورنس عبداالمي  نارصالديوانية

نجمه عبدكريم عمران موشالديوانية

ن دخيل عبدالزهرهالديوانية فاطمه عبيسعبدالحسي 

صبيحه عبدعليوالء عقيل جميلالديوانية

نوفه جبارهعلي عنون شطنانالديوانية

ى كاظمفارس علي جاسمالديوانية بشر

شفيقه فليحمسلم محمد عبدالرضاالديوانية

يالديوانية هديه حمراويمذري شكبان ناج 

صفيه عليسمي  كريم عبدعليالديوانية



وحيده عبداالمي باسم محمد مرزهالديوانية

بدريه حنجوجعباس عبدهللا غاليالديوانية

 عليالديوانية
ن زهره جبارهعبدالكريم حسي 

عليه عاجلعالء عبد جاسمالديوانية

ن عبدالديوانية حمزيه سلمانرائد حسي 

يعلي كاظم عزيزالديوانية نجاه ناج 

بخيت جيادحيدر عالل عكضالديوانية

ن عزامالديوانية منته ردامملكي عبدالحسي 

ليل كاظمضياء حسن عبيسالديوانية

كريمه عبيسمسلم عبدالكاظم وحيدالديوانية

جميله شناوهعلي محمد كاطعالديوانية

حمزيه هاللنبيل محيسن هاللالديوانية

اسيا ناظمضياء جاسم محمدالديوانية

فاطمه كاظمعباس كامل مي الديوانية

جنديه غازيسوادي كاولي كسارالديوانية

نابراهيم سعيد شكرالديوانية سكينه حسي 

عليه نارصعلي كاظم عبيدالديوانية

فوزيه خضي عالء جواد كاظمالديوانية

شكريه شاطيفرحان عباس كحيوشالديوانية

وفاء كاملاحمد رعد حبيبالديوانية

وزيره محمدسعود جبار كاظمالديوانية

فريال فنطيلمحمود شاكر زغي الديوانية

وحيده كاظمفهمي عبدالحسن مسلمالديوانية

امل محمدليث محمد عبدزيدالديوانية

حسبه محسنعصام جبار محمدالديوانية

يالديوانية
ن راضن قسمه عباسلفته حسي 

حسنه عباديحسن علي عبدالخرصنالديوانية

نوريه عباسعماد عوده نارصالديوانية

نضال كاظمسجاد جعفر عبدالديوانية

حليمه جفاتمحمد يحب  جيادالديوانية

حياه حسنعائد جاسب عبودالديوانية

لميعه جبارحسن ثامر يارسالديوانية



حكمه غيالنعمار عباس عيدانالديوانية

غنيه جاسمرزاق فالح حمزهالديوانية

زينب حسنمروان ارحيم اسودالديوانية

ن امانهالديوانية سليمه عبدكرار حسي 

فهيمه خضي سعيد حاكم طويميالديوانية

سعديه مسلمعمار محمد عليالديوانية

يالديوانية
 علي هابن

ن هدى رزاقحسي 

حليمه عبدهللااسعد هادي لفتهالديوانية

بلقيس عماربهاء صبجي سالمالديوانية

انوار نورعمران عماد كاظمالديوانية

نالديوانية سعيده نفيسابراهيم عزيز حسي 

اشواق ديوانمرتضن محمد زغي الديوانية

كواغد عبدقاسم جابر بعيويالديوانية

وعاياد جواد كاظمالديوانية ن ه كين سعي 

وجوده حوتهحسام نارص كشاشالديوانية

صبحه بديويعلي رحيم وذاحالديوانية

حفاره جابرصباح طوير كرمونالديوانية

سليمه عيىسيوسف ناهي عبدزيدالديوانية

ن عالء حميدالديوانية اقبال دريولحسي 

امل حمزهمقداد عبدالكاظم مزهرالديوانية

واجده شاكراحمد مصعب مهديالديوانية

جنديه يارسامجد حبيب طعيمهالديوانية

اقبال هاديعلي قاسم مشحوتالديوانية

فطيمه عبدزيداسعد جليل عبدالديوانية

نالديوانية ن مجيد عبدالحسي  جميله سايرحسي 

فريده عبدعمر سمي  عبدزيدالديوانية

شكريه حسنعلي شهيد مهديالديوانية

هاديه عباديفهد شالكه فدعانالديوانية

يحمزه عبدالهادي كناويالديوانية
ه حاشر مسي 

ن صالح فهدالديوانية رجاء عجميحسي 

ثالثه جبارجبار تركي عبيدالديوانية

فخريه حمزهوسام كاظم عبدالزهرهالديوانية



ن عالوي حسنالديوانية نحسي  زينب حسي 

رحيمه زغي رائد اسماعيل عايزالديوانية

ماجده بشانكاظم باسم محمدالديوانية

وداد عدنانفراس سليم عوادالديوانية

ن محمدالديوانية صيامه تركيعلي حسي 

ن عباسالديوانية ثمينه بدرثناء حسي 

يالديوانية جليله هاديوليد نوري خي 

جاسميه جابراحمد صادق وردالديوانية

يمحمد زعال قايدالديوانية
كريمه شابن

نمحمد ملزوم كاظمالديوانية عليه حسي 

غنيه راهيصادق كريم خويطالديوانية

وهره نارصمحمد منديل ناطورالديوانية

سعديه كشاشامي  محسن فرهودالديوانية

ه عوانشذى علي عباسالديوانية امي 

فوزيه جدعانعبدهاهلل حاكم كاملالديوانية

وهيبه عكموشهاشم هنيدي كاطعالديوانية

غازيه جاسممحمد بدر سعدونالديوانية

مائده محمدعاصم هاشم نعمهالديوانية

بلوه جي رحيم رهيف محانالديوانية

حمزيه صاحبفؤاد حمزه عطيهالديوانية

ساجده تركيزمان عبد سميحالديوانية

نسمه عباسسعد عبدالكاظم جيادالديوانية

حياه لفتهعلي جبار مليحالديوانية

فاطمه كريمرسول فرحان حاتمالديوانية

صوليه عبدسيف نعمه جي الديوانية

امينه هويديحيدر غانم منديلالديوانية

ي شياعالديوانية سعديه جريوحسام مي 

ناحمد هاشم حميدالديوانية فاطمه حسي 

نجيحه كدررحيم منصور حسونالديوانية

عليه مطرودفالح يونس منيفالديوانية

صالحه كاطعحسون جوده حسونالديوانية

جاسميه نارصامل عالوي غريبالديوانية



نالديوانية كريمه جبارباقر يونس حسي 

نديمه وحيدباسم محمد حنونالديوانية

ب صبيحالديوانية وزيره عبدخالد دهي 

كريمه هارفوسام غازي بايدالديوانية

تسواهن خاويحبيب عدنان عطيهالديوانية

نجيته غليمبالسم عواص مجليالديوانية

رحيمه عليسجاد هادي عطيويالديوانية

ي شنباره حمزهالديوانية
قنده فليحمنجن

سلوى غانمحسن جميل جاسمالديوانية

وحيده جابرثامر صالح موجدالديوانية

نالديوانية ابتسام عباستكليف علي شاهي 

 علي عبيسالديوانية
ن مديحه حزامحسي 

فضيله مزهرمحمد شاكر فيصلالديوانية

نجوه حنونقيس تكليف عبدالديوانية

ن لفتهالديوانية فاطمه جبارميثم حسي 

زكيه شدهانعالء فليح روميالديوانية

رحمه سلمانحيدر قاسم اعنادالديوانية

نجاه رسحانعمار صاحب شمرانالديوانية

حكيمه كاظمعلي سوادي هلوسالديوانية

مله مهديقاسم عامر عبدالديوانية

ن جودهالديوانية ياحمد ياسي 
صبحه دربن

نهيه حسنحسام كاظم زرزورالديوانية

نالديوانية حميده جاسمهيثم نوماس حسي 

ريمه حسنعلي قحطان سلمانالديوانية

كفايه شتيويعقيل جبار الويالديوانية

ن حمزهالديوانية بدريه عبدزيدعلي حسي 

عليه مايعوليد هاشم دخيلالديوانية

رهاب شناوهكامل مايح كاظمالديوانية

بزهي مايععلي جابر كنادالديوانية

سليمه محمدحسن علي حسونالديوانية

بهره كاظممحمد عبيد محمدالديوانية

جاسميه حمزهاحمد صاحب كاملالديوانية



سهيله عباسعلي محمود شاكرالديوانية

سلوى زغي علي كاظم حمزهالديوانية

وحيده زغي محمد عبد نارصالديوانية

عزيزه هذابخلف عباس محسنالديوانية

فخريه مطرنجاح سامي كريمالديوانية

 تركي جاسمالديوانية
ن شمسه نارصحسي 

ن خالد سلمانالديوانية ى ورشحسي  بشر

فيهن حرينمحمد ضعيف مهديالديوانية

جوزه فاضلكاظم راهي مجليالديوانية

شنه عبودضياء عباس مجيدالديوانية

قاهره حاتمعلي جليل عباسالديوانية

مرزوكه غانمبشي  حمزه بستانالديوانية

سهيله هالوياكرم محسن كريمالديوانية

ماهيالديوانية نجيه عنادميثم كاظم رسر

عزيزه مانعفاهم محمد جبارالديوانية

صبيحه عليويمهدي عبدالحسن حميديالديوانية

يزي مزهرمهدي صالح حسنالديوانية

يالديوانية
ن حنيش راضن نمعي  سليمه حسي 

رزيقه غاليرياض قائد رحيمالديوانية

شوريه لهواكسعد حران عبدالحمزهالديوانية

حكمه بعي سالم رحيم رطانالديوانية

واجد عتوانعلي عواد جويرالديوانية

صبيحه اسويدنارص نعيم مهديالديوانية

مكيه هاشمعقيل طالب عبيدالديوانية

 علي صكبانالديوانية
ن نرصه عباديحسي 

ندى سعيدسيف اسعد عبدالحميدالديوانية

حكيمه كاظمكرار حامد ابو سويفالديوانية

دوله زبرعناد دالي عليالديوانية

حرابه عبدعلي رسول فليحالديوانية

ي جابرالديوانية
فخريه مشهولرعد راضن

زهره جالبحسام جعفر هاشمالديوانية

رغيده طهمازراهي حمزه كاطعالديوانية



لطيفه مهديحسن ابو شنات حريشالديوانية

نحبيب راشد حمزهالديوانية حمزيه حسي 

ي شاكررضا جواد كاظمالديوانية
ن
كاف

نحامد حاتم عبدالحسنالديوانية نجيه حسي 

وجده ابوالهودعقيل محمد حسونالديوانية

عالهن شحتولعباس سعيد نارصالديوانية

حمزيه كريمامي  شالكه جبارالديوانية

سناء منديلوفاء رزاق عيدانالديوانية

سعيده سواديعباس شنجار مزهرالديوانية

نعيمه مايعقيس كاظم فنيخالديوانية

صبيحه محمدسعيد فاخر ماجودالديوانية

سجوده عباسكرار شاكر حامدالديوانية

نالديوانية  عبدالعالي عبدالحسي 
ن كتبه دخيلحسي 

غنيه عبيدقضي فيصل شهابالديوانية

ي جابرالديوانية سكونه رصي    عسالم لهيب 

دوالبه عبداالمي مصطفن حمود حمزهالديوانية

يالديوانية ورده مشكورمسلم كناوي ناج 

عجيبه دكمانعلي كاظم دوينالديوانية

يالديوانية
زهره عليثامر جبار راضن

رجيحه شاكرعلي رحمن عبيدالديوانية

زهره ناهيعالء راشد جاسمالديوانية

كميله دايخمحمد حسن عجيلالديوانية

رزيقه رميحكريم جون ثلجالديوانية

فله عبداالمي محمد حمودي ارحيمالديوانية

شكريه ابو الشوتقاهر شوين فاضلالديوانية

رضيه عرواشايهاب خالد هاشمالديوانية

جنه عليعبدالرضا عبدادريس مدلولالديوانية

زكيه عطيهحيدر عامر كريمالديوانية

طلبه جي هاتف جاسم عبدالرضاالديوانية

ن صاحب شمرانالديوانية نجاه رسحانحسي 

ن كاظمالديوانية كمله خرصنصالح عبدالحسي 

فاطمه عبدالزهرهفالح احمد جاسمالديوانية



وفيه منصوراحمد حميد شاكرالديوانية

سعديه هاديوهاب شاكر حسنالديوانية

ردافه عبدالرضاعباس حيدر حسنالديوانية

علي فاضل كاظمالديوانية
ن مهديه حسي 

ى عوادنصي  رعد معارجالديوانية بشر

مليحه كاظمماجد حميد عباسالديوانية

نالديوانية ليله كاظمعلي حسن شاهي 

بسعاد جفاتبشار عبدالزهره عبيدالديوانية

ي كاظمالديوانية
حميده عبدالكاظماحمد راضن

ن شيالالديوانية رحيمه درويشانمار حسي 

زينب مزهرعبدهللا تكليف كاظمالديوانية

فوزيه يارسماهر علي نجمالديوانية

حمزيه عبدنوركرار رسحان جرابالديوانية

بدريه مرهجفاضل سعيد طعمهالديوانية

سليمه فرهودهادي كاظم يعقوبالديوانية

نالديوانية ه جي سلمان علي حسي 
بير

كظيمه فيلياثي  محمد فليحالديوانية

ياحمد رحيم عطشانالديوانية احالم بلج 

فاطمه زغي عباس سوادي عبدالديوانية

نهيه حمزهمرتضن حزام بيوضالديوانية

علي كريم شناوهالديوانية
ن سكنه عبدالحسي 

ن فاهمالديوانية حليمه كاظماحمد تحسي 

هوده حمزهعلي عمران عبدالرضاالديوانية

نكاظم عويد حسنالديوانية نجمه عبدالحسي 

شدهه جليبكريم حمود عيىسالديوانية

بلخش جي قاسم دعي  بريسمالديوانية

عجيبه عزامخرصن كاين كمنالديوانية

كريمه عيدانعبدهللا صالح حسنالديوانية

فلحه سلمانعالء شهيد كباحهالديوانية

هعبدهللا صبيح عرينالديوانية ليل ابوشخي 

احالم سواديعبدالمنعم رحيم صاحبالديوانية

كريمه صاحبرسول جبار كاظمالديوانية



عزيزه مالكحاكم عباس نونالديوانية

زهره جالبجميل جبي  كحيطالديوانية

افراح وحيدحيدر حسن تاليالديوانية

شهيه فليحسالم كاطع عبدالديوانية

حسنه عبدعليوليد خطار كاظمالديوانية

فليحه عبداالمي سالم هادي حنونالديوانية

كواكب كاظمماجد احمد عبيدالديوانية

ازهار محمدنور حميد مجيدالديوانية

فضيله محمدمحسن شيحان عبيسالديوانية

هيله جبي عبدهللا نعمه جوادالديوانية

حياه طعيمهذوالفقار محسن كريمالديوانية

عليه فرحانهيثم عواد هاديالديوانية

حويه كاظماحمد عبدالعباس عبيدالديوانية

زهره رسولاحمد حبيب نزالالديوانية

سعديه نبهارعلي عبدالحسن زغي الديوانية

ام علوان حمدعلي زغي  تومانالديوانية

ن كاظمالديوانية شدهه خشانحيدر عبدالحسي 

حمزيه حميدحبيب عايد سلمانالديوانية

ناكرم صياد غزايالديوانية هاشميه حسي 

سهيله جي حسن جوده عبدهللاالديوانية

هوله عوارهطالع شاطي حلكانالديوانية

نقليه عبدعليعالء حسن شمرانالديوانية

نوفه مداغياحمد فاهم محمدالديوانية

نرعد فيصل يارسالديوانية صبيحه حسي 

بدريه غافلرزاق علي جي الديوانية

جاسميه محمدفيصل حمزه عليالديوانية

مبن عبدالكريمكرار عالوي عوادالديوانية

ن سعيدالديوانية نعيمه يوسفمني  تحسي 

ي راشدالديوانية
لميعه رشيدمحمد ماضن

ي عبدالديوانية رتيبه عزيزسجاد صخي 

نالديوانية طعيجه غازيفايز كاظم حسي 

يالديوانية
ه تواليحسن قاسم راضن امي 



نالديوانية لقاء وديعاالمي  ازهر حسي 

ن كطوفالديوانية ومعالء حسي  نجاه رسر

طرفيه رسنصالح شناوه حسنالديوانية

نالديوانية صبيحه محيسنعبدهللا جبار عبدالحسي 

كاظميه بالسمحيدر كريم عبدالديوانية

فطوم موهرسمي  خزعل ديوانالديوانية

جميله عبيدنايف كاظم كنادالديوانية

فضيله مزهرعلي كامل بلكتالديوانية

بتول جواداسعد شعالن سكرانالديوانية

غليوه نويهعايد جاسم رسبيتالديوانية

نالديوانية فريال عبدالحسنناظم عدنان حسي 

خوله فليحكريم جوده خماطالديوانية

عليه محسنمحمد فوزي كاظمالديوانية

خديجه هاشمعلي رضا فليح حسنالديوانية

هدله رضاهيثم صالح عبادهالديوانية

قبيله واليامجد علي نجمالديوانية

 علي جالبالديوانية
ن نحسي  ليل عني 

غديره شهيدتكليف غاوي عيدانالديوانية

عبود مجلي محمدالديوانية
ن سكينه مشي 

رحيمه عباسابراهيم جاسم محمدالديوانية

يباسم عكموش ساجتالديوانية
زوينه هوبن

دخيله صالحمهدي عليوي ابرازالديوانية

ن حرانالديوانية كطعه عبيدطالب حسي 

سناء حمزهموش يوسف عبدهللاالديوانية

قسمه كشاشحسن جلوب جوالنالديوانية

ن غالب سلطانالديوانية يشى شنشولحسني 

حدهن كسارمرتضن صالح ظاهرالديوانية

ناقله عباسامي  سلمان حمزهالديوانية

حكمه تويلينعيم جورج حسنالديوانية

ن عبدهللاالديوانية دوخه طهمازعلي عبدالحسي 

كريمه كاظمفرحان حمود عائدالديوانية

سناء كريماحمد محمد فليحالديوانية



يالديوانية ن باج  كريمه هاشمحيدر حسي 

نعيمه عبدمصطفن جبار يارسالديوانية

جميله ناهيمني  عبيد نارصالديوانية

كميله بدروسام كاظم مجباسالديوانية

يه سدخانحيدر علي سلمانالديوانية صي 

مائده منديلحيدر كاظم صاحبالديوانية

برقيه شمرانقاسم شعالن عبدعونالديوانية

حوري شعالنعباس شمران عبدهللاالديوانية

ن رضا عبادالديوانية نحسي  عائده عبدالحسي 

انتصار بلكتساجد فتالوي عباديالديوانية

ورده خضي نصيف عجه مزهرالديوانية

دبيله قواترائد رفيع صهيلالديوانية

دهوه غاليجبار سلمان اجهيليالديوانية

جاهده صاحبعهد حنون مطرودالديوانية

حكيمه جاسمسجاد عبدالستار حسنالديوانية

توي  هه عبادعلي عواد فليحالديوانية

نجيحه طعيمهفيصل كاظم ادخيلالديوانية

زهره هاديمحمد هاتف تركيالديوانية

ننعيم ساجت صياحالديوانية هويه حسي 

سكنه كاظمرضا عبدهللا زنجيلالديوانية

ليه مدلولسلمان عبد نغماشالديوانية

عليه محمدسجاد حمزه عبيدالديوانية

نالديوانية وفيه ظاهرحسن راجح حسي 

كميله امانهحيدر كتاب خلخالالديوانية

يالديوانية
نبيهه حسنعقيل حمزه راضن

انتصار رحمنحمزه حافظ كطرانالديوانية

ه سلطانحيدر عطيه عبدالديوانية جسي 

رسميه عبدالرضاليث شهيد عبدالرزاقالديوانية

قبيله حمزهعلي جواد عليالديوانية

حسن كاظمعباس مارد عبدالديوانية

يه محسنعالء عباس حسونالديوانية خي 

فخريه خضي عمار داخل زحيلالديوانية



ن جبارالديوانية ه جنديلسالم حسي  سمي 

سعاد محمدمسلم عباس تركيالديوانية

فليحه كاظممصطفن كامل كنانالديوانية

هالله كزارحسام فرحان مدبالديوانية

علي هاشم بعيويالديوانية
ن نجاه حسي 

فخريه عبدالحسننعمان غازي مجيالديوانية

رجاء مظلوممرتضن صادق عبدالديوانية

ساجده عبدعلي منهي عيىسالديوانية

تركيه محمدحيدر غدير ثجيلالديوانية

فريده عبدعليعدي سواد عكلهالديوانية

بهيه كريمموش نبوش خزعلالديوانية

يشه لهيدمرتضن حسان نعمهالديوانية

هانرسول هويدي درينخالديوانية عليه رسر

ن امانه كاينالديوانية وحيده كاظمحسي 

ن هديب مطرودالديوانية صفيه حليمحسي 

عيده جاسمكريم عبدالكاظم عبيسالديوانية

يالديوانية تقيه جميلضياء رزاق حرب 

يالديوانية
فطيمه مهديمرتضن مالك واشر

فلحه حسنرياض حريب سعيدالديوانية

بدريه خنيطلكريم اجحيل كريمشالديوانية

نعيمه محمدثائر داخل غضبانالديوانية

فاطمه جباربشي  غافل دعيمالديوانية

شكريه عبدعقيل جبار عبودالديوانية

ه طاهرنذير حاكم عبيدالديوانية سمي 

يالديوانية
سعديه عبدالزهرهاحمد محمد حسوبن

قبيله واجدصدام سوادي رمانالديوانية

ن غانم حماديالديوانية عليه محمدحسي 

ي خضي الديوانية
بلبله وليدحامد باشر

فضيله عبدعلياحمد سعد ظاهرالديوانية

دنيفه حسنقيس جاسم رصايالديوانية

نشيده بواكثجيل عناي كاطعالديوانية

زينب جميلمحمد علي طالبالديوانية



علي جميل عباسالديوانية
ن امل حسي 

ن عوده جبارالديوانية شكريه عنونحسي 

شكريه حطحوطحميد سوادي ابوهودهالديوانية

نديمه خطارحبيب عباس هاديالديوانية

دله محيسنشالل زامل زختارالديوانية

كنه رشيدحامد عبدهللا طريرالديوانية

غاده محمدحاتم كريم عودهالديوانية

ن غازي كحطالديوانية كريمه خليبصحسي 

نعيمه ساجتامي  باسل مرتطنالديوانية

حكيمه جي كرار محمد حلوالديوانية

واجد نجمعلي هاتف عزيزالديوانية

فريده لفتهعلي عبدالواحد جوادالديوانية

نعيمه رحيماحمد مجيد عبيدالديوانية

سليمه عطيهمحمد عبدالرضا كاظمالديوانية

حدهن صكبانخضي  صغي  شمرانالديوانية

نحيدر عوده منذورالديوانية فخريه حسي 

ه حمزهصفاء يارس عبيسالديوانية جي 

جمجم جودهسعد علي جخمالديوانية

جواده شنورجوان اعبيد مهيديالديوانية

يالديوانية ظلمه سلطانسعد عذاب باج 

نجاسم رحيم لفتهالديوانية رحيمه حسي 

دوه غياضتمامه عبدالحسن فرحانالديوانية

ركيه جي فليح حسن حسونالديوانية

ساهره عسكركرار مالك رحيمالديوانية

لهيده حسنحيدر عباس رصي    عالديوانية

نرعد عبدزيد وحيدالديوانية عنيه حسي 

فضيله عبيسماهر عباس لهمودالديوانية

عطيه محمدحمزه جبار مرانالديوانية

نوريه نجمعامر فاهم مطروردالديوانية

رقيه عطيهنجم صبار عجيلالديوانية

اقبال عبدرباطزيد طارق حراميالديوانية

ه جسوممحمد فهد عطيويالديوانية سمي 



غازيه ساجتوليد عذاب خشانالديوانية

ن كاظمالديوانية قبيله طاهرعبداالمي  عبدالحسي 

زياده ضايفهالل خليف ثجيلالديوانية

ه جهادواثق عبدالحمزه ادويشالديوانية جبي 

خاتونه عبودراهي عبدالعالي كاظمالديوانية

سهاد فهدقاسم فليح حسنالديوانية

شكريه محمودعلي شمران محيسنالديوانية

نوره سواديحيدر نارص سواديالديوانية

بتول عبداالمي رضوان عاد عبدالديوانية

فوزيه محانامي  ظاهر حبيبالديوانية

يالديوانية
سعديه منديلاحمد درويش شمجن

شيخه عبودعلي عباس هدادالديوانية

غزاله وروشمطر بايش رسبوتالديوانية

زهيه فليحارشد كامل شهدالديوانية

ن لعيصالديوانية فاطمه حبيبحسام عبدالحسي 

زهيه عبيدمسلم عزيز كاظمالديوانية

حسنه محمدامجد غالب عودهالديوانية

شكريه عكلهحيدر جاسم محمدالديوانية

يزهره عبود شهيبالديوانية
فضيله حسوبن

يزينب مهدي شهيبالديوانية
سعديه حسوبن

ن كاظمالديوانية امينه شاكرعلي حسي 

ايمان كاصدعلي محمد هاديالديوانية

شده عبيدعويد عبدهللا عبدالديوانية

وفاء حسنمحمد احمد حسنالديوانية

عزيزه محلصباح خلوهن جي الديوانية

طليبه كريديرشوان توفيق كاظمالديوانية

عليه عايشاحمد قاسم عباسالديوانية

قبيله عبدحسن محمد عزيزالديوانية

ي كشاشالديوانية
حدوره عنادنارص جنابر

ن عبدكتابالديوانية فاطمه وشيحعلي ياسي 

قسمه دفارفالح زواد مطرالديوانية

يه صاحباحمد حمزه عبدالديوانية صي 



سويده تويليحمود علج طويرشالديوانية

بخيته كاظمعامر موش بصيصالديوانية

ن شاكر ابراهيمالديوانية جواده كاظمحسي 

نالديوانية كمره حمزهوطبان مالك حسي 

صبحه عبدالسادهابراهيم علي جوادالديوانية

ن حمزه كاظمالديوانية تركيه جبارحسي 

اقبال عباسذياب حمزه كاظمالديوانية

لرسميه زيادمحمد جبار هندولالديوانية

خديجه عودهاامي  سالم كريمالديوانية

حمزيه عاجلرامي كتاب حمزهالديوانية

سعديه فاضلساجد عايد حسنالديوانية

ه دفاراحمد كاظم عجهالديوانية بشي 

هيام فليحامجد شفيق صالحالديوانية

ه جاسمحسن جاسم عودهالديوانية نصي 

ن جاسمالديوانية رضيه كاظمحيدر حسي 

ن معن ردامالديوانية شكريه صالححسي 

يشه يارساحمد قاسم عوادالديوانية

شكريه عبدهللامحمد رحيم شخي الديوانية

رحيمه عبيدعامر هادي واليالديوانية

يالديوانية
مديحه صالحصدام صويل راضن

ي صباحالديوانية احمد عبدالنب 
ن رهيه حسي 

نوال هادياحمد عامر صالحالديوانية

نوال هاديرعد عامر صالحالديوانية

نالديوانية يه خميلسعد عزيز حسي  صي 

 كاظم عليالديوانية
ن بهيه عبيسحسي 

سهام قاسممحمد هادي جوادالديوانية

نعامر حسن ذربالديوانية قبيله ياسي 

غازيه جاسمسعد طاهر دريسالديوانية

نالديوانية  حمزه حسي 
سالمه حسنمصطفن

جميله مجيحسن عبدالهادي شعالنالديوانية

بنيه مكلدنعمه كاظم رهنالديوانية

هيفاء عبداالمي سعد بندر حمزهالديوانية



يه سالموسام فرحان محسنالديوانية صي 

راجحه كريمعقيل جواد كاظمالديوانية

ن حبيب عبدالديوانية رجاء عبدالرسولحسي 

يالديوانية
فطومه حاتمحسن محمد راضن

ليل عبيداحمد ظاهر احمدالديوانية

صجومه خشانبلكن علي جبارالديوانية

قاهره كاظممحمد هالل كريمالديوانية

نضال راشدرياض هادي مطشرالديوانية

رحيمه حاكمستار عالوي كاظمالديوانية

وفاء عبدهللاحسن عدنان عباسالديوانية

حكمه كزكوزحيدر فاهم حبيبالديوانية

نحسن جابر شنونالديوانية رسميه عبي 

نمحمد نوري هاشمالديوانية خديجه حسي 

التفات عبدمصطفن وليد عبدالهاديالديوانية

ن يوسف خضي الديوانية مكيه عبدعبدالحسي 

دره صكبانعظيم صاحب موجدالديوانية

ي عبيدالديوانية
ن
وحيده مجهولعادل كاف

فطم مشجلحوراء فاضل جودهالديوانية

سليمه حسنصفاء معاهلل جاسمالديوانية

خميسه ابراهيمحيدر فخري بريسمالديوانية

حريمه صالحكرار عمران كاظمالديوانية

وداد سعيدسجاد عاصم كاملالديوانية

حسنه مويشعدنان نارص عباسالديوانية

زكيه حاجمجليل عباس نعمهالديوانية

صوغه كاظمرياض حطحوط حاجوزالديوانية

ندى محمداحمد صالح عبدالديوانية

وحيده بلكتعبدالباري نعيم عاجلالديوانية

قسمه حيابحيدر جعفر كريشالديوانية

يه حمدرسول كاظم عبدالرضاالديوانية خي 

سليمه حسنامي  سامي عبدالديوانية

يشى حامدزيد حامد حبيبالديوانية

يه جحاتعالوي داخل مصنعالديوانية صي 



وحيده بلكتجاسم نعيم عاجلالديوانية

ي عودهالديوانية
نهيه جودهسلمان ناشر

ن حسابالديوانية فوزه تركيعباس حسي 

ه محسنكاظم محمد حموديالديوانية سمي 

ي حاكمالديوانية سعديه جاسمعمار صي 

سليمه هويديرحيم محسن حسنالديوانية

سفحه حسونحمزه فليح ناظمالديوانية

ي دعبوشالديوانية
عليه هاديماهر حسوبن

يفليح حسن جيادالديوانية
حسنه كباشر

ن هادي صالحالديوانية صالحه فليححسني 

ه عبدالكاظملؤي سعيد عبدالكاظمالديوانية جي 

هديه يارسجابر عجيل راشدهالديوانية

كوره صايمرسم جحيل مرهجالديوانية

بتول كريمفراس مهدي دحروبالديوانية

امنيه كاظمعداي اركان عليالديوانية

مريم ساميسمي  رسحان حسونالديوانية

حسنيه عنيدعلي نعيثل جودهالديوانية

ن فرحان عالويالديوانية شنينه كاظمحسي 

زهره علوانمحمد ظاهر مطشرالديوانية

اسعيده وليصفاء علي هاديالديوانية

يالديوانية يسالم جبي  راج  فضيله راج 

غنيه ظاهرميثاق حميد عبدالديوانية

ن جابرالديوانية قسمه طيارهبه حسي 

نجيبه محمدسهيله علي حسنالديوانية

حرشه متعبمحمود مهدي عطيهالديوانية

ساميه بحتمحمد سالم عبدالديوانية

هيفاء مهديحيدر كريم عبدالحمزهالديوانية

عجميه شاكرفاطمه راتب كاظمالديوانية

صبيحه حميداياد حسن كاظمالديوانية

غنيمه ابولولعباس حمزه محمدالديوانية

ن عبدالحميد عباسالديوانية حمزيه عبدحسي 

نالديوانية سليمه حاكمامي  مجيد حسي 



سهامه جبارزهره عاجل حمودالديوانية

سليمه كاظماحمد كاظم عبيدالديوانية

ن حامضالديوانية خشيفه غاليحسن حسي 

سهام عبدعونحسن حمزه كرتولالديوانية

انعام فاهمحاكم شاكر عبدالسادهالديوانية

ذكرى وحيدمصطفن كامل سايرالديوانية

ميعاد زغي حسن عاد خضي الديوانية

يبشي  حامد خفيفالديوانية
صبيحه ثابن

نعيمه جوادحيدر علي عبدالديوانية

شكريه عردحسن عطيه حمودالديوانية

خساره خرصنباسم لفيف رميضالديوانية

هيله نحمعالء فالح حسنالديوانية

غاليه جي ربيع عباس ساجتالديوانية

نالديوانية ن حميد عبدالحسي  صفيه مجهولامي 

ن جليلالديوانية سهيله فاضلمحمد ياسي 

نالديوانية ي كاظم حسي 
دوحه كاظمحسوبن

مديحه هاللمحمد رهيف عبدالديوانية

حسنيه كاظمقاسم جبار ناهيالديوانية

فوزيه عبدوالء جواد جاسمالديوانية

احالم حنظلانور عدنان عبيسالديوانية

فخريه ابراهيمعبدهللا غشه عوادالديوانية

زهره خضي هادي داخل لفتهالديوانية

كونه طويراحمد شالكه جاهلالديوانية

صبيحه تكليفمحمد فارس ريكانالديوانية

حمزيه عليداخل عبد خطارالديوانية

ه جباراحمد عطيه كاظمالديوانية سمي 

بدريه عباديمحمد اسماعيل هلكانالديوانية

واجد دايخيحب  هادي عجيلالديوانية

امينه حمزهبهاء رحم بتورالديوانية

يوليد حبيب هاشمالديوانية شالله ناج 

نرضا رحيم حمزهالديوانية سهام عبدالحسي 

ن مشعبالديوانية كلفه نفاعاحمد حسي 



موزه عباديقاهر جابر سلمانالديوانية

مديره لطيفصفاء محسن كاظمالديوانية

ام صالح جعازنعيم اليذ فنجانالديوانية

ه هاديصائب تركي خرموشالديوانية سمي 

خرمه سلمانعباس حسن سلطانالديوانية

حيمه نجمنوري صبيح لفتهالديوانية

يه خلفكاظم حمزه غاليالديوانية جي 

سليمه حسنهادي عبدالمهدي شدهانالديوانية

 علي مرادالديوانية
ن زينب رشيدحسي 

رسميه فرحانعالء شاكر مرزهالديوانية

نامي  اسماعيل كاظمالديوانية وحيده حسي 

يالديوانية فالك غميدكاظم درب حب 

حياه عبدالزهرهاديب عبدالباري عبدزيدالديوانية

نالديوانية شكريه علكفاضل عبدعلي حسي 

ن جي  عيدانالديوانية شمسه جودهحسي 

نالديوانية كشيشه مرادراتب كاظم غي 

نسيه عمرانرضا طالب لفتهالديوانية

يكاظم عبدالزهره مكسورالديوانية مرزوكه حرب 

مشتهايه صايلاصالح امراد حلواصالديوانية

يه فاضلمحمد كاظم محمدالديوانية صي 

ن محمد بديرالديوانية حميده رعيدحسي 

كاظميه زغي ثائر موش شعواطالديوانية

ن محمد حسنالديوانية يحسي  زهره درب 

تركيه حسنعلي سوادي سلمانالديوانية

نجاه سعيدزيد كريم موشالديوانية

نالديوانية طرفه حسنعلي كوين عبدالحسي 

فاطمه كاظمحيدر مجهول حرازالديوانية

يعصام رزاق رهيفالديوانية
ابتسام راضن

يالديوانية
اغنيه عبدقاسم كاطع ماضن

نالديوانية رسليه رحيلخالد عبدهللا حسي 

فليحه عبدهللااحمد جميل حمزهالديوانية

علي نوح عبدالديوانية
ن حصيله حسي 



 جبار عبدعليالديوانية
ن فرحه يارسحسي 

هميه عيساويعبدهللا جاسم عتيويالديوانية

زينب جابرعلي منصور داليالديوانية

فطيمه حسانصاحب جوده فرحانالديوانية

سهام كاظممحمد علي جوادالديوانية

عكشه حسناسماعيل عبادي شوجهالديوانية

فطيمه عبدالحسنجميل تكليف عبدهللاالديوانية

ي موشالديوانية
كظيمه راهيمشتاق راضن

ن عباس عزيزالديوانية رغيده عبدحسي 

بدريه حسونعلي عبدالمحسن عبداالمي الديوانية

ليل عطيهلطيف كاظم مهديالديوانية

نعادل هاشم عبدالديوانية عليه حسي 

ناهده مجليكرار لطيف كشاشالديوانية

سهام حسنعلي فليح حسنالديوانية

عليه عودهفرحان حذراوي جي الديوانية

سهام طارشعالء عماد حسنالديوانية

هوده خيونهاشم خليل ابراهيمالديوانية

رهيه كاظمجمال محمد عبدالعباسالديوانية

نحيدر ثجيل شالكهالديوانية فاطمه حسي 

عطيه كريمايوب مهدي خطارالديوانية

بسهن جبي شفيق غافل روي  هيالديوانية

ن جي الديوانية جميله عاكولعالء حسي 

زهره كاظماعالن عبد اعطيهالديوانية

افراح كاظمعلي حسن جاسمالديوانية

نعيمه سلمانخليل زعباط عبدالديوانية

ن جي الديوانية كريمه يارساحمد عبدالحسي 

فطم سعدونرعد جاسم حنتوشالديوانية

عببده صالحجمال مشهد نعيمهالديوانية

ن عبدهللا مجيدالديوانية احالم سالمعبدالحسي 

يغالب دريب شنويرالديوانية ورده عبدالنب 

 هربود دليالديوانية
ن بحريه خطارحسي 

سجوده ابوشنعمصطفن كريم عيدانالديوانية



ن قاسم عباسالديوانية نصار مكيهحسي 

ليل عليويعبدهللا حسن ظاهرالديوانية

ساهره عبدالحسنمحمد حمزه عليالديوانية

ن سلمانالديوانية نهيثم اصحي  اسعيده حسي 

مدامه جبارراسم عبيس ابوديهالديوانية

رسميه حطحوطمصطفن ساجت زويدالديوانية

شكريه عبودحمزه بلكت عبدالعواديالديوانية

تقيه جبارفليح حسن هنونالديوانية

ربيعه زغي فاخر كاظم عبدالزهرهالديوانية

ن كاطعالديوانية غنيه عليقاسم حسي 

يالديوانية
كريمه هاديماجد كامل حسوبن

نلطيف هادي دوهانالديوانية مديحه حسي 

بدريه حاويمالك علي واليالديوانية

فطم هاديياس محسن مرزوكالديوانية

نضال جبارحمدان سعيد جويعدالديوانية

احالم كريممحمد قاسم جحيلالديوانية

زهره جالبرضا جبي  كحيطالديوانية

جميله ملوحاحمد حنان نعمهالديوانية

يكريم محمد اكريمالديوانية
نعيمه راضن

رسميه ثامراحمد وليد هاللالديوانية

عهود عباسحسن عامر رحيمالديوانية

كرمه كريديهادي فخري عجميالديوانية

كونه عميتهحسن خنجر مناديالديوانية

بالديوانية زينب جالبسامي جبار دهي 

حسن جاسممحمد صالح هاديالديوانية

ي حسنالديوانية
ن
حليمه ابوسودرائد صاف

ه جي وعد جواد خدومالديوانية سمي 

جماره عبدزيدرياض فاهم جبارالديوانية

نفرحان رشيد سلمانالديوانية فطيم حسي 

نكامل عوده جابرالديوانية عجيبه حسي 

ي كاظمالديوانية
ن
فوزيه علوانحيدر صاف

عدايه عبدمحسن نور رهمهالديوانية



يه عبدحازم هادي كاظمالديوانية جي 

نالديوانية غاليه داوراحمد نعيم حسي 

حوله مهديحاكم عبدالكاظم كناويالديوانية

زهره فليحفالح مشنف شامانالديوانية

ن عكله حنونالديوانية سليمه شخي حسي 

ي عبدهللاالديوانية مجيده دنيحقحطان ناج 

ابتسام جبارزيد عباس حميدالديوانية

حسينه عبيديونس عبدالكاظم عطشانالديوانية

كلفه منديلمحمود شالل كطيمالديوانية

مدامه هاديحيدر جواد كاظمالديوانية

امتناع كاظمعيىس ابراهيم كاظمالديوانية

ربيعه جاريسعود كاظم تويليالديوانية

يالديوانية
ن
زهره عاجلحازم هادي عوف

نسعد رحيم بديويالديوانية مديحه حسي 

كظيمه شطيطجاسم محمد فرجالديوانية

زهره عليوليد وحيد اطاللالديوانية

ن غالبالديوانية نسيف حسي  قاهره حسي 

جالبه رحمكريم احريز عليويالديوانية

نوريه صكرارشد قاسم بجيوالديوانية

بدريه شاكررحمن كاظم موشالديوانية

هناء عليوعد حاكم خزموزالديوانية

نوريه حمداناسامه خضي  عباسالديوانية

سليمه جاسماحمد رسن عمارهالديوانية

كظييمه معارجبسام صاحب غريبالديوانية

يه جاسمحيدر طالب محمدالديوانية مي 

سعديه خربهقاسم محمد طالبالديوانية

فاطمه كحيطعالء شاكر مطشرالديوانية

فضيله شاهرمنتظر رحيم طاهرالديوانية

يالديوانية هناء رحمانجعفر نجاح صي 

نالديوانية ن طالب ياسي  جواهر عبدالجاسمياسي 

ي نارصالديوانية
نوره عريفنوفل راضن

ه عاشورعلي حسن عبيسالديوانية جي 



وداد عنادمحمد باسم عبدالديوانية

فطومه عباسسيف ابراهيم سعيدالديوانية

يحيدر علي محمودالديوانية
ر
رزوقه رزوف

ملكه رحيمقاسم حسن رزوقالديوانية

يخالد محمد عبدرهيفالديوانية
كريمه راضن

حياه عباساسعد حسن سلمانالديوانية

سعديه مكيحسن عبدالهادي فرحانالديوانية

شنه عاشوروليد حميد عبودالديوانية

يالديوانية
ن
صفيه دعيدععبدالساده كبوح سناف

وداد صاحباحمد عبدالكاظم عبدالديوانية

رسميه سلمانعباس سحور فليحالديوانية

ن جيثومالديوانية فهيمه عزيزمهند حسي 

بلحاويه حجايشمشي  دهيم شجايالديوانية

نالديوانية رابعه عذافهرزاق منصور حسي 

ماصار وهامعباس بساله عباسالديوانية

يحيدر حمزه رهيوالديوانية
انصاف واشر

سكينه مهدياحمد حران كحطالديوانية

زهره نارصيارس عبدالكاظم كشيشالديوانية

ناهده مجليحيدر لطيف كشاشالديوانية

سعديه عبدهللاماهر فيصل سعدونالديوانية

ورده عطيهحيدر عبدالكاظم صاللالديوانية

 علي عبدالديوانية
ن ايمان هاتفحسي 

رسميه عبدالرضامسلم شهيد عبدالرزاقالديوانية

انتصار قاسمعقيل حمدهللا عبدالديوانية

غنيه هاديعلي تركي فياضالديوانية

نالديوانية ن عالء عبدالحسي  قديمه عديويحسي 

سعديه نهيبحنون فرهود عبودالديوانية

كاظميه بالسمامي  كريم عبدالديوانية

نالديوانية غنيه كاظمماهر علي حسي 

ى عبودوسام عباس تركيالديوانية بشر

كتبه طحيورحيدر غافل عبدالمحسنالديوانية

فضيله جاسماحمد عباس داخلالديوانية



ي عباسالديوانية
عزاره نهي فريق رويضن

فضيله هاشمعصام هادي سلمانالديوانية

ن زاير جوادالديوانية بدريه عباسحسي 

ن محمد صباحالديوانية سهاد نعيمحسني 

ناهده عبدحيدر حمزه جراديالديوانية

يالديوانية نديمه عبدالحمزهحيدر كريم حرب 

جلوه غازياياد حاتم خميسالديوانية

يل حسونباقر فاضل هاشمالديوانية ن تين

صبيحه سواديحسن عبدالهادي جبارالديوانية

ن محيسن جاسمالديوانية وعيده جبارحسي 

صبحه دهيمماجد نشمي دغيمالديوانية

كفاح جاسمحوراء رحيم كاظمالديوانية

رباب ابراهيممسلم حيدر كاظمالديوانية

سلوى كاظمعالء خضي  عباسالديوانية

مريم كريممجيد ناظم كحيطالديوانية

ساجده غازيمحمد عبدالرزاق عبدالحسنالديوانية

حميده جميلاكرم عبداالمي  محمدالديوانية

نالديوانية سناء نعيممحمد جميل حسي 

مديحه حسنمحمد فالح ثامرالديوانية

هاشميه حمزهفالح حريب كاطعالديوانية

يه طويرعبدالحسن صينخ اشعيلالديوانية صي 

اناحمد ستار عزوزالديوانية رجيحه مي 

بسعاد كويزميثم جابر عليالديوانية

تاوي كونعلي محمود بنهارالديوانية

غنيه عبيسخالد تركي حسنالديوانية

شهيه عليجبار مكوار عطيهالديوانية

كوكه رحمانرياض عزيز دكمانالديوانية

نجاسم محمد حسنالديوانية يه حسي  صي 

فطيمه عيىسحسون كريم صالحالديوانية

حسنه كاظمصفاء كاظم فليحالديوانية

ن فرحانالديوانية يه عكالوليد حسي  صي 

ن عجهالديوانية بكه راهيرعد عبدالحسي 



فائزه محمدهبه رعد عليويالديوانية

مشتهايه عبادعبدالخرصن جبي  دوشالديوانية

ن قاسم عكموشالديوانية سكينه عكلحسي 

نمحمد قاسم حمودالديوانية خديجه عبدالحسي 

ي ارهيف حالوبالديوانية
حديقه كاملماضن

رسميه لفتهمهند فاضل عباسالديوانية

فهيمه فرحانسجاد كاظم عبيدالديوانية

فريحه عبيدفاروق طاهر طوينهالديوانية

نجيحه هاشمعلي نوري محمدالديوانية

ن فرحانالديوانية قنديله جبورياحمد عبدالحسي 

ن تكليفالديوانية ن امي  زينب عبدزيدحسني 

ثالثه جالبفالح حسن جبي الديوانية

ن عبدالديوانية ى عويدعلي حسي  بشر

وفيه نعمهعبدالعالي عباس لفتهالديوانية

سعيده عبدالسادهعلي حبيب عبدالديوانية

زهره رجابعلي محسن نوريالديوانية

يله زويرمنتظر عباس محمدحسنالديوانية ن تين

سليمه دوازهفؤاد سالم كاظمالديوانية

شماته عاجلشدهان عليوي فري    خالديوانية

هيفاء كودانعلي نعيم حسنالديوانية

رحيمه حسونجواد كاظم فاهمالديوانية

فطومه محمدقاسم محمد يارسالديوانية

ي كاظمالديوانية
قبيله صاحبطاهر راضن

سنيه نعيمحاتم نعيم جاسمالديوانية

نالديوانية حمامه كطرانعالء خالد عبدالحسي 

صبيحه عبدنعيم جبي  جالبالديوانية

هديه ذيانمحمد منديل مطي الديوانية

ناحمد شاكر شندلالديوانية بدريه حسي 

قسمه جي محمد علي مواتالديوانية

نعدي حاكم لفتهالديوانية كتبه حسي 

نالديوانية ورده فهدمحمد غالي عبدالحسي 

ن عبد جيادالديوانية عجيبه بدرحسي 



نالديوانية ن جاسم حسي  فوزيه شاكرحسي 

كفايه عباديجبار طعمه جابرالديوانية

يالديوانية
حميديه عبدستار جبار جنابن

نحسن شطنان شنوالديوانية كتبه عبدالحسي 

فليحه جهادحيدر محمد حمزهالديوانية

عليه جي علي جي  صبيحالديوانية

نفالح كامل جي الديوانية صفيه حسي 

عليه جي عباس سعيد شنتي الديوانية

دخيله هنديمحمد نور عبدهللاالديوانية

سليمه احمدعلي محمود مهاوشالديوانية

خديجه حسنامي  عزيز سلمانالديوانية

شهيه موشحيدر عبدالساده عيىسالديوانية

حمزيه فليححيدر شاكر عبدالديوانية

عليه مطرسعد علي عردالديوانية

ملكه حبيبوسام ناهي عودهالديوانية

ن سلمانالديوانية علي حسي 
ن ندى حسي 

بدريه عزوزعباس صكبان سلمانالديوانية

ي كاظمالديوانية
سكينه حمزهجليل حسوبن

لوجه مرهونسعيد علي عبدالديوانية

صبيحه عباسغزوان حسون شمرانالديوانية

فخريه خضي ناهض راهي سعيدالديوانية

امل قادرمهند حرجان جبارالديوانية

ساجده عبيسرضا شهيد امي الديوانية

ن كاطعالديوانية شكريه عبدالسادهحسن حسي 

ليل زاملحسام موحان عطيهالديوانية

 عليالديوانية
ن بسعاد كاظمموحان حسي 

جميله فاهمفاضل مدلول جيادالديوانية

عشمه عطشانزهيه خباط كشيشالديوانية

ن حمدالديوانية وضحه خلفرشا حسي 

نجمه حميدجليل كامل شهيدالديوانية

سعديه بريديعصام جبار كاظمالديوانية

فخريه محمدعباس عايد عبدالزهرهالديوانية



يكرار جبار عزوزالديوانية وزيره لعيب 

زعيله عبودصباح عبدزيد تسيارالديوانية

ن عبيدالديوانية ردحه فنيخرضا حسي 

كميله عبدكرار كامل عباديالديوانية

صبيحه سلطاناياد مهدي طعمهالديوانية

يالديوانية
نجيه حمودنعمه حسن راضن

فطيمه مسلماحمد حمزه بدرالديوانية

سعديه عبدنارص كاظم عيىسالديوانية

يالديوانية
جليله هدباناحمد ستار حابر

نعماد عباس هنديالديوانية زهره حسي 

نضال عباسضياء مزاحم حسنالديوانية

ي كريمالديوانية
شكريه ثامرشعيل حنبر

نالديوانية فوزيه رزاقامجد محمد عبدالحسي 

يالديوانية
مليحه حسنعلي ورد راضن

يرالديوانية ن ن فليح خين حسينه عيىسحسي 

نجيحه حسناحمد عبد غافلالديوانية

ن جبارالديوانية انتصار محمدعلي حسي 

طلبه حمزهمحمد احمد علوانالديوانية

شنون تاليمسلم محمود سواديالديوانية

نابتهال هاشم حماديالديوانية فرهه عبدالحسي 

نالديوانية رجاء محمدعلي عبدالكاظم عبدالحسي 

ن جبار محسنالديوانية نجاه ربيعتحسي 

جكاره محمداحمد عناد كريمالديوانية

بهيه خنطيلرسميه حميد فنيخالديوانية

كظيمه جودهماجد صالح جي الديوانية

غازيه عباسرحيم عبد بحرالديوانية

نشد جهاديعباس نعمه نوفالديوانية

ازهار جاسمعالء كريم ادريسالديوانية

قسمه شهيبكاظم يارس ذيبانالديوانية

تمامه سلمانعلي حياوي عبدالديوانية

وفاء هاديعباس كريم صيهودالديوانية

نزاله عبيدحازم رحيم محمدالديوانية



غنيه محمداسماعيل عبداالمي  كنوالديوانية

ديناره عبداحسان مسلم محمدالديوانية

نظيمه لفتههشام يحب  ابوكطيفهالديوانية

يه رشيدجاسم محمد سلمانالديوانية صي 

ه عبدمسلمباقر حبيب صاحبالديوانية امي 

وجدان صالحاحمد حيدر تكليفالديوانية

ناسعد حسن عبداالئمهالديوانية سعديه حسي 

فوزيه حبيبامي  جابر حسونالديوانية

جلوه شعيلفاضل محسن غاليالديوانية

كميله عطيهفائز حمزه اسماعيلالديوانية

يمرتضن قاسم محمدالديوانية غنيه راج 

نظيمه جبوريكرار عواد كاظمالديوانية

ن جبار محسنالديوانية شكريه شهيدحسي 

ازهار سلمانعلي محسن شدهانالديوانية

يه مطرعقيل سلمان فنوخالديوانية صي 

واجد عبودعلي مهدي عبدالديوانية

نصابر كاظم عليلالديوانية فطيم حسي 

مصيبه كسارلوعه ضايع مرهجالديوانية

مهديه وهدعلي كاظم منصورالديوانية

ن عبدالمحسن احمدالديوانية شهيه عليحسني 

نسجاد كريم كاظمالديوانية بسهن حسي 

نالديوانية مجيده تركيعميد نور عبدالحسي 

نالديوانية ي صادق حسي 
نوفه ماجدهابن

انهيه مري    حاحمد عبداالمي  كاطعالديوانية

مايهن عبيدحيدر حبيب عبدالديوانية

نجيه محمدفيصل مشكور مجهولالديوانية

ه ضاجياحمد فاهم عبدالرضاالديوانية سمي 

وحيده طالبعادل مراد كاظمالديوانية

يالديوانية
حسنه عليوياحمد جميل ثابن

بدريه محسنيوسف ناظم مطشرالديوانية

يشى عجهسجاد محمد جي الديوانية

سعديه ذاجرفيصل ملوح جريسالديوانية



ناهده علياكرم عوده عبيدالديوانية

قبيله حماديمحمد علي كريمالديوانية

يه شاكراحسان علي سواديالديوانية صي 

نهيه عباسمحمود خالد مجبلالديوانية

ناهده محسنداود رسحان مشكورالديوانية

سهام جبي ازهر عبدالزهره عركوبالديوانية

نالديوانية نبيهه شاكراحمد عبداالمي  عبدالحسي 

عزيزه حسونحمزه محيسن عبيدالديوانية

حسنه حمزهحسن كاظم خطارالديوانية

فرحه عبدالسادهقاسم سعيد كاظمالديوانية

سويه حسنحيدر عكاب عطوانالديوانية

يالديوانية
دوله عبيدعلي عجالوي راضن

كريمه محسنعلي مهدي شنانالديوانية

حسنه جبارخالد عبدهللا جالوغالديوانية

ن كاظمالديوانية  حسي 
رضيه محمدمصطفن

غنيه مالحوسام محسن عجيميالديوانية

كريمه ساجتكريم رزاق ليلوالديوانية

كريمه قصادمحمد قاسم خلفالديوانية

حلوه جي علي مطشر مكسورالديوانية

دلفوز درويشزمن سواري بديريالديوانية

رقيه كريمعبداالمي  جبار عالجالديوانية

غريبه جابرهاشم علي سلمانالديوانية

شيخه جي حيدر جي  عبدشعيبالديوانية

سعديه خضي محمد جواد طرادالديوانية

نالديوانية قواعد علوانمهند عبدالحمزه حسي 

حمديه عردصالح مهدي محمودالديوانية

نمقداد عباس حي الديوانية منته حسي 

سعديه ابوحلوهعبدهللا مشكور جاسمالديوانية

يه سلمانجعفر صادق ابراهيمالديوانية مي 

فطيم حميديشنجاره مطر سلمانالديوانية

كريمه شخي ماجد عبدالرحمن جابرالديوانية

يزي مضيهنصاحب راهي جيادالديوانية



نجيوي عبدعمار جابر عباديالديوانية

حليمه جي ثائر هادي جي الديوانية

خلود صنكرعلي رزاق مجيدالديوانية

الفيه ناطورلفته عباس قنيدالديوانية

ليل عبدالجبارعالء كامل عبدالديوانية

زكيه علوانمحمد مليوي كاظمالديوانية

برقيه عبداللطيفاكرام جابر روادالديوانية

فطيمه عبدزيدخالد جليل عبدالديوانية

وفيه عطيهجواد حسون جوادالديوانية

امتحان عويزحارث مجيد حنشالديوانية

حميده طريراركان داخل شنبارهالديوانية

جديله ميمونعلي زيدان عبودالديوانية

شدهه حبيبمنصور عواد حسونالديوانية

ن معارجالديوانية كريمه دخيلصفاء عبدالحسي 

كميله جاسممحمد فرحان كشاشالديوانية

كومه شجايعبدهللا ذياب لفتهالديوانية

عدوه رضاهادي عبد جاسمالديوانية

حكمت عبداحمد عباس كريمالديوانية

ن ابراهيمالديوانية كريمه خضي احمد حسي 

كاظميه عطيهماهر حبيب مطرالديوانية

غنيه عبيسصادق تركي حسنالديوانية

نوريه الزمسالم مطشر صاحبالديوانية

مطره يوسففاضل علي هاشمالديوانية

نالديوانية قسمه عبدعلياحمد نجم عبدالحسي 

نوريه عباسفؤاد عوده نارصالديوانية

كظيمه جي وسام جواد كاظمالديوانية

جمزه وشلراشد وحيد ريسالديوانية

عليه كاظممحمد حمزه عباسالديوانية

نوال نوماسمحمد عبداالله رشيدالديوانية

لوفه حسونعمار جمعه كاظمالديوانية

حكيمه سلمانسجاد جميل جالبالديوانية

ميثاق كريمعبيد مكي اسودالديوانية



يالديوانية
ن
جازيه محمدعواد طاهر كاف

سليمه عليوييوسف اسعيد كاظمالديوانية

حليمه عبداالمي علي غانم جايشالديوانية

غيمه عليويحسن هادي محمدالديوانية

نالديوانية يه حميدكريم صبيح عبدالحسي  صي 

غنيه جعازموفق طاهر ساجتالديوانية

ه حنوناكرم شالكه غافلالديوانية سمي 

شكريه عبودنارص شهاب جمعهالديوانية

جميله نعمهنصي  حاكم جميلالديوانية

وصفه محمودسيف عالوي جبارالديوانية

قبيله عليويحيدر فرهود حماديالديوانية

صبيحه نعمهعامر علي عبدعليالديوانية

يجه نجاهمجتب  سعد كريمالديوانية مشي 

كساره صالحخليل هرهي  كاطعالديوانية

زهره كاظمبهاء حليم عزيزالديوانية

ابتسام دخيلعلي قاسم عنادالديوانية

ترفه عيدانيوسف ديان خشانالديوانية

ي نارص حسونالديوانية منتوبه هاديناج 

ن جابرالديوانية بهيه جابرعالء حسي 

حنينه معاركسمي  كاظم عبدالديوانية

ن عالوي حموديالديوانية ثمينه عبدطالبحسي 

ورده عبدهللاحسان سعد طارشالديوانية

نالديوانية ن عطيه حسي  فطيم جي حسي 

ي غازيعلي سوادي محسنالديوانية
ن
كاف

كريمه ساجتحامد رزاق ليلوالديوانية

ميساء جوادوليد عبدالخرصن فخريالديوانية

حليمه كاظمسامر رحيم حمزهالديوانية

زينب تعبمحمد اسماعيل زغي الديوانية

حضيه عبودعمران عبيد يوسفالديوانية

يه موشسيفالدين عبدالهادي عباسالديوانية خي 

يالديوانية
رحيمه بوهانسعد حاكم شمجن

لميعه عسكرمحمد كاظم هاديالديوانية



ليل حسنميثاق طالب عباسالديوانية

سليمه يوسفقيس عبداالمي  خطارالديوانية

منجه حمودحمزه هندي كاظمالديوانية

سليمه لفتهحمزه كاظم حميديالديوانية

يعلي عبدالزهره مكسورالديوانية مرزوكه حرب 

حمديه جابرستار ناهي نعيثلالديوانية

نديمه صالحعلي مهدي كاظمالديوانية

هويه ليسهعباس جدعان عبدزيدالديوانية

بنيه راهيعقيل سالم عبيدالديوانية

زينب جابرهادي حسن هاديالديوانية

 علي نذيرالديوانية
ن فطم جعوالحسي 

مديحه كاظممحسن طرهيل مشكورالديوانية

زكيه كاظمجليل جواد خضي الديوانية

ن كاظمالديوانية حميده عليضياء حسي 

نوريه جبارصائب كاظم عبيدالديوانية

ايمان عزاويجعفر الصادق هاتف محمدالديوانية

سكنه رهيفعبدهللا عيىس مشحوتالديوانية

ن عبدزيد ثجيلالديوانية بدريه عبدحسي 

ن سعد عبدالحمزهالديوانية كريمه محسنحسي 

ى عبدالعباسحيدر بدر عبدالعاليالديوانية بشر

قبيله ابراهيمسعد عبيد عبودالديوانية

نيارس رافع فاضلالديوانية سويده حسي 

رزيقه شونحسن عالوي كاظمالديوانية

سهله محمدصالح عيدان جاسمالديوانية

شتمه عباسحازم نارص علوانالديوانية

زهره كريمعلي برهان تاليالديوانية

تغريد جاسمحيدر عامر حامدالديوانية

حمديه حمودحازم ناظم كاظمالديوانية

شهيه عبدالجليلستار عبد حسنالديوانية

سعديه حمودمالك مهدي حمودالديوانية

نالديوانية امل عبدالزهرهابراهيم محمد حسي 

غنيده ضليعاحمد دوري عبيدالديوانية



ه كوانجعفر جاسم بجايالديوانية امي 

اسماء جاسمحيدر ثابت يوسفالديوانية

نظيمه راهينصيف جاسم كاطعالديوانية

حليمه كاظمسجاد كريم معضدالديوانية

ن جبوري محمودالديوانية نحسي  فطيمه حسي 

زينب حامدسيف علي حسنالديوانية

كدره عبدمحمد شهيد فرهودالديوانية

مليحه عبدمحمد نجم عبدالديوانية

ن رحيم عبدالديوانية شنه فجحسي 

ريشه شطنانحسن كريدي حسونالديوانية

بسعاد شياعنور امطي  جي الديوانية

التفات عبيساحمد حميد كاملالديوانية

حمزيه باقرمرتضن صالل دبيسالديوانية

حكيمه عبدالحمزهعلي صباح علوانالديوانية

ن حسن جشعمالديوانية سعديه مشكورحسي 

كوثر وهابمروان نجاح شاكرالديوانية

نالديوانية امتحان هويديعيىس حميد عبدالحسي 

سعاد حاتمرضا حسن كاظمالديوانية

نضال شمرانعالء ستار عليالديوانية

نجوى كاظمنبيل عبدالزهره برهانالديوانية

ن عالوي عبدالديوانية سليمه جوادحسي 

حميده كندوحامي  احمد عبدزيدالديوانية

شكريه شكارهمحمد نعيم تايهالديوانية

حمزيه مطرحيدر ورش فنوخالديوانية

نباسم هارون رحيمالديوانية حميده حسي 

صبيحه حميدسامي امي  هويديالديوانية

فضيله هاشموالء ناجح هاللالديوانية

كريمه كريمثائر رحيم يوسفالديوانية

ي هاشم علوانالديوانية
لخم فتيخرغبن

ن فليح عبدهللاالديوانية وداد نعمهحسي 

نجاه كاظمياس خضي  حنونالديوانية

قسمه كاملعايد بجه عليويالديوانية



فوزيه ابو حسنسيف سلمان رحيمالديوانية

سناء داخلاحمد علي كطوفالديوانية

فوزيه سعودعامر مرزا شاهودالديوانية

رجاء جاسمعلي تكليف كاظمالديوانية

ه عبداالمي وليد قحطان خامانالديوانية سمي 

نالديوانية محمد علي عبدالحسي 
ن حمزيه حسي 

ماجده نعمهاسماء عيدان محيمدالديوانية

محاسن خلفمروه منعم احمدالديوانية

سناء غازيانمار قادر عزيزالديوانية

قنديله كاظمجبار هادي جويدالديوانية

حياه عبدنورسالم تركي وذاحالديوانية

نالديوانية عليه ناهيصباح كاظم حسي 

زنوبه كرفتعباس جود محمدالديوانية

سليمه محمدعالء ناظم عذافهالديوانية

صبحه ضجررعد طعمه مدلولالديوانية

لميعه عبدهللاماهر جويد عيدانالديوانية

ربيعه زغي حيدر كاظم عبدالزهرهالديوانية

قسمه دوي    جمحمد شاكر علكالديوانية

كتبه عباسعيىس رحمان يوسفالديوانية

ن شنشول اكيوشالديوانية زوينه عباسحسي 

حربيه رهيفمالك جاسم محمدالديوانية

امي  علي عبداالمي الديوانية
ن بسعاد حسي 

شفيعه جاسمرعد حمود جاسمالديوانية

نالديوانية حربيه عبدالزم كريم حسي 

ى راهيسجاد قاسم هاديالديوانية بشر

نوال جاسمعامر كريم عمرانالديوانية

بتول صالحاحمد عبدالزهره جاسمالديوانية

ن سمي  عبدزيدالديوانية نحسي  فريده عبدالحسي 

يالديوانية زهراء عقيلمحمدعلي نوفل لعيب 

عنيده كطافهعباس عايد جدعانالديوانية

كريمه عليويفاضل وحيد واليالديوانية

سعديه عبدسمي  صالح مهديالديوانية



ربيعه مجهولنارص عطيه مطرودالديوانية

يصباح كريم فيصلالديوانية
سوريه شمجن

وفيه غضيبصالح خشان عجهالديوانية

بهيه كحارباسم عبيد حثاثالديوانية

ي جاسم جعواصالديوانية
هديه عرنوصهابن

ه دفارسلمان كاظم عجهالديوانية بشي 

ياحمد حسن جابرالديوانية
عليه راضن

نالديوانية  علي حسي 
ن نزيله رسحانحسي 

قسمه جاسمحسن نجم عبدالديوانية

افراح مزهرزيد علي عباسالديوانية

سعيده كاظمباسم خضي  هدعودالديوانية

فضيله فتالويامجد محمد ليلوالديوانية

غنيمه تايهميثم ماجد باضيالديوانية

خميسه صفرعلي عامر طهمازالديوانية

زينب غازيحيدر محمد شاكرالديوانية

عجيبه طاهراياد سالم نارصالديوانية

رزيقه محمدعقيل كريم كاظمالديوانية

ن جميل هاللالديوانية عديله برديحسي 

يعلي عباس حسنالديوانية
رجوه شمجن

جفله عالجعالء محمد غالبالديوانية

شواكه خليفهلزام محمد عبدالديوانية

نفاضل نايف عزيزالديوانية تركيه جبي 

نالديوانية  علي عبدالحسي 
ن هديه كريمامي 

ام عباس عبدمحمد ثامر جسابالديوانية

زينب غياضصفاء جميل حسنالديوانية

فين ابوالزعررعد ربيج شعالنالديوانية

سليمه جاسمعقيل دريس غافلالديوانية

نالديوانية وسيله سوادياحمد فاهم حسي 

رباب عبدمسلم ماجد حسنالديوانية

سليمه كاظماحمد عطوان لفتهالديوانية

فطم جاسمجعفر جفات كريمالديوانية

يوهاب محسن نايفالديوانية
سلوى راضن



ي سلمان محمدالديوانية اشهيه مسي عبدالنب 

ن جي الديوانية ه كاظمعلي حسي  سمي 

قسمه عبدعلي شاكر محسنالديوانية

شكريه عجرشمؤمل رسحان محسنالديوانية

يعلي كاظم عاشورالديوانية نضال تريج 

ناديه فالحباسل راجح جتالالديوانية

ن عودهالديوانية جميله خزيعامر حسي 

هاشميه خلواميمرتضن تومان لزامالديوانية

حميده بعي عالء عسل رطانالديوانية

نيمونه عبدهللامهند سعدون جاسورالديوانية

وحيه جمعهفرقد عكاب اسودالديوانية

حمزيه نوريباسم جبار مهديالديوانية

ن ناهي عبدعليالديوانية جنديه كزيرحسي 

جميله حمودعادل جبار عبيسالديوانية

سعيده عبدوحيد محمد عباديالديوانية

زهيه جي كاظم نارص عبدالرضاالديوانية

ليل ردامنبيل ابراهيم عبيدالديوانية

نضال محسنعباس ناظم راهيالديوانية

ن عبدالستار حبيبالديوانية رغد جاسمحسي 

زهره محمداسعد مطشر حميديالديوانية

نجله كريمفاهم شنو خشانالديوانية

سعيده نارصعبدهلل صالح رهيطالديوانية

حميده محسنعالء غازي صاللالديوانية

بدريه كاظمامي  عباس جيثومالديوانية

ملكه جوادضياء ناظم كريودالديوانية

يالديوانية عزيزه مهديعبدالحمزه عبدعلي ناج 

كلفه منديلمحمد شالل كطيمالديوانية

ن حياوي عبدعونالديوانية حمزيه كاظمعبدالحسي 

سلوى كاظمحيدر رياض حمزهالديوانية

حميده كاظمامي  صادق جعفرالديوانية

يكريم قاسم محمدالديوانية غنيه راج 

سليمه محسنزمن مهدي عبدالديوانية



سعديه جابرسيف خالد وهابالديوانية

طلبه راهيعلي فالح خادمالديوانية

ي حمودالديوانية فخريه مهديمحمد حرب 

وعود ارحيمكرار رياض شاكرالديوانية

زهره عبداحمد كدر راهيالديوانية

شوينه جي احسان كاظم جبارالديوانية

لطيفه محسنمحمد رشيد عودهالديوانية

جنان كاظممصطفن جمال عبدالحسنالديوانية

رسميه جسابفاطمه حسن واليالديوانية

حكمت عبدمحمد عباس كريمالديوانية

حميده بالسمسجاد محمد عبدالديوانية

نعيمه مدلولمثبن كاظم جبارالديوانية

سكينه حنطاويمسلم تايه نجمالديوانية

ضويه سلمانمهند صبار شنوالديوانية

نالديوانية قبله حماديمحمد علي حسي 

حسينه جفاتجاسم نعيم محمدالديوانية

يعباس حمزه غازيالديوانية حميده باج 

ام عليوي جدعانشاهر جويد عيدانالديوانية

ابتسام سواديمصطفن صبار بايشالديوانية

زهره عبدالكاظمحيدر علي حسونالديوانية

نالديوانية ليل جابراحمد سلمان عبدالحسي 

اقبال يوسفاحمد نوري كاظمالديوانية

بهيه مطلكمصطفن نوري جبارالديوانية

نعيمه عليويجواد حاتم محمودالديوانية

نالديوانية تركيه شهيبكاظم عبيد حسي 

سعديه محمدحيدر علكم حمزهالديوانية

نبيهه مزهرنبيل جاسم عذابالديوانية

امينه فاهمسيف عمار يارسالديوانية

ن عبداالمي الديوانية نجيه ابري  هيحازم حسي 

زينب عبدالواحدكريم فليح حسنالديوانية

ن كشاشالديوانية بدريه جبارعمار حسي 

ثمينه سلوممصطفن لفته جدعانالديوانية



ن صباح كاظمالديوانية سلوى نعيمحسي 

 علي احميدالديوانية
ن قبيله عيدانحسي 

ن عبدالديوانية نحيدر حسي  عليه حسي 

وحيده عبدالهاديكريم هربيل جنديلالديوانية

حميده نورمصطفن حاكم فاضلالديوانية

نعيمه عكلهعدنان جاسم عتيويالديوانية

فخريه طهمهدي كامل عبدالديوانية

فاطمه جبارحيدر جواد كاظمالديوانية

نعيمه غيدانعبد مهيدي غضبالديوانية

ي حسنالديوانية نمروان خي  جميله عبدالحسي 

غام فليح حسونالديوانية ليل عبداالمي رصن

محنه دغيمعبدالزهره عباس عبيدانالديوانية

 علي حمدالديوانية
ن فلحه جبارحسي 

علي محسن عبدعليالديوانية
ن قسمه حسي 

حسنه حالويعمار هادي بحاكالديوانية

عالهن عليويصادق عيىس ناهيالديوانية

اعتماد كاملايهاب رزاق باقرالديوانية

فهيمه عديويهشام غازي عيىسالديوانية

ربيعه جباركرار هادي خشانالديوانية

فاطمه جلهامفراس سامي كاظمالديوانية

مبن كاظمزيد نبيل رسحانالديوانية

ن فليحالديوانية سليمه حسانمنتظر حسي 

ه موشاحمد علي حجولالديوانية امي 

كرديه عسكرعمار عبدالعزيز جبارالديوانية

وفيه شهادعلي عناد عايزالديوانية

حميده مزودتكليف مرزوك دخلالديوانية

فخريه عويضسمي  شهيد عكموشالديوانية

التفات حمزهحسن جابر ظاهرالديوانية

يايوب رحم فضلالديوانية
فناء حسوبن

فاطمه حسونعلي عجزان فزاعالديوانية

ن حنتوشالديوانية فجر عبدهللغالب حسي 

فضيله عباسميثم غالب طالبالديوانية



ي دريول حمدالديوانية حويه جودهمي 

دخيله عبدهللاعباس فرحان مريدالديوانية

ي نعمه حسنالديوانية فضيله حمزهصي 

غنيه كاظماحمد رحيم يحب الديوانية

ي حنونالديوانية
ه صباحوناس راضن جبي 

ي جميلالديوانية وجيهه جليلبهاءالدين راج 

صبيحه طيارمجبل لفته رسداحالديوانية

جايهن شعالنجابر عامر مجهولالديوانية

هيله كاظمقاسم ارهيف حالوبالديوانية

نعيمه عبدالزهرهامي  خالد كاظمالديوانية

ي علدالحسنالديوانية انتصار حسنوسام صي 

دنيا لطيفمصطفن عبدالزهره كاظمالديوانية

حميده حمزهعلي حسن ادخيلالديوانية

امل صالحثامر تركي عباديالديوانية

ناكه عودهعلي عبدزيد جاسمالديوانية

ه عوادياس محمود خضي الديوانية سفي 

قبيله محمدحيدر شاكر داخلالديوانية

زهره فرعونعلي حمزه كريمالديوانية

كظيمه عباسرسول محمد مكطوفالديوانية

ه كاظمكرار فرحان موازيالديوانية سفي 

هاشميه عليعباس عزيز يارسالديوانية

نزيله زعيبلحمودي كاظم قطفانالديوانية

فطيمه ناهيعبدالجبار محمد كاظمالديوانية

حمزيه كرومرضا هارون السوجالديوانية

اسامه جبار تركيالديوانية
ن نعيمه عبدالحسي 

ى جميلعلي محمد محسنالديوانية بشر

وبريه عجيلمسلم عبدالعباس عبيسالديوانية

جويده حنونداود سلمان عبدالديوانية

سليمه عبدحيدرعباس فريد بريرالديوانية

صبيحه حسنمنصور جاسم كاظمالديوانية

رحيه كاظمفاتك فايز عبدالديوانية

خميسه كاظمحسن عالوي هويديالديوانية



نجيوه حسنجواد كاظم حمدالديوانية

يه رحيمكاظم علي نويرالديوانية صي 

فهيمه جليويساجد نوري حسنالديوانية

ن جابر عباسالديوانية رضيه كاظمعبدالحسي 

شهالء حمزهحيدر غسان وحيدالديوانية

حديد دعيمراجحه فرحان خرصنالديوانية

زهره فرحانحسن عبدزيد عطيهالديوانية

نالديوانية فطيمه محمدعلي فرحان حسي 

نالديوانية ندى يوسفعلي صفاء عبدالحسي 

هناء حمزهامي  غالب عبدالرضاالديوانية

زهره كاظمعلي عيىس يوسفالديوانية

ايمان فاضلغزوه هاتف خزموزالديوانية

سليمه عليويخضي  عبيد محمدالديوانية

 محمد رويعيالديوانية
ن مهديه اسماعيلحسي 

خلود صالحعباس فيصل مدلولالديوانية

سعديه نعمهحيدر زيدان منهلالديوانية

ن شهدالديوانية قنديه كواكفالح عبدالحسي 

نالديوانية زكيه عبديونس راشد حسي 

عسله فهدصبيحه عبادي سعدالديوانية

هاجر علينور حيدر محسنالديوانية

زمن بشي عالء حسن طعيمهالديوانية

نهبه رسحان انعاسالديوانية فتاه حسي 

ن كاظمالديوانية غصون حسنمحمد حسي 

زينب كريمقضي خالد مكطوفالديوانية

سوسن لطيفليث محمد جاسمالديوانية

حسنه كاظمموش عباس بعيويالديوانية

ن سلمانالديوانية حياه كريمرزاق حسي 

شنويره شاهرعدنان غالي عاضيالديوانية

حده عنادفرج منصور عبدالحمزهالديوانية

ن عزيز فيصلالديوانية نقليه غزيويحسي 

وكعه مرهجزويده كاظم كسارالديوانية

علي كاظم جاسمالديوانية
ن قنديله حسي 



هديه هاشمعلي عيدان ماهوالديوانية

وزيره صكبانمحسن محمد مهاوشالديوانية

فليحه كشاشسجاد ماجد فرهودالديوانية

زهراء قربانعليفاطمه سليم كاظمالديوانية

نبهاره محمداحمد عبد حمزهالديوانية

شكريه ساجتفارس عبد حسنالديوانية

سعديه حسنحازم حميد عنادالديوانية

يالديوانية
امجفات ابولوخهاحمد تكليف هابن

رقيبه شنوفانوار سوادي سلطانالديوانية

ربيعه جازيباسم كاظم ثويليالديوانية

غازيه غاليخالد محمد شعيلالديوانية

زهره رهيفحيدر عبدالرضا داخلالديوانية

شكحه غزالعلي سلطان مسلمالديوانية

حضيه جاسمصباح جفاطه كاظمالديوانية

هديه خضي حيدر جواد كاظمالديوانية

فوزيه جليلمرتضن نجم عبدالديوانية

حياه محسنوليد جبار كاظمالديوانية

لمعه عبيدامجد جاسم علوانالديوانية

سليمه خضي سمي  رياض سليمالديوانية

نالديوانية يفمصطفن عبدالعباس حسي  نعيمه رسر

نمامه درويشحامد عصواد جاسمالديوانية

غنيه طالبصباح نعيم دخيلالديوانية

ونسه عيالصباح كتاب خطارالديوانية

رحيمه محمدمهند سالم جاسمالديوانية

سليمه محمدعلي جي  عبيدالديوانية

فطيمه محمدعباس جابر عكلهالديوانية

بسعاد شاكرفؤاد خضي  كاظمالديوانية

حمزيه سلمانحامد باضي جيادالديوانية

ي حمزه نارصالديوانية شكريه سلمانراج 

ن دايخ يوسفالديوانية شنونه هاديحسي 

شهيه مرحانرضا علي عباسالديوانية

نالديوانية بتول طالبحيدر جالل حسي 



ي ثائر كاظمالديوانية
هناء ابراهيممحمدتفر

يه عليعيىس ساهي شاكرالديوانية مي 

ادالديوانية صديقه كاظممهند فاضل رسر

شكريه محمدعباس عبود سلمانالديوانية

حليمه بدرباقر عامر ابراهيمالديوانية

رحيمه عبدالحسنحسن ابراهيم سلطانالديوانية

 عليالديوانية
ن نجيحه عبدهللاوسام حسي 

شيخاره نارصكاظم علي وحيدالديوانية

سعاد راهيعباس فاضل هاللالديوانية

طليعه جيادنعيم عجه جي الديوانية

امينه دوحانحسن هادي كاظمالديوانية

رحيمه صاحبخليل جميل نارصالديوانية

رحيمه فرحانغانم قاسم عبيدالديوانية

فضيله محسنبشار مهنا حسنالديوانية

التفات عبدالسادهمؤيد هادي صالحالديوانية

يه جاسمعالوي حمزه جيجانالديوانية صي 

ي عودهالديوانية
فهليه جودهجابر ناشر

فهيمه ملتاتصادق راهي عبدالواحدالديوانية

هناء عبودحيدر عايد عبدالسادسالديوانية

ن سالم كشاشالديوانية امل عبدحسي 

قسمه جخمركاظم رحمان خلفالديوانية

هيفاء عودهعلي رحيم طحي الديوانية

نهاره مسي احمد محسن فنخي الديوانية

نالديوانية نمؤيد جابر حسي  فردوس حسي 

 علي موشالديوانية
ن ه دحامحسي  سمي 

جوبه خريبطكميله ضامن هواءالديوانية

فوزيه كاظماحمد زعوم درويشالديوانية

سكينه واجداكرم مشكور غازيالديوانية

موجه حمزهعبدالحسن عيدان سلمانالديوانية

حمديه خضي عالء عبدالرزاق جودهالديوانية

حمزيه يارسعبداالمي  عبدالحسن عبودالديوانية

فلحه عليعادل انغيش غازيالديوانية



زينب كريممصطفن فاخر نعيمالديوانية

نعادل صبيح كشاشالديوانية فضيله عبدالحسي 

هديه حسنعدي حميد مهديالديوانية

ي كيطانالديوانية
جاسميه داخلسالم بابن

سليمه داخلعامر محمد موشالديوانية

بتول شهيدمنتظر محمد فرجالديوانية

ن محمد مسلمالديوانية احالم كاظمحسني 

نجيه عبودحميد مخيف هاديالديوانية

يمالك مذبوب عليالديوانية
شعيله منفن

راهيه جيادعالء غالب خليفالديوانية

سعديه خلفعامر رسن جيادالديوانية

عجميه شهيبعلي عيدان علوانالديوانية

طلبه وهدمنشد مسي  عذابالديوانية

امل مظلوماحمد خلف جلوبالديوانية

حسنيه فضلحبيب هاشم جي الديوانية

ي طويرهعلي حسن ماهيالديوانية
ماضن

نفضيله جاسم محمدالديوانية حميده عبدالحسي 

رساب محمدمحمد جواد كاظمالديوانية

وسيله فالحعوده هوب طاهرالديوانية

نالديوانية امل كاظممالك مطر حسي 

عالهن فرجثامر مزيان غاطيالديوانية

نالديوانية عليه عجميعبداالمي  عبدالساده عبدالحسي 

 عبدعلي حمزهالديوانية
ن يه شعي حسي  خي 

بدريه جاسمعدنان جواد كاظمالديوانية

ن مليون مهديالديوانية رسميه رجاياسي 

ن صالح مدلولالديوانية سهام كاظمحسي 

مكيه جهاديقاسم اكريم عبدالديوانية

اكميله جي باسم عبد جالبالديوانية

فخريه حسنفراس تركي زغي الديوانية

نجاه شجاويعباس فاضل عبدهللاالديوانية

كاظميه فعلعقيل عبدالزهره عطيويالديوانية

نعماد عاجل عبودالديوانية صفيه حسي 



ي ضعيفالديوانية فضيله جي حسن حرب 

مليحه كاظمصادق عريف عبدالديوانية

كضيمه عنونمصطفن كاظم ليلوالديوانية

حسنه داغرجميل عبدهللا جبارالديوانية

احالم جاسمميثم حسن كسارالديوانية

حسنه جسابعلي رحمان ماجدالديوانية

كريمه عبيدبشي  صبجي حمزهالديوانية

جرعه شويليراتب دخيل مطرودالديوانية

حسنه دعيممحمد فاهم شاروطالديوانية

ي سلمانالديوانية
ملهوده عبدهللامحمد حسوبن

نضال كريممحمد قاسم كاظمالديوانية

حياه روميزغي  عراك اسماعيلالديوانية

حميده بالسممصطفن محمد عبدعلوانالديوانية

 علي عبدالرسولالديوانية
ن حليمه عبدالجليلحسي 

حسنه كلفنصي  حمزه كاطعالديوانية

مناف حمزهجمال فليح حسنالديوانية

زينب تعبعلي اسماعيل زغي الديوانية

غنيه سلطانريسان عبدالحسن جاهلالديوانية

حميده دهيماحمد فليح فرهودالديوانية

مديحه جوادنجاح محمود عبدالرزاقالديوانية

سكنه يعقوبعادل نارص كرمولالديوانية

حياه كاظمكرار عدنان عبداالمي الديوانية

وفيه زايدفالح حسن جي الديوانية

عاليه مطرحسن صالح فنيظلالديوانية

يالديوانية
كصموله حويلرزاق مهلي راضن

صبيحه عبيدخالد حميد جي الديوانية

حسنه كريديخالد فيصل كاظمالديوانية

ه هادي عزارهالديوانية سوسن عبيدامي 

ه حسنحميد سلمان شوجهالديوانية جي 

ماجده رداماسعد كاظم منهيالديوانية

ن سالمالديوانية سليمه حمزهكرار حسي 

ن حمزهالديوانية صباح عباسفرات حسي 



كلفه فرحانضاجي كامل موشالديوانية

ن احمد حسنالديوانية ناهضه كاطعحسي 

حليمه حمزهامي  محمد هاشمالديوانية

فطيمه شاكراسعد ابوالشون عبيدالديوانية

ريزه شاكركرار عبدعلي ذربالديوانية

ن باسم كاملالديوانية اقبال عبدزيدحسي 

فطيمه عبدهللاناظم جاري عباسالديوانية

كميله جفطعلي شاكر ناهيالديوانية

فضيله عمرانهاتف مكطوف شهيبالديوانية

هاشميه هذاليارس هالل فليحالديوانية

مديحه عبدالحسنمحمود ناظم جي الديوانية

ناحمد عذاب ناهيالديوانية رسميه حسي 

هناء كاظمرياض حسن جوادالديوانية

همنترصن ميثم مجيدالديوانية ن رباب حمي 

نعيمه عباسسعد فليح حسنالديوانية

ملهوده كاظمشمران وحيد كريمالديوانية

عظيمه حرانعامر عجمي ساهالديوانية

ربيعه هليلعباس هادي عطيهالديوانية

نكاظم سلمان محمدالديوانية ه حسي  مسي 

ن باسم جابرالديوانية اقبال فاخرحسي 

شهيده دخيلصالح حسن عجهالديوانية

سهيله يوسفمازن سعد كاظمالديوانية

حكمه موشعلي نصي  جاسمالديوانية

سكينه جشعمعتيوي شكي  زهيانالديوانية

عليه حسنذياب جمال ادريسالديوانية

شنجاره عبيسجاسب كريم عبيدالديوانية

كريمه فليححيدر عبدالحمزه محسنالديوانية

حليمه غاليعماد حبيب حرمسالديوانية

انجيده ديريحميد جخم جي الديوانية

حياه كاظماحمد عباس جاسمالديوانية

نالديوانية حليمه خليفهاكثم رياض حسي 

حميده هادييوسف خليل جوادالديوانية



نقليه داخلحسن رزاق سواديالديوانية

فليحه عبدعادل رحيم عباسالديوانية

شيماء محمدغيث حسن جيادالديوانية

ن زيدان مرانالديوانية جنديه ماجدحسي 

سعديه صالحساجد كريم ابو الشونالديوانية

وفيه حسنمحمد رفيع عطيهالديوانية

حميده جاسمحاتم كريم فالحالديوانية

فاطمه عليويحاتم كريم عطيهالديوانية

نالديوانية مثله يوسفمصطفن عبدفلجي عبدالحسي 

قسمه علواناحمد جليل عبدالسادهالديوانية

ن ناظم حمزهالديوانية هديه اعظيمحسي 

زينب قاسمرزاق يونس حبيبالديوانية

نضال غميسمحمد رحم عبيدالديوانية

ليل جي زياد مراد طعمهالديوانية

نالديوانية معصومه تركيحيدر حميد شني 

نسعيد غانم كحيطالديوانية نجيده شني 

زينه نجاحامي  علي نعيمالديوانية

ندافه كاظمعلي خضي  عباسالديوانية

ونسه طعمهنعيم نارص نعمهالديوانية

رضيه فيصلغيث لفته عيىسالديوانية

وزيره حسنكاظم خومان فرمانالديوانية

هاشميه عودهكرار جبار جاسمالديوانية

ن عبدالديوانية حميده جي ضياء حسي 

حسنه حنونكريم بكه عبدالحمزهالديوانية

تركيه جنديلرضا عني  هلولالديوانية

هيله وحيدقاسم ضابط ديوانالديوانية

فرات وليدعلي حمزه زروكالديوانية

قسمه شمراننبيل محمد مسلمالديوانية

لمياء عايشسجاد نجاح كاظمالديوانية

كظيمه لفتهسنان مذخور عبيدالديوانية

زعيله صليخامجد ميثم فاهمالديوانية

انتصار جبارمصطفن محمد عباديالديوانية



ايمان هاتفامي  علي عبدالديوانية

ثمن غالي عياشالديوانية
ن خوانه حسي 

ورده مهديريسان سعيد غانمالديوانية

ونالديوانية تركيه جبي جليل غافل زغي 

بديله مرمصكريم فرحان ابري  هيالديوانية

يالديوانية
قسمه عبدعلي مهيدي راضن

سعيده مجيدهيثم عبادي كاظمالديوانية

هيفاء واليطالب فليح حسنالديوانية

ن فليحالديوانية نوال ابراهيمزيد حسي 

نومايه محمدسامي حنيطه محمدالديوانية

نعموش باسم حنتاوالديوانية امل زعي 

سناء نجمكرار رسول حسبالديوانية

علي عزيز دايخالديوانية
ن هديه حسي 

حميده كطيفابراهيم رسي    ع عباديالديوانية

ن محمد كاظمالديوانية وفيه نعمهحسي 

كفايه عزيزعليم زغي  مرادالديوانية

ن حميد رحمنالديوانية نوال محمدحسي 

فطيمه شالكهفائق وحيد نعيمهالديوانية

مكبوله كنيهررحيم جليل عبدالديوانية

سعديه عبداالمي مرتضن حامد شنيعالديوانية

قنديله مزهرعلي عبد كاظمالديوانية

يالديوانية بتول سعيدانور كريم حرب 

حمزيه معيوفمهدي كاظم حنشالديوانية

نظيمه عبدالكريمعلي حسن عليالديوانية

نصالح نغيش عتويالديوانية شمسه حسي 

رزيقه عجلمحسن جابر شجرالديوانية

رسميه هاشمعلي مالك عبدهللاالديوانية

سليمه عكموشمرتضن ناظم صباحالديوانية

نوريه عبدالمهديكرار عالوي دبسالديوانية

عقيده كطفانعمار عايد جدعانالديوانية

نجيبه رباطكاظم جابر رباطالديوانية

ن شيالالديوانية رحيمه درويشازهر حسي 



فرهه نعمهعبدالجليل فاهم جي الديوانية

رسميه حميدمحمد صيهود فدعوسالديوانية

مجيده معواصمخلص جابر حمزهالديوانية

ي عجهالديوانية
منته شبالويمحسن خىسر

ساجده غازياحمد عبدالرزاق عبدالحسنالديوانية

ساميه داهيحاتم حسن عليالديوانية

كظيمه هدالمهدي جالب ساجتالديوانية

حظيوه كعيمهمحمد جهاد نارصالديوانية

ي تكليف لفتهالديوانية
زهره ثامرتفر

نعوض حاكم عبدالزهرهالديوانية سليمه حسي 

ساهره كاظمعلي خضي  حسنالديوانية

باسمه مسلماحمد جاسم عبداالمي الديوانية

تسجيله مظنونجابر سمي  جاسمالديوانية

ن حمدالديوانية محيله شعيبصدام حسي 

فهيمه عبداليمهجابر عبدنور عبدالكريمالديوانية

سعديه عبودسيف فتالوي عبيدالديوانية

مائده عبداالمي وليد امجد حسنالديوانية

فضيله بدرصالح منصور كاظمالديوانية

ساجده جميلعالء كريم عجيلالديوانية

ماليه كاملسعود قابل مزهرالديوانية

رضيه حميدعبدالكاظم طالب محمدالديوانية

دوالبه عبيدحاكم محمد عبدهللاالديوانية

كريمه عبيدسهيل حمزه واويالديوانية

حكيمه جاسمساجد رسول سباحالديوانية

نظيمه عبدحبيب ظاهر حسنالديوانية

حال صالحكرار حيدر جي الديوانية

نحمزه سلمان برزانالديوانية هنادي ياسي 

عزيزه جي حيدر شاكر جبارالديوانية

اسماء قحطيارس عايد كاظمالديوانية

اوهام مزهرسيف ثامر عوادالديوانية

قبيله جابرعباس تركي عبدالكريمالديوانية

نزيله ويبخالد محسن لفتهالديوانية



مياده زكيصالح عبداالمي  يحب الديوانية

بدريه عباسعلي راشد جوزهالديوانية

ابتسام عبدزيدصالح عبدهللا عبيسالديوانية

نالديوانية ن نعمه حسي  حسينه عباسحسي 

رضيه شاكرعباس حسون حنيتالديوانية

صبيحه كاظمكفاح محسن نعمهالديوانية

وفيه عوادسمي  كاظم عليالديوانية

حكمه عبداالمي حمزه صالح عانهالديوانية

سلوى شاكراثي  حافظ جبارالديوانية

ن عامر خلصانالديوانية نديمه حميدحسي 

يزي عبدقاسم عطيه عبادهالديوانية

نجيحه هاديحسن عبودي مزهرالديوانية

راجحه كريمنبيل جواد كاظمالديوانية

فرات حمزهحيدر موفق جميلالديوانية

نالديوانية نجاه دهاماحمد سالم حسي 

سعيده فهيماحمد جعيل عبودالديوانية

هديه عبدالزهرهعلي جابر مجيدالديوانية

فخريه عبدالسادهعزيز جاسم جوادالديوانية

ن محسن هاديالديوانية حليمه عبدالمهديحسي 

ن عبدهللا كزارالديوانية نعيمه سعيدحسي 

جمهوريه جهادخزام دارسر عباسالديوانية

ن عبدالساده دنيدشالديوانية صبحه زيادحسي 

ن جبار كاملالديوانية رجيحه عيدانحسي 

 علي هاللالديوانية
ن احالم عباسحسي 

يكرار ناظم صاحبالديوانية
رجيحه شابن

ن جابرالديوانية مليحه مهديعالء عبدالحسي 

نعباس مراد كاظمالديوانية مليحه ياسي 

مريم كريمهادي ناظم كحيطالديوانية

حسنه جلوبعلي عيىس دخيلالديوانية

ن كحيطالديوانية حظيه محمدعبدهللا حسي 

ن اسماكالديوانية نسجاد حسي  نسوم حسي 

عطيه طارشصالح هادي خطارالديوانية



شاه عبدقاسم مهدي جوادالديوانية

ن منىسيالديوانية نوريه جيادجاسم امي 

نضال ناظمانور حمادي يارسالديوانية

هناء كريممحمد ماجد هاديالديوانية

موزه عطشانجابر صائل صباحالديوانية

فاطمه عبداالمي امي  سليم طعمهالديوانية

حليمه نارصهناء سلمان نعمهالديوانية

كمونه راهيريسان حسن صبارالديوانية

نالديوانية ثنيه جسومسجاد ناظم ياسي 

رسميه بطاخذوالفقار قاسم غميسالديوانية

كميله شاطيعمار دعيبل حميدالديوانية

ن عبيدالديوانية وفاء محمدابراهيم امي 

وذاحه مجباساحمد هادي سعيدالديوانية

الهام صبارعبدالرزاق صالح محمودالديوانية

مزهريه زاكورعلي رحيم مهونالديوانية

حسنيه سبوسجميل نعمه محمدالديوانية

لطيفه بهي يوسف مايح سالمالديوانية

يرحمن كاظم جميلالديوانية ورده حرب 

لهيده حسنمحمد جليل عبدالعباسالديوانية

كظيمه عبدفالح جاسم فرحانالديوانية

افتخار حنونعلي محان غاويالديوانية

سليمه شاكرصالح نجاح حسنالديوانية

التفات حامدعالء مبدر هاللالديوانية

دله محيسنذياب زامل زختارالديوانية

عواطف محمدمسلم قاسم خليفالديوانية

نضال عالويحيدر رحيم رسهيدالديوانية

رباب مسلمصادق سلمان ارحيمالديوانية

سعاده جرادبسام حمزه سلمانالديوانية

نعبدهللا عجه غازيالديوانية حياه حسي 

عليه كاظمخالد طه باديالديوانية

يالديوانية
ى عبدالهاديمحسن حازم شابن بشر

سلوى حسنمصطفن كيوش كاظمالديوانية



كظيمه جهاديسجاد نافع عطشانالديوانية

ي كريم عليويالديوانية
سهام كاطعهابن

مهديه مهديحيدر علي جبارالديوانية

لطيفه ابو خشهعباس عبيدان عليالديوانية

كميله امانهامي  كتاب خلخالالديوانية

نعيمه حسنرافد سوادي رهيفالديوانية

حياه جوادحيدر كاظم عبدهللاالديوانية

رجاء عاشورعلي جساب عباسالديوانية

فوزيه طاهرامجد داخل عودهالديوانية

نعيمه كاظمحسن حامد شمرانالديوانية

ربيعه جخمقائد جابر حبيبالديوانية

نجمه حميدذياب كامل شهيدالديوانية

كاظميه نجمفاضل عالوي جبارالديوانية

لطيفه سحالهمرهج هادود عبيدالديوانية

هظيمه كريفشعادل خليل ابراهيمالديوانية

نسمه حمودرحيم جاهل حمودالديوانية

فريقه كاظمعبدهللا وحيد عبدهللاالديوانية

نعالء محمد عليويالديوانية كريمه حسي 

زوينه عبودعبد روي  هي دغيمالديوانية

نالديوانية واجده حنجوجعباس جبار حسي 

يسوريه محيسن شبيبالديوانية
وسيله راضن

ن جابر مسي الديوانية وحيده غانمحسي 

لميعه جعفرامي  ساجت وذاحالديوانية

خنساء شنغابعالء عمران عبودالديوانية

يالديوانية ه حنفهيثم حداوي ناج  سمي 

نقليه عباديعالء سوادي سلمانالديوانية

رسميه جاريقابل جبار جوادالديوانية

كواكب عبدمصطفن عبدهللا جمعهالديوانية

نعيمه شعالننعيمه شعالن حمزهالديوانية

يخالد ابراهيم جابرالديوانية صبيحه راج 

ن طاهرالديوانية فخريه زبالهطاهر عبدالحسي 

غنيه جوادحيدر مالك كريمالديوانية



يالديوانية
ليل كاظموليد غاوي راضن

ماجده جعبولحيدر علي واديالديوانية

جنان عباسعمار شافع عبدالديوانية

نخالد حميد كاظمالديوانية انتصار حسي 

ن بدر كاملالديوانية فوزيه شالكهتحسي 

جنان عامرحسام الزم عبدالكاظمالديوانية

نالديوانية فوزيه عبدالرضااسعد مهدي حسي 

حميده نبهارمحسن كريم كونالديوانية

هاوه عجهشعالن عاجل جخيمالديوانية

خوشه هالويجزار وحيد ريكانالديوانية

رباب محمدزيد سليم سعدونالديوانية

ه عبداخالص ابوالهيل كاظمالديوانية جي 

ن رحيم حسنالديوانية يه ناعورحسي  صي 

ن خضي  جعوالالديوانية كرمه كرزحسي 

مرجانه حسوناحمد شاكر جاسمالديوانية

نهادي رزاق هاديالديوانية فطيمه حسي 

عيده مايححسن ارحيم فليحالديوانية

نجيه محمدحسن جابر حداويالديوانية

جميله كاظمحازم نايق عباديالديوانية

نحيدر مهدي عبداالمي الديوانية ليله حسي 

كونه عبكريم اسماعيل جالبالديوانية

نهيه عويزفوزي مري    ع صوي    حالديوانية

ه كاظمارحيم هادي واويالديوانية سمي 

ن شاكر حسنالديوانية سعديه هاديحسي 

رساله مجديخالد عماد كلفالديوانية

ملكه فرهودعباس مال هلل محمدالديوانية

سعديه جرابزينب رحيم عايشالديوانية

فليحه وناسكرار صبيح واجدالديوانية

ن يوسفالديوانية نويريه عليحسن حسي 

نداء كريمباقر رياض عبدالديوانية

زهره عبودمرتضن كاظم حسنالديوانية

زهره عبودمصطفن كاظم حسنالديوانية



يه ساهيفؤاد كامل ساجتالديوانية صي 

نواثق فليح جي الديوانية نجيحه عبدالحسي 

ن هلول عاجلالديوانية صفيه كاغدياسي 

دوله دخيلعلوان جوده جيادالديوانية

وحيده خلوهنمرتضن عبدهللا عبيدالديوانية

حميده طالبطيف حامد لفتهالديوانية

رضيه محمدجعفر هادي شذرالديوانية

هانالديوانية مله درنيخماجد مراد رسر

حسونه محمدسعيد حمزه محمدالديوانية

شاهه كاملامي  حمزه جي الديوانية

ن عبدهللاالديوانية حليمه دايمسمي  دعي 

شهيه موشمنهل عبدالساده عيىسالديوانية

رنا عدناننايف حسون خطارالديوانية

نهادي كاظم خنجرالديوانية صوغه طعي 

نقليه صكراحمد كريم حمزهالديوانية

لمياء عباسعلي حسن كاظمالديوانية

صفيه عطيهاحمد عبيس عنادالديوانية

نابراهيم مجيد سلمانالديوانية قبيله حسي 

خلوده جنديجبار عبدالساده عكضالديوانية

نسجاد باسم مجيدالديوانية يه حسي  صي 

ي عبدعليالديوانية
ناحمد راضن زينب حسي 

زهره باللمطشر عبدربه جفاتالديوانية

بلقيس محمدضياء خضي  عباسالديوانية

وضحه زيادعبدالحمزه لوز سويفالديوانية

ذبيه سميحابراهيم عبدالحمزه لوزالديوانية

كاظميه عبدعليفيصل احيمد عبودالديوانية

ونه غالياحمد عباس عبيدالديوانية

فضيله شوي    حمهدي عبد سلمانالديوانية

رضيه عباسعلي كاظم جبارالديوانية

تركيه جميلاحمد شاكر داخلالديوانية

فضيله يحب حيدر كريم شياعالديوانية

ن كاطعالديوانية عالهن حرجانعلي حسي 



كظيمه عجهعباس ساجت زغي الديوانية

عنيده كاظمحسن جابر عمرانالديوانية

 علي صبيحالديوانية
ن رحيمه مسلمحسي 

كاظميه داخلرشيد عرف معيضدالديوانية

ن تكليف لفتهالديوانية زهره ثامرتحسي 

دالل عبدالرزاقفارس شمران فيصلالديوانية

حميده عبدهللامهدي عباس محمدالديوانية

رهيه خباطيهاشم نوماس مزبانالديوانية

حنتاوه فضلمطشر صاحب اسيودالديوانية

شوم سواديصالح عباس مزبانالديوانية

نالديوانية  علي حسي 
ن حمديه جابرحسي 

فخريه ابوسودهازهر عبدالزهره محيسنالديوانية

ورده فرهودمهند قاسم مسلمالديوانية

سعيده ملوقائد غافل حاتمالديوانية

صبيحه جابررواد حسن عبدالرضاالديوانية

عطيه فرحانعقيل عبدهللا عايزالديوانية

زهره جفاتماجد عبيد عبدالديوانية

كظيمه عودهشاكر نعيمه شنيي الديوانية

ي عبدالزهرهالديوانية حمزيه محمداسعد راج 

فطيمه يوسفعبداالله فالح عبدالسادهالديوانية

فلحه محمدغانم محمدرضا علوانالديوانية

يفه عبدالرضاحسن شاكر زغي الديوانية رسر

فخريه شاهرحازم كريم طخاخالديوانية

حياه كاظمعباس غالي عباسالديوانية

ن عبدالكاظم لطيفالديوانية حياه فياضحسي 

نالديوانية ف عبدالحسي  رباب شنشولطالب مشر

بدريه غائبنايف عالوي عطيهالديوانية

فطيمه هاديمحمود شاكر صالحالديوانية

يقاسم صباح عباسالديوانية
لهموده راضن

نالديوانية سنيه مرصاعرائد جليل حسي 

نعيمه عربراجح عبدالكاظم كشيمرالديوانية

سليمه كتابميثم كاظم عبدالسادهالديوانية



كريمه فرهوداحمد عباس جاسمالديوانية

ه شاكرحيدر عبداالمي  محمدالديوانية سمي 

زهره خشانسعديه كاظم محمدالديوانية

ه ملوحرائد غافل حاتمالديوانية سمي 

جميله سعدونحسام رياض عدايالديوانية

ن حمزه جعفرالديوانية فوزيه خليلحسي 

يبهاء حمدان ارحيمالديوانية هيفاء العيب 

ميسون تركيعالء قضي جوادالديوانية

غنيه جاهدسمي  صعب كاظمالديوانية

زهره دخيلموش عماد حطحوطالديوانية

سوده كاظمهادي زباله عزيزالديوانية

يه فاضلميثم محمد عبيسالديوانية صي 

غنيه عبدالكاظمعقيل غافل غازيالديوانية

يمصطفن عبد شعالنالديوانية
هيام راضن

عطيه حذافمحمد باقر ثامرالديوانية

ه مشكورحمزه ادريس غالبالديوانية سفي 

فاطمه مهديضياء كاظم عباديالديوانية

ليل كريممهنا علي مهناالديوانية

وصف عبدنعيم داخل غاويالديوانية

انتصار صعبمحمد باسم صعيصعالديوانية

كوشه كاظمرزاق كاظم جاسمالديوانية

حربيه ادريسقاسم نوح لطيفالديوانية

هيفاء جابرعقيل كامل عبدهللاالديوانية

قبيله خشانزمن لفته هولهالديوانية

ن شنانالديوانية زينب رحيمعباس حسي 

يل محمدجليل حسن احمدالديوانية ن تين

نالديوانية سعديه جوادعلي عبدالرضا حسي 

ن فاضلالديوانية فطيم كاظمعلي حسي 

لمعان عليقضي ناظم دربالديوانية

نرايح عنون جالبالديوانية فوزيه حسي 

ن مهديالديوانية رحيمه رشيدامي  عبدالحسي 

جواهر علواناحسان كاظم حسنالديوانية



فاطمه كعارجاسم محمد كاظمالديوانية

عذراء جبي باقر محمد كاملالديوانية

ي صالح دهشالديوانية
هيله جسابراضن

حليمه كاظمجواد ابراهيم صاحبالديوانية

ن رحمنالديوانية زهره سلمانحيدر حسي 

بحريه عوادصكبان جياد صالحالديوانية

ن عباس ابراهيمالديوانية ه فليححسني  امي 

فليحه كاظماسعد شاكر جوادالديوانية

نعيمه عليفاديه فهمي االحمدالديوانية

كريمه حمودوسام كاظم رهلالديوانية

عديان كاطععلي كاظم عيدانالديوانية

هظيمه نايفحيدر برهان جي الديوانية

فاتن عبدزيدفراس عطيه عزالالديوانية

ه غاويجابر حاشوش خزعلالديوانية شمي 

كظيمه هماشفيصل حمزه اسمي الديوانية

فوزيه عبداالمي زينالعابدين علي حمزهالديوانية

بلوه عزيزسالم حاكم بدرالديوانية

واجد عبدالزهرهمنتظر علي حمزهالديوانية

ن صالحالديوانية هديه ليلومهند حسي 

ابتسام عباساحمد عبدالجبار فاضلالديوانية

ن عبود جحيلالديوانية يحسي  لوكه حاج 

وحيده عبدالحسنحسن هادي كاظمالديوانية

كريمه برهانعادل عبيده جاسمالديوانية

تاجيه عليملحان اجديد ريكانالديوانية

حميده طالبمصطفن سلوم محمدالديوانية

حسن علي مكيالديوانية
ن فخريه ياسي 

سهام حمزهعلي سعد جسارالديوانية

حكيمه حاشوشسجاد زمان عبدالديوانية

يه صالححيدر سالم باضيالديوانية مي 

بدريه ماهودعباس جبار فالحالديوانية

دخيله زعيبلرائد كريم عبيدالديوانية

نالديوانية حليه جاسمعلي اياد حسي 



كلثومه هراطهمهند كريم رسنالديوانية

ي عادل جالويالديوانية
منته شهيدتفر

صالحه فليحعلي هادي صالحالديوانية

سعديه سالمعماد حاكم جوادالديوانية

ساميه عبدزيدمحمد همام عبدالستارالديوانية

نبسام كاظم ليلوالديوانية شكريه حسي 

بدريه محسنرياض كريم كاظمالديوانية

ازهار نارصعباس حيدر حميدالديوانية

افتخار كاطععلي محمود شاكرالديوانية

بلوه جابركرار هاتف مهديالديوانية

ي كاظمالديوانية بدريه عبدالسادهحيدر مي 

حكمه عويجلعلي عاجل دري    عالديوانية

خزنه محانسالم عبود وريورالديوانية

حسنه حمودمحمد جابر عاضيالديوانية

لطيف كوكزجاسم محمد هاديالديوانية

كميله كلفمصعب كاظم عبودالديوانية

فليحه حسنمحمد عبدالرضا بخيتالديوانية

دعيجه مشاريباسم سعود مرزوكالديوانية

ي يارس محيلالديوانية
سليمه عينونراضن

ضويه دوي    خقحطان فرهود جودهالديوانية

يه جليلوليد حمزه كاظمالديوانية خي 

غنيه جاسمسيف كاظم مودالديوانية

ن احمد رصي    عالديوانية طبيعه مطرحسي 

مليحه خزيرعد شمران واردالديوانية

غيده فضليعايد كطران عبدالسادهالديوانية

اتمامه مجباسعمار كريم عيالالديوانية

نخوله محسن جابرالديوانية عليه شاهي 

يالديوانية
نحبيب جامل ناشر انهيه حسي 

ي عبدالديوانية ن مي  وحيده زغي حسي 

نالديوانية ه كريمسعيد محمود حسي  سفي 

ي جبارالديوانية
جشه شناوهمهند شمجن

عليه نارصحسن كاظم عبيدالديوانية



شاب فليحالديوانية يه عبداركان رسر صي 

رزيقه حسنامي  حسن عبدالديوانية

سعديه زايدعباس ناظم محمدالديوانية

كريمه حسنمالك اسود كنكونالديوانية

ايمان ظاهرخرصن عباس عوادالديوانية

انتصار عوادرافد كاظم ذيابالديوانية

ن راجح جفاتالديوانية حمزيه جزارحسي 

امنيه حمزهرائد كامل كاظمالديوانية

نظيمه جودهمشتاق حاكم محيسنالديوانية

مبن سعدونيعقوب سعد محمدالديوانية

ه عامراحمد عبدالرضا نوفالديوانية سمي 

ساجده لفتهناظم جبي  جاسمالديوانية

سعيده عزيزاحمد ظهران دليالديوانية

هديه جمعهعلي فليح مرادالديوانية

هيفاء راشدعلي محيل ضاريالديوانية

جماله عبدالسادهمحمد غانم عبدالسادهالديوانية

يسلوان عبدالسجاد جيادالديوانية
ن
رابحه صاف

ي ساجتالديوانية
سنيه هكشحازم حسوبن

نالديوانية وشاسماعيل كاظم حسي  امل حير

نبهاره محمدحسن عبد حمزهالديوانية

ليل حسنمهدي صالح حنونالديوانية

مي هولمحمد ناجح عيدانالديوانية

جميله فضلمهدي صالح حسنالديوانية

سليمه جي احمد كامل هاديالديوانية

تركيه جاسممثبن طيفه عبدالديوانية

هاشميه راهيصفا عيدان محمدالديوانية

نالديوانية ركنه محمدعماد كاظم عبدالحسي 

زينب حسنكرار عباس محمدالديوانية

فلكه مطشراحمد ابو الشون سلمانالديوانية

وسيله سالمفرحان بادي جي الديوانية

خالده خليلميثاق اسماعيل مرادالديوانية

نالديوانية ن حمود حسي  شهيه كريمحسي 



وجدان شعبانعالء شاكر هاديالديوانية

حليمه عاطيوعد مردان عبدالحسنالديوانية

ي فاهم شمرانالديوانية
نشوه محيسنهابن

ندامه ديوانغائب عزيز سلمانالديوانية

سليمه جبي حيدر عزيز عبدزيدالديوانية

بسمه مال هللاسجاد عذاب حاتمالديوانية

نغازي جميل غازيالديوانية زينب حسي 

كريمه جي علي كلوف جوادالديوانية

كعيده مزهراحمد مهدي راهيالديوانية

ايمان كاظمحيدر تركي زغي الديوانية

نالديوانية هنيه سواديستار قاسم حسي 

فوزيه جاسماحمد حمزه عسكرالديوانية

سعديه عبدخالد صالح مهديالديوانية

يكرار حسن عوادالديوانية مديره لعيب 

كريمه حسنزمن رحيم عبيسالديوانية

جميله حسنامجد عبد محمدالديوانية

اقبال حواسحسام مكي مجيدالديوانية

عليه فليحمصطفن غافل مهديالديوانية

ر عبدالزهره عرارالديوانية ن عنايه جوادمي 

فخريه عطيهحاكم مدلول عاشورالديوانية

صبيحه فاضلصالح حسن عودهالديوانية

ن منصور حسنالديوانية هناء حسنحسي 

مليحه طعمهعالء مدلول حامدالديوانية

نالديوانية حليمه كاظمسالم شعالن حسي 

زكيه جوادجابر نعمه حمزهالديوانية

ن امانه عبيدالديوانية نسوم دوي    جحسني 

اقبال هاشمعباس محسن جوادالديوانية

سالمه عبيداحمد زيدان راهيالديوانية

سهام طاهرفواز حامد رحمانالديوانية

عمره دوخانمصطفن هاشم سعيدالديوانية

زهره محمدعبدهللا كريم زغي الديوانية

غنيه عبدالحسنبشي  جواد كريمالديوانية



الهيه جيادكرار غالب خليفالديوانية

نضال حسنموحان جاسم محمدالديوانية

ارغيده جاسممحسن جابر غزايالديوانية

فخريه حسنفالح زغي  عباسالديوانية

نالديوانية محينه جي رزاق فوحان حسي 

ناهده عبدمحمد حمزه فاهمالديوانية

دله عطيهفاضل شاطي فرحانالديوانية

يه شاكرصدام كريم جوادالديوانية خي 

بعيوه عودهصباح صابر شوجهالديوانية

نعيمه عبدزيداحمد علي عبدالرضاالديوانية

ملكه رميحزعال حميد بجايالديوانية

نالديوانية يه درويشعقيل حميد شني  خي 

نضال عبدالحمزهمسلم فليح عليالديوانية

ابتسام فاضلمحمود عباس جاسمالديوانية

حليمه جيادحيدر كاظم سبهانالديوانية

ه حسنيوسف محمد حسنالديوانية مني 

افتخار مرادسيف عادل ثامرالديوانية

رتبه سلمانحيدر عمران لفتهالديوانية

حليمه كاظماحمد كريم معضدالديوانية

وسام جي جعفر ميثم شاكرالديوانية

عجيله ابوذينهقايد صادق دهيمالديوانية

كميله جسابكريم عراك عبدالديوانية

يباسم حليم رستيبالديوانية ليل مي 

ن اسعيد جبارالديوانية ميعاد رزاقحسي 

زينب محسنكرار كاظم مشحوبالديوانية

احالم محمدعباس مدلول سلمانالديوانية

كميله عريانحيدر فاضل عبدهللاالديوانية

دنيفه حالوبكريم حنون حمودالديوانية

ن نهيتالديوانية نرزاق حسي  رحمه مفير

ن فاهم لفتهالديوانية رجيحه مهديحسي 

روضه حمزهجواد محسن عبدالديوانية

يعلي ستار جبارالديوانية
انتظار راضن



ربيه جاسماحسان عزاوي سلمانالديوانية

نامي  محسن عبيدالديوانية سهام عبدالحسي 

يالديوانية رهيه شهدفاضل عباس حج 

رمزيه جاسمعلي جبار موشالديوانية

رقيه حياويمرتضن حيدر عبدالديوانية

قبيله عبدعليمحمد عبود كاظمالديوانية

وحيده مسي خالد رياح مذيرالديوانية

يه جالبرعد حمزاوي عطيهالديوانية صي 

كميله فجرقائد عاضي دحامالديوانية

ربيعه زغي جعفر كاظم عبدالزهرهالديوانية

نالديوانية وسيله عبداالمي قائد زامل حسي 

جازيه صاحبفريد عدنان مرادالديوانية

 عليالديوانية
ن عليه يارسحمزه حسي 

بهيه كحاروسام عبيد حتاتالديوانية

ن عبدالديوانية سعديه غزايسلطان عبدالحسي 

حكمه جي سلطان شالكه جوانالديوانية

ترفه عبدهللاحياوي جالب عبدزيدالديوانية

ايمان جي بسام هادي ديوانالديوانية

بتول عليسيف علي عبدالديوانية

نشاكر خالد عجميالديوانية ساجده حسي 

يالديوانية قسمه مزهرحسام محيسن منج 

زهيه عطيهماجد ابراهيم كورهالديوانية

هناء لفتهعلي عزيز يارسالديوانية

شكريه نوريعالء كامل عبدهللاالديوانية

فرات جابرمسلم عادل محمدالديوانية

فريحه هاتفكاظم محمد كاظمالديوانية

نالديوانية بنيه مهديحميد عبدالرضا حسي 

فوزيه سالماحمد هالل كاظمالديوانية

ه جي جالل جواد خدومالديوانية سمي 

فوزيه محانكريم ظاهر حبيبالديوانية

ساعديه عبدهللاثائر محسن عليويالديوانية

ن جبارالديوانية زينب محروسحيدر حسي 



وبريه هاشمرعد سعدون فرحانالديوانية

ملكه رحيمجاسم حسن رزوقالديوانية

جواهر شهيدجبار عكاب خالويالديوانية

فخريه كاظمعالء هادي منصورالديوانية

كظيمه كاظممحمد رحيم عبدالديوانية

خوله فليحسعد جوده خماطالديوانية

نامجد حمزه شالكهالديوانية زهره حسي 

نجيه عياشفهد سالم زاملالديوانية

احالم جمعههادي صالح طيارالديوانية

 عليالديوانية
ن حمزيه جبلنارص حسي 

سعديه حسنسعد حسن فياضالديوانية

كريمه عبدالحسنممدوح داخل تركيالديوانية

مديحه علجعباس جواد كاظمالديوانية

نالديوانية عليه جوادكرار علي حسي 

نالديوانية فاطمه طارشحسن نارص حسي 

هيفاء جاسمعباس اياد حسنالديوانية

ن يحب  عبدهللاالديوانية فضيله كشيشحسي 

حليمه شاكركفاح حسن عبدالديوانية

وزيره عنادمهدي عطيه كاظمالديوانية

ن جاسمالديوانية هيبه دويشعباس حسي 

نمحمد فاضل رمانالديوانية دبل مشي 

ننوفل مهدي عبيدانالديوانية الفيه حسي 

زهره كريمنارص ترمن وناسالديوانية

رسيه عطيهمحمد شاكر ملوحالديوانية

ي زهاويالديوانية
كاظميه صاحبحيدر راضن

يه عبيدعلي حاتم عبداويالديوانية صي 

كريمه محمدمنصور حمزه فرحانالديوانية

ن مهدي عبدهللاالديوانية ايمان عبدالسادهحسي 

جكليت ابوشنهصالح عبدالكاظم عيساويالديوانية

ن عامر عليويالديوانية زهره ملوححسني 

كوكه رحمننعيم عزيز دكمانالديوانية

وسيله حسونمحمد درسون فرحانالديوانية



عليه محيوعلي سعدي رشيدالديوانية

نالديوانية ه جبارعلي مجيد حسي  سمي 

حميده صالحزيد حليم عزاويالديوانية

روضه دايخيارس عباس فاضلالديوانية

ن عبدالديوانية ازهار عناديحب  حسي 

غته مزعلونسه عبدهللا روضانالديوانية

نجاح تبينهسالم هالل موازيالديوانية

اخالص جبارصادق احمد عبدالرضاالديوانية

سليمه عبدفاضل خميس عرفالديوانية

جمهوريه ثامرعهد دوحان عبدالديوانية

رسور جبارمالك يحب  حسنالديوانية

نعيمه عبوديفاسم ساجت عبيدالديوانية

صبيحه حمزهاحمد كاظم زغي الديوانية

حسيبه كاظمعلي حبيب موشالديوانية

ابتسام صبارنورس فالح محمودالديوانية

ن ولع ناهيالديوانية كاظميه جاسمحسي 

رضيه شاكرقاسم حسون حنيتالديوانية

بلهوده جاسورحمود بتور يارسالديوانية

عركه مذبوبعباس رسحان فنخي الديوانية

ن عبد شهيبالديوانية نجيبه وناسحسي 

فضيله حسنماهر كاظم جوادالديوانية

طفله دغيمجواد وحيد محسنالديوانية

نعيمه رسهيدفالح مهدي عالويالديوانية

وداد صالحعقيل صبار علوانالديوانية

رسميه ابو حودهاسعد كاظم ضمدرالديوانية

فضيله عبدعليمشتاق طالب شايلالديوانية

رمانه عبداالمي رحيم احمد دحامالديوانية

كريمه جوادسيف سعدي مشحوتالديوانية

فريجه سهلارحيم اكريم مجيالديوانية

حكمه اسمي علي راهي عنيدالديوانية

نقليه حويشرزاق عبدالحسن حسونالديوانية

شهيه نارصعالء مكي داخلالديوانية



يالديوانية
 علي هابن

ن فاطمه حسنحسي 

زعيله جاسمخيون عطيه مطرالديوانية

رسميه حرجانسلمان حران نارصالديوانية

سناء مهديباقر باسم حمزهالديوانية

رباب جاسماحمد مسلم كريمالديوانية

سعديه شاكرخليل عزيز حسنالديوانية

يه عباسصالح حسن عبدالديوانية خي 

ونالديوانية مشايه خليويعلي جفات زغي 

سليمه غازيعبدالستار علي عبيدالديوانية

كظيمه كاطعمهدي صالح شهدالديوانية

ه كاظمسيف حيدر سالمالديوانية سفي 

نجاه كاظماحمد عبدالساده جويدالديوانية

كاظميه خطارفالح حسون خيونالديوانية

يالديوانية فهيمه دايخاحمد حمزه ناج 

رزيقه مزاحمنارص علي صالحالديوانية

ن كاظم داخلالديوانية نضال كاظمحسني 

جميله ربيعمالك هربود داميالديوانية

زهره جياداحمد نصي  حسنالديوانية

هويه يونساحمد كاظم حمودالديوانية

يعدنان داخل فرحانالديوانية
ه بشبن سمي 

ننارص موش جبارالديوانية ملكيه حسي 

هديه ثجيلعباس خضي  جوانالديوانية

هديه اخبيلحسن ادخيل محمدالديوانية

نزهه كاظمحرب حسن هاللالديوانية

نكطران عبديارس يوسفالديوانية صيته حسي 

ام ناهيه مخيفصالح دعبول مري    عالديوانية

فرحه عبدالحمزهحيدر علي حميدالديوانية

نحيته هزاعميثم عباس بديويالديوانية

يالديوانية صادق سلمان عبدالنب 
ن واهيه حسي 

ناديه حاتمخالد كريم محسنالديوانية

ن محانالديوانية فريجه عليوياحمد عبدالحسي 

زهور عبيسرزاق حسن رسولالديوانية



نويته حسنعادل عالوي عوانالديوانية

يه ثامرمحسن هادي اسماعيلالديوانية خي 

قبيله عبيدعالء سالم حمزهالديوانية

جميله صخي حيدر كاظم صعيبالديوانية

مكبوله اكنيهرشعيب جابر عويدالديوانية

يالديوانية شاب دعواج  ونسه حميديمحمد رسر

نجيه هاللمطلك ملحان عجميالديوانية

زهره ابوعليويعبدالزهره كريم مدفونالديوانية

ياحمد مجبل حسنالديوانية
عليه شمجن

كاظميه جاسمباسم كاظم جوادالديوانية

ن عبدالديوانية سليمه كاظمعالء حسي 

نازك طالبثابت فيصل غانمالديوانية

يالديوانية
حليمه جبارحسام عماد شابن

نريام محمد جبارالديوانية هناء عبدالحسي 

حميده كاظماحمد طعمه كاظمالديوانية

رجاء مظلومعلي صادق عبدالديوانية

صويره غاليهميلي جاسم مرهونالديوانية

ن جي الديوانية  حسي 
رهيه نعمهمصطفن

يعبدالحمزه اذخيل طعمهالديوانية بهره محب 

كريمه محسنحيدر جبار وناسالديوانية

حليمه شناويفراس عدنان حسنالديوانية

حياه حمزهعالء عزيز شايعالديوانية

جليله دبهعباس رعد جاسمالديوانية

نعالء محمد جابرالديوانية سنه حسي 

سليمه عبدهللانارص عامر بجايالديوانية

كظيمه كريممسلم حسن مروانالديوانية

نسمه بدربدور طالب رحيمالديوانية

مديره شاطيعلي مظلوم كاظمالديوانية

رشاكه جوادجاسم سوادي عبودالديوانية

مرصيه فنخي فالح مسي  فنطيلالديوانية

نشميه عجيلمحمد عبد خلفالديوانية

شكريه سلمانجاسم محمد غياضالديوانية



زكيه عبدهللاوسام عيدان عباسالديوانية

نالديوانية كفايه عبدفرحان جابر حسي 

يزي هاللنصي  مسي  عبيدالديوانية

فاطمه محسنسجاد عبدالرضا نذيرالديوانية

احالم فرحانعلي كاظم جنديالديوانية

ن فاضل نارصالديوانية يحسي  كريمه صي 

ياحمد عباس عبداالمي الديوانية
حمزيه راضن

زهره جويدصالح مهدي كاظمالديوانية

زعيله نعيمسجاد غدير بلوحالديوانية

ه جفاتحسام رحمن عبيسالديوانية سمي 

بدريه عزوزخالد فاضل احمدالديوانية

جهله راهينجاح كلف جاسمالديوانية

يالديوانية ساهره كعيدامي  محمد صي 

رحيمه حنونسلطان جبي  مدفونالديوانية

هيله رمانحمزه شخاط طويرشالديوانية

نالديوانية نهله غثيثمحمد عبدهللا كمي 

ناكه خضي هادي عبيس فنطيلالديوانية

 عليالديوانية
ن يبهاء حسي 

حميده واشر

ن جاسمالديوانية كريمه عزيزطارق حسي 

ن عبيدالديوانية وفاء محمدسامي امي 

نشميه جردعبدهللا كاظم محمودالديوانية

ن فالح حسنالديوانية كتبه وناسمعير

هديه شاكرعبدهللا دايخ خليلالديوانية

نالديوانية مبن محمدارساء علي حسي 

خساره عبدعلي ناهي جي الديوانية

يه مظلوماحمد شاكر بردانالديوانية صي 

يالديوانية
فاطمه جبوريحسن كريم راضن

يه محمدسالم فاضل حمودالديوانية خي 

 علي جي الديوانية
ن قبيله عبدالسادهحسني 

غظيمه عبداحمد رحمن حيذورالديوانية

فطومه موشكمر عبد ظاهرالديوانية

صبهوده عياشجنان حميد عباسالديوانية



بتول كاظماحمد رضا حسونالديوانية

ييارس عطيه ميثمالديوانية
فضيله منفن

قسمه محمدياس طاهر ظاهرالديوانية

ب ظاهرالديوانية يفرحان دهي 
حليمه راضن

جميله عطيهمحمد فرحان عبودالديوانية

فرحه كريمقاسم مدلول حبيرالديوانية

يالديوانية وداد كريديعبدالهادي صالح صليب 

سكينه كاظماحمد مهدي عبدالزهرهالديوانية

ن طعيمهالديوانية فطيمه حمزهعدي حسي 

زهره سلطاناحمد فاضل درويشالديوانية

غاليه شدادباسم كنان منيحرالديوانية

نوريه عزيزصدام رزاق كاظمالديوانية

نالديوانية احالم داودعلي طارق حسي 

الهام عليمني  جاسم محمدالديوانية

نالديوانية جوخه سلمانمحمد حمزه حسي 

ه غازياسعد عبدالمهدي فرحانالديوانية امي 

عزيزه وحيدهادي خلوهن جي الديوانية

رهيفه رحممحمود زبيل حمزهالديوانية

شابقاسم حمزه محيسنالديوانية فوزيه رسر

امل كاظمفارس سعد كاملالديوانية

رازقيه هنديوسام عبدالعباس حسنالديوانية

ايمان عليسالم زهي  عبدالديوانية

حظيه جودهنعيم جويش عيىسالديوانية

ليل فزعوسام عبدالرضا غضبانالديوانية

ن رويس مرجونالديوانية ه شيحانعبدالحسي  سمي 

نوفه جبارهفالح عنون شطنانالديوانية

كريمه بعنونوليد جاسم مهناالديوانية

نالديوانية  رسول حسي 
قبيله محيسنمصطفن

رحيمه كريمعلي نعمان عبدالديوانية

اعتماد عبدالكاظممحمد جبار كاظمالديوانية

نجاه اركانحيدر علي حاكمالديوانية

نباسم كاظم كاطعالديوانية يه حسي  صي 



فاطمه دوي    جاحمد حمزه عبدالعباسالديوانية

هيام جاسمسالم صالح يوسفالديوانية

زعيله قايداحمد جدعان مديدالديوانية

حياه عبدالسادهحيدر كاظم عبدالديوانية

ه شلتاغشيحان عبيس سلطانالديوانية عي 

هظيمه عجازعليه كنيدي عويجلالديوانية

حدوده شاكرسمي  هادي برهيالديوانية

رهيبه حمزهفؤاد عبدالكريم جيادالديوانية

سعديه عسكراسعد صالح حسونالديوانية

خوله عبيدجبار طالب جاسمالديوانية

نعالء محسن علوانالديوانية شكريه حسي 

فاطمه رصي    عجواد جابر مجيدالديوانية

ن وعدالديوانية عليه كاطعليث عبدالحسي 

ناحمد حسن كطكوطالديوانية غنيه حسي 

حليمه مهديمنصور رحمن هراطهالديوانية

نالديوانية حليمه حسناحسان علي حسي 

ونحيدر هادي عطشانالديوانية فلحه زغي 

ي عودهالديوانية
نهيه جودهفيصل ناشر

صبحه بديويكرار رحيم وذاحالديوانية

سهامه لفتهمصطفن منهل عيدانالديوانية

افراح عبيدطالل ريكان ردامالديوانية

يعلي طاهر عبدالديوانية ه لعيب  زغي 

علي تركي عبدالحسنالديوانية
ن جواهر عبدالحسي 

 علي فرحانالديوانية
ن سوزان نعيمحسي 

ى عبدالكاظمجواد كاظم هاللالديوانية بشر

تركيه زغي خليل عبدالساده كطامالديوانية

صبيحه كريممحمد حمزه عطيهالديوانية

وسيله قني مرجان فرحان روي    حالديوانية

كلفه عليويحميد هاتف شمرانالديوانية

سليمه عبدعلي سالم عبدالديوانية

سليمه كاظمعباس طالب عبدالرضاالديوانية

يه كاظمرائد كريم كاظمالديوانية مي 



كفايه رسحانعلي كاظم عليويالديوانية

فخري  هفخري اسودفيصل فاضل سعدونالديوانية

نجيحه جمعهمحمد محسن ماجدالديوانية

كميله رحمنعلي حسن طهليالديوانية

يه كاظممرتضن فاضل هاديالديوانية مي 

فضيله ساجتعبدهللا فالح عطيهالديوانية

ن عباس غضبانالديوانية جميله لهمودحني 

ي نارصالديوانية مجيده كاظمحيدر صي 

غنيه كاظمرشاد عبدالكاظم راهيالديوانية

زينب عليانتصار رزاق شالكهالديوانية

ن صاللالديوانية هانحسون ضغي  قسمه رسر

اخالص ابوالهيلغزوان عدنان فرهودالديوانية

تنينه مرهججاسم جدوع عبدعليالديوانية

ريمه فضلرزاق فالح حسنالديوانية

قسيمه عطيهعبدالحمزه كريم زغي الديوانية

تاجالعال علي مرادالديوانية
ن نضال صحي 

يرياض حاكم دوهانالديوانية وزيره باج 

مليحه حميدوجدان رحيم مطي الديوانية

رحيمه تركيمنتظر مجي عبدالرضاالديوانية

حال عبدحلولعبدهللا عامر حمزهالديوانية

ساجده عبيسوليد شهيد امي الديوانية

مره كسارعدنان كتاب خطارالديوانية

ه عباسنارص طالب فريدالديوانية سمي 

نالديوانية ن عدنان حسي  نحسي  فريال عبدالحسي 

مها زغي لواء مهيب عنادالديوانية

يه نارصحازم محمد عمرالديوانية خي 

ن معارج سلطانالديوانية عزوزه صالحعبدالحسي 

نالديوانية يه درزيشامل حميد شني  خي 

نهاشم نجم عبدالرضاالديوانية ليل حسي 

حميده عبدالعريساياد رحيم برعالديوانية

نالديوانية شكريه عبدالحمزهعباس رحيم حسي 

زهره قاسمكرار عظيم نجمالديوانية



زينب عبدالحسنمحمد عطيه حمزهالديوانية

نالديوانية غريبه كاظماثي  جابر حسي 

ليل عيدانصادق جبوري نعمهالديوانية

فوكهن بعيويسلمان هاتف جاسمالديوانية

فضيله خشانفاهم حاتم عبدهللاالديوانية

لهيده حمودمحمد كاظم حجرالديوانية

نقحطان جواد جبارالديوانية رحيمه حسي 

حياه كريمعباس سوادي كاظمالديوانية

ياحمد كامل مجيدالديوانية
زكيه حسوبن

انتصار امي مرتضن حسن جابرالديوانية

نعامر لفته زغي الديوانية نعيمه حسي 

ن جاسم كريمالديوانية سعديه مهديحسي 

هظيمه محمدسالم حسن حاجمالديوانية

فرات حاشوشعالء فرحان بشارالديوانية

كاظميه عنونسعد علي محمدالديوانية

حمزيه عسكرحيدر شاكر عبسالديوانية

فوزيه وحيدكطران عواد كاظمالديوانية

ه سميحصادق ارحيم نغيشالديوانية ن حي 

زمان داودمرتطن هاشم محمدالديوانية

زكيه حمودمقداد مغي  سلمانالديوانية

ي جبارالديوانية
جشه شناوهرعد شمجن

ن كريديالديوانية فهيمه جابرجعفر حسي 

ي كزارناظم عبد حمدانالديوانية ن بي 

نمصطفن حميد جاسمالديوانية كريمه حسي 

حضوه محمدعليوي ابراز زغي الديوانية

اره ابو الجعلعبدعلي تركي مسي الديوانية رسر

زهوه عباسعدنان عبدالحسن حواسالديوانية

شكريه فرهودعدي سلمان حمودالديوانية

سعديه زايدعلي ناظم محمدالديوانية

نجيه سكرعواد راهي جوادالديوانية

يكرار جابر ذفالالديوانية
امينه راضن

وحيده خليلمحمد حسن بري  هيالديوانية



اقبال صاحبمحمد سعدون عباسالديوانية

وفيه جهادعلي مردان سواديالديوانية

ن عيىسالديوانية غنيمه موشحامد عبدالحسي 

نالديوانية شكريه عبدالهاديفؤاد جميل حسي 

فرهوده جحانحسن علي غانمالديوانية

مدلوله رسحانعلي خضي  عبيسالديوانية

ن جي  هاشمالديوانية جليله عليحسي 

دايخه كريمكاظم سالم سعيدالديوانية

حليمه كاظمعزام حسان عطيهالديوانية

عبده كاظمحيدر مردان عبدالسادهالديوانية

فنديه جويشعلوان حمزه دربالديوانية

هدى هاشمحسن كريم سواديالديوانية

عطيه عباديرياض نذير عبدالرضاالديوانية

قبيله عبدكرار جفات رحمالديوانية

ن قاسم هويديالديوانية سكينه محمدحسي 

شهلول ناوينافع سلطان محمدالديوانية

ن غازيالديوانية كاظميه عليرياض حسي 

سلوى نعمهعبدهللا عادل عبدهللاالديوانية

بغداد عزارهفزاع سالم فزاعالديوانية

شلوه حميديكاظم سلمان ملهودالديوانية

نازيه فرحانعدنان كتاب جهاديالديوانية

حمزيه عبادياحمد عوده داودالديوانية

نمحمد مسلم محمدالديوانية نظيمه حسي 

نجيحه عبدهللحيدر مسلم نعيمالديوانية

حلوه ذيابسعد عزيز حليوالديوانية

نهله عيىسحيدر جاسم مكيالديوانية

جنديه حنونكريم جبار يوسفالديوانية

ايمان مجيجواد عبدالسالم طهالديوانية

زينب عويدمالك عاجل رحمالديوانية

سعيده مطيلباحمد نعيم خضي الديوانية

نامجد حسن محمدالديوانية فضيله حسي 

هناء يوسفايهاب نعيم غانمالديوانية



كريمه صالحمالك حبيب عبدالكاظمالديوانية

ياحمد محمود عليويالديوانية
ر
ماجده ساف

نضال سعيدغزوان هاشم جبي الديوانية

كساره عبدمحمد جابر عمرانالديوانية

ن حمزهالديوانية سكينه شنوفعطيه حسي 

عماره عبدالحسنسجاد عبدهللا كحيطالديوانية

 سلوميالديوانية
ن حلوه رضاعلي حسي 

ورده سفيحعلي دايخ نعاسالديوانية

عوفه وناسمشتاق عبدهللا محمدالديوانية

نسيف عدنان هاديالديوانية ماجده عبدالحسي 

ن عواد مجهولالديوانية سكينه مدلولحسي 

هاناحمد هويدي درينخالديوانية عليه رسر

صبيحه خرصنزيد نارص نجمالديوانية

وضحه مشكورمحمد محسن عبيدالديوانية

سعديه منشدقحطان محمد حسنالديوانية

يالديوانية
نزعالن داود راضن سعديه حسي 

ايمان طالبامي  احمد دخيلالديوانية

ن هويشالديوانية ناحمد حسي  فوزيه عبدالحسي 

حسنيه جي امي  عيدان شتيويالديوانية

نسيف علي مجيالديوانية سكينه حسي 

نالديوانية كرماشه موشاحمد دريول شني 

جميله مهنهجابر ناظم جابرالديوانية

شيخه محسنحيدر سلمان شنانالديوانية

ن ضاهر جاسمالديوانية يحسي  بدريه ناج 

قسمه كلفغالب عليل عباسالديوانية

زهره نعمهعلي حاجم سلطانالديوانية

خليده حسنجاسم حسن زغي الديوانية

وسميه عبدعبدالكاظم ثامر مطلبالديوانية

كميله ناهضهادي صبيح سلطانالديوانية

ن صياحالديوانية نمحمد حسي  صبيحه حسي 

نالديوانية زهيه سيابعباس عبدالكاظم عبدالحسي 

يالديوانية حكيمه روادهادي فلوس حب 



حميده عبدالزهرهرضا جالب عبدزيدالديوانية

نهشام جاسم جبي الديوانية كفايه حسي 

عجيبه رسحانعالوي محمد عبيدالديوانية

خالده جاسمعلي كريم عباسالديوانية

زهره صبيحكاظم شنشول عبيدالديوانية

نعيمه صالحباسم مزهر ارحيمالديوانية

سعيده عبدالكاظممثبن نعيم حلحولالديوانية

ن كاظمالديوانية داهيه حلوفرهود حسي 

 حاكم سحي الديوانية
حليمه عليمصطفن

فردوس وحيدعلي حمزه هنديالديوانية

ربيعه حمزهقضي رسحان محسنالديوانية

شهيه كاطعهاشم كاظم جلوبالديوانية

عان عيىسالديوانية فليحه واجدطالب رسر

ونسه جبي حسن غيالن عطيهالديوانية

هناء مدلولمحمد حسن عبدالديوانية

نرزاق كاظم محمدالديوانية نهايه محمد حسي 

التفات هاديمحمد جاسم محمدالديوانية

موحه عطيهكاظم علي موشالديوانية

 بطران دليالديوانية
رحيمه كاطعمرتضن

فاطمه محمدمحمد عادل عجميالديوانية

نالديوانية بالسم جويعدفيصل غازي حسي 

ويزي حسنعادل يوسف جي الديوانية

حنونه شهيدعقيل عواد جرمدالديوانية

زومه فاهينومان تركي نهاتالديوانية

نعيمه حسنصفا طارق عبدالحافظالديوانية

سعديه عباساحمد حبيب عجيلالديوانية

الهام عبدالرضامصطفن عباس غازيالديوانية

شكريه عليعقيل جدوع هاديالديوانية

قبيله جابرجبار تركي عبدالكريمالديوانية

حمديه هاشماحمد حيدر ابوشناتالديوانية

رجوحه عجيللهيب فوزي عليويالديوانية

سليمه كثي حبيب ظاهر صخرالديوانية



كاظميه جوادماجد حسون طوفانالديوانية

ن عبدالكاظم حسنالديوانية فيهمه خضي حسي 

حميده شيالجبار شاهر منىسيالديوانية

زهره ورويشحيدر محسن جاريالديوانية

يه مرشدحيدر عبدهللا وصخالديوانية جي 

اعتبار لفتهابراهيم غافل محمدالديوانية

ي خشيشالديوانية سليمه حمودسعيد خي 

فوزيه دعبولامي  عباس محمدالديوانية

مديره غضيبعادل حمزه صخي الديوانية

ن عبدهللاالديوانية ننداء حسي  بسعاد عبدالحسي 

شكريه مدليمحمد سعيد هبانالديوانية

حليمه عبيدعالء كامل مهديالديوانية

يالديوانية شهيه كريميوسف سوادي ناج 

ن حميدالديوانية باسمه سميسمحمزه حسي 

حكمه صالحعلي ساجت جزاعالديوانية

سليمه كاظمعباس جواد كاظمالديوانية

جفله عالجعلوان محمد غالبالديوانية

زهره حسنابوبكر قحطان رحمانالديوانية

ساهره لوي    جابراهيم خليل طعمهالديوانية

رسميه عبودعقيل جابر راهيالديوانية

فخريه حبيبحسن حامد حسنالديوانية

مديحه محيسنجبار لفته جيجانالديوانية

غفران فالحعبدالرحمن صدام كاملالديوانية

عيده طرادعلي فرحان مضيحجالديوانية

سحر عباسجاسم عبيس زغي الديوانية

هديه كتابفراس عبدالمحسن علوشالديوانية

التفات مسي محمد جمال جاسمالديوانية

نالديوانية فوزيه فرحانكاظم نارص حسي 

نوره جاسملفته هلوم عليويالديوانية

نجاه محمدكرار ستار جبارالديوانية

زكيه عبدمشعبمسلم هادي عبدالديوانية

حربيه رهيفعلي جاسم محمدالديوانية



بدريه شاكرعبدالجبار داخل بردانالديوانية

 علي هاديالديوانية
فاطمه عباسمصطفن

مديحه نوريسجاد ماجد عبدعليالديوانية

انعام جبارمصطفن كامل نجمالديوانية

كريمه حمزهبدر عيال عنيدالديوانية

نالديوانية كتبه دخيلحيدر عبدالعالي عبدالحسي 

هديه فرحانالتفات فاضل جابرالديوانية

مدينه عبيدعلي ميثم جنديالديوانية

نعبداالمي  عبدالرسول احمدالديوانية مهديه عبدالحسي 

فوزيه خضي بهاء جواد كاظمالديوانية

ن محمدالديوانية سعديه شبالويعالء حسي 

سهام طالبحسن مراد عبدزيدالديوانية

هناء جبوريعدي كريم كوكزالديوانية

هديه جي حسن هادي عليالديوانية

احالم كاملكرار خليل كشاشالديوانية

شيخه عبدهللامعد جواد كاظمالديوانية

رسميه حمزهعقيل عبدمسلم جوادالديوانية

غزاله شمامسعيد دبانه حسونالديوانية

نزاهه حمزهحسام عبدهللا عيىسالديوانية

نوريه حسنعلي عبدالحسن حيذورالديوانية

ن عليويالديوانية كريمه عصفورقاسم عبدالحسي 

فليحه كاظمسند كامل كنانالديوانية

علي رحمان هاديالديوانية
ن زهره حسي 

كتبه وناساحمد فالح حسنالديوانية

وفيه نعمهضياء عباس لفتهالديوانية

ن عبدالكاظم محمدالديوانية نظيمه نورحسي 

هناء كاملمصطفن قيس عبداالمي الديوانية

كاظميه داودحيدر سعدون سلمانالديوانية

رشكه عبعبرياض جواد كاظمالديوانية

زينب كاظمفراس راهي كمرالديوانية

خوله فليحيعقوب جوده خماطالديوانية

حضيه حمزهجواد كاظم حبيبالديوانية



ن فاهم محمدالديوانية صبيحه طالبحسي 

وفيه محسنسعد طالب رحمنالديوانية

سعديه خليلذوالفقار علي فريدالديوانية

شهيه جازعصبار هادي برهانالديوانية

ناديه فالحمصطفن راجح جتالالديوانية

حكيمه حسنعلي جمهور قاسمالديوانية

ام الزين مطروداحمد جواد عبدالكاظمالديوانية

رحيمه جلودحسن هادي نذيرالديوانية

سالمه محمدعلي عبدهللا نعمهالديوانية

التفات خضي علي ساجت خضي الديوانية

فريقه ظاهراثي  شهيد واويالديوانية

نباته شاكرسالم محان خشانالديوانية

نحيدر جهاد فاهمالديوانية نهله ياسي 

رباب صاحبامي  جبار فرحانالديوانية

رسميه جي ميثاق عباس حبيبالديوانية

ختام راسمعلي عباس عبدالحسنالديوانية

كتبه هارونعزيز رشيد جبارالديوانية

زهره مهديفاضل قاسم عبدزيدالديوانية

نبيله خليليارس عدنان مجباسالديوانية

علي جواد تركيالديوانية
هيام مطشر

نالديوانية ايمان عبدالرحيممحمد جاسم حسي 

نحيدر سالم جدوعالديوانية عليه حسي 

فضيله دروسيف كاظم عبدالديوانية

كميله عبدالرضاعزيز محسن محمدالديوانية

سليبل كاظممؤيد دخيل وداحالديوانية

فخريه عبيسصفاء رحمن عنشالديوانية

عالهن كاظمعادل عبود محمدالديوانية

كريمه كاظمعلي مهدي صالحالديوانية

نالديوانية تركيه حسنمحمد حمزه حسي 

نزيله حسنثامر اسود طنيجي الديوانية

نبته كاظمماجد عبدهللا جالوغالديوانية

نعيمه زغي وليد سليم جوي    خالديوانية



حنان عبدالزهرهرقيه فاضل عطشانالديوانية

غام ثامر خضي الديوانية سهام سلبوحرصن

شكريه محمدحيدر عالوي جوانالديوانية

زهره برهانعلي نجم عبدهللاالديوانية

بدريه جيادمصطفن حمزه عبيسالديوانية

ن نعمه حسنالديوانية شمسه فرحانحسي 

نجيحه عمرانعلي نافع سلطانالديوانية

ن جبار واجدالديوانية زهور حسنحسني 

قواعد سلمانعاشور ستار شناوهالديوانية

حياه كريممحمد سوادي كاظمالديوانية

بحريه كريمسجاد يحب  مهولالديوانية

يالديوانية مصيبه جرغداسعد غانم حرب 

نضال حسنزيد جميل مسلمالديوانية

عليه عودهماجد حذراوي جي الديوانية

عجيبه حسنجابر وارد حمدالديوانية

فطيمه نارصسعيد حسن حمزهالديوانية

ي مرهونالديوانية احالم عبيدمهند مي 

ضويه عليسعد زعباط حبيبضويهالديوانية

عليه محمدمسلم رسحان جي الديوانية

رجاء صالحلهيب عامر كاظمالديوانية

نجيحه جمعهقاسم محسن ماجدالديوانية

ن عبدالحمزه محمدالديوانية ابتسام كاظمحسي 

نوعد هللا ذياب عزالالديوانية التفات حسي 

فطيمه عودهاحمد بكوع شمرانالديوانية

ه دوهانضياء كاظم يارسالديوانية سمي 

يالديوانية هناء حسنوالء رزاق عبدالنب 

ي حسنحسن عاد محسنالديوانية
ن
امصاف

يالديوانية سهام عبدمحمد عذاب باج 

يه عبدمسلم حسن عبدالديوانية خي 

فكره محسنصبار زعيبل عايشالديوانية

حليمه زري    جكاظم جبار كاظمالديوانية

ابتسام عبداالمي مصطفن هادي عبدالديوانية



نالديوانية ساجده هاديعماد مهدي حسي 

شيماء حاتمسجاد هيثم شدهانالديوانية

بهره نعمهقيرص كريم كاظمالديوانية

بدره عبدصالح حماد عطيهالديوانية

غنيمه مهوسقاسم كريم عيىسالديوانية

حليمه كريمبيادر كاظم عبدالرضاالديوانية

صفيه محسنحمزه عبدالواحد عبيدالديوانية

رحيمه كزاررائد فاضل كاظمالديوانية

كريمه زهي قاسم حميد فليحالديوانية

زهره منصورعمران حنظل عبدعونالديوانية

كريمه كاملزمن حسون محيسنالديوانية

نقاسم كاظم عزيزالديوانية قدره حسي 

ي كاظم عبدهللاالديوانية
صحيبه هجوجحويبر

سلم صيوانكرار قاسم جابرالديوانية

حميده رشيدثائر خضي  عبيسالديوانية

سليمه خضي صادق غضبان شالكهالديوانية

ايمان عودهحيدر فليح كاملالديوانية

يالديوانية
ن
حلوه جي عبداالمي  شالقه شاف

نالديوانية زهره حمودسعيد داخل عبدالحسي 

ن جاسمالديوانية فضيله سلمانعلي حسي 

محنه كاظمهشام طالب جي الديوانية

خالده نعمهامي  عبدالكاظم كريمالديوانية

امل كاظمحسن يحب  حسنالديوانية

فطومه تومانليث جبار كاطعالديوانية

ونسه عبدعلي كريم حسنالديوانية

نخلف نزال عجلالديوانية رسميه حسي 

ي كشاشالديوانية
حدوده عناديارس جنابن

ي مايحالديوانية
هديه كرحوتحسن لوبر

نالديوانية فاطمه خضي علي مطر عبدالحسي 

حكمه محمدفالح مهدي عبدالرضاالديوانية

ي حمزهالديوانية عدويه كاظماحمد ناج 

نالديوانية حمديه مطرليث خالد عبدالحسي 



اخالق زيدانعلي محمد رياضالديوانية

يشى عليصالح مهدي حسنالديوانية

رباب شاكرحيدر فالح حسنالديوانية

كتبه عبدالحمزهعلي طالب جاسمالديوانية

حسافه جوادرسحان كاظم حمزهالديوانية

يجواد كاظم مهولالديوانية لميعه حرب 

حظيه كاظمصلف سطم عبيسالديوانية

نحيدر حميد عباسالديوانية هيفاء حسي 

فخريه جابراحمد لفته جويدالديوانية

رسميه زغي ناطق هاشم جوادالديوانية

ي حجمالديوانية زينب وهدعلي حرب 

حكيمه خليبصسالم قاسم جحاتالديوانية

سناء مجيدامجد ثائر ماجدالديوانية

حياه عبدمؤيد كاظم محمدالديوانية

غويم هالويذابل حنطي عبيدالديوانية

هديه حسناحمد علي عبيدالديوانية

ماهيه حمزهسجاد سالم جاسمالديوانية

ن هنوالديوانية فطومه عباديمحمد حسي 

ن جي الديوانية زينب ديوانحوراء حسي 

رحيمه حسنفراس عادل عبدالديوانية

فوزيه كزارمحمد قاسم مظلومالديوانية

نالديوانية بدريه جي عادل عبد حسي 

ثالثه جباركرار تركي عبيدالديوانية

ن عبيد كلماجالديوانية حضيه فرهودحسي 

ردوف غازيوسام مهدي مالحالديوانية

كظيمه يوسفقائد جياد سلمانالديوانية

سهام كاظمحيدر جميل عبدالديوانية

نالديوانية ف حسي  سعديه مجيدقاسم مشر

ساميه عليسيف حياوي جوادالديوانية

نفالح حسن كاظمالديوانية ه حسي  جي 

نظيمه شخي عادل حامد مشعلالديوانية

ياحمد جبار بشيتالديوانية
كميله راضن



رضيه وحيدابتهال جميل غاليالديوانية

وحيده عبدالسادهعلي مهدي كاظمالديوانية

فخريه جباركرار تعكليف عبودالديوانية

نهضه حسنذوالفقار ثائر جابرالديوانية

ن عيفانالديوانية واجد لفتهوفاء حسي 

حكيمه عبدعذراء جابر حمزهالديوانية

نوره هاديخليل كاظم ترفالديوانية

بدريه شناوهعباس فريد عايزالديوانية

رسمه جسابعلي حسن واليالديوانية

تركيه يوسفمروان كاظم عليالديوانية

سلم جي حميد حمزه عجهالديوانية

فخريه جخيماحمد شهيد يوسفالديوانية

ن عاجل ادريسالديوانية حمديه غاليحسي 

نحيدر مزعل صاحبالديوانية عالهن حسي 

انتظار عبدالرضافيصل تكليف جابرالديوانية

مصيبه غزايمالك عناد ناهيالديوانية

يعباس عوده لفتهالديوانية
كميله شمجن

سلوى عبدالحمزهصادق عبداالمي  جبارالديوانية

حميده طيارعلي مجي جوادالديوانية

سليمه جبي حيدر وادي طوفانالديوانية

لميعه عباسكرار علي حمودالديوانية

جميله نارصعبدهللا رزاق موشالديوانية

هناء رسينبمناف هادي جاسمالديوانية

كفايه رحيمعبدالمهيمن سالم كاظمالديوانية

فتحيه راشدعلي هاتف عرفالديوانية

جنديه حلواصحاتم كامل عبدالحمزهالديوانية

جمهوريه حبيبجعفر هادي مهديالديوانية

ميعاد هاتفكرار اياد دريولالديوانية

يالديوانية
ي راضن

مجهوله خلفناظم شمجن

يعلي محمد عطشانالديوانية
صفيه راضن

يه رضاحمزه كريم عبودالديوانية خي 

نظيمه طويشاحمد جبار عباسالديوانية



بالسم دردوحموحان ندوان عبيدالديوانية

ن جاسم محمدالديوانية فليحه حسنحسي 

حسنيه بجايخالد امي  فاضلالديوانية

مشتهايه محمدباسم حمزه سالمالديوانية

حسنه داغرحيدر عبدهللا جبارالديوانية

امريكا خمرعصام عبيد كاظمالديوانية

نعيمه عوادصباح كامل محمدالديوانية

ماجده عويدكرار احمد عليويالديوانية

نزيكه عبدحسن سالم صخيلالديوانية

ى طالبعباس سالم جوادالديوانية بشر

قسمه واديحيدر جياد حامدالديوانية

يه عبيدوليد خضي  عباسالديوانية صي 

تسواهن ليلوجعفر كظيم صكبانالديوانية

هيفاء راشدخالد محيل ضاريالديوانية

سهيله جفاتعبدهللا كريم جاسمالديوانية

طلبه نارصاسعد شاكر راشدالديوانية

عجيله سواديحسن داخل محمدالديوانية

ه عرينعلي كزكوز لفتهالديوانية جي 

نزاله عبيدسمي  رحيم محمدالديوانية

نديمه كاظمعلي جبار عباسالديوانية

هاشميه كاظمماجد جاسم شمرانالديوانية

سليمه علىاهللحمزه شالش وردالديوانية

ايمان عبدنوراحمد ماجد مهديالديوانية

ندى واديحسن رسول سعودالديوانية

جشه عباديعباس غازي دحامالديوانية

منيفه معاركغالب سلمان سلطانالديوانية

ن مطرودالديوانية حسنه فضلحيدر حسي 

شليفه الطيفمحسن خرعوب صكلوكالديوانية

نزيله حبيبحسام قابل جابرالديوانية

رزيقه كاظمايناس حاتم هاشمالديوانية

شهيه كاظمحيدر جايش جاسمالديوانية

ناجحه رحيماحمد جهاد جليلالديوانية



شهيه زرزورفليح حسن سطايالديوانية

شهيه عبدمهند محسن نارصالديوانية

ييونس هادي شاكرالديوانية انجاد صي 

بحريه كريمواثق يحب  مهولالديوانية

رباب حمزهمالك كريم ضايعالديوانية

نوال عبدالعاليحيدر عزيز كريمالديوانية

يالديوانية زهره علياحمد كاظم حرب 

خارقه عبدالرحيممصطفن عبدالخالق فاهمالديوانية

تركيه خيونهاشم عبد عباسالديوانية

نعباس عبدعون جيادالديوانية كريمه حسي 

خالده كاظمعلي عباس عبيدالديوانية

مديحه جليلفراس جاسم جبارالديوانية

ن جواد كاظمالديوانية كميله كاظمحسي 

حنان عبدالزهرههدى فاضل عطشانالديوانية

نالديوانية فضيله عبيدعلي حامد حسي 

نعمار زغي  جالبالديوانية شلشه حسي 

سجوده ساميسيف علي بيتانالديوانية

يالديوانية
ليل طعمهكرار مهدي شابن

مليحه كاظمصفاء عريف عبدالديوانية

ن فارس كاظمالديوانية زينب عليبني 

ن فاضل يونسالديوانية هيام رسولحسي 

هظيمه متعبعكله يتيم رسحانالديوانية

فوزيه فرارغسان ساير عبهولالديوانية

كريمه خطارمالك غالب نارصالديوانية

خرسه كريمسليمان حمزه عبدهللاالديوانية

ميثاق فاضلهاشم تكليف حمزهالديوانية

جميله شياععمار عماد كاظمالديوانية

ن جبلالديوانية سلم كاظممحمد حسي 

نقاسم حمزه كاظمالديوانية كاظميه عبدالحسي 

زهره جاسمقائد عظيم نجمالديوانية

 عليالديوانية
ن ايمان جي ضياء حسي 

مطره شنانزاير مطرود كشيشالديوانية



ن جالبالديوانية نمحمد حسي  هديه حسي 

يه عبدحيدر كاظم هارفالديوانية صي 

كدره جبارحمزه حسن حميديالديوانية

فضيله عبودنهاد ثجيل كريمالديوانية

سعيده حمزهبسعاد جساب كاظمالديوانية

هيام شنانرائد عبدالعباس ريكانالديوانية

ي عكابالديوانية
كنوه عجيمياخالص كياشر

نالديوانية فاطمه عنادخالد محمد حسي 

ساجده حسنبراق طالب رضاالديوانية

نسيمه سعدونحسن كواك حمدالديوانية

مازون حمودجوزه فيصل هاونالديوانية

يالديوانية
ن
ي كاف

يحميد راضن
ن
زهره شاف

شكريه جالبحسام منديل توكانالديوانية

زعيله حرانمرزوك مزبان عليالديوانية

نالديوانية زهره حسنعقيل مسلم حسي 

سكنه كاظمغرام حسن درويشالديوانية

ساهره سعيدليث حسن خضي الديوانية

نطيمه صايغاياد رياض دهشالديوانية

شاهيه حمودصادق علي عبدنورالديوانية

دره صكبانعمران صاحب موجدالديوانية

يلوه مرهونحسام حسن صاللالديوانية

جحيله داخلعلي حسن ازيرجالديوانية

وفيه جبارعلي حميد عبودالديوانية

ناحمد فاضل حريزالديوانية نوعه حسي 

غازيه دحامعالء هالل حسانالديوانية

لميعه فرحانابراهيم اسماعيل حسنالديوانية

ي عبدالديوانية
فخريه عودهثائر راضن

نجيه عطشانرعد جاسم لفتهالديوانية

يعباس كريم عيالالديوانية
فلحه هابن

احالم مذكورمصطفن ابراهيم عباسالديوانية

نماهر كريم مهديالديوانية قسمه ياسي 

ن عبدالسادهالديوانية عنيده طعيمهمحمد حسي 



ازهار مشكورعالء سليم عجالويالديوانية

سوريه خروديحسن موش عبيسالديوانية

نعيمه حسونداخل حسن ابواللوحالديوانية

ي عطيهالديوانية نسوم زغي خالد ناج 

يالديوانية
ه عباديحسن علي كابن سمي 

زهره عطيهفاطمه محمد عبدالديوانية

جمهوريه محسنسالم سعيد كاظمالديوانية

سعديه جاسمحليم قطران جاسمالديوانية

ي دريبالديوانية جاسميه فاهمجالب صخي 

شكرييه سلمانكاظم سلمان شاهيالديوانية

خالصه شعبانعلي مقداد عبدالحميدالديوانية

لهو كاظمرزاق ديان ميذابالديوانية

ي مهدي جبارالديوانية فضيله شاكرخي 

عنده عبدقاسم لمهوم فرحانالديوانية

يالديوانية
رزيقه عبيدصالح فاهم حصيبن

يه حاتمنصيف راتب سلمانالديوانية صي 

فخريه هالويعبدهللا نايف غياضالديوانية

حسنه علياحمد كريم جادرالديوانية

فطيمه روي    حهاشم محمد غاليالديوانية

نزيه مهدييوسف صالح جيثومالديوانية

نالديوانية حسنه عبدوشسجاد علي حسي 

ايمان محمدعليعلي قيس فاضلالديوانية

بتول محمداحمد كامل شاكرالديوانية

نجاه جاسمقاسم فرحان عبدالسادهالديوانية

زينب فاهمعلي مطرود عوادالديوانية

فرحه كاظمعلي حسن جاسمالديوانية

ه عنادمالك فاهم جابرالديوانية سمي 

نالديوانية ي عبدهللا حسي  رسليه رحيلحرب 

ن محسون شعالنالديوانية يه كريمحسي  صي 

ن عالوي هاشمالديوانية ساميه عمالحسي 

ن مرهونالديوانية علي حسي 
ن ازهار حسي 

يه طعمهعلي حيدر حميدالديوانية صي 



سميعه سلطانحيدر جميل عدنانالديوانية

نهايه حمزهعالء حسن عبيدالديوانية

فوزيه حمدحسام مراد سعيدانالديوانية

نضال مهديحسن علي جوي    جالديوانية

يشى حسنمصطفن كريم حمزهالديوانية

نجيحه عبدعلي عقيل فاضلالديوانية

يالديوانية
مليحه عبدالحمزهغسان علي باشر

كواكه حطحوطجبار حسن واويالديوانية

زهره حسنجبار حمزه جبارالديوانية

شكريه عليعلي كريم صيهودالديوانية

حليمه كريممحمد ابراهيم فزي    عالديوانية

حكمه كزارعباس كريم عبدالحسنالديوانية

يمصطفن عبد ساهيالديوانية زعيمه حرب 

هجران حمزهعلي احمد جيادالديوانية

ان محمدالديوانية بتشار مدلولاحمد مي 

هيله جاسمحسن هاشم شبليالديوانية

لطيفه مهديعلي ابوشنات حريشالديوانية

فطيمه عبدالزهرهيارس حسن عوانالديوانية

سكينه عبدهللاصادق صبيح شخي الديوانية

زهره يوسفحيدر جاسم شندلالديوانية

مليحه كاظماثي  حميد عباسالديوانية

بدريه خلفعباس علي غايبالديوانية

شعوب كاظممحمد كريم شاللالديوانية

مهنايه عاجلسالم كاظم عبدالديوانية

زينب جاسمفراس غالي حمزهالديوانية

نزيله دخيلحسن حمزه مظلومالديوانية

نالديوانية نعيمه محمدحسام كامل حسي 

لطيفه عبيدفالح حنون زغي الديوانية

فهيمه عبدالرضاعماد شعيب جابرالديوانية

صبيحه عاملرعد زغي  نارصالديوانية

جماله اكريمعمار جبار محمدالديوانية

نالديوانية سعيده ستي صالح والي حسي 



غنيمه يارسعقيل عبدعلي عبدالديوانية

نوال حميدحسن حميد معضدالديوانية

ه ارحيموهاب رزاق فالحالديوانية سمي 

حضيه عبدالخرصنعبدالرضا كاظم خرصنالديوانية

هويره بجحانفرحان داخل خليويالديوانية

هيله كاظميوسف محمد جميلالديوانية

يه جاملهاشم صالح جيادالديوانية مي 

ادكرار جبار علوانالديوانية صبيحه رسر

نعيمه عيدانكاظم جبار هاديالديوانية

ه محمدتكليف حميد خضي الديوانية زهي 

خميسه عيدانقاسم صالح عبيدالديوانية

ليل شالكهجالل كندوح طعيمهالديوانية

هاتفه مخيفصفاء زيدان محيسنالديوانية

ن عالء جليلالديوانية ناهده فهدحسي 

سكينه عباسكرار عيدان عجيلالديوانية

نوريه خضي احمد رياض مكوطرالديوانية

ن كريم محمدالديوانية حكيمه عودهحسي 

حياه محيلمحمد صالل حمودالديوانية

ربيعه ضايعكاظم عطوان جباريالديوانية

رضيه علوانكامل سلمان كاظمالديوانية

نمصطفن داخل عظيمالديوانية نرصه حسي 

تسواهن نعمهمالك فواري هاشمالديوانية

نجيه محيسنحسن علي عبدالديوانية

رحيمه عباسكاظم عبداالمي  عبدالديوانية

نعيمه جاسمحيدر حسن عبيدالديوانية

عدي عبدعلي عبدالديوانية
ن وحيده حسي 

نضال كناويحيدر فيصل هنديالديوانية

هيفاء واليقاسم فليح حسنالديوانية

غنيه رسنعقيل جبي  محمدالديوانية

حربيه خلفسعد مهدي سعيدالديوانية

نالديوانية مليحه علجعدنان كريم حسي 

يالديوانية
ي راضن

غنيه ساجترحيمه حسوبن



فطيمه محمدعلي ابو تايه دخيلالديوانية

نالديوانية شكريه جمرضياء سند معي 

كريمه لفتهباسم هاتف طيفورالديوانية

هاشميه عيدانعلي عطيه عبدالديوانية

نجمه علوانرضا بشيبش زغي الديوانية

يالديوانية  هادي عرب 
رباب سلمانمرتضن

نجيه مهولعمران بتور حمودالديوانية

حميده خطارصادق نارص عبدعليالديوانية

نجيه سكرمحمد راهي جوادالديوانية

قسمه لفتهاحمد جاسم حماديالديوانية

كميله ابوحينهفارس حواس جاسمالديوانية

ساجده عبدعليكرار حسون ثجيلالديوانية

صبيحه جي علي مجلي جابرالديوانية

سعوده كاظمعادل جمعه كاظمالديوانية

ن فخريالديوانية شده رشيدحيدر حسي 

اعتماد عبدالحسنعبدهللا واثق مدفونالديوانية

فخريه كاظمحيدر محمود هاديالديوانية

ن حسن كريمالديوانية نهايه جبارحسي 

اليجه محسنيارس رحيم بريسمالديوانية

كاظميه دوي    جفاضل حميده مجليالديوانية

زهره حسنمسلم شكي  بريي الديوانية

نالديوانية سنيه سميسمربيع جياد حسي 

نوريه دوي    جحيدر كامل عبدالديوانية

احالم فرهودليث تكليف كظيمالديوانية

بخيته دفارراسم جبوري زهوريالديوانية

سعديه خليلسيف علي فريدالديوانية

اميه هميممطشر محسن جبارالديوانية

تاليه ادريسجميل صالح سلمانالديوانية

انالديوانية نجله هاللمحمد عبدهللا مي 

زهور عبدعلي حسن عليويالديوانية

ردافه عبدعلي عجمي محمدالديوانية

 علي فريدالديوانية
ن سعديه خليلحسي 



هديه غالياياد عبدالرزاق حسنالديوانية

نجاه عبدحيدر محمد حسنالديوانية

ن عودهالديوانية جميله خزييارس حسي 

نموش جي  عبدالسادالديوانية سعديه عبدالحسي 

ن محمد جابرالديوانية حسي 
ذبه زغيير

ي خراطهعلي نارص موشالديوانية
ن
كاف

رحمه برهاناثي  مهدي كاظمالديوانية

بدريه مسلمسعد عبد عليالديوانية

نيه هاللحازم توفيق جودالديوانية

ناديه عليميثاق طالب كاظمالديوانية

ن جبي الديوانية لنده اسعيدمسلم عبدالحسي 

كظيمه عبودحاكم عوده حراميالديوانية

حياه مشعانسجاد حمزه ربيعالديوانية

ليل عبدالرضاحيدر عواد كاظمالديوانية

امل كاظمتفكي  سامي فرجالديوانية

هديه شاكرعلي دايخ خليلالديوانية

صبيحه موشاحمد جاسم محمدالديوانية

خليده حسنقاسم حسن زغي الديوانية

ن داخل عبودالديوانية ملكه رسي    عحسي 

نرعد جواد عبدالكاظمالديوانية فاطمه حسي 

ن كاظم بختالديوانية زهره كحطحسي 

قبيله شنشولفرحان سلمان دايخالديوانية

يالديوانية
نعالء هادي راضن سليمه عبدالحسي 

صفيه حسنضياء خليل شاللالديوانية

شعوب اربيعامي  كاظم محمدالديوانية

ن عبداالمي الديوانية زهور عبدالحمزهمحمد حسي 

جدعه عبدعليعزيز كريم جاسمالديوانية

ي سعد غضبانالديوانية صبحه سلمانمي 

كريمه حسانامجد رحمان دحامالديوانية

يه يحب راتب رشاك اكريمالديوانية خي 

نوائل ثابت حمودالديوانية عليه حسي 

نالديوانية فرات كاظمبهاء سلمان حسي 



نالديوانية ورده خماطاحمد طه ياسي 

نالديوانية رائده خماطعدي جميل ياسي 

يساجد منشد سعدونالديوانية وحيده عريب 

مديحه صالحسالم خليل جاسمالديوانية

ثوره هلومذوالفقار فارس محمدالديوانية

امينه جي عماد رحيم عوادالديوانية

نهله لطيفعلي مهلهل محمودالديوانية

ن سعيد حمزهالديوانية نجيه كاظمحسي 

يكرار علي مسلمالديوانية
سالمه هابن

هيله كاظمحامد رحيم بلبوصالديوانية

سعيده جاسممهند فرج عذيبالديوانية

ن جي الديوانية  حسي 
زهره مطرمصطفن

درماشه عبدالحسنجابر نعمه كاظمالديوانية

ن حميد عبدالرضاالديوانية كريمه جي حسي 

يه عبدليث كريم فرحانالديوانية مي 

نالديوانية رحيمه خنجراحمد علي حسي 

وداد حسنحازم حميد محمدالديوانية

نجيحه عبدمحمد كاظم عبدالديوانية

بدريه محسنمازن كريم كاظمالديوانية

ن نعيسالديوانية حضيه دعيوشناظم حسي 

زهره نافعكاظم سعدون دخيلالديوانية

ن سعدي رشيدالديوانية عليه محيوحسني 

ايمان غانمسالم جفات زغي الديوانية

نعيمه حالويصادق احسان غازيالديوانية

وضحه مشهورناظم ليلو مزبانالديوانية

ن جاسمالديوانية نعيمه جاسمضياء حسي 

ميسون مهديحيدر رحيم ظاهرالديوانية

نالديوانية رغد عبداالمي محمد عماد حسي 

زهره خضي علي نعيم عوادالديوانية

كظيمه يارساحمد جي  جالبالديوانية

بطوشه رضاشوكت حطاخ سندانالديوانية

حسنه جهاديعباس حذاف عبدالديوانية



يالديوانية
غريبه كاظمابتسام حمادي هابن

زينب هاشممصطفن صباح رسحانالديوانية

رباب كاظممهدي رسحان جبارالديوانية

هناء عبداحسان كاظم كاملالديوانية

ساميه عباسارشد قاسم محمدالديوانية

رغيده خابطشندل جبار صدامالديوانية

حسينه عليويحيدر رسن موشالديوانية

ن هادي نغماشالديوانية هالله خالويحسي 

قواعد خضي علي سالم حسنالديوانية

كظيمه جهاديمهند نافع عطشانالديوانية

ي كاريالديوانية
عجيبه ضبابحسن حسوبن

زكيه شدهانمحمد فليح روميالديوانية

انتثار عباسباقر ميثم عجميالديوانية

بيجه غثيثخالد تكليف غازيالديوانية

بسعاد شعالنكطران عبدالكاظم هاللالديوانية

فضيله عبدالكاظمعقيل جبار عبديارسالديوانية

ليل عزيزعالء جاسم مرادالديوانية

دومه محمدخالد هالل ورشالديوانية

نالديوانية صبيحه عبداحمد عبدالزهره حسي 

فطيمه حسونمحمد عبد هاديالديوانية

كظيمه دغيشعادل داخل عطيهالديوانية

فيحه خضي غيث هاتف محمودالديوانية

نضال صكباناحمد حسن كريمالديوانية

زهيه غانمحسن فليح ربيجالديوانية

يخضي  عبيس عيدانالديوانية انتصار حرب 

يقاسم هادي بجايالديوانية
ن
ه صاف سمي 

يمهند فاضل جي الديوانية هيبت ناج 

ه عباسحميد عبد محمدالديوانية بهي 

ي وحيدالديوانية ى عبيدعباس باج  بشر

رقيه شنوفسامر سوادي سلطانالديوانية

بدريه عوادمحمد زايد عبيدالديوانية

يه حمودعلي طالب عبدالديوانية خي 



امحمود جابرحبيب عبد ظاهرالديوانية

 سعد واليالديوانية
دالل هلوسمرتضن

حكمه علواصغانم والي بشونالديوانية

 هادي عليالديوانية
ن ه كاظمحسي  سمي 

ليل عبدهللاعلي رياض طاهرالديوانية

سليمه عصفورعبدهللا مالك مديوفالديوانية

فارغه عبيدغافل شعيب فردالديوانية

لهيده عنوشحميد عبدالكاظم حمودالديوانية

عجله يحب حامد عبدهللا غازيالديوانية

تمامه رسحانماجد جياد بزلالديوانية

وفاء محسناحمد فاهم اغزيويالديوانية

فطيم محمدمحمد عباس محمدالديوانية

عليه خطارجاسب هديب فرفوريالديوانية

يالديوانية
فهيمه عبيسوليد عباس باشر

ظهريه عبدعواد عبداالمي  جيادالديوانية

عيده هريشفقار سعيد جاسمالديوانية

يه مهديرعد رسن عليويالديوانية خي 

عليه كاظمعادل عواد عبدزيدالديوانية

فاطمه عليعلي كريم عبدهللاالديوانية

زهور عبدالعاليعلي خيون خضي الديوانية

ابتسام شاكرمرتضن عناد نعمهالديوانية

رشده حجامحسن مجهول حمودالديوانية

حياه صاحبفارس محمد مطلقالديوانية

كرجيه تاليمحمد عزيز كريمالديوانية

رتبه حنوفعلي كاظم حمزهالديوانية

كظيمه عباسمزهر محمد حمودالديوانية

صبحه حمزهسامي عبدالحمزه سيابالديوانية

 عليالديوانية
ن نجيه ريكانيونس حسي 

نوسام عبدالكاظم مهاوشالديوانية مدلوله حسي 

هيفاء عباسحسن علي كريمالديوانية

عطيه عايشرعد محمد كاطعالديوانية

فليحه مزهرخالد عيىس زغي الديوانية



جنديه ضاجرخضي  حمود رضاالديوانية

هاشميه كاظمعباس عبدهللا محمدالديوانية

جكاره حمودصالح محمد سعيدالديوانية

ي عجيلالديوانية
رتبه دايخعامر راضن

عقيده محمدحرب رحمن خضي الديوانية

كمله هاشمنرص عجمي عطيهالديوانية

شده عجيلفيصا طاهر غياضالديوانية

صبيحه تفاكاركان نجم عبدالديوانية

ثويله ظاهرحماد داخل فليحالديوانية

هيام شناناثي  موحان جدوعالديوانية

نعليوي مزهر رهيفالديوانية عجيله ياسي 

جنان فيصليحب  كاظم وحيدالديوانية

ي عباديالديوانية
ن سببر امكظوان عطشانحسي 

علي عصام رحيمالديوانية
ن فرات حسي 

تينه وناسعقيل ظاهر دريسالديوانية

ن فليح حسنالديوانية ليل شهيدحسي 

ن فرهودالديوانية ليل عبودعالء حسي 

عنوه حميدينور احوين مهذالالديوانية

حمديه عبيدليث حمزه جاسمالديوانية

يه حطحوطرحيم بلهان ابوهودهالديوانية جي 

نالديوانية زينب عليويعلي جي  حسي 

ن حسن شطنانالديوانية رضيه حسنحسي 

فخريه عبيدحمزه نعيم عكشالديوانية

امل فاضلمهند كاظم ابراهيمالديوانية

مريم ساميثابت رسحان حسونالديوانية

ى دهشعلي رزاق حسنالديوانية بشر

رنا عليعلي حسن حسانالديوانية

ن ابراهيم طالبالديوانية يياسي 
نجوى شمجن

ن عيدان عكيبالديوانية يه كاظمحسي  صي 

بهيه عطيهاحمد عبدالساده فزعالديوانية

نعيمه جاسمسيف علي عبدالحمزهالديوانية

سهام عايدمهند عجيل عبدعليالديوانية



حكمه هاديوليد خالد محسنالديوانية

نالديوانية سليمه عيدانفاضل جي  حسي 

يه عليحيدر كريم حسنالديوانية خي 

دوالبه كطلكاظم حالوب سلطانالديوانية

امل هاشموليد طالب نعمهالديوانية

سعديه غازيامي  علي صخيلالديوانية

عالهن عيىسخزعل هادي زغي الديوانية

ن كاظم غافلالديوانية غلوه حسانحسي 

سندس عبدالكاظمعباس جمعه جي الديوانية

ن وناسالديوانية نعيمه راشدعباس عبدالحسي 

 علي خريبطالديوانية
باسمه عبدالعاليمصطفن

يشى شعيوطزينب محمد حواسالديوانية

ه كاظمعلي فرحان موازيالديوانية سفي 

جمامه سمي نطاح غازي مجهولالديوانية

ايمان نوريمحمد سالم فالحالديوانية

صفيه كاغدمحسن هلول عاجلالديوانية

ي عبدالزهرهالديوانية ايمان شاكرحمزه شعب 

مروه طاهرمنتظر زمان صاحبالديوانية

امل مجبلمحمد رزاق مزعلالديوانية

هبوب فاضلقاسم محمد عبدالديوانية

ساجده محمدكرار كريم سلطانالديوانية

بدريه عبدعيد حسن حميدالديوانية

زهره فليحناجح مشنف شامانالديوانية

ن سعيد بدشالديوانية كريمه محمدحسي 

اكظيمه ادريسمشتهايه عباد عبيدالديوانية

ن جاسممالديوانية ن ياسي  سمره عبدالسادهحسي 

يالديوانية
ن شمجن يه محمدسالم حسي  مي 

عنيده غازينجم عبدهللا محمدالديوانية

دوالبه دوهانهياف رحيم سلمانالديوانية

يالديوانية فهيمه فزاعليث حيدر حرب 

حبيبه ظاهرابراهيم ارحيل مالخالديوانية

شهيد صدامفاضل شاكر محسنالديوانية



رضيه حسنمحمد حامد رزي    جالديوانية

ن عبداالمي  سلمانالديوانية فتنه عبدالصاحبحسي 

حياه مطشرعماد عبدالزهره فالحالديوانية

كريمه كاظماحمد هادي جليلالديوانية

نالديوانية سناء كاظمسجاد محمد حسي 

عطيه عبودصباح جبار شبينهالديوانية

رسميه مواتصادق ناظم يارسالديوانية

ن ناجح جبي الديوانية لميعه عزاويحسي 

شيخه مدورمحمد حنف جاسمالديوانية

ظهريه مهديحيدر عبد جابرالديوانية

نالديوانية تركيه صحيوعلي كامل حسي 

مهديه وهدمحسن كاظم نصورالديوانية

سهيله كاملبهاء عدنان مالكالديوانية

يعمر عذاب محيلالديوانية
نضال شمجن

فرمه نغماشثامر جليل ميجرالديوانية

وركه شعالنالميه جرو صبوحالديوانية

سعديه كاملوليد هاشم عبدالديوانية

حدهن عبيسمؤيد حسن حداويالديوانية

برتقاله عمرانراتب عباس سلمانالديوانية

وق جوادعلي منتظر تركيالديوانية رسر

كميله عبوديحاتم بشاوي مرزوكالديوانية

ضفاف كاظممصطفن احمد حامدالديوانية

نظيمه صاحباياد حسون ظاهرالديوانية

وزيره خيالعدنان عكش عوادالديوانية

كظيمه لطسسلمان فدواي ناهضالديوانية

جغمط كاظموسام عبداالمي  كاظمالديوانية

نهادي جفات محمدالديوانية زهره عبدالحسي 

قسمه كلففالح عليل عباسالديوانية

زهره عبدعليعلي طالب رهمهالديوانية

علي كريم زوزوالديوانية
ن يه عبدالحسي  صي 

حسنه كريمعقيل ناشر جاسمالديوانية

مياسه جابرمحمد جاسم محمدالديوانية



ن جي الديوانية بدريه حماديحمزه حسي 

كريمه خطاراحمد غالب نارصالديوانية

سليمه حسنحيدر علي شنانالديوانية

نوفه عيدانعلي سلمان فعلالديوانية

نوال حميدعالء حميد معضدالديوانية

تعطيل فاضلجابر تكليف سعدونالديوانية

مايعه سعدونكرار عبد حسونالديوانية

زكيه ناهيزيدون حازم سعدونالديوانية

حمديه وناسمحمد قاسم عيدانالديوانية

خلود جابراحسان رحيم سواديالديوانية

مديحه نارصسعد فرحان عطيهالديوانية

سليمه عبدعالء نوماس جبارالديوانية

نوفه جعلسعدون كرمول ظاهرالديوانية

نظيمه صايغاحمد رياض دهشالديوانية

بلقيس نورعقيل نور كاملالديوانية

كلومه جيادعماد محسن غازيالديوانية

نالديوانية غزاله لطيفجليل وحيد حسي 

ن عبدالديوانية سهيله نجمعلي حسي 

سكونه محمدمشكور علواص ساجتالديوانية

ن عبدطالبالديوانية احالم كاظمعلي حسي 

ه نارصصالح حمزه سلطانالديوانية جي 

مريه هاشملؤي علي هاديالديوانية

عزيه حمزهجاسم هادي عبيدالديوانية

حمزيه شالكهاحمد خضي  عبيسالديوانية

حلمه علواصحليم والي بشونالديوانية

يالديوانية
سهيله غياضصائب كاظم جوبر

يه زغي سهاد مجهول مياحالديوانية خي 

فخريه عليمحسن كاظم غافلالديوانية

حوري محسعقيل علي عبدالديوانية

سعاد رشيدحمزه جليل داخلالديوانية

زهره مثبنحيدر جبار زغي الديوانية

سليمه عبدالكاظمسعد عواد بلعوطالديوانية



يه هاديمحسن حمد سلمانالديوانية صي 

ي شعالنالديوانية
نسعد غبن نداء حسي 

هللا راهي حسونالديوانية شياله عباسخي 

هيفاء عبيدعلي حمزه جفاتالديوانية

ن صي الديوانية مله ظاهررحيم حسي 

مهنايه محانصالح هادي مزهرالديوانية

ن كاين عبدالديوانية هناء محمدحسي 

ياحمد حميد محسنالديوانية
صبحه ماشر

جميله عمرانصالح جبار ساجتالديوانية

سعيده نارصعلي محمد جوادالديوانية

قبيله حسنحميد شاكر عبدهللاالديوانية

حمديه شندلصالح سلطان حداويالديوانية

حليمه سلمانغسان حسن ابوالهيلالديوانية

جكاره عباسمحمود شاكر عبودالديوانية

زهره هاشمحيدر عيىس رشكالديوانية

سليمه محسنعلي كاظم جيادالديوانية

ن محيبسالديوانية غنيه فاضلفرحان حسي 

نقاهر ميثاق عبدالكاظمالديوانية هيام حسي 

زعيله نعيمكرار غدير بلوجالديوانية

زينب واويمحمد قاسم منديلالديوانية

ي ليلوالديوانية غام خي  بدريه محمدرصن

حكمه عبدالرضامحسن شالل جاسمالديوانية

خديجه عليكريم عبد حمزهالديوانية

كريمه حمزهعباس محمد جخمرالديوانية

فضيله مشباجمحمد زيدان واليالديوانية

ملكه طويرصادق سليمان طهالديوانية

حسنيه حاجمعلي رزاق داخلالديوانية

شعيله حمزهمدير جي  عاجلالديوانية

ايمان قحطوسام محمد صالحالديوانية

هظيمه لهمودصالن حياوي شفليجالديوانية

نالديوانية جنديه سواديصفاء جابر عبدالحسي 

هنوه خليفحسن صعيصع عرفالديوانية



خديحه رصي    ععماد عبدالحسن مهديالديوانية

ن ساهيالديوانية عناده كاظمعلي حسي 

باسمه كريماحمد فاضل عودهالديوانية

نالديوانية نماجد حميد حسي  غنيه عبدالحسي 

امل حميدقاسم محمد رحيمالديوانية

ياحمد تركي ظاهرالديوانية
حنيته حسوبن

رحيمه وداعهعباس قاسم عبيدالديوانية

زكيه خرازرافد عوده كاصدالديوانية

ن جابرالديوانية بهيه مذورمحمود حسي 

درداغه محلاحمد كاظم شاهرالديوانية

فضيله رسبوتنهار المي عجيلالديوانية

يصبيحه عبدالحزه سلمانالديوانية
هديه راضن

عيده جاسمعلي عبدالكاظم عبيسالديوانية

صبيحه عبدالحمزهرياض سالم ناهيالديوانية

امل مهديمصطفن غانم داخلالديوانية

زهره عبدالكاظمقاسم حسن عبدالديوانية

كظيمه معارجماجد صاحب غريبالديوانية

وحيده عظيمعلي صالح هاديالديوانية

رضيه غاليعقيل شهيد شاللالديوانية

ناديه جابرهاشم حازم طالبالديوانية

شنوه محمدقاسم بدر مهديالديوانية

ي ابو زعينهالديوانية
حسيبه خطيطفزاع راضن

يه جاسممنصور خزعل حسنالديوانية خي 

سعديه غالبحمزه مع هللا ساجتالديوانية

كظيمه مطلكحسن راهي حلوالديوانية

حمزيه كاظمحيدر حمزه هاديالديوانية

حميده عبداالمي ميثاق طالب مكطوفالديوانية

ماجده جابريوسف عبدالعباس هاديالديوانية

غازيه وناسفاهم خوام جاسمالديوانية

نالديوانية حميده حسنعلي يوسف حسي 

 عليالديوانية
ن هناء لحيمطه حسي 

سعديه عبدصفاء عبدالزهره عبدزيدالديوانية



ي شمرانالديوانية نرائد ناج  هديه حسي 

علي سامي مرادالديوانية
ن فليحه عبدالحسي 

نغم كاظمحيدر احمد رويجيالديوانية

يالديوانية
جنان كاملمنتظر باسم حسوبن

نالديوانية شكريه مخيفماجد جابر حسي 

هضيمه جهاديحاكم صالح كاظمالديوانية

نمحمد صالح مهديالديوانية زهره حسي 

ماجده حماديمسلم محمد شاكرالديوانية

تركيه عبيداحمد عليوي عبدالديوانية

كميله جاسمجندي فرحان كشاشالديوانية

هوده خيونعقيل خليل ابراهيمالديوانية

نالديوانية حميده محسنعالء سالم حسي 

ن جي الديوانية عالهن عبيدمالك حسي 

كيفه غضبخالد سوادي غيدانالديوانية

رشاكه جعفرمصعب كركان كاظمالديوانية

ان كاظمالديوانية سهام جعفرعلي مي 

نالديوانية سناء عبدعونكرار رزاق حسي 

تسعه نهي احمد شاكر عبدالحمزهالديوانية

مشكل حمزهغسان هادي بايونالديوانية

يالديوانية  حرب 
ن زهره ذفالعلي حسي 

كميله داخلامي  عدنان زبالهالديوانية

نجيبه عماشمحمد جاسم حميدالديوانية

ه كاظمحسن مطر صالحالديوانية جي 

ساجده عباديمحمد حمزه رمضانالديوانية

حليمه محمدكرار جمال عزيزالديوانية

جميله هويديعماد ترمن عودهالديوانية

نزيله عبداالمي كريم عبدالحميد كريمالديوانية

حليمه رحيملؤي سوادي حمزهالديوانية

شكريه حسنصادق كامل عبدالديوانية

فوزيه كاظماحمد فخري عليالديوانية

 علي صخيلالديوانية
ن سعديه غازيحسي 

بدويه هاديحسن حاكم تومانالديوانية



هبوب مهديعلي كاظم دخيلالديوانية

خوله عطوانحسن ناظم سالمالديوانية

تليشه حنونمرتضن عبد شايعالديوانية

حكمه عيدانكاظم دريول حمدالديوانية

طياحه يالنطالب مطرود جبي الديوانية

ن عبودالديوانية رسميه سويرمنصور حسي 

ليل كاظممحمد محيسن عبدهللاالديوانية

نسيف سعد احمدالديوانية ايمان حسي 

هيفاء رحيمسجاد راهي كريمالديوانية

احالم هاديحيدر ثامر كاظمالديوانية

ناهده عليعبدالجبار كمال حسنناهدهالديوانية

ن فالحالديوانية حكمه عويزفارس حسي 

فضيله خضي ميثم كاظم حاجمالديوانية

رحيمه عبدهللاداخل علي غفلهالديوانية

بطه شاكرحبيب كطران كريمالديوانية

ن سلمانالديوانية حياه كريمسالم حسي 

ي ديوان زلبوعالديوانية ه حايفخي  ن عني 

ي اليذالديوانية
هديه كنيصعادل ماضن

نوال مالكنصي  صباح غازيالديوانية

نزي  هه طالبعلي جواد كاظمالديوانية

عزيزه مانعاحمد محمد جبارالديوانية

ي تايه نجمالديوانية
سكينه حنطاويهابن

ن عبداليمه عيساويالديوانية نهيه موشحسي 

شكريه صخيلموش مايد محنشالديوانية

حميده حمزهباسم محمد يونسالديوانية

كظيمه حمزهمحمد راهي عبدالواحدالديوانية

ن سلطانالديوانية نفالح عبدالحسي  فخريه حسي 

سهام جاسمحيدر فاضل كاملالديوانية

نعيمه محسنعلي ردام هاديالديوانية

يالديوانية ارساء ماجدغدير ميثم حضي 

ن عوده وصخالديوانية هديه كاملحسي 

سعديه جاسمهاشم سليم رابحالديوانية



هناء بدرمصطفن حميد عبدالديوانية

نالديوانية فاطمه كاملصكر رحيم حسي 

سليمه عبدالكاظماحمد عوام بريبشالديوانية

ورد جابرحيدر ذفال عليويالديوانية

بلقيس عكلورضا جندي محمدالديوانية

لفيته هاديجعفر عبدعلي كريمالديوانية

زينب عبدالزهرهسهيل باسم محمدالديوانية

فوزيه ذيابرعد كاظم جدعانالديوانية

دربابه ماجدصالح عبدهللا حمدالديوانية

ن عبدهللاالديوانية دوخه طهمازحيدر عبدالحسي 

نهيه موشسيف عبداليمه عيساويالديوانية

فرحه وحيدمحمد علي عطيهالديوانية

ن حنطاويالديوانية شكره جابرريكان حسي 

رجيحه عيداناحمد جبار كاملالديوانية

نعيمه صيهودباسم محمد فيصلالديوانية

ن صالحالديوانية فريقه عبدالسادهعلي حسي 

يحكمت علي حسنالديوانية
جميله راضن

هيله جبي حميد نعمه جوادالديوانية

زهلوله نارصعادل غانم رهيوالديوانية

حليمه عبيداحمد عباس سعيدالديوانية

كظيمه عبدالرضاعلي هاهف موشالديوانية

شهيه فضلحسن حمزه كاظمالديوانية

قسمه مزهرمطشر هريبد عباسالديوانية

نالديوانية عطيه عودهكاظم بدر حسي 

نجيبه مهجهحيدر توفيق حوتهالديوانية

نعيمه مطي فاضل ثجيل جبي الديوانية

نالديوانية سعيده جهاديعلي جباره جبي 

نالديوانية ايمان عباديحيدر علي حسي 

نالديوانية يه عنونحسن هربود حسي  خي 

احديد مبادرازهر عبداالمام طاهرالديوانية

سعاد جباراياد محسن جبارالديوانية

ه جوادحسن فالح حسنالديوانية سمي 



فريال جبي ماهر رشيد كباحهالديوانية

زعيله ساجتمني  غانم فزاعالديوانية

بلقيس محمداسعد رحمن عبدالسادهالديوانية

ن ماجدالديوانية فضيله جوادقاسم هني 

تركيه فرهودفالح علي غانمالديوانية

حسنه عودهنعمه جي  حسونالديوانية

ن غازيالديوانية كاظميه عليرضا حسي 

عالهن بصلجبار جاسم محمدالديوانية

غنيه كريممحمد شاكر عبدالديوانية

ن طهالديوانية ابتسام فالحاحمد ياسي 

سناء حسنعباس سالم ابوسودالديوانية

ه عبدعلي شنان دحامالديوانية سمي 

وداد عبداالمي سعيد فاضل عبدالكاظمالديوانية

حسنه تركيعبدهللا قاسم ريكانالديوانية

نالديوانية زليخه فليحعلي سعود حسي 

ن عبدالحمزهالديوانية ميهوله ربيعجندي حسي 

جميله عبدمهند عبدالزهره وناسالديوانية

رهيبه درويشمهر عبود رفاكالديوانية

بمتعب خليو فاضلالديوانية شماله دهي 

قنديله كاظمعلي هادي جويدالديوانية

فرحه بنيداحمد هاتف عالويالديوانية

احالم خضي امي  عالء عبداالمي الديوانية

ايمان سواديمصطفن عباس عطيهالديوانية

باسمه عبدعباس مردان عزيزالديوانية

رتبه حنوفمحمد كاظم حمزهالديوانية

نزيله عطيهسعيد كويض ساجتالديوانية

ن دينار غركانالديوانية رحيمه عبدزيدحسي 

ن شهيدالديوانية سناء جهادمحمد امي 

زكيه عباسميثم جبار يحب الديوانية

غنيه عبدالرضارعد عبداليمه ريكانالديوانية

ن جميلالديوانية سامي حسي 
ن فريجه عبدالحسي 

وضحه عبدالحمزهمحمد خليبص عبدعليالديوانية



حبيبه نعيمعلي بدر كندوحالديوانية

شكريه جوادمحمد قاسم صالحالديوانية

ملوك نعمهكرار صايب فاضلالديوانية

زينب نعمانعزيز قاسم عزيزالديوانية

نوال كريممصطفن مؤيد جاهلالديوانية

علي حمزه شمي الديوانية
ن مشكل عبدالحسي 

رضيه مرهونسهيل داهي زغي الديوانية

انتصار مزهرعلي ابراهيم عبداالمي الديوانية

ن مدلولالديوانية حياه محمدجمال حسي 

سلوى كاظمكرار رياض حمزهالديوانية

صندوله دواينحميد كاظم اسماعيلالديوانية

ن كزارالديوانية رجاء مالكسجاد حسي 

رسميه حبيرلطيف كاظم طعمهالديوانية

سعيده موشمحمد تركي معارجالديوانية

كفايه يوسفحيدر لطيف جي الديوانية

كاظميه جاسمعباس خضي  عباسالديوانية

نسالم مالك سلمانالديوانية سكينه حسي 

صبيحه عبدالواحدمناجي فليح حسنالديوانية

وفيه عبدامجد ناظم كاظمالديوانية

فليحه جودهجبار ناظم محمدالديوانية

صبحه دهيمعامر نشمي دعيمالديوانية

فوزيه حمودعالء مجي جبارالديوانية

حمزيه مطرعامر ورش فنوخالديوانية

دموع كاظمكرار عبدهللا حسنالديوانية

سليمه شمراناحمد سالم عبيدالديوانية

غنيه كريممحمود شاكر عبدالديوانية

ن محمد حسونالديوانية رسميه كاظمحسي 

مليكه محمدامي  شالل مضخرالديوانية

فضيله جيادحسن عالوي جوادالديوانية

ه سوديعباس حمزه عباسالديوانية امي 

يالديوانية  جفات دب 
ن كلفه عبيسحسي 

علي فارس عبدالحسنالديوانية
ن جنان حسي 



حطي جسابعبدالساده واوي عباسالديوانية

يمهدي رويد صكبانالديوانية فهيده عريب 

جواده كاظماحمد هادي كاظمالديوانية

فطيمه وناسعزيز مطشر صخرالديوانية

ورده حمزهحسن طرن عاجلالديوانية

كظيمه كاطعنارص مزهر خضي الديوانية

ن لفته جاسمالديوانية زهره ابراهيمحسي 

هيفاء عبدعلي حيدر عنادالديوانية

امل صالحمنتظر سامي عبدالديوانية

ه جاسمقاسم حسن مهديالديوانية مي 

هاشميه كاظمعامر حسن محمدالديوانية

ه حسنثائر محمد حسنالديوانية مني 

بيان كريممسلم سامي عبدالسادهالديوانية

غازيه حاجمناظم كامل جبي الديوانية

سهامه خليبصيحب  نهيد جحاتالديوانية

زهور هاديصادق طالب يارسالديوانية

صهيوه هاللصالح خليل غازيالديوانية

سليمه كريمعلي فرحان خليلالديوانية

يه صاحبعلي محمد هاشمالديوانية خي 

جميله جابرخليل عبيد محمدالديوانية

صبيحه محمدمهدي صبار يارسالديوانية

فوزيه غثيثكرار رخيص نعمهالديوانية

سعديه كاظموليد طالب عبدالحسنالديوانية

ساميه تيكانمحمد زهي  سعدالديوانية

وحيده كلفاحمد سعيد عكموشالديوانية

نالديوانية امل جبارناديه نعيم حسي 

دله حبيرجاسم محمد بري    جالديوانية

يمثبن فرحان غيثالديوانية
انتصار منفن

وفاء عبدانتطار عبدالكاظم جي الديوانية

كريمه عطيهاحمد جميل محمدالديوانية

غنيه عودهاكرم عبدالكاظم حسبالديوانية

نهيه عيادغيث حسن كمونالديوانية



سعديه ناهيفؤاد سالم عليالديوانية

لمياء مشهدكرار حيدر عبودالديوانية

صبحه كريماحمد رحيم جبارهالديوانية

نالديوانية نجوه محمدحسن محسن حسي 

نكريم محسن فهدالديوانية غازيه غبي 

ماجده طهعلي جواد كاظمالديوانية

سعديه عطيويرزاق جواد كاظمالديوانية

ي هلول عاجلالديوانية
صفيه كاغدغبن

 عليالديوانية
ن بسعاد كاظمحسن حسي 

ن جابرالديوانية بسعاد عبدهللاذياب حسي 

حميده منهيمالك ناجح سعودالديوانية

يالديوانية
ن
يحليمه باص صاف

حسيبه كهيبن

سهام فخريكرار سامي عبدالديوانية

دالل عبدالواحدوسام جاسم محمدالديوانية

برقيه عباسسجاد عيىس جعفرالديوانية

نالديوانية غريبه ساجتخليل عناد عبدالحسي 

يامي  محمد سواديالديوانية
اسينات واشر

سعديه علوانقاسم حمادي عبدالحسنالديوانية

فخريه محمدغسان عطيه علوانالديوانية

دعبوله عيدانعلي كاظم حسونالديوانية

ى خضي اياد رحمن بعي الديوانية بشر

ن عالوي عبداالمي الديوانية ايمان عبدالسادهحسي 

سعديه جيادعالء داخل صخيلالديوانية

حليمه حميداحمد كاطع محسنالديوانية

فطومه حالوبخي  هللا جبي  كيطانالديوانية

جميله طعمهعلي شاكر حسونالديوانية

باسمه جوديارشد عقيل عليويالديوانية

ي جاسمالديوانية
حسنه عبودصالح راضن

حمديه ابراهيماسامه كاظم بلكتالديوانية

كتبه فرمانحميد عناد عبدالديوانية

سلوه جعفرعلي صاحب كاظمالديوانية

وفيه جبارخالد غانم جاسمالديوانية



ن عبيدالديوانية حظيه هاديوسام حسي 

ي صالحالديوانية طلبه مواتفليح جي 

غنيه نصارهيثم شنان عبدهللاالديوانية

نالديوانية نسندس علي عبدالحسي  حمزيه حسي 

زكيه كطوفكرار علي مجيالديوانية

قسمه طالبقاسم سليم غالبالديوانية

سكينه عبدالكاظمحمزه زاهي عويدالديوانية

عليه جابرنذير ثامر ساجتالديوانية

جوهره رويشاياد فارس يروالديوانية

ى عبدالهاديحيدر حسن عبدزيدالديوانية بشر

ن كاظمالديوانية ه وداحعالء حسي  سمي 

ملكه فرهودمحمد جبار حسنالديوانية

راهيه جي صالح حمزه عبدالديوانية

فوزيه مجيدمنصور ماجد حميدالديوانية

ن عباسالديوانية كلثومه جابرعالء حسي 

افتخار حميديعلي براهيم حسنالديوانية

معصومه حلوجبار وهاب عزوزالديوانية

نداء محيلمهدي صالح منديلالديوانية

خالده نعمهصفاء عبدالكاظم كريمالديوانية

رحيمه عليويعامر رحيم بعيويالديوانية

ي جاسمالديوانية عنيده هليلصالح لعيب 

ابتسام مجيدعلي عبدالكاظم جبارالديوانية

ى عكموشحيدر نور غازيالديوانية بشر

مهره خضي عاجل مشعل جي الديوانية

وداد عبداالمي قيس علي صاحبالديوانية

جايه غثيثعيدان جعيط طاللالديوانية

رزيقه جباروليد عيدان علوانالديوانية

ايمان قاسمصفاء نرص سواديالديوانية

شويعه حسنمالك عبدالواحد غازيالديوانية

امنيه شناوهوسام نعيم رسولالديوانية

ن زغي  نارصالديوانية صبيحه عاجلحسي 

غنيه كاظممالك عبادي ابوكريدالديوانية



يباقر صالح جاسمالديوانية مناهل خي 

يقضي كاظم حسونالديوانية
صبيحه شمجن

غازيه وروشحسن شنايه دويشالديوانية

حليمه جاسمامجد عاضي عبدالمحسنالديوانية

سوسن عبدالرضاطه فليح صالحالديوانية

جميله هويديعباس غالي يونسالديوانية

كريمه رحيمحيدر ماجد مزهرالديوانية

رجاحه توههنعيم عبيد حسنالديوانية

نالديوانية يحمزه فرحان حسي  بتول عبدالنب 

حمزيه شنانكرار سحاب محمدالديوانية

سعديه عبدجواد صبجي جوادالديوانية

نمظفر كاظم عليلالديوانية فطيم حسي 

هاشميه غانممحمد جاسم كاظمالديوانية

جميله عبدجعفر غالي عبدالديوانية

سعيده محيسنجواد كاظم جميلالديوانية

رجاء عاشورحسن جساب عباسالديوانية

وزيره خيالاحمد عكش عوادالديوانية

هنوه فرحانغسان هادي يوسفالديوانية

ن هادي حمزهالديوانية شفاء حمزهحسني 

شكريه كدرخضي  طعيمه جي الديوانية

قسمه صاحبحامد مجيد صكبانالديوانية

ي صاحبالديوانية صبيحه جوادجالل مي 

صبيحه لطيفحيدر فالح كاظمالديوانية

هناء نارصسيف سعد لفتهالديوانية

حكمه عليمالح جاسم عبدهللاالديوانية

نوفه جبارهصالح عنون شطنانالديوانية

زهره عبدالزهرهحامد كريم محمدالديوانية

بلهوده عودهحيدر كاظم زيارهالديوانية

علي عبدالساده هاللالديوانية
ن مكيه حسي 

نالديوانية سعاد تركيحيدر نارص عبدالحسي 

نكاظم عبيد كريمالديوانية كريمه حسي 

نجيحه عليويكرار محمد عبدالديوانية



نعيمه جاسمسالم حسن هاديالديوانية

ن سلمانالديوانية نمحمد عبدالحسي  رسميه ياسي 

ن سلمانالديوانية نحيدر عبدالحسي  رسميه ياسي 

نشهاب احمد عبدالمحمدالديوانية سوريه حسي 

شكريه عبيسعليوي تركي مريعيالديوانية

نشهيه صاحب هواشالديوانية كظيمه حسي 

ي مجي حسنالديوانية
طلبه محمدراضن

حياه حسنناظم مراد خليلالديوانية

هيام عبداحسان سليم كاظمالديوانية

جميله شليجعقيل شاكر عبدالديوانية

سوريه كريديلندن محمد عودهالديوانية

نزهه كاظمجاسم حسن هاللالديوانية

رازقيه نعمهعلي عباس فاضلالديوانية

سهام شبالويستار جابر جهاديالديوانية

بدريه كاظمنبيل عباس جيثومالديوانية

نجيه صي عباس شهيد كاظمالديوانية

ليلوه فالحصادق جدعان اعطيهالديوانية

حليمه نجماحمد حسون جاسمالديوانية

يظاهر محسن كاظمالديوانية
سعديه شمجن

يعبدالجبار حميد عوادالديوانية
ابتسام راضن

زهره عليعامر يارس عبيدالديوانية

فخريه الزمحسن علي جوادالديوانية

عليه دخيلامجد محمد كميلالديوانية

رضيه عباساحمد كاظم حسنالديوانية

شكريه يوسفقاسم عباس سلمانالديوانية

رجوحه محسنستار جي  سدخانالديوانية

غازيه طوينهحلوه نذير كاطعالديوانية

ايمان عطيهمحمد بهلول جردالديوانية

ترجيه شاهرعويد عبيد خرصنالديوانية

ن عداي عودهالديوانية فضيله سعدونحسي 

ه حامدمنتظر احمد وحيدالديوانية سمي 

يالديوانية
ن
سعديه حنونوسام عبدالمحسن عوف



نالديوانية نمحمد جابر حسي  فردوس حسي 

تقيه عباسحيدر سوادي لطيفالديوانية

اسعد علي مرهونالديوانية
ن سعاد حسي 

ن شنابهالديوانية شهيه شبلكاظم حسي 

سعديه ادريسماهر رحيم جبارالديوانية

هناء عليعلي لفته عبدالديوانية

فوزيه كطوفاحمد علي عبداالمي الديوانية

عليه عباديعلي صالح هاديالديوانية

ختام هاديفاطمه طالب عباديالديوانية

كريمه عاجلحسن عباس عبدالجاسمالديوانية

فريده كاظمرضا حمزه نعيمالديوانية

كريمه نعمهعادل علي كاظمالديوانية

هديه غافلرضا عناد محمدالديوانية

ي فاضلالديوانية زينب كاظماحمد صي 

نجيه مهجهعباس توفيق حوتهالديوانية

بدريه جراعهاحمد ناجح حسنالديوانية

مديحه هاللحيدر رهيف عبدالديوانية

خوله حبيبزهراء قيرص عبدالعباسالديوانية

حمديه مدلولعلي اكرم حميدالديوانية

شاهه مطرودسلمان صالح سلمانالديوانية

درسيه كاظمامي  غانم جالبالديوانية

نديمه شطبمحمد عباس مدلولالديوانية

حكيمه حاتماحسان نوير يارسالديوانية

فليحه هرهي عالء فاضل شياعالديوانية

ي عودهالديوانية
نهليه جودهمحسن ناشر

برقيه حمزهرياض حمزه عودهالديوانية

نجيحه عليعباس فاضل جهاديالديوانية

نجابر حسن مسي الديوانية شهيه حسي 

هظيمه طروعلي طلفاح عبدالحسنالديوانية

رجيحه مهديعمار رحيم هلولالديوانية

يالديوانية
زعيمه عبادياحمد عزيز حسوبن

ن كاملالديوانية حسنه عريمطاحمد حسي 



مذبوبه نارصهديه هويش هنيديالديوانية

يالديوانية
نجيه هليلعلي مراد هابن

بسعاد عبيدضياء خليل حثاثهالديوانية

وداد فيصلرزاق ناظم مردانالديوانية

جواهر حامداحمد طالب عبدالزهرهالديوانية

شاهه مطرودعباس صالح سلمانالديوانية

فضيله محمدناديه ضايع حسنالديوانية

سليمه هادينعمه جاسم محمدالديوانية

نالديوانية ي حطحوطعبدالرضا عبادي حسي 
ن
كاف

كريمه حسنريسان كاظم جودهالديوانية

ي ظاهرالديوانية لهيمه مسي علي عبدالنب 

تفاحه باضيكريم هاشم بدرالديوانية

ليل جاسمعقيل راهي منونالديوانية

يه سماوي جبارالديوانية امانه حبيبصي 

ه عزاويعالء اياد كاظمالديوانية امي 

 علي جبارالديوانية
ن سهيله غازيحسي 

نالديوانية قبيله هاديسمي  خماط دخي 

نهله هاديمحمد قاسم مرجونالديوانية

ه عبدهللاحسن كرمول واويالديوانية جي 

نعيمه عبدمخلص شاهر فليحالديوانية

رباب مهديحيدر طه عبدالرضاالديوانية

ضويه دوي    خيارس فرهود جودهالديوانية

يالديوانية
ن
وحيده جعازقاسم سلمان صاف

 علي عبدالديوانية
ن غنيه حمزهحسي 

هالله رويسغازي ذياب خليفالديوانية

تفسي  كشاشاحمد ارحيم خصافالديوانية

عنيده عبيدعالء رحيم كاظمالديوانية

رحمه هاديعقيل مسلم عطيهالديوانية

نوعد عباس حسنالديوانية وفيه حسي 

حكيمه شالكهمحمد فاضل عبدالديوانية

ن مظهر مجبلالديوانية زهره غافلحسي 

فوزيه كاملحيدر ناظم جي الديوانية



شكريه غافلمرتضن حمزه كاظمالديوانية

جوشه عبدمسلم عيدان سلمانالديوانية

يجابر عليوي ظاهرالديوانية
فضيله راضن

جنديه كريمصادق كاظم طعيمهالديوانية

ابتسام كاظممصطفن محمد عباسالديوانية

عليه عباسهاشم هادي جي الديوانية

ن كاظم جاسمالديوانية قبيله هويديحسي 

اخالص كاظمغانم رحيم عبدالكاظمالديوانية

ن محمدالديوانية ايمان حمزهعلي حسي 

دله عطيهقاسم شاطي فرحانالديوانية

نوفه كاظمحامد صالح منصورالديوانية

ن محسنالديوانية وهيبه كاظماثي  عبدالحسي 

رسميه عبدهللاعباس قحطان مكيالديوانية

شيماء جبارمرتضن نعيم جلوبالديوانية

كريمه هاديحيدر سوادي عبدالزهرهالديوانية

مليحه عبدالعباسسيف عبداالئمه عبدالحسنالديوانية

سهام عباسعالء عالء تكليفالديوانية

ورده صلبوخعلي جي  عبدالديوانية

رضيه لكلكخالد ناظم حسنالديوانية

امل محمدزيد يحب  خرصنالديوانية

رشيده مهديعلي مراد حمزهالديوانية

ن ماهر عباسالديوانية ميسون مدلولحسي 

كساره جي غالب جابر مغريالديوانية

يالديوانية سهام شمرانمقداد علي عريب 

ليل مالكعقيل عبيد هاشمالديوانية

نوريه محمدصدام عباس حسنالديوانية

تفسي  عبدصباح حسن فجالديوانية

نجيده عبداركان فيصل طعمهالديوانية

هناء كاظماحمد عباس عبدالديوانية

رسميه كسارمجهول سوادي عيىسالديوانية

فخريه حرمنمرتضن شعالن اجبي الديوانية

ي جبارالديوانية
نمسلم كاشر بدريه حسي 



ثنيه رسي    حسامي عدنان كريمالديوانية

جميله هويديعادل ترمن عودهالديوانية

يالديوانية فاطمه صالحعلي حيدر مي 

يه عبدمسلم علي جبارالديوانية صي 

عزوزه طالبجاسم عبيد طهمازالديوانية

يعماد عبدالكاظم شلوجيالديوانية
دالل شمجن

يفه عبيدرياض جواد كاظمالديوانية رسر

 مجلي حمودالديوانية
ن عرف صوجرمحسي 

ي اسماعيلالديوانية فطيمه شناوهعلي ناج 

فاطمه محانرضا عزيز رهيفالديوانية

جميله داخلاحمد فرهود داخلالديوانية

نجاه حسنزهي  عبدالزهره سلمانالديوانية

ناحجه عبدهللادهم نعمه حسنالديوانية

حميده جي فليح عبدعلي خلفالديوانية

نجواد كاظم جارهللاالديوانية حكمه حسي 

سهام كاظماحمد قاسم عزيزالديوانية

ن وعدالديوانية امل وحيدحسام حسي 

عليه عبدسالم مطلب عبدالديوانية

كريمه عبدثامر كريم جلويالديوانية

ن حمزهالديوانية ه مطرعلي حسي  جي 

حمديه منديلرسول كاظم عبدالزهرهالديوانية

نعيمه عبدهللاصفاء الدين ماجد حامدالديوانية

غنيمه رحيمعقيل هاشم محمدالديوانية

يعالء كاظم صاحبالديوانية ناجحه ناج 

شدهه جباركاظم دبيس زغي الديوانية

حمديه حبيبمصطفن زياره عبدالسادهالديوانية

ي موشالديوانية
كظيمه راهينصي  راضن

لفلوفه تركيعلي محسن حسنالديوانية

فخريه مزهرمرتضن فرحان صاحبالديوانية

كواكب حلحولمحمد مهلهل عبدالكاظمالديوانية

شوغه كاطعنديم ناهي فرحانالديوانية

باسمه واليسلوان عبدالجليل مسلمالديوانية



كظيمه عكالمنتظر موحان عبدالديوانية

حياه عبدالمهديحسام محمد حسنالديوانية

ندى كاظماحمد علي جبوريالديوانية

عروبه عبدعلي سعد عبدالديوانية

ي عبدالهادي كريمالديوانية
رجيحه صاحبماضن

حياه فيصلمحمد خضي  عباسالديوانية

ن عبدالديوانية ي حسي 
تركيه كاظمهابن

صبيحه كاظمقاسم مراد لفتهالديوانية

هيه محمدعليحمزه عبداالمي  عبدمحمدالديوانية

ه تواليكريم جاسم فرهودالديوانية سمي 

رحيمه بيتانمحمد شنان جاسمالديوانية

فاطمه عباديليث مالك عليالديوانية

يالديوانية سكنه مواتحميد سليم راج 

لميعه ضايفكريم عبدعلي عبدالديوانية

حسنه مهديعبدالكاظم سعدون حويجمالديوانية

يداهي عبدالرضا حسنالديوانية
غاليه واشر

حليمه كريمحميد شيال ناهيالديوانية

فاطمه تايهاياد حسن هاديالديوانية

عدويه هاديابراهيم فاضل صالحالديوانية

نالديوانية عجيبه عبداليمهمسلم شاكر حسي 

جواهر ابو شنهناظم شالكه موشالديوانية

نالديوانية سحر هيرعباس فاضل حسي 

زهره عبدسامي حسن عاجلالديوانية

 علي داليالديوانية
ن حميده هلوسحسي 

يعالء باسم محمدالديوانية سلوى حرب 

نوال حارسواصف يوسف عبدالحمزهالديوانية

بدريه جالبمهند عبد مشكورالديوانية

نظيمه حسنعباس موش عليالديوانية

نالديوانية سهاد حسنوسام عماد عبدالحسي 

نوريه عبيداحمد راشد شوكانالديوانية

سندس طالبميثم محمد عودهالديوانية

شكريه عبودعبدهللا بلكت عبدالعواديالديوانية



ن حمزه جوادالديوانية ساميه عوادحسي 

حمريه سالمعادل ورد عادلالديوانية

زينب عردمهدي صالح سواديالديوانية

 علي فرحانالديوانية
ن عروبه طالبحسي 

بتول عبدعبودمحمد عبدالساده عبودالديوانية

امل خضي عبدهللا كريم جودانالديوانية

غنيمه وحيدمحمد صبجي علوانالديوانية

حميده صالحمحمود عبدالسجاد كاظمالديوانية

نباته هويديستار جبي  عبيدالديوانية

رضيه هاديحسن عبدالرضا حسونالديوانية

رجيحه عليويجابر كريم فنيصالديوانية

كريمه حمودحيدر عبود جبارالديوانية

كميله تايهكريم داخل ابوحذافهالديوانية

فردوس عباسعلي حسن عبداسحاقالديوانية

حميده فعيلخالد عباس حمزهالديوانية

حليمه عباسحمزه غانم صخيلالديوانية

ثائر حامد تركيالديوانية
ن سعديه عبدالحسي 

بسعاد عليرزاق يارس خومانالديوانية

كميله عبدرسحان جبار فيصلالديوانية

سعيده عذيبمصطفن انعيمه عطيهالديوانية

نذياب شهيد حمزهالديوانية حليمه حسي 

فهيمه عبدعونحيدر عسكر حسابالديوانية

بدره غريبرائد جاسم مواتالديوانية

دخيله محمدسمي  عبدالكاظم عبدالديوانية

نعيمه تويليمحمد عبد حمزهالديوانية

يخالد ناظم سواديالديوانية
فريجه حصيبن

نعيمه سعدونكريم عبدهللا عيىسالديوانية

نعيمه ظاهرحازم حاكم ردامالديوانية

ثنيه حسنحاكم ناهي كحمالديوانية

لطيفه صيهودزيد قائد حمودالديوانية

نالديوانية ه علياسعد هادي حسي  سمي 

نالديوانية حليمه نورسؤدد علي حسي 



فضيله جاسمستار جابر يوسفالديوانية

ن عطيه حمزهالديوانية رجيحه حسنحسي 

رضيه عذابماهر حسن فرحانالديوانية

سعديه جاسمعبدهللا سليم رابحالديوانية

امال عوادحيدر خضي  عبدالعباسالديوانية

نالديوانية مناهل عبدالعباسحيدر عامر زبي 

الهام جوادمحمد فوزي مهديالديوانية

التفات عبدمرتضن وليد عبدالهاديالديوانية

 علي زغي الديوانية
ن فوزيه غافلحسي 

عبده مسلمخالد زويد جيادالديوانية

نجيه يوسفعلي عبدالحمزه سلمانالديوانية

ن مذبوبالديوانية قبيله جي عباس حسي 

تركيه رحمنكاظم حمزه عبودالديوانية

فخريه موشنرصت فؤاد نرصتالديوانية

التفات هاللفرج مجهول هويديالديوانية

هيله جي محمد عبد هدمولالديوانية

سليمه مزهرعباس كاطع سعودالديوانية

اخالص قحطانمحمد صالح منديلالديوانية

فضيله اليجحرجان كبوري زغي الديوانية

زينب هاتفعلي نجاح وناسالديوانية

رزيقه عبدالزهرهصدام جواد كاظمالديوانية

نالديوانية ناحمد اموري عبدالحسي  حليوه حسي 

زهره مرزهجي عصفور زغي الديوانية

يه عبدالحمزهنجاح عالوي هاشمالديوانية مي 

نعيمه عبدالسادهرحيم كاظم حمزهالديوانية

ن صالح جابرالديوانية جسمه كاطعحسي 

حميده عباسعالوي حيدر رحمنالديوانية

رساله مسي مصطفن كامل كريمالديوانية

كميله عبدالكاظممحمد عقيل عوادالديوانية

زكيه كريمزيد عالء حمزهالديوانية

خلود واديحيدر سالم دوي    جالديوانية

ايمان خضي علي حازم كاملالديوانية



سليمه احمدعقيل جبار لفتهالديوانية

يفاضل طالب اوشيلالديوانية حليمه العيب 

نمحمد رحمن سلمانالديوانية نجاه ياسي 

هاديه حمزهثائر جبار عبدالكاظمالديوانية

نظيمه حسنصادق سالم شاكرالديوانية

حظيه عبدعلي سلمان محمدالديوانية

نجاح محسنمحمد عبدهللا هولهالديوانية

حمزه عبداالمي علي صاحب كاظمالديوانية

انتصار عباسعالء محسن عبدالخرصنالديوانية

نالديوانية نمحسن جي  حني  زهره حسي 

سعديه جوي    ححيدر علي حمزهالديوانية

زهره مالكعلي عدنان هاشمالديوانية

عذبه حسنحاكم حويت شاللالديوانية

نجمه توماننعمه جبار عبدالديوانية

رحيمه عباسجاسم عبداالمي  عبدالديوانية

حميده مهديفريق محمد عبدالهاديالديوانية

جميله عبدالسادهكريم سلمان علوانالديوانية

 علي ناظمالديوانية
ن عقيله مرادحسي 

غام فاضل مراحالديوانية زهره ارضيويرصن

سلهابه كاظمعمار جبار كرماشالديوانية

سهيله جي علي جوده عبدهللاالديوانية

غيضه محيسنعلي هادي زغي الديوانية

 علي ناعمالديوانية
ن فاطمه فاهمحسي 

انتصار جاسمسنان فريد خزعلالديوانية

ي عباسالديوانية
نصابرين حسوبن طلبه عبدالحسي 

ناخالص بديوي تففالديوانية كظيمه حسي 

ن عبودالديوانية فهيمه عبدعليعالوي حسي 

بندله سواديازهر شي  منذورالديوانية

رقيه حمزهعلي حسن خضي الديوانية

نسمه عطيويرياض عبدالحمزه جي الديوانية

زينب جعفرذوالفقار علي كاظمالديوانية

نعيمه عباسصالح وحيد عبودالديوانية



زينب عوادمسلم عبدعلي حنونالديوانية

ن شاكر مسلمالديوانية هما حبيبحسي 

رزيقه جباراحمد عيدان علوانالديوانية

رهيه شاكرمحمد قاسم محمدالديوانية

ربيعه عزيزمحمد كاظم بردانالديوانية

ن ناظم بردانالديوانية سكونه طالبحسي 

ليل جبارحيدر داخل صباحالديوانية

نالديوانية  علي حسي 
ن زهره عباسحسي 

لميعه اعطيهفاخر حاجم محمدالديوانية

نثامر كاطع جميلالديوانية كاظميه حسي 

ساجده كريمحيدر عبدهللا يارسالديوانية

علي رضا زماطالديوانية
ن كميله عبدالحسي 

يالديوانية
ن
سعيده نعمهمردان فاخر عوف

سعديه فنظلصالح فاهم سويفالديوانية

انتصار رحمنقاسم حافظ كطرانالديوانية

لميعه عباسعلي عبدالزهره حمزهالديوانية

تفاحه شناوهاحمد رحيم لفتهالديوانية

نجاه معبديضياء مجباس كاظمالديوانية

افراح كريدينوري عيدان جعفرالديوانية

وفاء محسناياد فاهم اغزيويالديوانية

رسميه نعيمهميثاق كاظم جاسمالديوانية

فلكه مياننعيم ظاهر عبدالديوانية

نرصه جوادحسن حليم ثايلالديوانية

نسمه جاسمفالح محمد عزوزالديوانية

نالديوانية شنونه صي حيدر جابر حسي 

رحمه جفاتبهاء عنون كاظمالديوانية

غازيه مهديرباب عواد رسبوتالديوانية

ي حليم عبدالديوانية
مديره رضاهابن

زكيه عليقسمه غاوي كاظمالديوانية

ن هاديالديوانية دخيله حسنمسلم حسي 

ليل كاظمعبدهللا نجم حمزهالديوانية

شكريه منديلعلي سبيع عبدهللاالديوانية



عجميه عبارحميد محسن خرعوبالديوانية

ن جبارالديوانية رحيمه عبدعالء حسي 

زهره رحمنعالءالدين نعمه شعالنالديوانية

ملكه مسلمقاسم محمد جبارالديوانية

فطيمه دريبانور ناظم محسنالديوانية

امتحان دخيلسجاد صالح مهديالديوانية

رقيه كريمعباس فالح مهديالديوانية

سعديه عبدليث حسن طهالديوانية

سعوده كاظمباسم جمعه كاظمالديوانية

فلحه يارسكاظم حمزه حسونالديوانية

بدريه مخيلفرحيم محمد ثامرالديوانية

 هاشم عبدعليالديوانية
ن وسام عباسحسي 

شكريه طارشفالح كريم عطيهالديوانية

عذبه حمزهحيدر عبدالساده كبوحالديوانية

يالديوانية
ضويه اسماعيلثابت ابودعينه رويضن

ساجده نعمهمصطفن احمد كريمالديوانية

صباح كرديسمي  عبدالعباس عجميالديوانية

عزيزه عودهمحسن علي هاللالديوانية

شكريه عبدالحمزهمهدي علي كريمالديوانية

زهره عليكاظم كريم محمدالديوانية

ي بيدهللاالديوانية
حكمه عبدهللاعلي راضن

حميده خماطحاكم رحيم جابرالديوانية

سهام كلوفصفاء طالب خزيمالديوانية

حسنه اعجيبكاظم جواد عبيدالديوانية

ععباس كاظم عبيسالديوانية بدريه زغي 

زهره عبدالحسنسعد جاسم جريدالديوانية

 علي عبدالحمزهالديوانية
ن سليمه عنادحسي 

رتبه كاظمعامر مايع نعمهالديوانية

صبيحه صوي    حكاظم حزام عبدالديوانية

سهام كلوفعالء طالب خزيمالديوانية

نوريه ظافرسالم حسن حمودالديوانية

فوزيه جي حيدر عزيز كاظمالديوانية



نوره جرناسمالك عمران كريمالديوانية

ملحه عيىسمهدي نشمي نارصالديوانية

جميله جخمعلي مرزه عبدهللاالديوانية

خلود جوادحسن هادي جميلالديوانية

رزيقه ابوالهيلحمزه علي عبدالديوانية

ي جدعان حسنالديوانية عتباره كريمغرب 

نجيه عبدامي  محمدعلي هاديالديوانية

غنيه هاشمعماد جابر نورالديوانية

فهيمه ارضيويعماد فاهم مراحالديوانية

امنه زغي غيث مكي ديوانالديوانية

يه طرنعباس حسن عليويالديوانية صي 

بنونه يوسفمحمد ابراهيم هاشمالديوانية

ن نعمه جاهلالديوانية هناء جابرحسي 

دخيله عباسعمار جبار عبدهللاالديوانية

سعاد باسمعلي محمد عباسالديوانية

خديجه عباسوليد عباس باللالديوانية

ن ابيضالديوانية عبده عاللعقيل حسي 

ن فليح وحيدالديوانية سليمه محانحسي 

فهيمه عبداليمهمحمد عبدنور عبدالكريمالديوانية

نجيه عباسعلي ظاهر حبيبالديوانية

ن نايف حسنالديوانية سليمه عبدالسادهحسني 

ملكه ماهوحسن جواد كاظمالديوانية

زراده شعواطحمزه شنان جاسمالديوانية

نظيمه شخي محمد حامد مشعلالديوانية

نضال عراكعلي ناجح عبدالديوانية

سليمه عيدانحيدر كريم كاظمالديوانية

سكينه كاظمباقر عبدالحمزه مجهولالديوانية

نه سالمحسام ماجد حميدالديوانية

وحيده هيتانعلي حاتم صدامالديوانية

شنجاره عبيسفيصل كريم عبيدالديوانية

سفور حنظلجليل كريم حمزهالديوانية

بيان حسنمحمد عبدالرضا عبدالحمزهالديوانية



كريمه عطيهعقيل جميل محمدالديوانية

ن عليويالديوانية  حسي 
سليمه عبدزيدمصطفن

التفات عبدهللاضياء قائد صيهودالديوانية

انتصار خلصانعباس قاسم عليالديوانية

يالديوانية
ن راضن ضونه عبدهللاصالح حسي 

ابتسام عجهكرار حليم عطاهللاالديوانية

صبيحه خضي عمر حامد عبدالكاظمالديوانية

قاهره عبدهللاقصي  حسن بحوالديوانية

يالديوانية
عجيبه جثي طالب محمد راضن

زهيه جاسمعدي ناهي علوانالديوانية

صبحه كاظمعباس مياح مليكالديوانية

عليه عيساوينوريه كريم عنيفصالديوانية

شنجاره حسونرسول طرخان طعانالديوانية

ه خضي حازم طعيمه مجيدالديوانية سمي 

ن عباس رحمالديوانية كميله عبدحسي 

رتبه محسنحميد خالد مطرالديوانية

كاظميه عبودطالب جبوري علوانالديوانية

نهاته جبارظافر صكبان دردوشالديوانية

نالديوانية نمحمد عامر حسي  ايمان حسي 

كميله عبدهللااثي  جواد عبدالكاظمالديوانية

ه كاظمعادل زاهي وداغهالديوانية جي 

كظيمه بردانناظم وليد يوسفالديوانية

جميله يعقوبعمار يارس كرمولالديوانية

ه عبدالكاظمرائد سعيد عبدالكاظمالديوانية جي 

نهله محمدمحمد حاكم فليحالديوانية

نالديوانية زينب حسنمحمد عبدالقاسم ياسي 

ن تايهالديوانية شهيه جليبحيدر عبدالحسي 

يالديوانية
عنيده جودهنعيم عبد راضن

زهره كاظمعلي شعالن محسنالديوانية

ن مراد كاظمالديوانية قسمه عبدحسي 

ن شاكر حمزهالديوانية هاشميه جاهلياسي 

رضيه عباسعثمان عفان عبدعلوانالديوانية



رقيه عباسمصطفن عفان عبدالديوانية

فضيله كاظممحمود عبدالكاظم عبدالديوانية

نعيمه عاجلمؤيد كامل مدلولالديوانية

غاليه عليمحمد مالك عبدالديوانية

جماله عبدهللاحيدر عبد موشالديوانية

نالديوانية حكمه حمزهمحمد حسون مشي 

محمد حمزه غاليالديوانية
ن رتبه حسي 

ن فشاخ نارصالديوانية جنديه للوحسي 

نالديوانية نسجاد عبدالحليم حسي  خالده حسي 

هالله سلطانعبدعلي عزيز هيجلالديوانية

ن حميد غازيالديوانية يه جهاديامي  خي 

ي جهاديالديوانية تركيه عليرياح حاج 

كميله صالحمحمد اليذ عبدهللاالديوانية

جميله ازبيلمحمد وادي طنجي الديوانية

ماجده كاظماحمد رضا غضبانالديوانية

ه عبدالحسنسعد كاظم طروالديوانية مطي 

حمزيه عايزقاسم وناس كاظمالديوانية

نالديوانية فضيله فوريقاسم حاتم حسي 

سعديه كاظمعدي نجاح مجيالديوانية

رسى حاكمحيدر حمزه فاضلالديوانية

تركيه كريمجاسم كريم مرزوكالديوانية

جواده كاظمصفاء جاسم حميدالديوانية

كرديه خليلعباس جابر هاشمالديوانية

ظلمه عبدمحمد جاسم دهيمالديوانية

رجوه زبالهحاتم كريم زايرالديوانية

يالديوانية
حسنه عليويمحمد جميل ثابن

صعبه عبيدماجد هويدي ليلوالديوانية

بلقيس محمدطارق رحمن عبدالسادهالديوانية

عجميه عبارعالء محسن خرعوبالديوانية

يفامي  علي عباسالديوانية ازهار رسر

امونه نافععالء جواد كاظمالديوانية

ربيعه محيلحيدر عبدالكاظم خزيالديوانية



كميله عبوديحمزه بشاوي مرزوكالديوانية

لوعه حسنمحمد لفته حماديالديوانية

عليه عيدانحسن عداي عبيسالديوانية

هاشميه حمدعلي جبار غازيالديوانية

فهيمه عبدفخريه عباس غياضالديوانية

وحيده شاكرصفاء باسم فاهمالديوانية

ن شنابهالديوانية صبيحه بلكتصدام عبدالحسي 

جنديه جبارعماد عبدالزهره محمدالديوانية

ي كاظمالديوانية
ساهره عبدالزهرهرواء راضن

احالم وناسمجيد موش كاظمالديوانية

عنيده حنفروحيده حسن كاظمالديوانية

ساهره فرحانعالء صباح معلنالديوانية

نمظفر بدر كاملالديوانية كاظميه حسي 

يالديوانية
زهره عباسرسول مجباس شابن

خرمه سلطانخميس حسن سلطانالديوانية

وزيره نجيدفالح حسن فليحالديوانية

سليمه كاملانور هادي عيدانالديوانية

حسنه عبدعداي شدهان عطيهالديوانية

يه نايفعدنان حبش دوي    جالديوانية خي 

برقيه حمزهمحمد حمزه عودهالديوانية

ثالثه عباسموش نمي  واويالديوانية

حسينه صاللسمي  تركي عطيهالديوانية

يسعد جبار خرصنالديوانية
ن
ساميه عوف

حليمه حمزهمحمد هاتف جالبالديوانية

كنده سواديجاسم شالكه زايرالديوانية

اوهام عبدايوبزيد صباح فرمانالديوانية

ه نعمهقاسم رايح عبدالحسنالديوانية مني 

ضويه مهديعدنان كاظم جاسمالديوانية

لوله عبدموشصالح بديوي عبدالديوانية

ساميه هويديكرار هالل سلطانالديوانية

رباب شهيدتوفيق عماد عبدالديوانية

نالديوانية عليه خماشحسن جي  حسي 



يالديوانية
زهوه شهيباكرم ابوعوره راضن

منته مزعلاحمد نعيم درويشالديوانية

اخالص جاسمعالء مجيد جابرالديوانية

عيده محمدسالم مهدي عباسالديوانية

نالديوانية نجيه عباسحسن زغي  حني 

يامي  عباس فاضلالديوانية
زهره شمجن

هناء فالحاحمد حيدر عبدزيدالديوانية

 كاظم غاليالديوانية
ن هالله افويسحسي 

ناهده فليححيدر فيصل جاسمالديوانية

صجيله وحيدفاضل قاسم بليشطالديوانية

فوزيه شنيبعباس شكبان عيىسالديوانية

ار جي الديوانية وظيفه محمدحمزه ابوارسر

هظيمه عطيويجبار مطي  كريمالديوانية

ي عليواثق شاكر برزانالديوانية
ن
كاف

جنان عبدالحسناحمد جعفر صادقالديوانية

شكريه كاظمحاتم هادي مطرالديوانية

سعيده عبدالرضاعلي حمزه بخيتالديوانية

نهله رحممرتضن عباس مدلولالديوانية

سويده كزارمسلم رحيم لذيذالديوانية

يه علياسعد فاهم سمي الديوانية مي 

فخريه ظاهررعد كريم حمدالديوانية

سعديه عبيدعباس اسود جابرالديوانية

بخيته عيىسعيىس حمزه كاظمالديوانية

ن خطارالديوانية شكريه عودهمحسن حسي 

هالله برهانشايع رسن عودهالديوانية

غنيه خطارصالح محمد عبدالديوانية

عطيه سلمانعلي جبوري ابراهيمالديوانية

هيفاء اهنيساحمد فائق دحيدحالديوانية

سهام عبدقاسم كدر تركيالديوانية

قطيفه خريطذياب مظلوم لفتهالديوانية

ونالديوانية قبيله ابراهيممهدي صالح زغي 

غيضه شمرانرحيم خشان علكالديوانية



رحمه مطلكسامي مراد كاظمالديوانية

قبيله عليعباس ابراهيم فليحالديوانية

نهيده عبداالمي منصور عائد مهديالديوانية

ن باسل محمدالديوانية ساهره يوسفامي 

حمزيه شوينمشتاق شاكر فليحالديوانية

بدريه شكرعايد كاظم موشالديوانية

ماليه وحيديوسف شهيد رحيمالديوانية

عليه عبودحمزه امانه كنهالديوانية

بيداء عباساحمد فاضل عبدالزهرهالديوانية

حنينه كريدياحمد هرم عجيميالديوانية

امل عبدالحسننور مالك حسانالديوانية

نالديوانية ن برهان حسي  نعبدالحسي  ه شاهي  جي 

ازهار كاظماحمد مجيد حميدالديوانية

كوه حوليطالب نعمه زهيانالديوانية

ي عبدالديوانية وحيده زغي عباس مي 

احالم عبدحسن عمران جروالديوانية

نسوم نجمممدوح حمود دوي    جالديوانية

فخري حسنجمال شمهود نعمهالديوانية

فخريه باللفائق كريم مرهونالديوانية

ه مهروليد حاتم سعيدالديوانية سمي 

فطم عبدهللااحمد غضبان سايبالديوانية

ن رزاق كريمالديوانية غنيه فاهمحسي 

شكريه سلمانصالح مهدي شنانالديوانية

يصالح مهدي موشالديوانية
رسميه راضن

ن عاجلالديوانية سهام حمزهليث حسي 

يه فاضلاحمد كاظم محمدالديوانية صي 

ن حرانالديوانية هويه عباسحيدر عبدشني 

ساميه يوسفوليد وادي كاظمالديوانية

نعيمه رمضانوليد فضول عنادالديوانية

رحيمه هاديسعد حامد عجيلالديوانية

انتصار عوادعلي كاظم ذيابالديوانية

هديه وناسيوسف زغي  عليالديوانية



غاليه نارصذحيدر خضي  تعبانالديوانية

ن داود سعدونالديوانية ابتسام خيونحسني 

مديره عزارهمرتضن فليح حسنالديوانية

ليل فليححمزه حسن حمزهالديوانية

اشواق عبدالسادهحسن محمد كاظمالديوانية

نجيبه كوينرزاق تايه سلمانالديوانية

 علي نويرالديوانية
ن يه رحيمحسي  صي 

نعيمه مهديعماد حامد جي الديوانية

نحسن هادي عجميالديوانية ناهده حسي 

فهيمه سعيدمرتضن طعمه جدعانالديوانية

ن زغي الديوانية نونه ناهيفائز شاهي 

ن عبودالديوانية هليله حمزهوتيد حسي 

صبيحه خضي خالد حامد عبدالكاظمالديوانية

ى كطنمسلم سامي حسنالديوانية بشر

يالديوانية
ايمان كاظمفراس مايح راضن

يه منذورعلي حميد حسنالديوانية صي 

رداعه حسننجم عبد محمدالديوانية

سعديه ورداحمد فرحان يوسفالديوانية

يه كساربدر كامل جاسمالديوانية جي 

نعيمه هاديصادق جبار هاديالديوانية

يالديوانية
سعيده صبيحملحان عزيز حصيبن

عليه حسنتكليف جمال ادريسالديوانية

ليل داخلحسن توفيق ظاهرالديوانية

هيله عكلهسمي  مايع عويزالديوانية

افراح كاظمعلي مروح رحمالديوانية

ليه مدلولعمران عبد نغماشالديوانية

قسمه فليحعقيل شالكه عبدالديوانية

جلثومه عبدحال عبد عبيدالديوانية

فضيله عبيدسالم عبدالكاظم جبارالديوانية

نالديوانية نمحمد شهيد حسي  كريمه حسي 

سعاده جي سلوان كريم كاظمالديوانية

نشميه كاظمسجاد جابر حمودالديوانية



يه جواداحمد قاطع حيوانالديوانية صي 

مزالكه هاديعبدالحسن تويه عبيدالديوانية

مليحه مهديعمار يارس هاديالديوانية

صبيحه شيالعادل جايش جاسمالديوانية

ي وذاليالديوانية
حليمه عبدالعباسوسام راضن

ه مطرمحسن عبيد جاريالديوانية سمي 

صبيحه عليويهاتف ساجت عبيدالديوانية

نجاه عويليعادل خنجر عودهالديوانية

نالديوانية وسن كاظمسجاد مؤيد حسي 

سكنه حيالعلي عالك جاسمالديوانية

ن كاظمالديوانية حميده مطرباقر حسي 

انغام محمدعلي صباح عبدالكاظمالديوانية

امل محمدمصطفن كاظم بدرالديوانية

نالديوانية نعيمه حسنحسن علي حسي 

عليه حماديجاسم محمود خضي الديوانية

انتصار دخيلمؤمل عبدهللا عودهالديوانية

نجمه عبدهللااسماعيل خليل برهانالديوانية

ن عربالديوانية فضيله عكظعالوي حسي 

يه محمدكرار عيدان مشكورالديوانية صي 

ه كطفانهادي علي سلمانالديوانية امي 

ن كاظم هاديالديوانية يحسي 
شكريه شمجن

غنوه عكيليحمزه جزاع عجلالديوانية

سناء سهبانعمار عقيل كريمالديوانية

شكحه ملكاطكاظم سمج موحانالديوانية

ن فاضل عزيزالديوانية ي غازيحسي 
ن
كاف

نسيمه مثليككاظم عبد عبدالسيدالديوانية

شيخه عبدعليرائد سوادي عبودالديوانية

ربيعه جباراحمد عكاب جزارالديوانية

كريمه فليحاحمد عبدالحمزه محسنالديوانية

راجحه عبيدماهر عادل لهيمصالديوانية

نشهيب كريم محمدالديوانية فتينه مشي 

فخريه محمدعبداالمي  نعمه سلمانالديوانية



كمله ضبعانمحمد طالب سلمانالديوانية

فوزيه عباسحيدر حبيب طليبالديوانية

زهره فليحصالح مشنف شامانالديوانية

 علي دخيلالديوانية
ن ميسون جفاتحسي 

ن حمزه عباسالديوانية ه سواديحسي  امي 

غنيه مجليرحيم رائد عجميالديوانية

ن عليوي عبيدالديوانية نقليه جفاتحسي 

يه جالبحميد حمزاوي عطيهالديوانية جي 

تاليه رحمنعدنان مجي حنونالديوانية

ثنيه رسي    عجميل عدنان كريمالديوانية

نالديوانية نعيمه عيىسفاضل كاظم حسي 

لميعه دحاميعقوب عباس عبدالحسنالديوانية

يالديوانية عبيده جحيلمبارك سلطان حاج 

نالديوانية عمله زيادمنصور زغي  حسي 

سليمه عبدالكاظممروان نجاح كتابالديوانية

صبيحه كاظمامي  علوان عبيدالديوانية

نعيمه فالحاحمد حمزه حسنالديوانية

هناء حربحاتم عبدالكريم حسنالديوانية

مدينه عبدحسن علي محمدالديوانية

نعيمه شاكرابراهيم علي مجيالديوانية

رشيده جي عدي راهي عبدالديوانية

ملوك مدبولفارس تومان عبدالعاليالديوانية

مبن جالويامي  نظام عبودالديوانية

احالم مزهرازهر كاظم سعدونالديوانية

سكونه رصي    عسعيد لهيب جابرالديوانية

زهره شاكرليث شالل سعدونالديوانية

ن سلمانالديوانية حليمه عبدالخرصنمحمد حسي 

ن اسماعيل جي الديوانية كريمه حسنامي 

سناء جابرحسن انور يونسالديوانية

فاطمه عبيدحمزه كاظم عبدالديوانية

محيله عارفجفات جبار ناهيالديوانية

احضيه مرجاننعيم تايه سلمانالديوانية



ن عبدالديوانية تركيه كاظمسمي  حسي 

سعديه عليعباس هادي محمدالديوانية

رضيه كاظمقاسم محمد سكرالديوانية

نزي  هه جاسموائل دلوز عباسالديوانية

بدرليه حسنمنصور حسناوي فرجالديوانية

 علي حميدالديوانية
ن سليمه شويالنحسي 

باشه موشرائد تركي خنفرالديوانية

حميده مهديابراهيم عبدالحسن عليويالديوانية

نعيمه عباسحيدر فاضل امانهالديوانية

باسمه حمزهرسول كاظم عاشورالديوانية

نالديوانية مشتهايه حمزهمهند عبدعلي حسي 

شالفه خليويجكاره ادريس مياحالديوانية

 علي ابوسودالديوانية
ن غنيه كاملحسي 

هديه ذياناحمد منديل مطي الديوانية

رجاء صاحبعباس قاسم كريمالديوانية

ناديه تاليخالد حسن مظلومالديوانية

كظيمه عبدهللاعواد حميد داهيالديوانية

كريمه غالبجبار شفيق غافلالديوانية

حمزيه باقرمنتظر صالل دبيسالديوانية

بدويه هاديحيدر حاكم تومانالديوانية

رحمه جابرهادي حمود عبدالديوانية

عبيده حمزهعيىس عبيد حسابالديوانية

فطيمه عبدهشام جواد عباسالديوانية

يالديوانية
فوزيه حبيباحمد ثامر شابن

فخريه عبدحيدر محمد رهيفالديوانية

حميده رعيدفاضل محمد بديرالديوانية

ن محمد خضي الديوانية باسمه عيىسحسي 

دالل خلفاحمد يارس بعيويالديوانية

شكريه مهرعبدهللا فليح مزهرالديوانية

مليحه مطروديونس شاكر مهلهلالديوانية

عجيبه بدشرشاش خضي  سلمانالديوانية

 علي حميدالديوانية
ن فاطمه عبدحسي 



يالديوانية
نجمه عبدعلي غالي راضن

نالديوانية رباب هاديعبدهللا مكي ياسي 

حياه منصوربدر عباس وحيدالديوانية

سعديه جاسمحاتم كريم عبيدالديوانية

نسالم شاكر ابو عورهالديوانية جمهوريه جبي 

ن منذر ارحيمالديوانية عطيه حمزهحسي 

ن عبداالمي  محمدالديوانية عليه كاظمحسي 

شاهه هاللهاشم سباهي وداعهالديوانية

سعديه رويدثائر عبدالزهره محمدالديوانية

سعيده جباركاظم فتنان كاظمالديوانية

كريمه عباسمهدي خضي  عويدالديوانية

رسميه كاظمعلي عبد مهديالديوانية

ن راشد جوزهالديوانية بدريه عباسحسي 

ناهده عمرانحيدر كاظم مهديالديوانية

شالله شاروطعبدهللا حبط صياحالديوانية

ناهده عبدوسام قاسم سلوميالديوانية

قبيله عباسقاسم محمد طعمهالديوانية

نالديوانية ن جبار حسي  زهراء كاظمحسي 

نديمه خزعلعباس حسن عباسالديوانية

ناحمد طالب جهاديالديوانية كلثوم حسي 

نالديوانية ن عبود حسي  جنان مجهولحسي 

ن عبدالديوانية سعديه عباسزين  العابدين حسي 

ساهره صالحامي  عزيز حسنالديوانية

حياه كاظمحسن عويد مظلومالديوانية

سجوده ساميعمار علي بيتانالديوانية

نعيمه طرادمالك جميل كاظمالديوانية

نمرتضن نعيم ويبالديوانية كاظميه حسي 

نالديوانية حميده عبدعليحيدر علي حسي 

واجد فرهودعلي عبادي طوفانالديوانية

كردوشه دحاممنصور علوان جبارالديوانية

سعيده ناظمازهر سمي  عبدالواحدالديوانية

رنا هاديعلي صباح عزاويالديوانية



نكريمه هادي شنورالديوانية رداحه حسي 

نعايد كريم رسنالديوانية نعيمه عبدالحسي 

صبا سلمانحميده ابراهيم لطيفالديوانية

نالديوانية منسيه حمودماهر عبيد حسي 

انتصار صعبغدير باسم صعيصعالديوانية

عيده صفركريم حمد حسنالديوانية

ن سعد نارصالديوانية سلوى عليحسي 

هناء كاظمعلي جاسم مندليالديوانية

نصباح نوري فحيلالديوانية زهره امي 

عجيبه احميدمهدي رحيم نعمهالديوانية

حياه حمزهعباس عبدالحمزه شوي    عالديوانية

لميعه عبدفراس عباس جي الديوانية

فاطمه حسنغالي دايخ منشدالديوانية

هناء رحيمانور سعد حسانالديوانية

نعيمه هادياسماعيل يوسف جي الديوانية

التفات عبدالحسنعلي كامل شاكرالديوانية

يالديوانية
تركيه محسنعلي هادي راضن

عجيله فليحعزه بعيوي مريديالديوانية

جماله محمدهيلوه عوده خشانالديوانية

ن سعيد جاسمالديوانية بحريه مهديحسني 

ن ثامر مدلولالديوانية سعديه ذيابتحسي 

ن جي الديوانية عذبه حسنعلي حسي 

نهايه عبدالكاظمهشام عالوي فضلالديوانية

ظلمه عبدكاظم هادي حمزهالديوانية

ن عشيويالديوانية ملكه عيدانكفاح حسي 

مه عبدالحسنعلي عباس دربالديوانية

هويه فاضلمطرود جبي  عوادالديوانية

فنديه جويشفزاع حمزه دربالديوانية

صبيحه محمدعلي ضاري رحمنالديوانية

ن سالم جوادالديوانية بدريه نورحسي 

عطيه جابرنارص مروه محمدالديوانية

رضيه حميديصفاء يارس حسنالديوانية



رضيه فضلسعيد وحيد شناوهالديوانية

سكينه وحيدنجاح محمد عليالديوانية

سليمه برغشعبداالمي  عويد فارسالديوانية

قسمه سلمانكرار جميل اليذالديوانية

ذيبه رسحانميثم عبدالحسن تايهالديوانية

زينب كاظمحسن قاسم محمدالديوانية

فليحه هاديسجاد فاضل نعمهالديوانية

نالديوانية عجميه مريثامر هاتف عبدالحسي 

كيفه غضبمسلم سوادي غيدانالديوانية

شكحه حرجانقاسم كاظم مزهرالديوانية

بالسم صبيحعلي فري    خ خنجرالديوانية

يه روادحسن نجو غياضالديوانية خي 

رهيه محانغالب جاسم محمدالديوانية

سكينه بريدصدام داخل خلفالديوانية

شتونه ضايفانتظار حسن عباسالديوانية

سكنه نعمهخالد عباس ماهودالديوانية

ي رجه سلمانالديوانية
ن
فطيم غضيبكاف

كميله عبوديصبار بشاوي مرزوكالديوانية

بهره محمدابتهال جبار نعمهالديوانية

خميسه طاهرنصي  حسن كمونالديوانية

ليل عايشعدي كامل مجيالديوانية

سكينه شالكهسعد جمعه كويرهالديوانية

ن راسم ظاهرالديوانية حكمه سواديحسي 

حمزيه عباسعلي كاظم عطيهالديوانية

ن نعاس عتيويالديوانية فخريه دحامحسي 

طشاره يحب محمد كامل سعدهالديوانية

امعلوان يجياحمد فالح فرجالديوانية

سهامه جبارناديه فاهم ديانالديوانية

يفاضل عبدهللا واديالديوانية
ه راضن سمي 

فليحه ليلوالزم منذور معواصالديوانية

فطومه عاجلقاسم وحيد محمدالديوانية

ساميه هويديفريد هالل سلطانالديوانية



 عليالديوانية
ن مرتضن صبيحه عباسحسي 

هديه مواتمحمد راهي كطفانالديوانية

ن ظاهر ازبالهالديوانية نزيله سايرحسي 

فضيله عباسسعد طاهر خريبطالديوانية

كميله كتابثائر عادل مهديالديوانية

زهره فليحعلي حامد عباسالديوانية

عجيله حسنفالح كاظم جعفرالديوانية

زكيه ملزومضياء شدهان جاسمالديوانية

منيه عبيدعباس سمي  عطيهالديوانية

هضيمه مرتضنمصطفن سالم جوادالديوانية

ياياد دكمان هاللالديوانية
سعديه هابن

رحيمه عيىسحسام مهدي كليلالديوانية

دنيا برزانزهراء حيدر صاحبالديوانية

ن محيسن داودالديوانية سعاد مطرودحسي 

نالديوانية ن برهان عبدالحسي  جويده خالويحسي 

نالديوانية نجيحه نعيمجبار نارص حسي 

عربيه هاللحاتم كريم محمدالديوانية

علي حاتم تركيالديوانية
ن كريمه حسي 

قسمه عبدنورعلي حاكم عباسالديوانية

نجاح حمزهوسام علي شايعالديوانية

نمهدي حامد حسنالديوانية فرحه حسي 

حسنه عبدعلي سبهان جابرالديوانية

نديمه حمزهعماد عباس هاديالديوانية

سعيده جلوبسلمان سعود خرصنالديوانية

رسميه عبدالحسنعايد علي كاظمالديوانية

ن كريمالديوانية فضيله فاهمعلي حسي 

امعدول جيادداخل مظلوم سمي الديوانية

فطيمه جفطمرتضن كريم شمرانالديوانية

عذبه شايعمهند كاظم حمزهالديوانية

ن سلمانالديوانية زينب محمدذوالفقار حسي 

حسنه عبدالكاظمكرار فنجان فارسالديوانية

ن خالد كريمالديوانية فاطمه حامدحسي 



كميله شاطيسلمان دعيبل حميدالديوانية

ابتسام حمزهاشواق علي عبدالديوانية

مديره عزارهازهار فليح حسنالديوانية

زهره محلفاضل خميس عبودالديوانية

نالديوانية نعيمه غافليزي جبي  حسي 

كتبه عطيهفالح حسن هنديالديوانية

هيفاء محمدعلي فاضل كطانالديوانية

سليمه مرادسيف كريم جوادالديوانية

كظيمه رحيمعيدان عباس لفتهالديوانية

كلموده جاسمسلمان عبدالحسن محمدالديوانية

احالم شناوهكرار علي طاهرالديوانية

فطيمه محمدرحيم حسن محمدالديوانية

رضيه كاظماحمد حسن مرادالديوانية

حسيبه عياشجميل يارس عباسالديوانية

ن جاسمالديوانية رهيه كشاشماهر حسي 

بتول عبودمقداد هادي حموديالديوانية

نحسن حامد عطيهالديوانية سليمه حسي 

حسنه ماريقيرص مايح مطرالديوانية

شكريه عنونمحمد عوده جبارالديوانية

نشميه متعباحمد عطيه عبيدالديوانية

سليمه نعيمهاديب تركي ظاهرالديوانية

سبيه كريممرتضن جثي  مهديالديوانية

فضيله محمدعلي شيحان عبيسالديوانية

رسميه حطحوطقائد ساجت زويدالديوانية

ياثي  كريم وناسالديوانية
شوغه راضن

نوريه جاسمجالل عبدالزهره عباسالديوانية

ليل كاظمعالء حسن عبيسالديوانية

نشفيق شاكر صاحبالديوانية بسعاد ياسي 

نوريه اوشيلفاضل سامي عبدالديوانية

فخريه كاطعاحمد كريم جخيورالديوانية

نضياء داخل جهاديالديوانية نجيه حسي 

سليمه رفاسمحمد عالوي راشدالديوانية



عروبه عبيسامي  ناظم جهاديالديوانية

وضحه عني محمد هالل مخلبالديوانية

سهام اليذحسن جميل جحيلالديوانية

زهره اليذكرار قاسم جي الديوانية

ن جيادالديوانية مديحه عبداالمي عامر حسي 

مياده جاسمعباس خالد عيىسالديوانية

نالديوانية جماله شطاويمؤمل علي حسي 

سعديه ديوانمسلم شالل شنجارالديوانية

عليه كمالرضا ابراهيم مزهرالديوانية

مزه لبيكهجول نارص مياحالديوانية

عذبه محمودرعد فليح احمدالديوانية

امل موشمحمد هادي جي الديوانية

نجيه عبيدمسلم عليوي هاديالديوانية

هديه عبدالحسنعامر ثامر لهمودالديوانية

غازيه نهاتحجوم حمزه حيانالديوانية

سليمه جوادطالب عيدان خلخالالديوانية

يه كاظمرحيم هاشم فياضالديوانية صي 

فضيله غافلعالء صبار عبدالديوانية

بنيه مرهجقاسم جدوع عبدعليالديوانية

نالديوانية سليمه صاحبرياض سلمان شاهي 

زهره رحيمحسن هادي عبدالديوانية

رجاحه حسنراسم حاشوش عطيهالديوانية

يالديوانية ابتسام حاشوشفالح عزيز عبدالنب 

التفات هاشمسجاد عمران موشالديوانية

ن رحمنالديوانية ن حسي  زهره سلمانامي 

عسله عليصدام غالم رحيمالديوانية

بنيه شبلحمزه عبدالساده عاجلالديوانية

زكيه هاشمحسن فالح وردالديوانية

والديوانية سليمه جابرناظم جابر حي 

ادعمران جبار حمزهالديوانية سهام رسر

 علي جي الديوانية
ن قبيله عبدالسادهحسي 

هديه حسنمحمد سعد كاظمالديوانية



حبابه عبدنزار سوادي مرزهالديوانية

عاليه حسنعلي كاظم عبدالديوانية

اكميله جي محمود عبد جالبالديوانية

حميده عبدالجيهدى جاسم محمدالديوانية

ي ديوانالديوانية وسافه سواديمسلم خي 

نعيمه عبدفاطمه رسن خرصنالديوانية

 عليالديوانية
ن غازيه زبالهصادق حسي 

سهيله غازيمحمد علي جبارالديوانية

نالديوانية فطم حمزهليث علي حسي 

صبيحه غشامعلي ناظم غانمالديوانية

خاتون مصطفنمؤيد كشاش هاديالديوانية

تمامه زايدعالوي راشد مسي الديوانية

يالديوانية
ملحه عبدجاسم غانم حسوبن

ه عبدعقيل عبدالحسن حياويالديوانية سمي 

ن شاكر حسنالديوانية بتول مالكحسي 

علي حميد طعيمهالديوانية
ن نهاد حسي 

رباب فالححسن هادي جي الديوانية

يالديوانية
رزيقه عبيدمؤيد فاهم حصيبن

يرالديوانية ن ه فرحاناحمد عطيه خين امسي 

يالديوانية لميعه نارصرسمد عبدالكاظم دب 

قبله يعيويحسن حواد عبدالكاظمالديوانية

فوزيه محمدباقر عبدهللا كاظمالديوانية

يالديوانية
فطيمه هاديمزي  هر كاظم شمجن

نهايه شنشولحسن جفات حاكمالديوانية

هيله عزيزعباس خضي  عبودالديوانية

عليه جابراحمد سعيد حنشالديوانية

حكيمه كاملمحمد سليم جوادالديوانية

قسمه حلحولاسعد كريم فضالهالديوانية

كريمه هادياحمد كاظم حميدالديوانية

ن عبدالسادهالديوانية نعيمه محسنمحمد حسي 

فضيله نجمفاضل هاتف عباسالديوانية

 عليالديوانية
ن هيفاء شاكرعلي حسي 



دالل قائدفرقان اسماعيل عنادالديوانية

ورود فرهودامجد قاسم مسلمالديوانية

ايمان جوديمازن كريم كاظمالديوانية

رجيحه كاظمعقيل عبدالساده سلمانالديوانية

يالديوانية تمامه عيدانحميد حنش ناج 

كفايه فارسحامد عبداالمي  نارصالديوانية

ن كاملالديوانية حكمه هاديعلي حسي 

خلود نعمهمنتظر صالح مهديالديوانية

فوزيه حميداالء سالم محمدالديوانية

كاظميه احيمراحمد جاسم جابرالديوانية

نالديوانية مريم اسماعيلمرتضن جاهل كمي 

حمده ظاهرجاسم حاشوش كانصالديوانية

يالديوانية
نمصطفن احمد شابن نزي  هه ياسي 

جميله منهيعلي كاظم ردامالديوانية

نعيمه مسلمايوب كاظم غريبالديوانية

 علي موشالديوانية
ن موحه عطيهمعي 

ضويه داودصفاء كاظم بعيويالديوانية

سليمه حرانعلي هادي عبدالديوانية

سهام فرحانمشكور رسمي شفيقالديوانية

نسمي  لفته عبيدالديوانية هناء عبدالحسي 

يحيدر عباس جي الديوانية جبي  ناج 

عليه شهيدعباس جليل رجهالديوانية

نالديوانية ه عبدالزهرهكرار كصاد ياسي  سمي 

فوزيه عبدالحمزهاحمد جاسم مهديالديوانية

يالديوانية
نجاحه نعمهميثم حسون راضن

رضيه سهلاحمد خضي  زغي الديوانية

كظيمه دواسمرتضن عباس محسنالديوانية

ارساء جوادزيد عدي حميدالديوانية

سليمه حسنطاهر دايخ فارسالديوانية

انعام جبارعقيل لفته عبدالديوانية

دالل عودهعلي جاسم عزيزالديوانية

سليمه كريممحمد فرحان خليلالديوانية



يالديوانية
جميله مديداحمد غازي سبن

سليمه حمزهفاضل عبيس جميلالديوانية

غبنه بريديمنصور جابر شنونالديوانية

نظيمه كاظمكريم تركي مجباسالديوانية

مشتهايه عليرحيم تكليف فليحالديوانية

يالديوانية
سعديه عاشوراحمد عدنان شمجن

زكيه فهدعدنان شعالن فاضلالديوانية

نالديوانية حليه جاسمحسن اياد حسي 

رحيمه سندالخليل فرحان مجاريالديوانية

زكيه خضي عالوي عبدالزهره عبدالديوانية

ساجده عباديوسام حمزه رمضانالديوانية

سليمه عالجاحمد عبيد شفلحالديوانية

ى محمدميثم حمزه شاطرالديوانية بشر

علي جاسم عبدالرضاالديوانية
ن شكريه حسي 

ازهار جوديكرار سعد عباسالديوانية

زهره بدودجبار حمزه عبيدالديوانية

فريحه مانعبندر توفيق زايدالديوانية

سعديه واديساجد كاظم عبدالسادهالديوانية

حميده عبدعلياسماعيل حمود بلحاويالديوانية

اشواق عبدالسادهعلي محمد كاظمالديوانية

ن راهيالديوانية التفات جبارليث حسي 

ن عبدالديوانية زهره دبسعلي حسي 

ن قاسم صالحالديوانية فطومه عبدعونحسي 

حياه حاتماحمد عزيز عنادالديوانية

اشواق عزيزسيف عباس فوزيالديوانية

ساميه عبدحسام عباس كاظمالديوانية

ه عامرمحمد عبدالرضا نوفالديوانية سمي 

اقبال هاشمعلي محسن جوادالديوانية

ي موشالديوانية
كظيمه راهيضياء راضن

حليمه وليداسعد وحيد شنانالديوانية

ن فرحانالديوانية هديه كريميارس حسي 

نالديوانية فاطمه كاملقاسم رحيم حسي 



نجيحه كاظممحمد علي عبدالحسنالديوانية

ن جابرالديوانية ضويه سلمانسلطان حسي 

نجيه عصواتمرتضن عبدالحسن مطرالديوانية

ي جاسم جبارالديوانية جنجل محمدناج 

نالديوانية ن غافل حسي  رسميه جاسمحسي 

وفيه عبدشعيبمحمد عبدالخرصن طرادالديوانية

سليمه غالبحيدر توفيق غافلالديوانية

ايمان جباريوسف صبيح عماشالديوانية

حبابه فرفوريحيدر علي خطارالديوانية

نكريم كامل محمدالديوانية ضواهن عبدالحسي 

نوريه عبدعايد كريم سلمانالديوانية

خديجه مايحليث جميل كاظمالديوانية

ن واجدالديوانية حميده عزيزامي  حسي 

شالله عباسيعقوب فيصل زغي الديوانية

كريمه عبدزيدجفات سعيد فرجالديوانية

عالهن ابو عليويمحمد طوير موشالديوانية

لطيفه عبدصالح حسون خليفالديوانية

رساله جوادعقيل مسلم عبدعليالديوانية

ي طوير موشالديوانية
عالهن ابوعليويهابن

ابتسام سواديكطران صباح حسنالديوانية

سليمه كركانمهند عبدعون جاسمالديوانية

ه فرحاننور عالوي واويالديوانية امي 

مدامه عبدصالح جبار غاليالديوانية

نراهي مجلي محمدالديوانية سكينه مشي 

ن عبودالديوانية رسميه سويرمحسن حسي 

منال عباسرضا حيدر رزاقالديوانية

كامله يوسفاحمد راسم عبدالديوانية

قسمه غافلكريم كنوش عليالديوانية

حسنه محمدرزاق كاظم رحمانالديوانية

رحيمه عزيزبشي  تومان حنونالديوانية

رحيمه حمودجليل شوين فاضلالديوانية

ن محيسنالديوانية كريمه عاجلعلي حسي 



ن داخلالديوانية حميده عبدطالب حسي 

صبيحه عكاباثي  تكليف طاهرالديوانية

شكريه يحب مايد قاسم كاظمالديوانية

ان دخيلالديوانية ن مي  انتصار كريمحسي 

كظيمه عبداالمامحسن فهد حسونالديوانية

ناهده عبيدمصعب تركي خلفالديوانية

صبيحه رحمانناظم فليح حسنالديوانية

بتول حاتمسجاد عباس عبداليمهالديوانية

ايمان عباسمروان عبدالكريم حمزهالديوانية

سمره جوادفارس جميل عودهالديوانية

لميعه حمدانصادق رسول بعيويالديوانية

نحيدر حميد جبارالديوانية زهره عبدالحسي 

نجمه عبدريسان سالم كاظمالديوانية

شهيده غاليصفاء حسن واليالديوانية

بتول جاسماحمد جفات طاهرالديوانية

حميده جي صالح حتحوت باهنالديوانية

رزيقه كاظمصالح صعصع ضيدانالديوانية

يالديوانية
مليحه دخيلحسن عادل شابن

نجاه حمزهعباس عايد عنادالديوانية

مشكل جعيلمصطفن نعيم عبيدالديوانية

نالديوانية حميده عبدالجليلحسام مديح عبدالحسي 

فريال موجدضامد مني  مذريالديوانية

زهره خضي كاظم جعفر عليويالديوانية

كاظميه صباحسعد عزيز عباسالديوانية

غام حاكم هاديالديوانية نوريه عبدالرضارصن

حسنه عبدالكاظمعلي عظيم منىسيالديوانية

رضيه كاظمعمار جابر عباسالديوانية

رسميه جاملعلي محمد كاملالديوانية

مليحه جواداحسان حسن حريزالديوانية

تاليه عليويديوان عبدهللا عيىسالديوانية

نهيه موشعباس عبداليمه عيساويالديوانية

فطيمه حسنقاسم هادي دهامالديوانية



ن مجيد كاملالديوانية فريحه محمدحسي 

حياه سكرسالم رحيم عليويالديوانية

صبيحه كاظمعباس مراد لفتهالديوانية

كتبه كريماحمد صبوري حماديالديوانية

خالده مروانماهر حازم محسنالديوانية

فضيه شعالنعادل رسحان كنفذالديوانية

فطيمه عبدالرضاحمزه جبار عبدالزهرهالديوانية

اشواق نعمهسجاد سالم غازيالديوانية

حميده عليويعبدهللا غالب جاسمالديوانية

حميده زعيورعلي كريم اهوينالديوانية

نازك مسلمعمار زهي  عبدالهاديالديوانية

نجاه كاظموائل خضي  حنونالديوانية

وق عبدزيدحسن نجاح حسنالديوانية رسر

شوغه مسي علي شايع جي الديوانية

نجاح حمزهاحمد علي شايعالديوانية

ي حنونالديوانية
ه صباحفرحان راضن جي 

بكيه جسابحازم مذري عبيسالديوانية

ى جوادمصطفن سعدي شاكرالديوانية بشر

شهيه طعانذياب غانم جسابالديوانية

قبيله عبودعناد حاكم لفتهالديوانية

كفايه كاظماسعد حميد كريمالديوانية

عليه رشيدعباس خضي  مشعبالديوانية

رويحه ستارعلي جي  صالحالديوانية

ي جابرسجاد هيثم هاديالديوانية
ن
كاف

خليده حسنصباح حسن زغي الديوانية

ي اسماعيلالديوانية فطيمه شناوهمحمد ناج 

حمده بتورخالد غالي مهليالديوانية

زنوبه بريي عماد مطر معيجلالديوانية

سليمه حميدعماد عبادي عبيدالديوانية

صبيحه غرنوصعلي كريم مايشالديوانية

تسواهن ابو الهيلغزوان عيىس وحيدالديوانية

زهره جبارحيدر كريم محمدالديوانية



ريمه حايفعباس سعيد حرمسالديوانية

ه كاظممحمد حمد جوادالديوانية سمي 

ي كاظمالديوانية
تمامه عباسهاشم راضن

سلوى شهيدمحمد حازم مسلمالديوانية

صبحه دهيمنعيم نشمي دغيمالديوانية

وداد عبدالهاديرعد جمال محمدالديوانية

زينب اسماعيلعلي صايل عباسالديوانية

مناوي عردعلي جويد كاظمالديوانية

كريمه مهنهاحسان كريدي رضاويالديوانية

عليه هرونعلي نعيم جابرالديوانية

هالديوانية خميسه عباسعلي كاظم ابوزهي 

نظيمه سلمانمثبن كريم عودهالديوانية

فليحه عبدالسادهحيدر خماس سهيلالديوانية

ايمان فرحانحسام علي عبداالمي الديوانية

بالسم حمزهقايد حياوي سواديالديوانية

عطايه سلماننجم عبد خضي الديوانية

نسوم عوادعلي وزير عليالديوانية

سكينه فرحانرزاق مرجون عبودالديوانية

موده فاضلعماد محمدجواد تركيالديوانية

سنيه عليامجد حسن جسابالديوانية

ساجده عطيهحيدر محمد كاظمالديوانية

جميله كاظمحسن خضي  رسي    حالديوانية

ي زغي امي  عدنان محمدالديوانية
ن
كاف

سنيه حميدعدنان صالل عذابالديوانية

ردافه دهيمشكريم زغي  عبودالديوانية

ين سالمامي  محمد جنديالديوانية شي 

رازقيه عبدالهاديعالء تركي جابرالديوانية

 عليالديوانية
ن ي صاحبعلي حسي 

ن
كاف

فريقه ولعحميد خالد مجباسالديوانية

هاشميه محمدرزاق جبار فضلالديوانية

نالديوانية سهيه سلمانفهد عواد حسي 

ن رحمان شاطيالديوانية زينه ابوسودهحسني 



زهره علوانخالد داخل جوادالديوانية

قسمه جبارمحمود شاكر عبدالكاظمالديوانية

انتصار جمالزاهر محمد حاجمالديوانية

كاظميه بالسممهند كريم عبدالديوانية

نخالد كاظم نعمهالديوانية بحريه حسي 

استقاعد عليوهاب جاسم محمدالديوانية

سعديه سواديمسلم سعيد حمزهالديوانية

محنه دغيماحمد عباس عبيدانالديوانية

نالديوانية ن كريم حسي  صبيحه ساجتحسي 

سكينه عكلعلي قاسم عكموشالديوانية

امل وهاباكرم محمد هاشمالديوانية

شهيه مهيديحاكم والي هنديلالديوانية

هناء عليسجاد حاتم صائلالديوانية

تسواهن امحانخالد مطشر مزهرالديوانية

ن جبارالديوانية مناره نارصمؤمل حسي 

فله جحيلكرار عبيد عبدهللاالديوانية

واجد فرهودجبار عبادي طوفانالديوانية

بهيه جرودكريم علي صمهي الديوانية

كريمه ليطهعامر حاكم جابرالديوانية

ن جاسمالديوانية رضيه سلمانعلي عبدالحسي 

زهره جبارعلي عجيل مشايالديوانية

يالديوانية
خوله بلعوطعلي عبدبالعباس راضن

كريمه صالحصادق عبيس عبدالديوانية

كريمه جاسمامجد شاكر جابرالديوانية

رجيحه كاظمسعد عبدالساده سلمانالديوانية

حربه كزارزكي سوادي عنصيلالديوانية

رزيقه عداويجاسب شاكر غالبالديوانية

قسمه زوادصالح نعمه جليلالديوانية

ليل محمدانتظار نجم عبدالديوانية

يه جاسمسالم شاكر اليجالديوانية خي 

حياه عبدزيدزيد احمد كاظمالديوانية

سهامه محسناحمد جبار طينهالديوانية



ن خصي الديوانية ييونس عبدالحسي 
زهره ناشر

تحرير عبدعلياكرم حسن سلمانالديوانية

هناء يوسفحيدر فؤاد صاحبالديوانية

شكريه ابراهيممازن محمد عطيهالديوانية

نضال جاسمسيف كاظم محمدالديوانية

هغافل جبار عبدالديوانية عيده ابوزهي 

نقابل عليوي ابرازالديوانية يه حسي  خي 

نجاه محمداحمد رعد سواديالديوانية

ي جبارالديوانية
جميله رحماحمد شمجن

طشاره كساربشار موحان بشارالديوانية

ن حسن عبيدالديوانية حسنه كاملحسي 

مليحه حسنمؤيد شعيل علوانالديوانية

نوريه عزيزحمودي جواد عبدهللاالديوانية

حكمه زغي فؤاد كاظم عتويالديوانية

رباب مدبولسامي فرحان كاظمالديوانية

سليمه محمدمنتظر نعيم عبيسالديوانية

سعديه طعيمهكرار حسن ادخيلالديوانية

خطره هادياسامه عبداالمي  كاطعالديوانية

نالديوانية زهره سلمانمسلم منصور حسي 

يالديوانية هديه حمراويعلي شكبان ناج 

ه رشكسعد ورود رهمهالديوانية شاخي 

ه عبيسعلي محمد وداعهالديوانية صغي 

ليل محانبشي  مطر كاظمالديوانية

يالديوانية عبله جحيلاركان داخل حاج 

ملحه عيىسمالك نشمي نارصالديوانية

نالديوانية فل بريدسعد شنان حسي 

ريله عباسحميد منصور بديويالديوانية

حسن سواديانتصار عبد حمودالديوانية

سعديه عبدافراح نارص حسونالديوانية

رزيقه لفتهارشد شاكر جفاطهالديوانية

هديه عطيهامجد كريم فضلالديوانية

 كريم عليالديوانية
ن حليمه هاديحسي 



ماجده رسينبمحمد شنشول مسلمالديوانية

زينب طالبعبدالرسول عقيل يحب الديوانية

نامجد منىسي حميدالديوانية رحيمه ابوحسي 

وحيده مهديعلي كاظم حسنالديوانية

انتصار جمعهعباس فالح عباسالديوانية

بدريه خضي صدام صخيل فلفولالديوانية

كريمه كاظممرتضن كريم حمزهالديوانية

سهام جوادحسن علي مسلمالديوانية

ماجده كاظمصفاء رياض حسانالديوانية

نالديوانية انتصار كاظمحرب دايخ حسي 

ي جابرالديوانية
نضال لهمودبهجت عبدالغبن

مايهن عبدعونوعد جمال عباديالديوانية

عوفه جفاتماجد سلمان جميلالديوانية

كرواله جي علي عبدالساده عبدالديوانية

رجاحه جي فارس ياس محمدالديوانية

حريه شاكرعلي هاشم محمدالديوانية

سعديه يوسفذياب فالح حمزهالديوانية

ضويه نومانرعد مرجون عبيدالديوانية

نعيمه مطي سعد ثجيل جبي الديوانية

ضحيه محمداحمد شعالن سكرانالديوانية

فليحه كاظمجاسم كامل كنانالديوانية

ليل عبدالرحيممرتضن عدنان جيجانالديوانية

ن جاسمالديوانية سمره واليكرار ياسي 

كاظميه عبدهللاعقيل مدلول جيادالديوانية

ن عبدالحمزه كاظمالديوانية نعيمه جالوغحسي 

وجدان عبدهللامسلم زهي  كاظمالديوانية

نجيحه خلفاحسان جواد عبدالديوانية

الهام عوادمحمد مجيد عبدالديوانية

صبيحه عبدالمهديغزوان دكتور عليويالديوانية

 علي حسونالديوانية
ن عليه رزاقحسي 

دجله جوادسيف كريم كاظمالديوانية

حميده حبيبكرار عماد جابرالديوانية



بتول جسابمصطفن حميد عذابالديوانية

رسور عباسمحمد يوسف رسنالديوانية

فوزيه مطخاحمد كاظم فاضلالديوانية

نالديوانية ينعمه كاظم عبدالحسي 
سجوده هابن

 علي كاظمالديوانية
ن كريمه ناهيحسي 

ن مسافر محسنالديوانية فاطمه شهيدحسي 

ريمه مزهررياح عبدالرضا ساجتالديوانية

حظيه جواداحمد حميد عوادالديوانية

وزيره جي هيثم غانم حلبصالديوانية

مديحه رسنوليد نجاح مزهرالديوانية

ابتسام كاظممصطفن فيصل مايحالديوانية

نديمه مطرودسالم عتاب ويىسيالديوانية

يعقيل مالك نذيرالديوانية رضيه لعيب 

ي كلفالديوانية
ن راضن جماله حميدحسي 

ن خطارالديوانية شكريه عودهعلي حسي 

ه عطيهمهند جبار عودهالديوانية امي 

يه كاظمحيدر صاحب حمزهالديوانية مي 

ن مردان كرمولالديوانية صفيه عوادحسي 

رتيبه كاظمامي  طالب جابرالديوانية

فضيله هاديحيدر عباس حسونالديوانية

فضيله شناوهمحمد عطيه جبارالديوانية

يه عبدهللامحمد كامل عليالديوانية صي 

نضال عيىسعباس رحمن كاظمالديوانية

حكمه هادياحمد صبار عبدالديوانية

هديه حسنطارق سعد كاظمالديوانية

حيه فرهودشاكر عيىس عيانالديوانية

احالم سهيلعلي كاظم عبدالديوانية

امل منعممهدي محمد صالحالديوانية

نهاد سعيدابراهيم مالك هاديالديوانية

صبيحه شحتولامي  عبدالمحسن دايخالديوانية

جوهره رويشنعمه فارس يروالديوانية

ن عباس حسنالديوانية فوزيه رسنحسي 



امل مجلياحسان حاتم جاسمالديوانية

نامي  لطيف عباسالديوانية سليمه حسي 

ن بخيتالديوانية غنيه ادهامحيدر حسي 

سوريه خروديسمي  موشئ عبيسالديوانية

دوله حربمهدي كريم سواديالديوانية

زهره مطلبعلي حمزه مرادالديوانية

وداد كديمكديم ستار عبدالحمزهالديوانية

رحيله هليلمنادي سعدون مهديالديوانية

ورده منارصصفيه مهدي ظاهرالديوانية

صفيه جالبعقيل محمد جالبالديوانية

ضويه عيدانحميد عناد حمزهالديوانية

ترفه موجدجاسم محمد عجيلالديوانية

نالديوانية رجاحه عبدمحمد نارص حسي 

قسمه مليكمحمد جعفر كاظمالديوانية

سليمه عبوداحمد عماد عثمانالديوانية

نجيحه جبارصفاء جابر سلمانالديوانية

سالله عطوانمجباس حياب مصنعالديوانية

يكاطع رواس خلفالديوانية
هديه راضن

نالديوانية نمحمود عطيه حسي  فخريه مفير

وسميه جاسماحمد معاهلل نارصالديوانية

هيفاء مهديعالء كريم عبدالحمزهالديوانية

نعيمه مدلولعلي كريم شياعالديوانية

ثالثه عبدالرضامحمد جوده كاظمالديوانية

فهيمه موشرزاق جابر محمدالديوانية

شهيه فاهممنصور حسن عبدالعزيزالديوانية

نصادق جاسم كاظمالديوانية جميله حسي 

حمديه شايععلي لذيذ جابرالديوانية

شهيده عليوياياد حميد رسنالديوانية

فضيله عجهعباس فاضل جوادالديوانية

مصيبه فضيلرضا محيسن رحمانالديوانية

ن كاطعالديوانية عالهن حرجانكلف حسي 

نفرحان شناوه زغي الديوانية نرصه حسي 



نايناس ميثم كاظمالديوانية سليمه حسي 

نعيمه سلمانرسول خالد محمدالديوانية

شكره صوسانكاظم برش صفيحالديوانية

انتصار كظيمعلي محسن كرفتالديوانية

فوزيه نعمهسمي  عبدالزهره حنونالديوانية

وحيده عبدنورحسن صبار بكوشالديوانية

ساميه محسنابراهيم محسن عبدالعاليالديوانية

فاطمه حمزهمصطفن حمادي عايزالديوانية

كلثوم عبدعباساحمد قاسم ردنالديوانية

سعديه حاكمعالء عبدالكاظم نارصالديوانية

حكمه مطروداحسان فيصل عبدالزهرهالديوانية

رباب مدبولوسام فرحان كاظمالديوانية

رباب جي صدام عبدالزهره دايخالديوانية

يكرار خضي  شياعالديوانية حليمه باج 

ه صالحثجيل فليح حسنالديوانية مطي 

كامله حمزهاكرم طليب خضي الديوانية

زهره جاسمحامد عظيم نجمالديوانية

كاظميه عطيهاشواق رحيم عبدالديوانية

فطيمه حمدماهر رشيد حمودالديوانية

مكيه جاسمحافظ جريو عوفانالديوانية

نالديوانية سليمه زيارهاحمد كريم حسي 

قبيله حمزهصباح عوده غازيالديوانية

سكينه هويديعلي محسن حسنالديوانية

شوينه لغطعباس جميل لفلوقالديوانية

سوزان صاحبعامر رسحان عودهالديوانية

زهور حسناحمد جبار واجدالديوانية

ي شعالنالديوانية
ناحمد غبن نداء حسي 

جمهوريه شاهربدر امي  جبارالديوانية

بهيه وناسحيدر هادي عيىسالديوانية

فخريه طهمالك كامل عبدالديوانية

ن عبدالرضاالديوانية ليل شماممهند شني 

ن كاظمالديوانية منال عبدالزهرهحيدر حسي 



كريمه زبالهاكرم فالح عزوزالديوانية

قبيله حمادياثي  علي كريمالديوانية

حياه حسنعالء حسن رحمنالديوانية

واليه زويروحيده خليل كطانالديوانية

كريمه كاملعلي رسول كاظمالديوانية

فخريه سدخانهاشميه كامل عاملالديوانية

فلحه حسنصالح مهدي محمدالديوانية

ن رحمالديوانية عجيبه ورهادعلي حسي 

رتبه جهاديقضي محسن عليالديوانية

رضيه هنونعلي ستار كريمالديوانية

زعيله بندرجميله دايم حمدالديوانية

مديحه كصادمنصور شاكر نعمهالديوانية

نماهر اصخوي يوسفالديوانية ضونده حسي 

سعديه محسنعلي سعيد كاظمالديوانية

ي سويلفوكهن قوان خليفالديوانية ن مي 

ى جبارغيث رياض جاسمالديوانية بشر

رزيقه كاطعوليد فليح عباسالديوانية

ن فرهودالديوانية حنونه علينارص عبدالحسي 

رتبه محمدجميل كاظم ليلوالديوانية

ن موشالديوانية زهره كاطعمحمد عبدالحسي 

حظيه كاظمعلي سطم عبيسالديوانية

يالديوانية نوفه فاضلكلف سعد دعواج 

ي جابرالديوانية
كريمه عبداالمي حيدر شمجن

ي عبدزيدالديوانية كميله حميداحمد مي 

زهره عويزحيدر فليح دوهانالديوانية

يالديوانية سعديه رشيدمحمد عبادي راج 

ي حمدانالديوانية ن ناج  نجيده عباسحسي 

رجيحه مهديعلي فاهم لفتهالديوانية

يه مدلولحسام غازي فرحانالديوانية صي 

يه كزارهيثم محسن مهديالديوانية خي 

يبشار عبدالحمزه سلمانالديوانية
هديه راضن

نعماد سوادي محمدالديوانية مطره حسي 



كريمه عاكولمحمد ذحسون هاللالديوانية

غام حاكم كاظمالديوانية كتيبه زغي رصن

نالديوانية نيبوه عباساحمد وناس عبدالحسي 

جماله شلخلعامر شاكر محمدالديوانية

عنيده عبيدضياء رحيم كاظمالديوانية

مديحه عبداحمد جبار عبيدالديوانية

ه جيادعماد جواد وداعهالديوانية امي 

فوزيه جليلجعفر نجم عبدالديوانية

يالديوانية
ه جابرابراهيم تركي شابن بشي 

سناء صالحمصطفن كاظم يوسفالديوانية

ي كاظمالديوانية
ن راضن جنديه جاسمياسي 

عطيه حواسغافل كنوش كاظمالديوانية

رحيمه جي كرار صبار حرابالديوانية

نعالء موش جودهالديوانية صفيه ياسي 

امل عبدالحسنكرار نهي  صيهودالديوانية

عليه سياححيدر قاسم خنيظلالديوانية

اشواق سليميوسف عباس كريمالديوانية

حكمه كزارحيدر كريم عبدالحسنالديوانية

ن محمدالديوانية فخريه حمزهاحمد عبدالحسي 

عليه جاسماحمد جابر حاجمالديوانية

ه كاملمحمد علوان حمزهالديوانية جي 

يه حسناثي  محمد دربالديوانية خي 

امل جاهلاياد كاظم فليحالديوانية

صبيحه عيدانصالح حسن عبدالحمزهالديوانية

رحيمه عبدالحمزهكرار كحيط عذابالديوانية

سليمه حمودعلي محمد كاظمالديوانية

يالديوانية
نسيه نايفراشد صالح راضن

ي نادرحيدر خشان عمرانالديوانية
منىسر

مريم موحانعلي ناظم عليالديوانية

ن عبيدالديوانية سعديه عبدنافع عبدالحسي 

صبيحه ادريسمحمد صادق عيدان حمزهالديوانية

حكمه مهديفالح كريم عيدانالديوانية



حجيه جي باسم تايه عبدالديوانية

نعيمه عبدزيدسيف علي حمزهالديوانية

شنه فجعلي رحيم عبدالديوانية

فطومه عبدوشحيدر وحيد عينونالديوانية

يسالديوانية عليه شياعشمران نزال رصن

يالديوانية
عليه حريزعجيل فنفون شويبن

صبيحه عباساحمد غالب خلفالديوانية

ن حسنالديوانية زينب غايبمالك عبدالحسي 

نعيمه يارسحامد جواد عبدالكاظمالديوانية

ه عجهادريس هادي كيويالديوانية جي 

دوخه رحيماحمد مجبل عزوزالديوانية

مليحه واليباسم حميد ريسالديوانية

حكيمه كاظماحمد سواري هلوسالديوانية

ربيعه جازيعالوي كاظم ثويليالديوانية

عويده اخطيطرياض حمزه شيحانالديوانية

زهره حموداحمد حسن ركبانالديوانية

نجاه كاظممسلم ذياب عبدعليالديوانية

قسمه غايبكرار زهي  شنيارالديوانية

وفيه زايدعباس فاضل مانعالديوانية

عليه هاديمحمد صالح يونسالديوانية

وزيره محمديوسف هادي مجيدالديوانية

سعديه حمودمحمد مهدي حمودالديوانية

سعديه جالبعباس فيصل صدامالديوانية

خلود حميدكاظم جواد عبدالكاظمالديوانية

غام عبدالزهره فرحانالديوانية غناء عباسرصن

مهادي منذورصالح فيصل فرهودالديوانية

بشه لهيدمصطفن حسان نعمهالديوانية

شهيده عليعلي حمزه ودايالديوانية

يمدلول جبي  هميمالديوانية
كظيمه شمجن

حميده جبارطعيمه داخل عليالديوانية

ابتسام جودهمحمد جميل ساهيالديوانية

ليل جي عقيل مراد طعمهالديوانية



رسميه فيصلقاسم حسن كاظمالديوانية

نبيله عبدمرصن سوادي مطرالديوانية

يثجيل عباس موعدالديوانية ساميه صليب 

حياه حمزهعماد موش مهبولالديوانية

فتاه جريدحيدر شايع سلمانالديوانية

مائده حسنمحمد مصطفن عبيدالديوانية

زهره خضي عباس هيثم موشالديوانية

ن سلمان رحيمالديوانية نحسي  فوزيه ابو حسي 

نجيه عبدحيدر اسعد حبيبالديوانية

نالديوانية كحطه محمدفاتك بدر حسي 

حارثه سعداناحمد جاسم مجلكالديوانية

عليه عوادرحيم بشان حسونالديوانية

ه كريمحميد لفته عبداليمهالديوانية سفي 

اشواق شاكرمصطفن صباح جمعهالديوانية

جميله خشانعلي هادي عويدالديوانية

ى كاظماسامه ياس خضي الديوانية بشر

فوزيه حمودايمن فليح حسنالديوانية

شكريه عليجبوري عنيد هذالالديوانية

بيداء محمدحسن عزيز عباسالديوانية

نالديوانية نسوم حسنمهدي عدنان حسي 

بتول عبدالرضابارق خالد عبداالخوهالديوانية

ن شمرانالديوانية ه رسحانمسلم حسي  نصي 

ن حمزهالديوانية وفيه حميديطالب حسي 

يالديوانية بلقيس طرادضياء محمد لعيب 

نعيمه كريمجياد عطيه فراكالديوانية

نضال عالويكرار رحيم رسهيدالديوانية

بنونه يوسفاحمد ابراهيم هاشمالديوانية

كريمه عليعالء عبدعلي عبدالكاظمالديوانية

سعديه عاجلخالد كريم حمودالديوانية

نالديوانية كدره محمدحسن عبدالهادي عبدالحسي 

ن فليح ساجتالديوانية شيخه جدعانحسي 

رجاحه كشوروعد صدام دروالديوانية



استقاعد عليوضاح جاسم محمدالديوانية

باجيه عبيدغاوي عباس وناسالديوانية

عنيده جاهلباسم انعاس كاظمالديوانية

يجاسم محمد سلمانالديوانية
سليمه كحيبن

زنوبه جبارنعمه كاظم عليالديوانية

كريمه حيذورخضي  نعمان مشكورالديوانية

قنديله مزهرمرزوك عبد كاظمالديوانية

ليل طالبعدنان رحمن عباسالديوانية

كمازه عنيدعبدهللا نصار عبدالديوانية

نوريه عبدالمهديحيدر عالوي دبسالديوانية

احديد مبادرسلمان عبداالمام طاهرالديوانية

رسميه طعمهحيدر رزاق ذيابالديوانية

ن هادي محمدالديوانية سعديه عليحسي 

حمزيه حميدعلي فاضل لوي    حالديوانية

سعيده كاظمسالم عبدالرضا عباسالديوانية

فري  هه كريمازهر ماجد عليالديوانية

رحمه صباحصفاء مالك غافلالديوانية

يحسن محمد غافلالديوانية
ماجده شمجن

ايناس ابراهيممحمدالجواد ستار جبوريالديوانية

ثمينه رحمنباسم محمد عثمانالديوانية

برنو حويلزيد علوش غاليالديوانية

عزه بعيويسعد حتحوت عردالديوانية

سليمه جباررياض علوان كاظمالديوانية

سيناء كريمسيف نارص محمدالديوانية

نمالك ظاهر حلواصالديوانية التفات عبدالحسي 

نهايه حسناحمد فيصل محمدالديوانية

فخريه ثامرحيدر كاظم كريمالديوانية

وفيه منصورعقيل حميد شاكرالديوانية

نجيده عبدتكليف منديل عبدالواحدالديوانية

ه دايخرياض عدنان دخيلالديوانية بشي 

نحمزه محمد كورهالديوانية فوزيه حسي 

يالديوانية
يدخيل شعيوط نوبن

ن
غاليه عوف



بهايه صبحمحمد فشالن هلولالديوانية

فطومه طهمحمد جاسم محمدالديوانية

فطم عبودرسول جاسم محمدالديوانية

جواهر كاظمعلي ذياب شمرانالديوانية

ملكيه عكموشسحبان صباح كويضالديوانية

فوكهن خباناحمد عيدان شامانالديوانية

ثنيه بوهانداخل عجزان عجهالديوانية

طره غافلعقيل غضبان ثامرالديوانية

شبوح عششجيل جهاد حسنالديوانية

نوميه محمدراسم حنيطه محمدالديوانية

عفراء فليحضياء جاسم عبيدالديوانية

ن هاديالديوانية لميعه حسنزياد حسي 

رباب عباسكريم عبدالكاظم سلمانالديوانية

حمزيه عبيدعلي هادي طالبالديوانية

نالديوانية ن حافظ حسي  سكينه ضايفحسي 

رسميه غديرمصطفن كامل حمزهالديوانية

يالديوانية ننعيم محمد ناج  عليه فير

سعديه عميدهشام فاهم فرحانالديوانية

ن عبداالمي الديوانية زهور عبدالحمزهرعد حسي 

جميله عبدنورعبداالمي  احمد جاسمالديوانية

نعيمه جهاديسالم نبهار محمدالديوانية

هللا طالبالديوانية رسميه العيوسعقيل خي 

شماته عاجلحسن عليوي فري    خالديوانية

هناء فليحقاسم هادي حمزهالديوانية

يه حمدعمار عيدان مشكورالديوانية صي 

ه عبدالحسنعايد عبد ضاجيالديوانية مغي 

شدهه سلمانزامل ثامر سلمانالديوانية

فوزيه يوسفمحمد عبداالمي  جابرالديوانية

ن هاللالديوانية حمده نارصامي  عبدالحسي 

امينه ودايكرار حيدر حسانالديوانية

ى شناوهحاتم كريم عبدالكاظمالديوانية بشر

زهره كريممحمد فرحان دخيلالديوانية



ن حسانالديوانية نجعفر عبدالحسي  عليه حسي 

ثمينه حاشوشماجد كاظم غازيالديوانية

نالديوانية صبيحه حسانحيدر جندي حسي 

ثوره هلومسيف فارس محمدالديوانية

رباب جباررامي حميد مطرودالديوانية

علي نجم عبدالديوانية
ن حميده ياسي 

عجيبه عليصفاء ضياء جبارالديوانية

سعديه كشيشمحمد حسن نارصالديوانية

ي كشاشالديوانية
حدود عنادسعد جنابن

ن جاسمالديوانية صبيحه سلطانعلي حسي 

ه مهديليث داخل واليالديوانية سمي 

سعيده مطرعبدالحسن جاسم حمدالديوانية

يالديوانية رجيحه عبدالكاظمابراهيم محمدعلي ناج 

نعيمه جويدسعيد سفاح مهديالديوانية

ليل فليحهيثم حسن حمزهالديوانية

ن رحيمالديوانية سماء عليهادي معي 

ن احمد حمزهالديوانية ليل عبدالحسنحسي 

ن سمي  نارصالديوانية سوزان مردانحسي 

لوكيه كاظمعلي عبدالحسن حلولالديوانية

رزيقه ضاجيعلي رحمن شيالالديوانية

وسيله عبيسعامر كامل مايحالديوانية

نالديوانية نزيله جالباحسان عالوي حسي 

شطره عباسناظم حميد اابو الدوشالديوانية

ايمان جوادعباس ضياء طالبالديوانية

جميله الطيفعباس جبار كاملالديوانية

ه عرينكاظم حبيب لفتهالديوانية جي 

بدريه الميمجيد جريد كايمالديوانية

حياه حمزهمحمد حمزه عمرانالديوانية

يالديوانية ي عبدالعباس نوب 
حنونه مهيديهابن

رضيه عيىسمحمد جاسم محمدالديوانية

ن رحيم حمزهالديوانية ساجده كريمحسي 

ي ماجد خضي الديوانية
حياه خضي هابن



مزنه دزامفيصل نومان دهامالديوانية

رحيله عبدعليرحيم حاكم سواديالديوانية

جاسميه عبدمحمد هارف بجايالديوانية

ن هويشالديوانية نثائر حسي  فوزيه عبدالحسي 

سعيده حمزهعسكر حساب كاظمالديوانية

ه عباسمرتضن حمادي كاظمالديوانية سمي 

كظيمه عيدانامي  كاظم فاهمالديوانية

واجد حسنفؤاد جميل جي الديوانية

حمده بتوراحمد غالي مهليالديوانية

كريمه عجيلعامر شهيد عبدزيدالديوانية

فوزيه كاظمحيدر ناظم مايحالديوانية

نجيه كاطععماد رحيم نارصالديوانية

بهره يوسفعلي عبود صانعالديوانية

فائزه جوادعلي سعيد كاظمالديوانية

زهره عصفورمرتضن نذير جوادالديوانية

حياه منصوريش عباس وحيدالديوانية

برقيه شمرانرائد عبدالرضا جميلالديوانية

ي مرهونالديوانية ن زغي  عجيبه محمدعبدالحسي 

قبيله نكروجيحميد علي عليالديوانية

حميده مرودمحسن مرزوك دخلالديوانية

االء مديحعباس مؤيد حاجمالديوانية

شاهه بعيويسواري هلوس كباحهالديوانية

نالديوانية ايمان عبدحيدر مجبل شني 

فضيله عبدعيىس سوادي محسنالديوانية

نالديوانية صبيحه عبدهللاسهيل حسن عبدالحسي 

موزه عوادعلي دغيش طالبالديوانية

نديمه حسنامي  علي خضي الديوانية

قسمه محمدامي  دوهان مطرودالديوانية

ين عمرانامي  حسن سعودالديوانية شي 

ى كاملمصطفن عبدالزهره عبيدالديوانية بشر

ه جي عبدهللا حسن حمدالديوانية سمي 

رضيه جي حسن جياد محمدالديوانية



ن جعاز حريبالديوانية منسيه عنادحسي 

نوال محمودزينب سمي  كاملالديوانية

نعيمه عكلهجليل جاسم عتيويالديوانية

 علي سلطانالديوانية
ن هظيمه بجايحسي 

ه كتابكريم تركي عطيهالديوانية سمي 

بحريه عبدابراهيم عزيز حمدالديوانية

انتصار خنويهحيدر كاظم يحب الديوانية

نجيحه رداممرتضن داخل خضي الديوانية

ن باغيالديوانية مشتهايه عيدانعباس حسي 

حياه عطشانناظم ذياب رسحانالديوانية

 عليالديوانية
ن سعديه قنديلاحمد حسي 

نحيدر هادي رغيدالديوانية دجله عبدالحسي 

مشتهايه جبوريعالء نجم محمدالديوانية

نعباس شالكه عطيهالديوانية دخيله شني 

سليمه جالباحمد جواد كاظمالديوانية

زهره عبيدمروان مانع روي  هيالديوانية

ن زيادالديوانية هيله عزيزمديح عبدالحسي 

ي عبد روي  هيالديوانية يه فارسحرب  خي 

ماجده عوادطارق زياد محسنالديوانية

يمحمد سوي  هي سعيدالديوانية
زهره توبن

يعقيل محمد شنانالديوانية سليمه ناج 

نحيدر كتاب صبارالديوانية سعاد حسي 

قبيله علوانتركي عطيه وداعهالديوانية

صبحه ذياباحمد جلوب ثامرالديوانية

نالديوانية ابتسام رشيدعلي كاظم عبدالحسي 

ه كزارعبدعلي فري    ج مدبالديوانية مني 

ليل موشحيدر جاسم رحيمالديوانية

شكريه عباسعلي جابر عليويالديوانية

يالديوانية قسمه غاويمرتضن علوان ناج 

ن مرزوك دخلالديوانية حميده مرودحسي 

جواده جبارعلي عدنان محسنالديوانية

نانور محسن مهديالديوانية امل ياسي 



نضال عبيدعلي طالل عبدالرزاقالديوانية

تريمه علوشحسن هنو مهوسالديوانية

ياسعد مجبل حسنالديوانية
عليه شمجن

سعديه نهاركريمه نارص سميجالديوانية

زيتون حراميقاسم رستيب قدوريالديوانية

مليحه ساجتكرار محمد تركيالديوانية

نالديوانية سعديه جوادفائق عبدالرضا حسي 

نالديوانية ن عبدهللا عبدالحسي  صبيحه جابرمعي 

نباته هادياحمد موحان عبدالرضاالديوانية

ن عباسالديوانية جلوه كاظمسجاد حسي 

حكمه صباححاتم حامد عيفانالديوانية

ي عبدهللاالديوانية جماله جيادعلي حرب 

سليمه شخي غيث محمد عنادالديوانية

نالديوانية غبنه وذاعجالل زغي  حسي 

نالديوانية حنونه محمديوسف فرحان حسي 

وداد ابراهيممحمد عبدالحبار ابراهيمالديوانية

نعالء باسم خضي الديوانية شكريه حسي 

عيده ابوسوديحليم عاجل شاكرالديوانية

يه حمزهحيدر رحيم مهذالالديوانية صي 

يهاشم عباس سايبالديوانية
تركيه راضن

عيده هريشرعد سعيد جاسمالديوانية

نقليه صخيلعقيل علي عبدالسادهالديوانية

نالديوانية بدريه جي ناظم عبد حسي 

نجواد كامل جي الديوانية صفيه حسي 

 علي عبداالمي الديوانية
سعيده صاحبمصطفن

عزيزه عبدكاظممرتضن عباس عكلهالديوانية

فخريه مشعانكاظم عزاره زبالهالديوانية

شوغه مسي عزيز شايع جي الديوانية

نمرتضن حسن نجمالديوانية ه حسي  سفي 

عظيمه هليلاسعد حسن دفارالديوانية

ي منهلالديوانية بسام بجاياوس خي 

ن جاسم حاتمالديوانية زهور جاهلحسي 



بهيه جوادكاظم جندي عمرانالديوانية

هظيمه كاطععبدهللا مدفون ابو الزعرالديوانية

نالديوانية علياء خزعلزيد ابراهيم حسي 

نالديوانية فليحه حيدورستار فاخر حسي 

نالديوانية فليحه حيدوركرار فاخر حسي 

فليحه جاسمحيدر عبدالحافظ هويديالديوانية

رحيله هليلهادي سعدون مهديالديوانية

يل مليون مهديالديوانية وسميه رجاجي 

ن بحبحالديوانية فله مرزوكسعد عبدالحسي 

انتصار حمزهغفار جابر عطيهالديوانية

ن عبد مايحالديوانية مول الطيفحسي 

رجاء حمزهسجاد محمد اجبي الديوانية

ملكيه ليلوسعد هاشم غزايالديوانية

افتخار حنونمحمد محان غاويالديوانية

نالديوانية نحاكم رضيوي حسي  نعومه حسي 

غنيه طالبصالح نعيم دخيلالديوانية

لطيفه جبي محمد عبدالعباس سلمانالديوانية

ادحمزه نارص مظنونالديوانية ه رسر جي 

نالديوانية كحنه حسنلؤي كناوي حسي 

رباب تموينمرتضن عماد عبدنورالديوانية

صفاء عوادغزوان مشي  حمزهالديوانية

 علي حسنالديوانية
ن سعاد خليلحسي 

عينه ركبانخلود عزيز شمرانالديوانية

قسمه عبيدسعد عبداالمي  كاظمالديوانية

كظيمه وهيممسلم عذاب جبي الديوانية

حمزيه نجمعلي محمود شاكرالديوانية

رباب كاظمعلي كريم عباسالديوانية

ن حبيبالديوانية حنان رضاعلي حسي 

وعيده عباديحيدر عبيد عردالديوانية

يه عبدالحسنحيدر نجاح محمدعليالديوانية خي 

كتبه دحامحيدر جالب زغي الديوانية

جكاره محمدرعد عناد كريمالديوانية



ايمان حمزهفراس عبدالجليل رشيدالديوانية

فخريه خضي عقيل رحيم عبدالديوانية

نوريه عبداسعد حاكم صي الديوانية

سمره جوادوليد جميل عودهالديوانية

نحيدر شاكر مسي الديوانية زهره عبدالحسي 

بدريه محسنعباس محمد عبودالديوانية

ليل طالبحسن رحمن عباسالديوانية

سلوى موشعالء هاتف جوادالديوانية

ييوسف دوهان خشانالديوانية حبيبه تاج 

ملهوده غافلعبدالرحمن عبيد جسابالديوانية

سعديه كشاشعباس محسن فرهودالديوانية

دوخه عبدسعد عبيس غازيالديوانية

هناء عالوياسعد مجيد جميلالديوانية

افراح عليويمحمد علي صايلالديوانية

رهيفه دحامعباس كاظم كاطعالديوانية

فاضله فاهماصاله عبداالمي  غائبالديوانية

شنديه مجلياياد عبد حسنالديوانية

زهور عبدالكاظممحمد حسن عزوزالديوانية

فلحه كريمطه كاطع غازيالديوانية

كنيه سلمانعباس عالوي طارشالديوانية

عطيه مهديهادي ظاهر نعيمهالديوانية

ن رائد موشالديوانية زينه شندلحسي 

فرحه طرادمسلم كريم كاظمالديوانية

يالديوانية نوال مجبلمحمد جميل راج 

شكريه ناهياحمد كاظم زغي الديوانية

مريم حسنمحمد سليم غازيالديوانية

رحيمه حسنسعد محسن جليلالديوانية

كميله عبدغالب مهدي زيادالديوانية

انالديوانية فتحيه عيىسعلي حاتم مي 

يالديوانية
بسمه كاملعلي جاسم ماضن

ي عيفان كاظمالديوانية
ردافه عفانغبن

نزاهه مسلمجاسم محمد حسنالديوانية



 دليالديوانية
نحسن خرصن امعلوان طعي 

ه نجاححسن علي حسبالديوانية سفي 

بسهن محسنسالم واوي عبدالرضاالديوانية

يمهند هادي كاظمالديوانية حسنه عبدالنب 

نالديوانية ناحمد حمزه حسي  افراح حسي 

نكريم شطنان شنوالديوانية كتبه عبدالحسي 

يالديوانية
ن ساجت حسوبن حياه عبدالزهرهحسي 

نفراس حمزه كاظمالديوانية كاظميه عبدالحسي 

رجاء مهديحيدر مكي جابرالديوانية

جشه عباديجبار غازي دحامالديوانية

حليمه دوالضياء عبدالمحسن زوب  عالديوانية

عليه محمدمحمد عباس عليالديوانية

نالديوانية كاظميه فتيخمحمد مهدي حسي 

ه شدهانمهدي رحيم عليالديوانية مشي 

نالديوانية زهره عليعبداالمي  نارص حسي 

ن هاديالديوانية نكرار امي  ى حسي  بشر

شكريه جميعهعلي حاتم مسيلمالديوانية

نظيمه اكريمزينب ثامر عبدالديوانية

شهيه مطرودرزاق محمد بدرالديوانية

قسمه صيابسعد جعفر كريشالديوانية

وضحه حرجانمجبل طينه صالحالديوانية

يالديوانية
رزيقه عبيدعالء فاهم حصيبن

فليحه جوادعلي كاظم عبدالديوانية

يجاسب بردان سواديالديوانية
كتبه راضن

غازيه حميديعالوي رداد حنونالديوانية

حمزيه عبيدكاظم جبي  كاظمالديوانية

بسمه جودهحسن ناجح بركالديوانية

ن عبيد عاشورالديوانية غنيه كاظمحسي 

ي حريزياس هديب جاسمالديوانية
ن
كاف

ن عبدهللاالديوانية حمزيه محمدوائل حسي 

ن محمد مهديالديوانية حميده فرحانحسي 

هاشميه عباسحارث طعمه حمودالديوانية



 علي كاظمالديوانية
رغد رحيممصطفن

حمزيه يارسعبدالكاظم عبدالحسن عبودالديوانية

يطالب سوادي عبيدالديوانية ن زكيه عين

عليه عباسمنتظر صادق جعفرالديوانية

زينب كاظمعباس علي مشكورالديوانية

سعديه صوينماهر حسن مزهرالديوانية

 علي محمدالديوانية
سعديه حامدمصطفن

رضيه داودسلمان خطار موشالديوانية

يفاسماعيل جبار حسنالديوانية نداء رسر

ثجيله كرينرباب صاحب جبارالديوانية

نالديوانية مائده فاخراحمد عبدالساده حسي 

ن حمزه فرحانالديوانية كونه عطشانحسي 

ي فرهودالديوانية كاظميه حمدعبدهللا لعيب 

شهيه عبيدمسلم رحمن مركزالديوانية

كريمه هاديمحمود كاظم حميدالديوانية

صبيحه عبدالعباسصالح جواد كاظمالديوانية

ى نعمهرعد مكي حسنالديوانية بشر

ورديه نعيميحب  مجدي جي الديوانية

ساميه عبداالمي رسمد نعمه كوادالديوانية

ندى عبداالمي طيبه احمد عليالديوانية

دوالبه عبيدهاتف محمد عبدهللاالديوانية

حليمه جفاتميثم يحب  جيادالديوانية

افراح عبوديعبدالماجد ملحان واويالديوانية

نوسام فيصل عباسالديوانية حمديه عبدالحسي 

حياه يعقوبمحمد محيسن هاديالديوانية

شهيه شهاديمنصور حمزه سحيلالديوانية

به عباسعالء كاطع لفتهالديوانية

سليمه وحيدرائد جاسم محمدالديوانية

كريمه كاظمحسن صبيح هارفالديوانية

صفيه يوسفعبدهللا نعمه عطيهالديوانية

ن كاظمالديوانية انتصار زايرضياء حسي 

مرهونه عبيدهعبدالحسن عطيه عبدالديوانية



يكاظم مراد يحب الديوانية
فرحه هابن

هيله نجماحمد فالح حسنالديوانية

ناهده كاملامي  عزيز شاهرالديوانية

سليمه حمزهرزاق قائد فاضلالديوانية

فطيم جاسمحيدر حمزه مجيالديوانية

حضوه حمدميثم مدلول كريمالديوانية

بدريه فنيسمخلص فرحان زايدالديوانية

ناحمد باسم يوسفالديوانية فاطمه عبدحسي 

 علي جوادالديوانية
ن صبيحه عبودحسي 

نابراهيم جاسم عبدالديوانية كريمه حسي 

شهاده مجيليث عبدهللا كرارالديوانية

قسمه محسنامي  عباس حسونالديوانية

يه عبيدجالل عبد جوانالديوانية صي 

هظيمه متعبمحمد يتيم رسحانالديوانية

يالديوانية
صبيحه كريمعلي امي  راضن

ن ممدوح عبيدالديوانية يه سواديحسني  صي 

فليحه حسنجاسم محمد حمزهالديوانية

قسمه محسنابراهيم كامل سايبالديوانية

يالديوانية
يه حنونمحمد صفوك شمجن صي 

نالديوانية فائزه رحمنمهند محسن حسي 

يالديوانية ساسونه كعيممحمد عطيه باج 

يه علييحب  عبد منديلالديوانية خي 

فطومه حمودكاظم محمد كريمالديوانية

كظيمه سلماناحمد محمد حسنالديوانية

ركنه طويرزمان غانم حسنالديوانية

جميله كريمحامد جاسم زعباطالديوانية

زنوبه بريي محمود جمعه معيجلالديوانية

خميسه محمدباسم كطوف عاجلالديوانية

نضال وحيدعلي تركي حسنالديوانية

شهيه مرحانعقيل علي عباسالديوانية

اوكيكه بشانعباس كلف كاظمالديوانية

نوريه عبدالحمزهكرار منصور حميدالديوانية



حياه جبارفائز جواد كاملالديوانية

رجوه كويراحمد غانم محمدالديوانية

تسواهن حمزهصباح رحمن هاديالديوانية

رسيه مزهرعمار جابر صدامالديوانية

بلوه مطيجغيث كريم حلوالديوانية

ارساء طهموش احمد مجبازالديوانية

ي محمدالديوانية حسن تاليمكي ناج 

سهام عباسذوالفقار شهيد حماديالديوانية

ضحيه شاميجابر مظهور عنادالديوانية

صبيحه عليويفراس غافل كشكولالديوانية

امال حبيباحمد اياد جيادالديوانية

حليمه عبدالكاظمعباس فاضل حزامالديوانية

صبيحه سلماناسعد عبدهللا عبدالصاحبالديوانية

جوهره حسناحمد عبدزيد كاملالديوانية

كظيمه هاشمصادق نارص ابراهيمالديوانية

بديعه جي مدين كاظم بجايالديوانية

رحمه عباسعباس عبدالحسن كزارالديوانية

سعيده جودهمرتضن جابر عبدالديوانية

ي حمدانالديوانية
فوزيه عبدهللاشاكر شابن

ه تركيسعد هويدي عبدالحسنالديوانية زغي 

فنديه عبدالحمزهشعالن حمزه دربالديوانية

طياره مشحوترزاق عويد محمدالديوانية

صاروخه عجميطالل سالم ردامالديوانية

نالديوانية نحيدر برك حسي  نهايه حسي 

نالديوانية فطيمه حنونحيدر بديوي حسي 

كريمه ملوحشهد موش عباسالديوانية

بتول امصالعلي صاحب جروالديوانية

فطيمه مطلكرافد عدنان مسي الديوانية

التفات غالباياد كاظم عداويالديوانية

ايمان جثي احمد عالوي محسنالديوانية

حسينه ضاجياحمد زيدان سواديالديوانية

كبيبه مخيفحمزه معن منوخالديوانية



ن حسنالديوانية حموده داخلمؤيد عبدشني 

نالديوانية جماره هضيللفته عبداليمه حسي 

ناجيه منىسيفالح حسن جعازالديوانية

عليه محمداحسان نارص امانهالديوانية

ي عبدهللاالديوانية
نوال نعمهماهر حسوبن

ناهده عبدكرار حمزه فاهمالديوانية

يالديوانية
ر
ييوسف رسول رزوف سنيه ناج 

نالديوانية ن دريول شني  كرماشه موشحسي 

ن سواري هلوسالديوانية حكيمه كاظمحسي 

نعيمه ابراهيمكرار حاتم كشيشالديوانية

ي جبارالديوانية
نوليد شمجن فضيله حسي 

نوال شاكراثي  جبار جهاديالديوانية

بدريه كاظماحمد خضي  هدهودالديوانية

يالديوانية
ن
يفه شالكهحمود حسن عوف رسر

يفنمر حسن مكيالديوانية قسمه رسر

شذى هاديسعد علي حبيبالديوانية

ه مهرعلي حاتم سعيدالديوانية سمي 

فليحه كاظمحازم طالب كاظمالديوانية

بتول عبدقيرص جاسب جابرالديوانية

زهره دخيلجاسم خليل عبدعليالديوانية

حليمه عليمحمد رعد عبدنورالديوانية

ه جاسمجعفر عبداالمي  لفتهالديوانية جي 

كظيمه يارسعبدالكاظم اسود شيالالديوانية

ن سلمانالديوانية حياه كريمسجاد حسي 

شتاله لفتهراهي كريم صكبانالديوانية

حميده برهانعلي حمزه كاظمالديوانية

نرصه صبارفرحان عبدالحسن جاسمالديوانية

ي كسارالديوانية
يه عبودجويد ناشر خي 

فيضه وحيدعلي فليح كزارالديوانية

ي فليو حليفالديوانية
صبيحه هماشراضن

حميده حرشازهر كريم عبدالديوانية

نالديوانية سعيده حسنرسول عبداالمي  عبدالحسي 



سحر هاديصفاء عالء مهديالديوانية

عليه حمزهفيصل غازي فاهمالديوانية

يالديوانية
صبيحه حبيبعلي سالم شوبن

فوزيه يوسفزهي  سعيد جاسمالديوانية

حليمه حبيباحمد فخري عبدالديوانية

طلبه فليحامجد عبد وذاحالديوانية

نعيمه عذيفهسلمان عبدالجليل محسنالديوانية

رجيحه محمدناجح محمد احمدالديوانية

ن طهمازالديوانية شكريه درويشرعد حسي 

ناجحه حميدزمان خضي  عباسالديوانية

نالديوانية جميله رميضصالح عباس حسي 

كفاح راهياحمد عبدالواحد كاظمالديوانية

رجيحه هربودمهند طراد حسنالديوانية

يالديوانية ندوه مسلمصفاء ستار حريب 

سليمه عطيهصادق حسن جعازالديوانية

تحيه مهولعمران بتور حمودالديوانية

ن خنجر مناديالديوانية كونه عميتهحسي 

نادره بنايحيدر سوادي محمدالديوانية

نسمه بدرحامد عبدالرضا هريوالديوانية

ي عاضيالديوانية
ى دايخرضا ماضن بشر

زهور زنوحسيطر طالب خضي الديوانية

نوال حميدعلي هنيد عباسالديوانية

كره محمدعزيز شبيب محمدالديوانية

يفالديوانية جواهر كركادعبدالكاظم شمران رسر

مليكه حبتورحازم عبدالزهره ابوجاليالديوانية

نالديوانية ي عبدعلي حسي 
مشتهايه حمزههابن

ورده داغرفائز رحم محمدالديوانية

قماره مرادجواد عبداالمي  محمدالديوانية

يل حسنصادق عباس كمونالديوانية ن تين

هديه غاليخضي  عبدالرزاق حسنالديوانية

نالديوانية بدريه فضلكاظم نارص حسي 

كفايه كشاشزيد طراد عبدالديوانية



كتبه كريمعدنان صبوري حماديالديوانية

حليمه حنونسجاد كاظم محزمالديوانية

ن محمودالديوانية رزيقه عبدالكاظممحمود عبدالحسي 

مجهوله فرحاناحمد رشيد شهيدالديوانية

ذراهن شهابصالح بدر خشمانالديوانية

ن جميل عوادالديوانية سليمه يجيحسي 

نالديوانية نجيحه دربرياض محمد حسي 

قبيله غالبمسلم حسن جوادالديوانية

ه عبدالحسناحمد كاظم طروالديوانية مطي 

درفل كاظميامر حسن كسارالديوانية

نداء ابوتايهوسام هالل جبارالديوانية

ن غانم سالمالديوانية نحسي  نداء ياسي 

ن حامد كاظمالديوانية قبيله كاظمتحسي 

ن حمزهالديوانية عليه خطيطنعمه حسي 

رضيه فيصلكامل لفته عيىسالديوانية

نمحمد عبد كمرالديوانية فطومه حسي 

بسمه خضي عبدهللا ركبان رحيمالديوانية

اكظيمه عبدحيدر هاشم محمدالديوانية

جميله سلمانرعد جاسم كرينالديوانية

حكمه عبدمهند كاظم غاليالديوانية

يالديوانية ن ناج  فاطمه جباراحمد حسي 

يالديوانية شاب دعواج  ونسه حميديكاظم رسر

هالله شاروطصباح شمشي  دهيمالديوانية

حسينه حاتمسعد ظاهر خشانالديوانية

خديجه عليعبود كناوي عباسالديوانية

سليمه عباسحيدر حمود مجيدالديوانية

نجاه كاظمجعفر كاظم جابرالديوانية

نوريه صكراحمد قاسم بجيوالديوانية

يالديوانية
ه حسنوليد كطيف حسابن جي 

كفايه مكيفقار وهام مطرودالديوانية

رحيمه محسنمسلم عبدالرضا عبدعيىسالديوانية

حليمه كاظمحيدر ناظم هاشمالديوانية



نالديوانية سناء جهاديايهاب عيدان عبدالحسي 

عريفه عبدالرضاجبار جاسم صالحالديوانية

بليده علوانرحيم يوسف غايبالديوانية

رسميه سلمانباسم سحور فليحالديوانية

بتول حسنحازم حاتم شهيدالديوانية

ياحمد محمد حمزهالديوانية حميده باج 

ي كاظمالديوانية
حليمه مدلولاحمد راضن

نجاح مرهونعلي عواد مرادالديوانية

حسنه شايششالكه واجد زهيانالديوانية

رضيه مطرودهشام سلمان عبدالديوانية

سحر شاكرحسن داخل حسنالديوانية

جمهوريه محيولسجاد فاهم عويدالديوانية

جميله عبدالكاظمصباح كامل عباديالديوانية

ن لفتهالديوانية تسواهن عكموشعلي حسي 

رهيه مشندخباسم مجهول خابطالديوانية

واجده جالبعلي سالم موشالديوانية

غنطوسه فرهودعادل سعدون رسنالديوانية

حرشه حمدجابر حنيش غزيويالديوانية

كريمه جابروعد كاظم تايهالديوانية

جنديه يارسحمزه احمد عبدالديوانية

نعيمه جابرعلي راهي شناوهالديوانية

نباته كاظميونس عباده جوادالديوانية

ام  حالن حيالخالد سعدون جاسمالديوانية

سوده حمزهكريم جاسم عباسالديوانية

ميثاق عزيزاحمد رحيم بلهانالديوانية

بسعاد محمدكامل حنتوش حرمسالديوانية

قسمه رشيدمحمد نارص حامدالديوانية

طليعه جدوعانور صباح عبداالمي الديوانية

ن صاحبالديوانية سسكينه كاظمامجد حسي 

يف محمدهادي علي صبارالديوانية رسر

 علي كاظمالديوانية
ن حنان شنونحسي 

ي حسن مهديالديوانية
ابتسام عبودراضن



نمحمد قاسم كاطعالديوانية امل عبدالحسي 

قنديله عبيسشاطي علوان دحامالديوانية

ساره كاطععلي ماجد مطرالديوانية

نضياء حسون عودهالديوانية انتصار حسي 

الميه واويمالك محسن دفارالديوانية

ابتسام مهديحيدر سليم خضي الديوانية

ن جاسم محمدالديوانية رحيمه عباسحسي 

نجمه عبدهللاعقيل عباس جاسمالديوانية

ابتسام عبدقاسم عباس كاظمالديوانية

شكريه مزبانعلي شاكر دنانالديوانية

خمائل عبيدمحمد عباس عبدالجليلالديوانية

ناثي  سعيد عنادالديوانية سجيده حسي 

يجواد عبداالمي  بطاحالديوانية
غازيه حسوبن

نعيمه تايهعباس رضا حسنالديوانية

لالديوانية ن بهيه كريممحمد كاظم مين

كرديه حمودحاتم كريم سلوميالديوانية

نعيمه رضاحسن كاظم حمزهالديوانية

حياه سكرحيدر رحيم عليويالديوانية

فاطمه ابراهيممحمد جعفر ابراهيمالديوانية

هتفه معضدمحمد هاشم يارسالديوانية

بنيه جاليتكليف محمد حمزهالديوانية

صبيحه محسنعمار سعد كاظمالديوانية

ناديه شاكرمحمد سعيد عباسالديوانية

حرشه محمدمحمد حنيش غزيويالديوانية

 كريم عليالديوانية
كوثر جاسممصطفن

سكينه طويروسام عبدالحسن موشالديوانية

سعديه محسناحمد سعيد كاظمالديوانية

رجاء صاحبمحمد قاسم كريمالديوانية

حسيبه عبدالرضاصادق نوري فرهودالديوانية

نتاره خالد عاجلالديوانية ازهار حسي 

دخيله عبادحسن جاسم دوشالديوانية

حميده حمزهحيدر حسن ادخيلالديوانية



فطيمه جابرعبدالحمزه عبدهللا ثامرالديوانية

فوزيه عليليث هادي عبدهللاالديوانية

نعيمه صالحعلي كريم حبيبالديوانية

فطيمه جي فاخر حمود جبارالديوانية

كميله عبيدحاكم حسن عبودالديوانية

ن مدلولالديوانية حياه محمدضياء حسي 

عذابه كشكولمالك صالح جالوغالديوانية

تدباره حمودمالك كريم لطيفالديوانية

حسنه وفقانحليم عبيس عباديالديوانية

نالديوانية علي برك حسي 
ن نهايه حسي 

حليمه لفتهعباس خضي  عباسالديوانية

هالله جاسمكاظم خطار عبدهللاالديوانية

رضيه حيدركرار وحيد محمدالديوانية

جواده حمزهاسد حسن اسيودالديوانية

زهراء محمدمؤمل حيدر فؤادالديوانية

كميله مهديحسن عبيد نارصالديوانية

كميله عبدخالد كامل عباديالديوانية

نجوحه نشيميعماد غالب عنادالديوانية

جاده عباسكاظم بعنون حمودالديوانية

موشه اسماعيلعوده منهل جودهالديوانية

فضيله محمدحسن جي  كزارالديوانية

قنده موشميثم شاكر خيونالديوانية

يالديوانية
رابحه جاسمعلي امي  سببر

يسعد بدر عبدعليالديوانية كظيمه حرب 

ماليه مجباسحيدر حمزه عبدالديوانية

ن محسنسعيد كريم حبيبالديوانية امي 

ن زغي  عباديالديوانية يه شنانحسي  جي 

موجه عاليسحر مهدي رحمالديوانية

هدى علينور عالء هاديالديوانية

ن ذعذاعالديوانية ملهوده كطيويمحمد عبدالحسي 

نالديوانية ن مزي  هر حسي  فليحه ناهيحسي 

قسمه دوي    جعالء شاكر علكالديوانية



قسمه فرجفؤاد كاظم يوسفالديوانية

ثنيه ناطورجواد عبدالكاظم عيىسالديوانية

نالديوانية ماليه عبدهللاعادل هاشم حسي 

 عليالديوانية
ن هاشميه شندلطه حسي 

سعديه عبدالسادهعلي جاسم محمدالديوانية

ن عباس محسنالديوانية نضال كاملحسي 

اقبال جبارعلياء جابر مدلولالديوانية

نعيمه عبدهللافؤاد عباس جي الديوانية

هديه عماشمحمد نجم عبدالديوانية

سليمه كريمكرار رحيم عطشانالديوانية

بهره يوسفقاسم فرج مومنالديوانية

حميده جاسمكرار كريم رس يعالديوانية

بدريه عبيدعايد وكع عبدهللاالديوانية

انالديوانية سليمه شويرعدنان ظاهر جي 

سعديه شذرمخلد نعيم كاظمالديوانية

ناديه جبارمرتضن ماجد حبيبالديوانية

عطشه هاديكاظم علي كشاشالديوانية

نالديوانية غنيه عباساحمد محمد حسي 

نسالم حامد حسنالديوانية فرحه حسي 

نعيمه عبداحمد فاهم جابرالديوانية

زهره دربعلي هادي تومانالديوانية

بلو هويلاحمد نعيم عليالديوانية

يدعبدهللا مدلول سبهانالديوانية بلقيس رسر

ن مهديالديوانية نجيه عبدصباح حسي 

هيفاء طراداحمد عائد كاظمالديوانية

يه عبد شنانالديوانية نصي  عطويه غي 

حمزيه عاجلكرار عبيد محمدالديوانية

ابتسام عجهمصطفن حليم عطاهللاالديوانية

تقيه نعمهصدام سعيد خضي الديوانية

زهور داخلبراء مني  ابراهيمالديوانية

ن حاوي عبدهللاالديوانية غنيه زايدحسي 

دنيا زايدمنتظر قاسم عبدالشهيدالديوانية



واجد كزاركاظم ياس كاظمالديوانية

دوخه عبيدعالء هوب طاهرالديوانية

فهيده عبدزيدصالح يارس جاسمالديوانية

بديويه عبيسثامر هديب كحيطالديوانية

ن هلولالديوانية نعامر ياسي  حضيه حسي 

كاظميه طربالريحان جازي ردادالديوانية

ليل كاظمفالح حسن عبيسالديوانية

ه موشاحمد قاسم اميلحالديوانية مني 

زينب كريمركاد فاخر نعيمالديوانية

هديه عبدكرار هاتف عبدالواحدالديوانية

حياه عباساياد حسن عبدهللاالديوانية

ئامي  محمد جوديالديوانية سحر يحب 

بهيه عبدهللمحمد داخل كاظمالديوانية

عوفه حمدكرار عيىس صاحبالديوانية

ساميه خوماناركان رسول سحابالديوانية

كفايه جودهكريم عيال طرنانالديوانية

نجاح فرحانعلي حمودي عودهالديوانية

ليل عبدسجاد خالد جوادالديوانية

هديه حسنمالك سعد كاظمالديوانية

عشار شلوانحيدر عبد كاظمالديوانية

ن باسم عامرالديوانية علياء عبدالحمزهحسي 

ازهار فليحعلي خالد عجميالديوانية

ضفيه كاظممهدي صاحب حبيبالديوانية

نسجاد قاسم كاطعالديوانية امل عبدالحسي 

سلوى عبدالهادينور قاسم عبدالديوانية

رهيه هلولعلي طالب نارصالديوانية

نوال نعمهاحمد جبار عبداالمي الديوانية

احالم عليصالح َمهدي عبيدالديوانية

نالديوانية هالله محمدحازم عبدالساده حسي 

سليمه موشعمار جواد كاظمالديوانية

حليمه عبدالحاكممحمد جميل صيهودالديوانية

حكمه عليويحدر حمزه عبدالديوانية



علي عباس كريمالديوانية
ن عروبه حسي 

ن كريمالديوانية يعلي حسي  ايه ناج 

يه هاديحسن حمد سلمانالديوانية صي 

وفيه مجبلعلي حاكم طرادالديوانية

نالديوانية حسنه دياناحمد علي حسي 

كميله حسنعبدهللا وادي صاحبالديوانية

كريمه عليويرعد جبار نارصالديوانية

فطيمه جبارعباس مالك عنادالديوانية

سليمه رحمنكاظم حسن ديدبالديوانية

الهام صالحمقتدى كريم مسي الديوانية

زهره ملوحااحمد عامر عليويالديوانية

كريمه جدوععلي احمد جابرالديوانية

جواده كاظمزينالعابدين شاكر ابراهيمالديوانية

نعيمه عودهعلي محمد كاظمالديوانية

ن فرحانالديوانية يه سواديعلي حسي  صي 

حياه عبدعماد نعيم محمدالديوانية

ي عبدالديوانية
فخريه عودهطالب راضن

هالديوانية ي رعد ابوشخي 
صبيحه ابوالهيلهابن

ن حياويالديوانية وداد عثمانقاسم حسي 

صفيه خومانعالء نارص خومانالديوانية

اشنيه عيدانصالل فاضل شاهرالديوانية

خنيعه دعمحاكم حبط صباحالديوانية

نالديوانية رحيمه كريمسلمان جي  عبدالحسي 

ي عبدالصاحبالديوانية
ماداره خادمحمزه باشر

ه جاسمسعيد عبدزيد حمدالديوانية جي 

صبيحه كريمعدي هادي خضي الديوانية

الهام كاظمكرار حيدر اسعيدالديوانية

تركيه مزبانحسن مزيون عوفانالديوانية

فضيله عبيدباسم كريم عبدالديوانية

ن فرحان حمودالديوانية ساجده محمدحسي 

قسمه جفاتسعد جميل جابرالديوانية

ناحمد عطيه عمرانالديوانية ارساء حسي 



ه بندراحمد حاكم كاظمالديوانية سمي 

حميده كاظمقاسم سعيد عبدالزهرهالديوانية

يمؤيد شاكر كزارالديوانية
نعيمه بابن

ن جيادالديوانية حريه ادريسعقيل حسي 

ليل حمودفرحان شالكه فضلالديوانية

ن عبد محمدالديوانية نحسي  امريكا حسي 

رهيه صوجرعلي قاسم سعيدالديوانية

انعام شالشمحمد رحمن مهديالديوانية

زينب سلمانمرتضن محمد رحمنالديوانية

احالم داخلفالح حسن ديوانالديوانية

جايهن جيادصباح سلمان موشالديوانية

غازيه عبدعلي حسن جودهالديوانية

فطيم هاديصباح مرزه مظلومالديوانية

رجيحه كاملمحمد رزاق عبدالزهرهالديوانية

ي جسومالديوانية
مشتهايه اليجمحمد ماضن

يفالديوانية ضحيه ثجيلسالم ناظم رسر

يزي هاديناجح عموش جهاديالديوانية

حياه بحترصد صباح عبدالديوانية

بحريه شاكرفالح حسن مايحالديوانية

فاطمه عبدكريمنديمه وحيد حسنالديوانية

نالديوانية يرائد نارص عبدالحسي 
موده هابن

سهيله جالبسيف سعدي عمرانالديوانية

يمحمد جاسم عبادهالديوانية
فخريه حسوبن

عليه كوشانفارس نوري محمدالديوانية

زهوري سعيدعباس علي مجيدالديوانية

سعاد عبدالزهرهقبس علي عبدالديوانية

نعيمه يارسماجد جواد عبدالكاظمالديوانية

ثابته صاحبحيدر كريم منصورالديوانية

يسمي  جليل فرحانالديوانية
حمزيه هابن

هيبه حي معن نجم عبدهللاالديوانية

حضيه كاظمكامل رياض عبداالمي الديوانية

يالديوانية نحسن نعمه راج  نرصه معي 



نالديوانية عطيه كاظمفائق نعمه حسي 

فخريه راوهخالد هربد فرجالديوانية

يمحمد كاظم اعنيدالديوانية
فاطمه راضن

ن جواد جفاتالديوانية سهام محمدحسي 

ضواهن عبيدباري احميد عكموشالديوانية

ن خشان عبيدالديوانية رفه سلمانحسي 

كظيمه هريسعبدالحمزه عبدالرضا صباحالديوانية

فهيمه موشفالح جابر محمدالديوانية

يالديوانية
زهره بخيتمرتضن محمد حسوبن

كتبه ايدامحاتم كريم جازعالديوانية

ن هاديالديوانية سهام هادياحمد عبدالحسي 

جواده كاظمعلي عبيد صاللالديوانية

بتول عبدالستاروئام عبداالمي  حمزهالديوانية

عطيه عطبطاهر خماط غالبالديوانية

يحسن عبدالكاظم ابراهيمالديوانية
فطومه منجن

ن حسب هدادالديوانية جدعه جي عبدالحسي 

جواده كاظمحسن كاظم حويشالديوانية

ساميه محسنعلي حسن رهيفالديوانية

حليمه عشعوشماهر عبداالمي  حمدالديوانية

بسعاد عاكولامجد رياض مشكورالديوانية

حبابه شعيوطجواد حسن نارصالديوانية

فوزيه داخلنديم عادل شنانالديوانية

نالديوانية نجميه يوسفاحمد محمد حسي 

ريمه حبيبمحمد جفات رحيمالديوانية

دخيله نجممحمد منديل فرحانالديوانية

ي كريمالديوانية
سكينه حتيويحيدر شمجن

نالديوانية شعبيه لفتهوليد محسن حسي 

نعباس عبيد حمداويالديوانية غاليه حسي 

سعديه جاسمقيس سالم حمزهالديوانية

نجيحه دخيلمالك هاشم جابرالديوانية

نجاه هادياسامه عبدالكريم عبدهللاالديوانية

نجيه عبدعمار حاكم كاظمالديوانية



محيله عبيدنذير ناهي متعبالديوانية

حمزيه حسنصالح مهدي دواسالديوانية

قسمه اجبي مسلم جبار حمزهالديوانية

غام محمد كاظمالديوانية غنيمه عالويرصن

فاطمه عبدالجياصيل عبداالمي  حمودالديوانية

شهيه حمداحمد رصي    ع كمازالديوانية

وفاء قطرانعباس فاضل عباسالديوانية

سعيده خلفماهر فاضل سواديالديوانية

سالمه عبدرياض جاسم جي الديوانية

نالديوانية نزله رجابحيدر ساجت حسي 

يالديوانية ماجده كاظمفاهم كريم دب 

عنايه نارصمحمد كاظم صاحبالديوانية

جميله زنيجححكيم نعمان عزيزالديوانية

فهيمه عبدالسادهجاسم كريم زغي الديوانية

صبيحه غيدانرائد حسن عبدالحمزهالديوانية

ليل كاظممحمد يحب  عليالديوانية

رجوه كويرمحمود غانم محمدالديوانية

يسعد حمزه مظلومالديوانية نسيه هليب 

نصادق رياض مطرالديوانية عطيه حسي 

ليه مدلولكريم عبد نغماشالديوانية

 جاليالديوانية
ن كريمه نارصعدنان حسي 

بهيه عبودحمزه عبدالجاسم عليالديوانية

هيفاء سلطاناحمد لفته كاظمالديوانية

هناء عليمثبن رعد قاسمالديوانية

نفاروق فائز شفيقالديوانية ناديه حسي 

صالحه شطباحمد كاظم عبدالديوانية

فميثم حمزه جي الديوانية ندمه رسر

نعيمه غضيهعمران جرو رسحانالديوانية

شنه كاظمصالح عبدالحسن عبدالرضاالديوانية

يالديوانية
حليمه زعيبلكرار صابر صجن

سعديه منشدجاسم محمد حسنالديوانية

ن فري    خالديوانية خرمه كاطعاحمد حسي 



رحمه سلمانمطلك قاسم اعنادالديوانية

هاشميه رسحانعباس محمد هاشمالديوانية

رسميه فرحانيونس جواد كاظمالديوانية

نضال ناظمسالم حمادي يارسالديوانية

سهامه مرزهمحمد حسن عليالديوانية

ايمان هاديغيث كريم جلوبالديوانية

ورده حسنرسول محمد رابحالديوانية

سعديه عبدهللامرتضن ليلو حمزهالديوانية

زهره جالبمصطفن عدنان نجمالديوانية

غنيه مجليحكيم رائد عجميالديوانية

ن كريم عبداالمي الديوانية نحسي  حليمه حسي 

لويه عبدناطق عبد عبودالديوانية

وحيده ترفاسماعيل ثجيل عبدالديوانية

حمزيه مطرثامر ورش فنوخالديوانية

نجيه خرباطرعد نوير عاضيالديوانية

حمزيه عبيسقاسم حسن جابرالديوانية

نالديوانية حسن علي عبدالحسي 
ن يزي حسي 

ى عيدانعبدهللا صباح حامدالديوانية بشر

نحيدر قاسم عبداالمي الديوانية عبله حسي 

يعلي جي  عباسالديوانية
مناره راضن

هناء كريمحمزه ناهي متعبالديوانية

ننجم عبد مصعبالديوانية ورده حسي 

يالديوانية قسمه محسنصباح حسن راج 

نرائد كريم رسنالديوانية نعيمه عبدالحسي 

ركيه جهاديمراد هبان عبدالديوانية

ي كريمشالديوانية
نسمه حزاممحمد راضن

زهره محمدزيد حميد علوانالديوانية

فضيله عيدانفالح جاهل كرديالديوانية

يه ظاهرعبدالساده عايد كاظمالديوانية مي 

نحارس حمادي عاجلالديوانية نرصه عبدالحسي 

لميعه ضايفنعيم عبدعلي عبدالديوانية

زهره دغيمحيدر تكليف عبيدالديوانية



كريمه كاظمصالح مهدي عليالديوانية

ن عبدالديوانية ى عويدحيدر حسي  بشر

مطره مسيديحاحمد عبدالزهره بتورالديوانية

يحمود عبد هاديالديوانية
قبيله شمجن

يالديوانية
همحمد قابل حسوبن فضليه رسر

امل لفتهاحمد صالح تايهالديوانية

صبيحه هاديعلي حسن منوالديوانية

خمسه سلطانحمزه حاكم حسنالديوانية

ميحانه مضيعفعبدالعباس جندي حليلالديوانية

خلوده جنديمحمد عبدالساده عكضالديوانية

سليمه جبارعماد عبدالكاظم حسنالديوانية

نزي  هه يوسفعلي كوير عبيدالديوانية

حنان بشي عباس مجبل مشكورالديوانية

ساميه سمي امي  رمضان جعفرالديوانية

كونه كاظمسامر سمي  محسنالديوانية

حسنه زكانناظم عسل كصي الديوانية

نالديوانية عدوله جفاتوليد سعيد حسي 

دالل جالبمهدي مصيب غالمالديوانية

فله كريمحيدر نون عبدالديوانية

عجيبه شهادعباس نعمه جاسمالديوانية

سليمه عبدمحمد صالح مشنفالديوانية

سعديه كشيشحيدر حسن نارصالديوانية

يمخلد عباس درويشالديوانية
فوزيه منجن

زهره جويدصاحب مهدي كاظمالديوانية

حسنيه امانهسالم كاظم بيدهالديوانية

مريم جاسماحسان جواد كاظمالديوانية

ام ناهي كاظمفاضل عبدالزهره جيادالديوانية

نرياض وناس بعيويالديوانية صبيحه محي 

بهجه ادريسجواد كاظم عبدالرضاالديوانية

مكدر سمي صالح غازي فالحالديوانية

ساهره عسكرعلي مالك رحيمالديوانية

غبينه عبداالمي فيصل نور منشدالديوانية



ساجده نعاسفراس نعمه جحيلالديوانية

عدويه فاضلرائد حسن كاظمالديوانية

نرصه جاسمجهاد فاهم فنيخالديوانية

نالديوانية فطيمه طعمهعلي نارص عبدالحسي 

جميله خضي فاضل عبدعلي كهيلالديوانية

نعالء يوسف هلوسالديوانية احالم عبدالحسي 

نوره ساجتنايف عذاب جبارالديوانية

نالديوانية ه هاشمقاسم مدحه ياسي  سمي 

فليحه يونسكرار علي هاديالديوانية

جكثومه طعمهعلي بزون خليفالديوانية

يه كودغالي جيثوم ضاريالديوانية خي 

فليحه كريماحمد حسن عبدهللاالديوانية

دنيا صبارسجاد عايد حمزهالديوانية

هديه متعبامي  كريم موشالديوانية

تسيار دحدوحمسلم قيس جاسمالديوانية

عجميه عيارنزار محسن خرعوبالديوانية

زعيله صليخمحمد ميثم فاهمالديوانية

فطومه مصحبحمزه محمد عليالديوانية

مصيبه طاللبشي  حاتم عبهولالديوانية

منال سعدونمهدي حميد عليالديوانية

زنوبه نارصحسن جبي  حنونالديوانية

سهام عبدخضي  عباس وشيحالديوانية

ي غاليالديوانية
فلكه خنيابمجيل حسوبن

ن ظاهرالديوانية رضيه ضايفمرتضن حسي 

موشيه موجدوسام راشد جي الديوانية

امل جالبمهند عداي خلخالالديوانية

نديمه عبيدحيدر علوان فاضلالديوانية

نالديوانية انتظار رحيمقاسم حمودي حسي 

زينب نجمامي  حسن عبيدالديوانية

ن سنيدالديوانية يليث حسي 
ارساء فابن

هاشميه كاظمهاتف حسن محمدالديوانية

نالديوانية جنان محسنمسلم ناظم حسي 



سعيده جاسمموش فرج عذيبالديوانية

عالهن شنانمنتظر مهدي عبيدالديوانية

ن فيصل داللالديوانية ورده حسنفير

علي حافظ كاملالديوانية
ن سكينه عبدالحسي 

رساله عبدعليساري جليل عبدالديوانية

هديه حسنعالء هربود يتيمالديوانية

ه حمزهمهدي جابر هاشمالديوانية سمي 

سلوى رحمنحيدر عبداالمي  تايهالديوانية

ي كيطانالديوانية
يعباس ثابن

تينه ويفن

ن كاظمالديوانية خزيه ناطورمحمد حسي 

ن جليل خليبصالديوانية رزيقه داخلحسي 

سليمه عليويحيدر عبيد محمدالديوانية

قسمه دوي    جحمزه شاكر علكالديوانية

وحيده عباسعلي حسن عليالديوانية

رفعه سبهانكاظم جميل عذابالديوانية

وحيده غشاوياحمد كاظم ثجيلالديوانية

ن شالكه واجدالديوانية يحهحسي  يه ابورسر خي 

ثمينه عبدعبدالكاظم جواد كاظمالديوانية

امل كريمصادق حسن مشجلالديوانية

نعبدهللا كريم محمدالديوانية وحيده ياسي 

كلثوم لطيفمهدي صاحب عليالديوانية

ن ردامالديوانية فطيمه سطامخلف حسي 

امل فالحوسام فوزي عبدالسادهالديوانية

جوري موشعمار موش ابوشنهالديوانية

وجده عبدحيدر عبد عليالديوانية

احالم خضي علي فاهم جوادالديوانية

زهره ارضيويعباس فاضل مراحالديوانية

ن دايخالديوانية رجاء عدنانعلي حسي 

دله رسابداخل مطر سهرالديوانية

لميعه عايزمحمد عبدالزهره بديويالديوانية

رنا كاظمعلي نعمان كريمالديوانية

كاظميه عبدعليرسل فاضل عباسالديوانية



ن عبدالديوانية هنوه موشميثم حسي 

نالديوانية نجيحه يوسفاديب محمد حسي 

جميله ابو عمشهامي  فاضل نغماشالديوانية

ن جي الديوانية حليمه عبدعالء حسي 

ن مظلومالديوانية نزيله محمدعماد عبدالحسي 

تركيه غضبانحسن نجم ثجيلالديوانية

نعيمه نارصجاسم ناظم ناهيالديوانية

حميده جاسمعالء عوده خضي الديوانية

نالديوانية هناء نارصعلي احمد امي 

ربيعه كريمفليح حسن مظلومالديوانية

ربيعه كريمتكليف حسن مظلومالديوانية

كريمه محسناحمد جابر شكرالديوانية

عدويه صالحغزوان موجد شعالنالديوانية

حياه كاظمبهاء عويد مظلومالديوانية

 علي جبارالديوانية
سهيله غازيمصطفن

ينديم عبدالعباس عودهالديوانية
سوله راضن

نجيحه كاظمزينه جواد كاظمالديوانية

حظيه حمزهعبدهللا شاكر كاظمالديوانية

ن عطيهالديوانية كريمه نعيمعالء حسي 

افطيم اجويرمحسن مطر زركالديوانية

جميله عزيزسالم فالح مهديالديوانية

ن عالجالديوانية زهره رهيفمبارك غبي 

سعيده عبداليمهسالم عطاهلل جبي الديوانية

نجمه كاظممحمد عبدالحمزه بدرالديوانية

زينه نارصدفار مطر عبيدالديوانية

نالديوانية عطيه حنونمجبل زغي  عبدالحسي 

هديه ثجيلعلي خضي  جوانالديوانية

كظيمه حبطغانم فاضل دهيمالديوانية

ازهار شالكهرسالن يعقوب كاظمالديوانية

ن شاكرالديوانية ابتسام سعيدوسام ياسي 

ن جودهالديوانية حنينه سلمانعلي حسي 

فخريه جابرعالء كاصد جيادالديوانية



نالديوانية صبيحه عبدعباس رحيم حسي 

سعديه موشعلي احسان حاتمالديوانية

جميله عبدالهاديمرتضن جايش ابراهيمالديوانية

حميده نويرعلي عبدطالب جاسمالديوانية

نالديوانية وحيده عليويعلي نارص حسي 

شكريه رسحانحوراء ضافر مهديالديوانية

انالديوانية ن ظاهر جي  سليمه شويرحسي 

ن صاحب طاهرالديوانية زهره نجمحسي 

نوفه عباسعلي فاضل علوانالديوانية

يه عبيدجميل مياح فردالديوانية جي 

سنيه نعمهاحمد نعيم جاسمالديوانية

جميله عبدالحمزهعلي كريم جاسمالديوانية

ي عاشور سالمالديوانية شهربان هاشمخي 

يالديوانية
اغنيه عبدباسم كاطع ماضن

منديله عكلهمهند عبدهللا شميلالديوانية

ن بعيويالديوانية صبيحه جليلاحمد حسي 

شكريه عيدانمحمد سعيد ابوهودهالديوانية

ناهده صادقعالء احمد هاديالديوانية

ن جي الديوانية رهيه نعيمهعبدهللا حسي 

نمصطفن محمد مطشرالديوانية رحاب شاهي 

وزيره حسنحيدر عبدالرضا خادمالديوانية

فليحه عبدلفته رحيم لفتهالديوانية

ناحمد قاسم انعاسالديوانية ه حسي  سمي 

وزيره عباديعباس كامل عبدالديوانية

سليمه عليويمسلم تركي عبيدالديوانية

ي محيسنالديوانية
وحيده مليوخقائد راضن

نمشكور شالكه جبارالديوانية زهره حسي 

يشى شعيوطعالء محمد حواسالديوانية

نمحمد جواد كاظمالديوانية حسيبه حسي 

نجمه ابراهيماسماء عبدهللا مكيالديوانية

فوزيه محانمحمد ظاهر حبيبالديوانية

نعيمه عليسجاد جبار فرحانالديوانية



نعيمه عليحسن جبار فرحلنالديوانية

ي عبدالرضا كاطعالديوانية
ي جاسمهابن

ن
كاف

سعديه جابرسجاد جليل عودهالديوانية

نسجاد حمزه حميدالديوانية ايمان عبدالحسي 

خميسه تواليرحيم زايد جابرالديوانية

غنيه جاسمحيدر جابر جيجانالديوانية

ن منصورالديوانية نحسن حسي  نهيده حسي 

نمخلص غانم عبدالزهرهالديوانية مائده عبدالحسي 

فاضل مكي صاحبالديوانية
ن سناء حسي 

ن كاظمالديوانية علي حسي 
ن يه حسي  خي 

عوبه سواديساجد العبجلي رسداحالديوانية

صبيحه عبدنبيل حمزه كريمالديوانية

ى خلفعبدالرحمن سعد عبدالديوانية بشر

زهره مجيرعد كريم عايشالديوانية

يالديوانية اتمامه عيدانمجيد حنش ناج 

كواكب طالبسجاد حامد عبدالعباسالديوانية

يه ذاجرعلي بادي مرعيدالديوانية خي 

بلقيس محمداحمد رحمن عبدالسادهالديوانية

رحيمه عيىسمحمود مهدي كليلالديوانية

نعيمه حمزهعلي وليد شاكرالديوانية

خديجه خلفوسام كريم يونسالديوانية

بسيه ذيابعلي كريم عجهالديوانية

فاطمه فاهمسجاد علي ناعمالديوانية

فخريه كعمشهاب فليح حسنالديوانية

 علي جوادالديوانية
ن فاطمه محمدحسي 

بدريه عليجابر محسن ربيجالديوانية

تسواهن مطرناظم تركي زماطالديوانية

حياه كاظمعلي عبدالمحسن ظاهرالديوانية

نالديوانية حمره جابرحيدر سعيد حسي 

اس نعيم جيادالديوانية سعديه شناوهني 

فخريه عباسكاظم سلبوح ثجيلالديوانية

هيلو عودهمحمد عويد كاظمالديوانية



سلم جابرعلي صباح حسنالديوانية

ن فاضل حمودالديوانية يمعير
سليمه راضن

سعديه كزكوزعلي ناظم عبيدالديوانية

 عليالديوانية
ن حمزيه جبليارس حسي 

فري خادمموش عبدعلي موازيالديوانية

جواهر ظاهرمرتطن سعدون رمانالديوانية

زياده كناويعقيل كريم كاظمالديوانية

نسلمان مانع صاللالديوانية عزه حسي 

يالديوانية
فطيمه سواديعباس عيىس حصيبن

حليمه عطيهسلمان عبدالزهره عودهالديوانية

نجاه مهديلواء فرحان يارسالديوانية

سعديه ليلوغزوان جاسم حسنالديوانية

نداء شعيلاحمد عبدالرضا عبدعليالديوانية

ن عودهالديوانية جميله خزينارص حسي 

وحيده مديحمحمد مطشر كاظمالديوانية

حكيمه جي قاسم محمد حلوالديوانية

قبيله تركيوليد معضد عبدالجيالديوانية

ن كشاشالديوانية سعديه جاسمعالء حسي 

كميله رحممصطفن غانم جبارالديوانية

سهام كاملعلي محمد علكمالديوانية

نالديوانية كوثر راوياوميد صالح محمد امي 

 عليالديوانية
ن خرمه حمزهمنصور حسي 

قسمه لفتهمحمد جاسم حماديالديوانية

ن طاهر محمدالديوانية حميده زغي حسي 

عزيزه مالكمرتضن عباس نونالديوانية

فائزه حميدحسام مسلم حمزهالديوانية

هيام جوادكرم نجاح صادقالديوانية

ي عودهاحمد حامد حسنالديوانية
ن
كاف

بدريه عبدالسادهمحمد جواد كاظمالديوانية

فخريه دحامباسم نعاس عتيويالديوانية

نالديوانية نقليه عبدهللاسعد ناجح حسي 

فرهه عبدهللاعارف كشاش حمدالديوانية



فاطمه جاسممحمد عبدالمحسن محمدالديوانية

حثوه ثويلسلمان عبدعون بازولالديوانية

يه عليرياض سلمان بروالديوانية خي 

رباب مهديامي  صي  عبدالديوانية

نعيمه تايهلقاء عباس مرزوكالديوانية

جنان عبدميار مصطفن لطيفالديوانية

نعباس فليح جي الديوانية نجيحه عبدالحسي 

حليمه عبدساره حداوي جايشالديوانية

نالديوانية بدريه جفاتاحمد فاهم حسي 

نمثال فالح جمعهالديوانية انوار حسي 

جميله عبددالل جواد كاظمالديوانية

نعيمه منشدحيدر شاكر عبدعونالديوانية

نظيمه صايغمهند رياض دهشالديوانية

عليه عبدقاسم جي  تومانالديوانية

يالديوانية
سليمه حسنهاشم حمزه شمجن

نضال جاليحيدر عباس محيسنالديوانية

حياه هاديمحمد عاشور كاظمالديوانية

راسمه محمداحمد هشام كاظمالديوانية

فرحه هنديعبيد جبار اسماعيلالديوانية

معصومه حسناحمد يحب  عباسالديوانية

نجيه مشعانرزاق اسماعيل حسنالديوانية

ن عبدالديوانية غنيه نارصحيدر حسي 

قبيله وحيدحيدر جاسم هذلالديوانية

امينه حسونمحمد كريم جوادالديوانية

فوزيه جابركرار كاظم محسنالديوانية

ايه شبانهعلي يحب  حلواصالديوانية

ناحمد هاشم شناوهالديوانية بتول حسي 

حمديه صالحليث ستار فليحالديوانية

نجاه جبي مقداد حسن عبيدالديوانية

سهام قاسمعباس هادي جوادالديوانية

ن حمودالديوانية نجمه عبودعلي حسي 

ن عبدهللاالديوانية دوخه طهمازمالك عبدالحسي 



ساجده تركيرياض عبد سميجالديوانية

 جبار غاليالديوانية
ن عطيه كدرعبدالحسي 

كميله كزارمحمد جميل حسونالديوانية

كاظميه حمزهعدي كاظم مجيدالديوانية

ن تومان عبدالديوانية هالله حسنحسي 

احريبه اغريبخالد اعذيب سمورالديوانية

سعاد جميلمحمد جاسم شناوهالديوانية

حسيبه كلفمسار فالح هاديالديوانية

ه جياداياد جواد وداعهالديوانية امي 

حمزيه ركباناحمد طعمه حيوانالديوانية

نجاه كاظمعلي محسن عويدالديوانية

حميه نايفشاكر عواد شدهانالديوانية

يجاسم محمد عايشالديوانية
نهله هابن

نجاه حمودمرتضن جارهللا فرعونالديوانية

وسيله عبدعليثائر جابر عبدالديوانية

امريكا جخمرصالح عبيد كاظمالديوانية

مرفت ابراهيماحمد عادل عليالديوانية

لمياء زايرمروان هادي عبدالكاظمالديوانية

كظيمه صي جاسم محمد عبدالديوانية

نالديوانية بيده كلفلطيف فضيل عبدالحسي 

هللا عيىسالديوانية حسنه نارصعدنان خي 

ميعاد جابرعلي عدنان سلوميالديوانية

ناهده جاسمعبيس فالح حسنالديوانية

افتخار بدرمحمد نور زغي الديوانية

ن بدر قصادالديوانية فضيله خلفحسي 

غازيه عبدمسلم حسن جودهالديوانية

كظيمه دعاجنعيم عبدالزهره جاسمالديوانية

نايه مؤيد حمزهالديوانية مبن عبدالحسي 

التفات نوماسمحمد عبدالرضا هاديالديوانية

صبيحه عاشورامي  عبيد جوادالديوانية

هدايه عبدنوراسعد جاسم محمدالديوانية

كظيمه مطرودرعد داود كلفالديوانية



ي عباسالديوانية جنديه هاللامل عريب 

نالديوانية نجيه صدامحكمت عبدالجبار حسي 

صبيحه حمزهحليم عباس جاسمالديوانية

نالديوانية غزاله لطيفنعمه وحيد حسي 

نالديوانية امل مدلولوليد شاكر حسي 

ه شاكرجعفر حمزه سلمانالديوانية امي 

فضيله محسنجاسم كريم محمودالديوانية

لمياء كاظمكرار حيدر نوحانالديوانية

حمزيه حكاشكرار غازي نويرالديوانية

هناء عبدالرضاعبدالحميد عباس جبي الديوانية

يه هاديعباس حمد سلمانالديوانية صي 

رزيقه نارصايوب صبيح بزونالديوانية

فطيمه عبيدجالل كامل عبيدالديوانية

نحيدر حميد كاظمالديوانية كريمه حسي 

سعديه جبارمهند عبدمحمد جاسمالديوانية

 عليالديوانية
ن فاطمه عوادكرار حسي 

اشهيه هواشفاخر نجم ارويعيالديوانية

كاظميه خرنوبباسم صالح شناوهالديوانية

يه شعالنقاسم حسن جفاتالديوانية خي 

هديه عبدهللااحمد عاضي هويديالديوانية

فوزيه حلواصحسن وحيد مجيالديوانية

كريمه معيلوعباس شايع سحورالديوانية

ه سلمانمحمد خليل واليالديوانية مني 

ساهره دربرائد عبدالكاظم ابوطليشهالديوانية

ن عبدالرضاالديوانية نوريه جعفرحكيم شني 

 عبدالساده تركيالديوانية
نقليه عودهمرتضن

رحيمه داخلشاكر حمزه عبدالرضاالديوانية

نالديوانية خلود كاملعباس محمد حسي 

قبيله نومانرائد علي عباسالديوانية

حوري خشانرزاق جواد كاظمالديوانية

شنجاره فاضلعلي صالح محمدالديوانية

زهره رحيموسام هادي جي الديوانية



اربيعه محلعقيل حليم شنشونالديوانية

ي عودهالديوانية
نهيه جودهحسن ناشر

شعواطه شياعمهديه عسكر جاسبالديوانية

عليه يوسفرواء عويد هاشمالديوانية

يه محمدصالح كامل مزهرالديوانية صي 

خديجه شاكررضا محمد طالبالديوانية

ي سلطانالديوانية
ر
ف بدريه حميديباسم رسر

نحازم عواد نورالديوانية ى حسي  بشر

نعيمه غاليسالم شاكر كاظمالديوانية

صالحه جدعانجاسم عبدهللا ذيابالديوانية

حليمه روكانغزوان سالم عودهالديوانية

نهايه عبدالخالقزيدوان عالوي محسنالديوانية

كفايه موجدجاسم كاظم جاسمالديوانية

غنيه خضي هدهود عزاره دوهانالديوانية

كميله حسنحميده كامل عطيهالديوانية

كاظميه سعدحيدر عبدالكاظم شمرانالديوانية

سهامه محيويعواد سعد كاظمالديوانية

باسمه حمزهباسم توفيق حمزهالديوانية

سليمه خضي امي  رياض سليمالديوانية

رسميه عبدصباح حسن كاظمالديوانية

ن تايهالديوانية امتحان كتابمهند حسي 

ينعيم ليطه محمدالديوانية
ترجيه شابن

كرحه شياعحسن جعميل ضايعالديوانية

نمطشر اضحوي يوسفالديوانية خونده حسي 

 علي محمدالديوانية
ن عليه نغماشحسي 

فاطمه غاليكرار كاظم كاطعالديوانية

ناهده هاديكرار عبدالعل كاظمالديوانية

ي بدرالديوانية
صبيحه جي قاسم راضن

ليل ريكانسيف علي غلوهالديوانية

نناظم داخل عبدالحسنالديوانية حمزيه عبدالحسي 

ايمان جابروسام فاهم غاليالديوانية

وفيه وحيدصادق علوان يوسفالديوانية



ه عبدعلياحمد غازي مالكالديوانية جي 

ساميه سماويحسن عبدالساده عبدزيدالديوانية

ضويه داودحيدر كاظم بعيويالديوانية

ن صابر جابرالديوانية امل كريمحسي 

يالديوانية يشى شياعجالل صادق ناج 

ثمينه عوادجاسم محمد جبي الديوانية

نالديوانية فضيله كاظمعباس عداي حسي 

ن محمدالديوانية ن طعي  ه فرهودحسي  بحي 

رضيه سهلحامد خضي  زغي الديوانية

حمده ظاهرحيدر حاشوش كانصالديوانية

خميسه محمداسعد كطوف عاجلالديوانية

عزيزه عنادسيف علي حاتمالديوانية

نظيمه رحمانصادق قاسم عبدالديوانية

نجيحه ردامامي  داخل خضي الديوانية

نديمه عبدعونوسام سعدون جاسمالديوانية

فردوس جوديعلي جمال عجميالديوانية

حمديه صالحميثم حسن جاسمالديوانية

رحيمه كريممحمد عبدالكاظم جي الديوانية

ن صاحبالديوانية نصدام عبدالحسي  ه شاهي 
هير

قسمه عبيسهشام زعال جبارالديوانية

صيته نايفجليل شالكه عبيدالديوانية

يازهر غازي مالكالديوانية
ن
زهره عوف

يه جبارعبدهللا جفات صبارالديوانية صي 

نالديوانية فضيله شنونجواد عبدالكاظم عبدالحسي 

وداد جاسمحيدر عبداالمي  مشاريالديوانية

يالديوانية
عكيله جالبفاضل عزيز حصيبن

نالديوانية كنوه عكموشجفات ناجح حسي 

نعماد مانع صاللالديوانية عزه حسي 

نعباس علي كاظمالديوانية حكيمه عبدالحسي 

كفايه داخلمهدي جميل فاضلالديوانية

وسيله تايهصفاء اكرم عبدهللاالديوانية

نالديوانية حبيبه عبودعقيل حسن حسي 



زهره مزعلحيدر فاضل ثامرالديوانية

فهيده طاللهادي جي  خضي الديوانية

وحيده عبدعليجبار عباس عبدالديوانية

نصادق حسن مزهرالديوانية فاطمه حسي 

قسمه جواداياد قاسم بطيخالديوانية

نوريه سعدمصطفن صباح عيىسالديوانية

يه مسي عالء يحب  فهدالديوانية خي 

تسواهن سواديعبداالمي  فهد عوادالديوانية

بسهن دايممرتضن حبيب راهيالديوانية

يالديوانية جنديه نعمهعالء نعيم ناج 

نوسام حاتم علوانالديوانية كميله عبدالحسي 

ارتفاع عباسفيصل حياوي جالبالديوانية

سعيده حمودوعد عبدالزهره سميسمالديوانية

سويده حديداننعيم سوادي عبدالسادهالديوانية

زينب عجهبهاء الدين علي لكلوكالديوانية

مشتهايه عليويناظم علي عجميالديوانية

امل محسنسالم عواد راجحالديوانية

بهيه جوادمرتضن جندي عمرانالديوانية

عليه جابربشار ثامر ساجتالديوانية

روطه جي سعد جميل عردالديوانية

حميده حسانزمان ناظم همري    عالديوانية

سهمه هاروناسماعيل شناوه ثجيلالديوانية

ن جابرالديوانية نجميل حسي  فهيمه حسي 

نعيمه مهدينهاد حامد جي الديوانية

قبيله جالبحسن ممدوح شحمالديوانية

ن سالمالديوانية سالمه مطي عالء حسي 

سعديه عبدحمزه عبدالزهره عبدزيدالديوانية

قسمه عاضيماجد بلبول مجولالديوانية

حدهن بجايعايد حمد مشايالديوانية

ساجده كاظمعلي فاهم محمدالديوانية

بتول امحالتحرير صاحب جروالديوانية

نالديوانية ن ياسي  قوه كريمبهاء حسي 



نجيحه حسننعيم شاكر عبوديالديوانية

فوزيه شاكركرار راهي جابرالديوانية

صباح بخيتسالم خضي  عباسالديوانية

خالده كاملمحمد فاضل حبيبالديوانية

كاظميه زغي حيدر محمد عبدالرضاالديوانية

امينه رزجسعد عدنان خامانالديوانية

ربيعه حسنسلمان عوان سلمانالديوانية

كريمه جهاديشنشول نوار محمدالديوانية

صبيحه نارصعقيل جمعه عباسالديوانية

حوري فهدخشان عمران عبدالديوانية

ملكه عيساويجليل حسن موشالديوانية

ن احمد سواديالديوانية سعوديه محمدحسي 

رحمه سلمانمحمد قاسم اعنادالديوانية

نهيه جي حمزه هالل عطيهالديوانية

نالديوانية نهايه عبيدحيدر عبادي حسي 

رزيقه جفطغيث فرحان كريمالديوانية

رسميه محمدمروان حامد رسحانالديوانية

طلبه نجمقاسم عبدالرضا بوي  ههالديوانية

سكينه حياويغفران نعمان عبدالديوانية

رشكه لعيصمنصور هالل عبدعليالديوانية

سعيده حمودسامي عبدالزهره سميسمالديوانية

ه فاضلعباس تركي عطيهالديوانية امي 

هيفاء غازيعلي عماد حسونالديوانية

يالديوانية بسيهي محمدحكمت حسن جي 

نعيمه راشدمثبن نجم عبدالديوانية

هيام عليويمصطفن سعد موشالديوانية

غنيه عبيسعبدالرضا مالزم رحيمالديوانية

ساميه عبدالزهرهاحمد عدنان محمدالديوانية

حكيمه كاظممحمد قاسم كصادالديوانية

قنديله حسنرهيف عجه جهاديالديوانية

ه فرحانعلي عبدالكاظم عبدالصاحبالديوانية سمي 

فهيمه يارسمحمد هناوي خزيمالديوانية



حياه كاظمعبدالحميد كريم محمدالديوانية

راجحه جوادخضي  ليلو جدعانالديوانية

عطيه مجهولناظم عباس عطيهالديوانية

 علي عبدالديوانية
ن سليمه عكموشحسي 

حنان حسنكرار حيدر عباسالديوانية

ن حميد عباسالديوانية مليحه كاظمتحسي 

رويه عبدالكاظممجي مجاري عبدالديوانية

بسيه ذيابكرار كريم عجهالديوانية

نالديوانية ن رسحان عبدالحسي  حميده عبدهللاامي 

ن عشويالديوانية صبيحه سلمانحاكم حسي 

قسمه سلمانحسن محمد فزي    عالديوانية

وسيله عبيدعبدالعالي محمد عبدهللاالديوانية

ام الزين سندالحميد عبدالحمزه عطيهالديوانية

كوكه محمدحيدر علي متعبالديوانية

صفيه عيدانعباس مديح عبدالديوانية

صبحه فنغشفهد علوان حمودالديوانية

نعامر شوكه مهدولالديوانية وثيقه حسي 

كريمه صاحبعالء احمد كاتبالديوانية

مكدر سمي فيصل غازي فالحالديوانية

يالديوانية
بحريه منديلبشار حاتم رويضن

رفعت غالم رضااحمد محمد سدخانالديوانية

هديه راهيباسم شاكر بدنالديوانية

برهي دحامسعد عبدالزهره خضي الديوانية

بدريه محيسنستار اجبي  امعيوفالديوانية

كظيمه عبيداحمد كاظم موشالديوانية

ايمان تركياكرم محمد كريمالديوانية

نهرين محسنحسن عدنان عادلالديوانية

حسنه عبدعليسعيد خطار كاظمالديوانية

ي جي الديوانية
ليل عبدعبدهللا راضن

هديه عيىستومان حنون سمي الديوانية

فاطمه شبوطكرار رياض مدلولالديوانية

ه سواديقاسم نارص كاظمالديوانية فخي 



نهله حسنمحمد بدر خضي الديوانية

نالديوانية رحيمه كزاررحيم عبدهللا عبدالحسي 

فوزيه كاظموسام جابر عوادالديوانية

نجاه كريمفاضل علي تايهالديوانية

وحيده عطشانعبدهللا صاحب مجهولالديوانية

سليمه عباساسعد عبد كاظمالديوانية

سعديه ظاهروسام فيصل غازيالديوانية

كريمه رخيتقضي عبد كرديالديوانية

سكينه وحيدصالح محمد عليالديوانية

سهام مالكحامد غانم حاكمالديوانية

حسنه جلوبفؤاد عيىس دخيلالديوانية

سليمه جهاديحيدر ثجيل احيمدالديوانية

قسمه مليكاحمد جعفر كاظمالديوانية

شكحه معيوفعلي عجيل عوادالديوانية

حياه كاملمالك علي جاسمالديوانية

طويره فرحانحسن عويد عصوادالديوانية

جازيه شوانعوده خطار دوالبالديوانية

علي كاظم حسونالديوانية
ن ساهره حسي 

ي جي الديوانية
نحسن شمجن نمره حسي 

يالديوانية
حكمه فاهمسجاد فري    ح منفن

فوزيه خضي صفاء جواد كاظمالديوانية

حميده محيسنزيد مسلم جعفرالديوانية

هيفاء محسنعلي صاحب مجيدالديوانية

سعديه شعالننبيل فهد عثمانالديوانية

خلود حميداحمد جواد عبدالكاظمالديوانية

هميله غازيعبدالخالق مانع سايبالديوانية

منيفه شايشصالح محمد زهيانالديوانية

الميه واويكاظم محسن دفارالديوانية

ن جبارالديوانية رحيمه عبدامي  حسي 

 عبدعليالديوانية
ن امريكه عليويحمزه حسي 

امل عبدزيدزيد فاهم كاظمالديوانية

كرماشه حسنطارق تركي فرهودالديوانية



عجيبه عبدصالح حسن عطيهالديوانية

يالديوانية
بسهن حمزهقاسم كاظم ارويضن

حميده طالبحاتم عبدالكريم جابرالديوانية

بدعه عبدالكاظميوسف سلمان حلواصالديوانية

نعدنان عجيل نعاسالديوانية كلثومه حسي 

ن فارس سعدونالديوانية ى طعيمهحسي  بشر

نالديوانية زينب جي زيد حيدر حسي 

سهام طالبعامر مراد عبدزيدالديوانية

ن علوانالديوانية فطيمه كاظمعلي حسي 

جميله درويشجابر طارش حمودالديوانية

ن طهمازالديوانية شكريه درويشمحمد حسي 

غاليه شالكهمرتضن هديب كريمالديوانية

فاطمه تركيمشعل داخل عبدالواحدالديوانية

واجد عبيدنشمي دغيم شجايالديوانية

يه جميلمحمد عبدالرضا كاظمالديوانية خي 

صالحه اليجصفاء عباس عبدالحسنالديوانية

يالديوانية
حميده مجيدحوراء جدوع هابن

جابيه شاللناجح مهدي عبدالديوانية

فوزيه هاشممحمد جاهل دحيدحالديوانية

يه عالجصالح ليلو عباسالديوانية صي 

يالديوانية
سعديه حمزهمنتظر جبار هابن

ي عصوادماجد حسن عنادالديوانية
ن
كاف

فليحه فرهوديوسف هادي عودهالديوانية

ساهره كريمرسمد عبدالمهدي عبدالديوانية

نالديوانية حمزيه غضبانوسام حيدر عبدالحسي 

فاطمه جاسمضياء كريم عزوزالديوانية

ورده محمدكفاح عباس اعذافهالديوانية

فضيله كاظمرسول مسلم عبدعونالديوانية

قسمه عبدعلي هويدي طعمهالديوانية

ه عبيدقيس صالح دعبولالديوانية امي 

يالديوانية
ن نارص حسابن حسي 

غافله شنيير

نجيحه جمعهمسلم محسن ماجدالديوانية



كاظميه هوانعلي كاظم شاللالديوانية

نجيه كريمقاسم عبد كاظمالديوانية

فوزيه غافلمحمد علي زغي الديوانية

ي كاظممحسن علي صاحبالديوانية
ن
كاف

حمديه حاتممصطفن عبدهللا عبدالعباسالديوانية

ن رائد خالدالديوانية هيام عبدالسادهحسي 

ن فاضلالديوانية صالحه هاشمحمزه معي 

نعدنان بهلول خماطالديوانية بهيه ياسي 

سهله جابربشي  كاظم خليبصالديوانية

صبيحه دخيلاحمد ابراهيم امي الديوانية

هديه هويشحيدر ناظم جودهالديوانية

برقيه عميدسعدون عواد حمزهالديوانية

طشاره كساراياد موحان بشارالديوانية

سعاد وحيدسمي  غازي عبدالديوانية

رفعه غفلهعلي ابو تايه محسنالديوانية

دخيله عبدمحمد سالم فضالهالديوانية

عيده كاظماحمد مردان عبدالسادهالديوانية

ايناس عليامي  حسن كاظمالديوانية

عذبه حسنخالد حويت شاللالديوانية

نسوم عباسسلمان تكليف عبدهللاالديوانية

يالديوانية
حكمه طعمهبسام مهيدي راضن

كلفه منديلاحمد شالل كطيمالديوانية

ه داوديعقوب سلمان عبدهللاالديوانية سمي 

ينبيل جليل فرحانالديوانية
حمزيه هابن

شهيه وحيدعل فرحان عطيهالديوانية

يليث عباس ناظمالديوانية اعتماد العيب 

مشكل حميدمازن جميل جاسمالديوانية

نديمه مهديازهر قحطان دويشالديوانية

هناء نجاحصالح ميثم جي الديوانية

كريمه عباساحمد غازي محمدالديوانية

يالديوانية
نجاه معارجهيثم نعمه شمجن

وحيده كاطععلي نوري قصادالديوانية



سكينه جيادعواد عبد جابرالديوانية

 عليالديوانية
ن غازيه عبيدبسمان حسي 

هناء محسنحمزه قابل حسنالديوانية

نحيدر مهدي حسنالديوانية حمديه حسي 

احالم فخرياحمد عبدالزهره جي الديوانية

ي رياض حنيوتالديوانية
سعديه عبدهابن

هناء السوجسالم صالح حسانالديوانية

ن حسنالديوانية زهره محمدرسول شني 

نجيه عباسمصطفن ظاهر حبيبالديوانية

نومايه محمدباسم حنيطه محمدالديوانية

نحيدر هاشم عبدالديوانية عليه حسي 

نالديوانية رحيمه مديولحبيب سنيبل حسي 

كشه صالحهلوس علي كريمالديوانية

اهديه بدنسليمه نعمه عنجورالديوانية

نكرار هادي كاظمالديوانية وعده حسي 

انتظار كاملاسيا جمال فهدالديوانية

سليمه هويديمحمد راهي واديالديوانية

ربيحه عبدهللاهيثم نجم عبدهللاالديوانية

حمزي كريمحسن شالكه جبارالديوانية

ميثاق بديويعلي محمد سالمالديوانية

زينب عبدالكاظممحمد سعد جوادالديوانية

زكيه جابرمهند مكي عباسالديوانية

يثامر نارص عاللالديوانية عطيه حرب 

حميده حمزهتكليف حسن ادخيلالديوانية

كميله كنونسعد صالح ربيجالديوانية

شخصيه عبيداسعد فاضل حسنالديوانية

علي عبدالكريم فرحانالديوانية
ن وزيره عبدالحسي 

ي شمران شاطيالديوانية جنديه طروحرب 

زكيه شاريميثم يارس كريمالديوانية

زانه يوسفنعيم كاطع جلغانالديوانية

نبيله حميدكرار محمد مدلولالديوانية

طعيسيه سلمانحيدر جي  محمدالديوانية



سعديه كاملعلي عماد حلواصالديوانية

يه لفتهعالء مالك فليحالديوانية خي 

تسواهن حمزهاحمد كريم مظلومالديوانية

حسنه طالبعلي حسن عجهالديوانية

ن محمد رهيفالديوانية نجمه عبيدتحسي 

حياه عبيسحكمت جالب حرانالديوانية

مديحه نارصنعيم فرحان عطيهالديوانية

زينب عويدعباس عاجل رحمالديوانية

يه اسماعيلكامل عدنان عبدالمهديالديوانية صي 

نشميه شعالنحسن عراك عبيسالديوانية

ي بلبولالديوانية
يمروان حسابن شوكه حاج 

ن احمد صباحالديوانية حميده عبدزيدحسي 

غصبه لعيبانرشيد عواد حزامالديوانية

بديعه مشعابمرتضن عطيه عطاهللاالديوانية

تاخيه كريمكرار عبدالعالي عطارالديوانية

ن سعيد هاديالديوانية تقيه نعمهعبدالحسي 

وحيده صبارحيدر كاظم عبودالديوانية

صفيه زغي سلمان عباس داخلالديوانية

شده عيدانمحمد عيىس خشاويالديوانية

حوته هاديسعيد دهش عبودالديوانية

يزي فنيخسمي  لفته دهشالديوانية

وحيده مظلومحسن زهي  شهيدالديوانية

هضيمه سلبوحسلمان جابر وريالديوانية

ن جبارالديوانية يعقيل حسي 
حكمه جوبن

فطوم يامرازهر عبدهللا نجيبالديوانية

حكمه هاديعالء جبار عبدالديوانية

قطيه كاظمرزيقه خضي  جودهالديوانية

سويه جوادفالح حسن غزايالديوانية

سعديه جابرعلي عبدالكاظم نعمهالديوانية

ايمان مظلومعباس فالح حسنالديوانية

سعديه جابرجميل جليل عودهالديوانية

صبيحه سباهيمحمد عويد حوليالديوانية



ابتسام عبدالحسنحيدر جواد عبيدالديوانية

كريمه فليحعلي عبدالحمزه محسنالديوانية

فطيمه عادلمصطفن رحمن سلمانالديوانية

وحيده نصيفمريم كاظم طعمهالديوانية

بسهي دوكاناحمد راهي شمرانالديوانية

سعديه محمدكرار داود سلمانالديوانية

كرمه كريديمهدي فخري عجميالديوانية

ه عبيداصيل حمزه هاديالديوانية سمي 

شكريه طاريمهند كريم عطيهالديوانية

يالديوانية مياسه عباسعلي حسن عبدالنب 

 عبدالواحد محليالديوانية
ن فاطمه عباسحسني 

ن عباس جي الديوانية نحسي  منته حسي 

عظيمه محمدعيىس عباس عبدالديوانية

عيده ابوسوديحبيب عاجل شاكرالديوانية

نكفاح جبي  عبيسالديوانية رضيه حسي 

ن كريم عباديالديوانية سليمه نويرحسي 

نعيمه شاكرعدنان حبيب عليالديوانية

ن ساجتالديوانية سعديه كدراحمد حسي 

 عبدنور جي الديوانية
حليمه محمدمصطفن

مشيه غالبصاحب جاسم عبدعونالديوانية

شاب فليحالديوانية يه عبدعدنان رسر صي 

فوزيه عبدعليعلي حميد مسلمالديوانية

جاسميه دردوشكريم صالح جيادالديوانية

ليل عبدالرحيممصطفن عدنان جيجانالديوانية

قوانه كرمدمحسن مكمل عباسالديوانية

فطيمه جبي نور عالم عزيزالديوانية

وضحه تركيحسن عباس محمدالديوانية

توينه نهيتمحيسن محمد عبدالديوانية

جازيه حرجانكاظم حمود طالبالديوانية

خساره غويليمحمد عائد مشكورالديوانية

مريم رحيمصالح مهدي عنيدلالديوانية

ملكيه محمدصدام شالل مضخرالديوانية



مياسه فرحانكاظم سوادي لطيفالديوانية

 علي جريوالديوانية
ن سلوى بدعحسي 

يه عبدهللاعيىس حاتم كشيشالديوانية صي 

عائده حبشخضي  مردان سوديالديوانية

انصاف حمزهحمد جواد كاظمالديوانية

حتهخ عطيهصالح عبد سلمانالديوانية

ه عبيدمحمد عبدهللا كشيشالديوانية سمي 

رساله عبدالحمزهعالء جي  صالحالديوانية

نالديوانية جميله يارسيوسف مجيد عبدالحسي 

ي غازيالديوانية
اخالص مجيدعلي واشر

رزنه عبودحميده شنان خضي الديوانية

نالديوانية اس علي حسي  فاطمه حميدني 

يسعاد عبداحمد صالح يونسالديوانية

نقليه محيلناظم خليبص شعواطالديوانية

ن جي الديوانية رهيه نعيمهمهدي حسي 

غام حاكم خطارالديوانية رحيمه عجمرصن

سعديه حلواصشيماء ستار غافلالديوانية

نقاسم ملزوم كاظمالديوانية عليه حسي 

زهره عباسقاسم عبدالكاظم عبدنورالديوانية

ابتسام كاظمهيثم جواد كاظمالديوانية

هيام فليحاحمد شفيق صالحالديوانية

حظيه كنيصردافه عليوي عبيدالديوانية

خاتونه عطيهسعديه محمد عبدهللاالديوانية

عجيله جاسممحمد صي  نوحالديوانية

رعيه كاظمجوده بدر موشالديوانية

فاطمه مسلمعالء حمزه جودهالديوانية

يه رحمنتوفيق صالح حميدالديوانية خي 

كريمه لفتهفالح حسن سبهانالديوانية

فرحه عبدالزهرهسيف مطشر عبيدالديوانية

حليمه عليويقحطان يوسف عبدالمهديالديوانية

نسالم عظيم حسنالديوانية رضيه حسي 

سعيده علوانقاسم ظاهر سلمانالديوانية



تكنه عثمانابرهيم يونس كاظمالديوانية

صفيه حطحوطعلي نعيم عطيهالديوانية

سكنه عبدهللاقاسم عريان باضيالديوانية

سهام جي واصف كاظم لفتهالديوانية

عماد كاظمعلي سعد نارصالديوانية

ن عيبد عامرالديوانية يه قردهحسي  صي 

سهامه ابراهيمعلي سجاد خضي الديوانية

فرحه جبلاحمد عالء جوادالديوانية

تلحاكه طريفعاد نادر زهيانالديوانية

واجد عبدالزهرهزيد علي حمزهالديوانية

ن حمزهالديوانية علي حسي 
ن نوال حسي 

هالله جي موحان عبيد امسلمالديوانية

طالبه نجماحمد كامل عبدالديوانية

رميه خضي محمد فرحان زروكالديوانية

نجيحه حسنجميل سعد عطيهالديوانية

مايهن وحيدناجح باشه اغهجاسمالديوانية

ضويه مسي احمد مجيد عبدهللاالديوانية

يالديوانية درهمه كاظمجميل عبدعلي حرب 

يشى خضي محمد نارص جاسمالديوانية

نعدنان حمزه كريمالديوانية ضويه عبدالحسي 

 علي محمدالديوانية
نمصطفن ابتسام ياسي 

حسنه خطارعبدعلي منديل همري    عالديوانية

نمحمد مجي عباديالديوانية كوثر حسي 

ماجده محسناحمد داخل كيطانالديوانية

توفيقه عليعدنان عبد عليويالديوانية

غدوه حميدطاهر محسن عطيهالديوانية

ي ناطورالديوانية
كظيمه زغي يونس منفن

فري  هه ذجرحمديه فليح سلطانالديوانية

فوزيه جي شهيد عبدالكاظم سدخانالديوانية

غنيه عبدهللاعلي رسول حمزهالديوانية

حياه فليحوليد مهدي صالحالديوانية

ه عبدعلي فاهم شنونالديوانية امي 



نيحب  نعيم نارصالديوانية امل ياسي 

يالديوانية
ماشفته نعمهاحمد حمزه باشر

غصون عبدالحسنسالم جساب عبدعليالديوانية

تقيه فنطلليث طالب كشاشالديوانية

مروه راسممنتظر عمار محمدالديوانية

خفيه تاويكريم غيث عطيهالديوانية

شنجاره عبطانعقيل يارس واليالديوانية

ي جابرالديوانية
كريمه عبداالمي عالء شمجن

سنوت عباساحمد جابر وريالديوانية

كريمه مشحوتعلي صبيح وحيدالديوانية

حدوده محيسنعلي كريم مزهرالديوانية

مليحه حسيبنجمه رحيم نارصالديوانية

ورده فليحعالء خطار عبي الديوانية

ليل صي حسن كامل هنديالديوانية

امريكا ديوانصفاء جهادي نعمهالديوانية

كريمه عبدوائل كريم جلويالديوانية

نالديوانية ي عبدالحسي  نوفه عبداالمي ثامر صي 

حكيمه طعمهناطق لفته جاسبالديوانية

هديه صبيحمصطفن عبدالزهره عليويالديوانية

بدريه اسودعباس فرحان فنيخالديوانية

ن خشلالديوانية وزيره عباسحيدر حسي 

جاسميه حمزهعقيل رحيم عراكالديوانية

كميله حذرفعلي ضايف هاديالديوانية

ن سفاح حسونالديوانية حميده كاظمحسي 

شوغه خضي قبيله ارحيم شنيفالديوانية

فلكه مطشرميثاق ابوالشون سلمانالديوانية

سعيده محمدموش حمزه وناسالديوانية

رسم ديربعباس عبداالمي  طعمهالديوانية

ي ليلوالديوانية بدريه محمدهيثم خي 

يرياض حمزه محمدالديوانية
حليمه حسوبن

ي ليلوالديوانية بدريه محمدحسام خي 

شاهه مطرودمهدي صالح سلمانالديوانية



دوالبه عبدعباس عبدالحمزه حسنالديوانية

ليل عبداالمي اكرم فليح حسونالديوانية

جاسميه محمدصالح هادي بلعوطالديوانية

نمصطفن غانم عطيهالديوانية نجوم حسي 

حليمه مجهولاحمد نجاح اسيودالديوانية

يالديوانية
ن
سهيله نعمهمحمد سمي  صاف

نالديوانية رغيده عبدهللاساجت عبد حسي 

نضال جابريقظان عيىس عبدالحمزهالديوانية

ن سلمانالديوانية نمسلم عبدالحسي  رسميه ياسي 

غنيه راهيحازم كريم خويطالديوانية

سهله حسنعلي كاظم كريمالديوانية

حكمه جدوعاحمد مسلم عبدزيدالديوانية

زهره حسنكرار عبدحيدر جبي الديوانية

امينه كاظمنجاح مدلول عبيسالديوانية

مجهوله جاهلحيدر عزيز جاسمالديوانية

ن حسن عنادالديوانية نحسي  عيه حسي 

امريكا جخمرمرتضن عبيد كاظمالديوانية

نجاه كريمعلي سليم محسنالديوانية

قبيله نجمقاسم فاضل عبدالديوانية

عاليه حسنرسول كريم ماجدالديوانية

نالديوانية ن عادل عبدالحسي  نصوره حسنحسي 

دهيه عراكعماد عذاب خليفالديوانية

فاطمه نايففراس جايد سعدونالديوانية

يالديوانية
رحيمه بوهانقايد حاكم شمجن

ختام مسلمعلي هادي مهديالديوانية

نديمه وحيدجاسم محمد حنونالديوانية

سحيته مطرودمع هللا كاظم عودهالديوانية

عظيمه حرانماهر عجمي ساهيالديوانية

اقبال كاظمحيدر رسحان علوانالديوانية

زهره بردياحسان هادي داهيالديوانية

ى محمدماهر جابر هاديالديوانية بشر

ه رخيصجالب هادي شليخالديوانية زغي 



حمزيه عبداحمد محمد حسنالديوانية

فكره مكسورسعيد كاظم سواديالديوانية

ن كاظم عبدالديوانية حسنه طويرشحسي 

نالديوانية حميده نعمهعقيل كطران ياسي 

حسنه جي صالح مشكور عباسالديوانية

عليه عبدنوررعد موحان شهدالديوانية

حميده عبدزيدعقيل فاضل محمدالديوانية

ن كاطعالديوانية عالهن حرجانرحيم حسي 

سعيده كشاشامجد سوادي كشاشالديوانية

بلوه مطيجتفكي  كريم حلوالديوانية

سعديه فاضلاحمد سليم حميدالديوانية

ليل حمزهعلي حسن حموديالديوانية

ملكه شاكرغسان ذياب جاسمالديوانية

زينب شهيدماهر كاظم درويشالديوانية

ن حمزهالديوانية مليحه طعيمههادي عبدالحسي 

فضيله شهدمحمد حسن رسمالديوانية

رجيحه صاحبفواز عبدالهادي كريمالديوانية

ضهيده موشسامي خسي  بدرالديوانية

ن دايخ نعاسالديوانية ورده سفيححسي 

المازه حسنعلي عامر محمدالديوانية

سهامه كاظمحيدر فالح عبارالديوانية

حمده عليفاهم خشان عطيهالديوانية

زهره جالبعالء عدنان نجمالديوانية

وزيره جرينحماجد ريس جبارالديوانية

ردافه عطيهجاسم مراد جابرالديوانية

نعيمه رحيمحاتم كريم عطيهالديوانية

ربيعه حسنجاسم عوان سلمانالديوانية

حلوه ذيابحافظ عزيز حليوالديوانية

ه عجهعقيل هادي كيويالديوانية جي 

ي اليج سمي الديوانية
عله سواديهابن

نعيمه مهديسالم جي  جعبازالديوانية

ن مشي الديوانية سعيده مهديحمد حسي 



نعيمه سمي كمال هالل ظاهرالديوانية

ن حسنالديوانية رزيقه كاظمعباس عبدالحسي 

نصبا عبدالسالم كاظمالديوانية ى حسي  بشر

اعتبار جبارعبدهللا عيىس شمي الديوانية

زهره عبدهللامسلم عقيل عباسالديوانية

ي كريمالديوانية قسمه محمدرائد خي 

حزام عبدعلي عبداالمي  جاسمالديوانية

ن كاظم دهشالديوانية كاظميه شناوهحسي 

فطيمه مطلكمحمد عدنان مسي الديوانية

نالديوانية نوره جي هاشم محسن حسي 

صبيحه جي حيدر عبدهللا عبيدانالديوانية

خديجه حماديسجاد جواد كاظمالديوانية

فضه سوي  هيعبدالكاظم مطلك عبودالديوانية

مديره جبارنبيل منىسي كاظمالديوانية

نمحمود شاكر منىسيالديوانية رسميه حسي 

ن جبارالديوانية  حسي 
زينب محروسمصطفن

رجيحه حميدفرحان خضي  طريطرالديوانية

ليل جابرمهند عبدالعباس ابو زيدانالديوانية

قسمه كاظممصطفن صبار عبيدالديوانية

ن درويش موازيالديوانية ه عبدذحسي  جي 

سليمه عبدالكاظممكي فليح حسنالديوانية

ردافه كاظممالك مرهج خشانالديوانية

فرات جابرنصار راهي حداويالديوانية

ن سعد عبدهللاالديوانية مريكه حسناويحسني 

سكونه لفتهامي  محمد موشالديوانية

ضويه زهيانناظم عيىس شايشالديوانية

نهايه مسلمعلي سالم محمدالديوانية

توقيف منحرحازم محمد بزونالديوانية

ي سهلالديوانية
جميله خضي حسن راضن

عالديوانية جشه زغي احمد محسن اجي 

كظيمه هاديفالح حامد حسنالديوانية

نجاه جليلعالء وناس محمدالديوانية



حسنه عبيدحيدر محمد ظاهرالديوانية

نجيبه عبدحسن عليوي هاديالديوانية

خامه مزعلنوفل كفاح شاكرالديوانية

حسنيه شناوهثجيل رسحان حمزهالديوانية

ندوه كاظموليد محمد حاديالديوانية

فطنه صياحمحسن عرد عبيدالديوانية

كاظميه عاشوركرار حمزه شاكرالديوانية

صبيحه شبيبرعد محسن عبيدالديوانية

عزيزه نجمسجاد حكيم عليالديوانية

فوزيه محمداحسان حميد جابرالديوانية

مدلوله حواسضياء هنير برعالديوانية

نضال حمزهمرتضن ميثم جفاتالديوانية

نسمه محمدمسلم فرحان عبدالديوانية

فخريه عباساحمد جميل هبانالديوانية

رحيمه عبيدعلي حمزه عبدالديوانية

نجاه كاظمعلي جاسم عبدالديوانية

ورده عزولطيف حمزه ابوعمامهالديوانية

يالديوانية
فلحه شناوهمحمد فيصل ماضن

تاليه عليويكاظم عبدهللا عيىسالديوانية

سهام خزعلعلي سلمان زماطالديوانية

رسميه فرحانحيدر عدنان ملبسالديوانية

نعيمه جباريوسف صبار مجديالديوانية

مليكه طربوشحيدر كريم رهمهالديوانية

حليمه عبيدابراهيم كامل مهديالديوانية

قسمه رشيداحمد نارص حامدالديوانية

سليمه فنجانمحمد فرحان عبدالكاظمالديوانية

وفيه شهيدرزاق عبد عطيهالديوانية

نجمه علوانخالد بشيبش زغي الديوانية

ن عالوي واويالديوانية ه فرحانحسي  امي 

عليه حمودسجاد عباس عبيدالديوانية

ي هاللالديوانية صبيحه جوادجعفر ناج 

رغيده جلوباحمد هديب ضاريالديوانية



نصدام علوان اسماعيلالديوانية حمزيه امي 

ن كامل دوي    حالديوانية اقبال عباسحسي 

نونه حبيبرحيم تركي شنتهالديوانية

نالديوانية ن كاظم حسي  رضيه جياليحسي 

احالم عبدالزهرهميثم مهدي عمرانالديوانية

تقيه عباسعبدهللا سوادي لطيفالديوانية

نديمه جباريمصطفن نبيل عنايالديوانية

نعالء عبدهللا عمرانالديوانية ايمان عبدالحسي 

حسنه مخورعقيل شاكر عبدهللاالديوانية

ن جبار كاظمالديوانية نقليه حمزهحسي 

زهره جالبمالك عدنان نجمالديوانية

ن عبداالمي  محمدالديوانية مريم جابرحسي 

ن موشالديوانية فخريه عليوياحمد ياسي 

رسميه سلمانقاسم سحور فليحالديوانية

زهره جهاديجابر والي ضايعالديوانية

فهيمه شعالنتكليف لذيذ مطلكالديوانية

نعمار كاطع جميلالديوانية كاظميه حسي 

سلوى وحيدرضا مدلول مهيديالديوانية

نجيده عبدموحان فيصل طعمهالديوانية

ن لفتهالديوانية زهره عباسرعد كمي 

مديره حلبوصوليد ناظم عليويالديوانية

شكريه جعفرصباح برهان مشهدالديوانية

ن كاظمالديوانية صفيه عذابفاضل حسي 

ناديه مطرعلي كريم عبدالكاظمالديوانية

حازم ماجد عبدالعاليالديوانية
ن نجاه حسي 

اياده صيهودمحمد جيثوم ضاريالديوانية

نهله رحيمعلي عبدالعالي غاليالديوانية

نازكه هاشماكرم قاسم كريمالديوانية

نمحمد جاسم حريجهالديوانية رسميه حسي 

ساجده كريمعالء رحيم حمزهالديوانية

سفاهه عليويقاسم رسي    ع حامدالديوانية

يمرسل ناظم سواديالديوانية
فريجه حصيبن



هناء هاديعلي جميل غازيالديوانية

صبيحه جي جاسم عبدهللا عبيدانالديوانية

يه عبدهللاجبار حاتم كشيشالديوانية صي 

فضيله قاسماثي  عباس طيارالديوانية

فوزيه كاملعلي رسول جميلالديوانية

نزيله عبيدصادق محمد مهديالديوانية

سليمه حنونسجاد سهيل نجمالديوانية

نالديوانية شده كاظممنصور عليوي حسي 

يحبيب عليوي كحيطالديوانية
زهره راضن

يالديوانية
دالل فاهمكرار فالح واشر

حكمه سويفماجد جبار عبدالديوانية

حكمه اسمي حيدر راهي عنيدالديوانية

تركيه نارصاحمد عبدالكاظم هاديالديوانية

كظيمه وهابكمال صباح جابرالديوانية

وجدان هاديحسام مراد تركيالديوانية

كظيمه عجهعالء ساجت زغي الديوانية

رسميه عبدعلي فاضل جوادالديوانية

يفعصام رضا لطيفالديوانية يه رسر صي 

كاظميه عودهمشتاق طالب عبدالزهرهالديوانية

نبهاره جاسمناظم كامل هاشمالديوانية

ن داخل صخيلالديوانية نعيمه كاظمحسي 

كميله وناسفارس غانم عباسالديوانية

صباح علي عودهالديوانية
ن حميده حسي 

جواده عبدالخرصنحاتم كريم حربالديوانية

ه جاسمجفات لفته عبدزيدالديوانية جبي 

فليحه جودهكرار ناظم محمدالديوانية

ياسعد جبار عزوزالديوانية وزيره لعيب 

نجيحه كاظمزهراء جواد كاظمالديوانية

فاطمه عبدمسلمانور جليل عبدالديوانية

يعادل طالب عبدالرحيمالديوانية وفيقه لعيب 

كريمه عبدالكاظمفارس ارحيم مرادالديوانية

قبيله حميدعلي مايع هدايالديوانية



قبيله نعومكريم محمد غاليالديوانية

ن عبيد جسابالديوانية هديه طعانحسي 

نباسم اسود طنيجي الديوانية نزيله حسي 

ن فارس صياحالديوانية يه كاظمحسي  صي 

نسالم شاكر كاملالديوانية يه حسي  خي 

ي صخرالديوانية سعاد هاشممجيد حج 

ليل محانكامل مطر كاظمالديوانية

يالديوانية كدره جودهمؤيد كريم ناج 

نعيمه طرهيلمصطفن نارص حمزهالديوانية

نالديوانية نجاح عبدالسادهمحمد جاسم حسي 

نالديوانية نصادق عطيه حسي  فخريه مفير

نهاره حسنكاظم جي  كاظمالديوانية

كظيمه عبدلطيف عيدان مطلكالديوانية

يالديوانية نجوحه عبدزيدحيدر ناجح ناج 

يه عنونهشام عباس صاللالديوانية صي 

صبيحه فرحاننصي  كاظم عيدانالديوانية

هيله رمانفرحان شخاط طويرشالديوانية

انغام كاظممحمد قاسم حسنالديوانية

علي اسماعيل سلمانالديوانية
ن ه حسي  بتي 

يمسلم وسام شعالنالديوانية زينب عبدالنب 

بدريه كاملوائل سوادي عبدالديوانية

اعتصام مهديلؤي عزيز عبدالرزاقالديوانية

ن حمزه فرحانالديوانية باسمه عمرانحسي 

فهيمه فرهودمحمد مجيد مطلكالديوانية

هناء موشصفاء مهدي هاللالديوانية

ه مطشراحسان خضي  خيونالديوانية سمي 

ى صوي    حبهاء عبدهللا كطرانالديوانية بشر

يعلي حاكم بربيشالديوانية
جواهر كابن

بدريه طعمهوليد محمد عبدالديوانية

ي عباسالديوانية
نزهه خضي عالء راضن

كطنه كشوشيوسف كريم بازولالديوانية

ن عبدالحسن فرحانالديوانية دوه غياضحسي 



كساره صالحمرتضن هرهي  كاطعالديوانية

حمزيه مدلولاياد مدلول حرازالديوانية

ي عجيلالديوانية
رتبه دايخمحمد راضن

شكريه مرادباسم رحيم عرموطالديوانية

حسنه عليعايد عبد شعيوطالديوانية

ام حسن ابوجاليثائر مراد جابرالديوانية

سعديه جابرجواد عبدالكاظم نعمهالديوانية

ن ظاهرالديوانية والء حبيبعمار حسي 

رزيقه عبدكرار حاكم موشالديوانية

ليل صخيلعالء فيصل حبيبالديوانية

سالميه عكربحسن هادي عكموشالديوانية

حمزيه كاظمفراس عبد عبيدالديوانية

ياثي  مهند حميدالديوانية اصيل ناج 

وسن حيالعباس رساب حسنالديوانية

نامي  يارس جرادالديوانية احالم حسي 

نحميده كاظم عطيهالديوانية عليه حسي 

شهيه طهرزاق جابر عبدالديوانية

يحيدر طاهر زيدانالديوانية تركيه ناج 

بطه فنيخنافع ابراهيم جليبالديوانية

ربيعه داخلجبار رحمن صكبانالديوانية

حليمه حمزهمحمد محسن عباسالديوانية

وداد يارسامي  رحمن عبدالزهرهالديوانية

هيله كركاننزار لفته عليالديوانية

رزيقه عالويفائز شاكر غالبالديوانية

غنيه حولمسلم غضبان عردالديوانية

كريمه عبدهللاطاهر حمود عطيهالديوانية

نالديوانية قبيله كاظماحمد فرحان حسي 

فرات كطراناحمد نصي  جودهالديوانية

نالديوانية جواده طاهرعالء مالك حسي 

زينب كريمجواد فاخر نعيمالديوانية

ب ظاهرالديوانية يهيثم دهي 
حليمه راضن

امعادل كاظممؤيد منذور عباسالديوانية



يه سالمنومان رجاب حجايالديوانية صي 

هشومه محمدسعيد خضي  ليلوالديوانية

نضال وحبدغيث علوان جابرالديوانية

غنيه شحيلباسم محسن زاملالديوانية

نضال عبدالزهرهغزوان علي مهديالديوانية

وجيهه عبدطالب جابر عليمهالديوانية

فخريه فهدمحمد حسن عبدالكاظمالديوانية

ثقيله عبدضياء ابراهيم عبدالديوانية

يالديوانية
استقالل شاكرحسن علي جوبن

شكريه عبدامل صعيصع كاظمالديوانية

ربيعه سلطانمسلم توفيق نارصالديوانية

نديمه حاكمهشام يحب  شنشولالديوانية

وحيده غشاويوعد كاظم ثجيلالديوانية

ربيعه فضلهيثم فالح حسنالديوانية

يه حبيرحاتم كريم فرحانالديوانية خي 

نهيه عبدالزهرهجبار عبدهللا عبدعليالديوانية

مديره جابرساهي فرهود خليلالديوانية

نعيمه جاسمعماد عواد عباسالديوانية

بطيخه زويدعباس جاسم واليالديوانية

يه ارحيمقحطان فرحان عبداالمي الديوانية خي 

شده راهيعامر عبداالمي  حمودالديوانية

بحريه جابراحمد مظلوم محسنالديوانية

هناء صالحعبدهللا محان حمزهالديوانية

بلو هويلفاخر نعيم عليالديوانية

ي نارصالديوانية
ركنه سلطانباسم حسوبن

نالديوانية محينه كاظمختام خشان عبدالحسي 

مديحه تايهمسلم نعمه محسنالديوانية

نيامر بنيد حسونالديوانية نبهاره حسي 

رباب كاظممسلم عبدالساده تركيالديوانية

سعديه عبدهللاعالء فيصل سعدونالديوانية

مشتهايه عبدالحسنمحمد خنياب حريشالديوانية

نالديوانية قبيله محيسناسامه رسول حسي 



قنده كريمعادل شاكر مهديالديوانية

نالديوانية شكريه عبدالرضامحمد منصور حسي 

نظيمه عبدجعفر جبار عيدانالديوانية

رابحه عدنانسجاد عباس سعدالديوانية

سليمه جبي حيدر جواد حمزهالديوانية

دوخه حلواصعباس محيسن امي الديوانية

حليمه عبدالحاكمعلي جميل صيهودالديوانية

عموده عباسبهاء محمد كريمالديوانية

اقبال كاملفارس جالب بعنونالديوانية

حليمه محسنحسن هادي نجمالديوانية

عالهن عبداالمي سالم حاتم دحامالديوانية

ن محمد جاسمالديوانية سهام فضالهحسي 

نسوم عوادعباس وزير عليالديوانية

يرياض محمد حسنالديوانية
شهيه راضن

مايهن عبيدهادي عيدان رشيدالديوانية

ن كاظم مشكورالديوانية فهيمه هاديتحسي 

هايتهن سلمانمحمد نارص وناسالديوانية

فطومه عودهملحه عبد دربالديوانية

غاليه عوادفيصل غضبان صكبانالديوانية

نقليه جوادنصي  نور جبارالديوانية

ن طالبالديوانية دالل عليمنتظر امي 

يالديوانية سعديه جاسممحمد سعيد لهيب 

 علي حمودالديوانية
ن فليحه حمودحسي 

التفات عوادكرار كصاد نجمالديوانية

نالديوانية سليمه عبدالسادهخيي  مهدي حسي 

ندامه كريمواثق عايش جبارالديوانية

قنديله هلوليونس جي  ذيابالديوانية

فريحه سلمانصادق راهي صالحالديوانية

نالديوانية حميده جاسمذوالفقار طعمه حسي 

غريبه لفتهماهر جفات كاظمالديوانية

نخويه عوادابراهيم تركي كمازالديوانية

ليل عودهامجد رحيم خضي الديوانية



صبيحه خرصنوسام صبح كرصالديوانية

كتبه عبدمهند كاظم محمدالديوانية

فضيله حنونجفات هاشم شالكهالديوانية

عذبه خضي حاكم كريم مطرالديوانية

حسينه نارصوليد رحم عبيدالديوانية

سعديه شاكرجليل عزيز حسنالديوانية

ه قاسم سمي الديوانية حمديه عبدامي 

حميده حسننور عباس عودهالديوانية

مهديه عبيداحمد حمزه عبدالواحدالديوانية

نضال عبدالزهرهاحسان علي مهديالديوانية

ن يحب  طريزينالديوانية زكيه مدلولحسي 

ن نعيسالديوانية حضيه دعيوشقاسم حسي 

سجوده عليمهند عبدالكاظم اعبيدالديوانية

 علي سويسالديوانية
ذبه جهادمرتضن

ن ثعبان جابرالديوانية شكريه علواصحسي 

كظيمه ثابتقاسم يعقوب عبيدالديوانية

يه جبارضياء ناظم جاسمالديوانية خي 

زنوبه محمدهادي فليح عبدالحسنالديوانية

نرياض عبدالحمزه تايهالديوانية ليل حسي 

ترفه عرينمجبل حمزه عطبالديوانية

ملكه هربودخضي  عباس لهمودالديوانية

عجيبه دليصائب كامل تايهالديوانية

ريسيه جرميخعلي فيصل وحيدالديوانية

نزي  هه ثابتندى احمد عليالديوانية

هديه عباسعادل كاظم جبارالديوانية

عاتقه مرادزمن فالح خضي الديوانية

حمزيه مكرودصالح مطشر محيسنالديوانية

نعيمه عليعليا فهمي االحمدالديوانية

خالده رحيمزياد عبدالمحسن عتوكالديوانية

ن حبيب عباسالديوانية حليمه حسنحسي 

ن كريم مزوكالديوانية نوعيه كريمحسي 

ن صمهي الديوانية فاطمه جروصفاء حسي 



نجيحه عليكرار كاظم عكلهالديوانية

راهيه كاظمزهور فنجان دليالديوانية

نسيمه حماديكريم حاتم عزيزالديوانية

وحيده كلفمحمد سعيد عكموشالديوانية

تاجيه عليموحان اجديد ريكانالديوانية

ونسه مزهرحميد كصاد سواديالديوانية

سعديه كدريارس عامر بلبولالديوانية

غنيه عنيونعلي ستار جبارالديوانية

تسيار ساجتمحمد عطيه هدادالديوانية

كميله عبوديمسلم بشاوي مرزوكالديوانية

فائزه عبدالرضاماهر رحمن عبداالمي الديوانية

وليد علي بديويالديوانية
ن حمزيه حسي 

جميله شوجاناياد يش حمزهالديوانية

نوفه حسونعلي جمعه كاظمالديوانية

مدينه طعيمهجي  عبدالزهره برودالديوانية

نوريه طويرمهند كاظم علوانالديوانية

قسمه واوينهاد نعيم خصافالديوانية

نهله جي عبدهللا عباس جاسمالديوانية

نالديوانية ابتسام عبداالمي محمد حسن حسي 

سليمه غالياحمد حميد ضايفالديوانية

فخره صادقعدنان طعمه عبدالواحدالديوانية

نالديوانية رحيمه محسنعلي سالم حسي 

هضيمه راجححبيب خضي  عباسالديوانية

فخريه كاظمرزاق فخري عطيهالديوانية

زعيله مطرخالد عطيه مطرالديوانية

يجاسم محمد كاظمالديوانية
حجاره راضن

حسنه جبارقيس كاظم عبدالديوانية

نالديوانية ه ناشوراحمد كامل عبدحسي  امي 

جليله كريديعلي طاهر مشكورالديوانية

يالديوانية
سعيده سعدونكاظم فرهود راضن

شكريه هديدقيرص صالح مهديالديوانية

ن محسنالديوانية صبيحه عبدالكريمتكليف حسي 



نالديوانية رباب هادياحمد مكي ياسي 

انالديوانية  مي 
انوسيم مصطفن فضيله مي 

فوزيه كاملكرار حسن عامرالديوانية

ه حطوطعلي جودي جدعانالديوانية بشي 

ن جواد كاظمالديوانية حليمه نجمتحسي 

يمرتضن عباس ذفالالديوانية كريمه حرب 

ساميه يوسفامجد وادي كاظمالديوانية

رشده خزيمحمد ناظم صكبانالديوانية

ربيعه سعيدفريد حنتاو مجباسالديوانية

ن وعدالديوانية عليه كاطعكرار عبدالحسي 

ن جليلالديوانية رجاء برهيضياء حسي 

صبيحه ترفناظم نعيم زغي الديوانية

علي حمزه حسنالديوانية
ن زينب حسي 

شكره حمودعادل فري    خ دبسالديوانية

ضويه هاشماحمد بديد جعفرالديوانية

يالديوانية فنون حمودحيدر عويد داب 

نعبدالجبار جفات مرزهالديوانية دعيته حسي 

كظيمه معارجمرتضن صاحب غريبالديوانية

يالديوانية
وصف جهاديمحمد عباس كاشر

ابتسام محمداحمد فاهم كاظمالديوانية

منيفه شايشكامل محمد زهيانالديوانية

زهيده عباديهادي مكوار عاطيالديوانية

تسيار سعيدحسام سوادي مجباسالديوانية

زهره ديانمصطفن حمزه راشدالديوانية

هالله كريمحيدر كاظم بطيالديوانية

ن جبي الديوانية بسهن يارساياد عبدالحسي 

بنيه راهيكمال سالم عبيدالديوانية

ارضيه محسنصادق نعمه شناوهالديوانية

يسالم مطلب محمدالديوانية
سعديه راضن

دخيله مجليمحمد خضي  زغي الديوانية

نالديوانية كريمه جوادناظم عبد حسي 

ياحمد عبود حنتوشالديوانية
ن
ه كاف سمي 



نحيدر جي  ابولوخهالديوانية صفيه عبدالحسي 

جوهره جهاديعدنان حسن بجايالديوانية

نعباس خليف دليالديوانية رحيمه حسي 

ن حربالديوانية سليمه بعيويعلي حسي 

تسحيله مظنونوسام سمي  جاسمالديوانية

بتول نارصاحمد شاكر محيسنالديوانية

فطيم عبدهللاراهي علي طهمازالديوانية

ن عبودالديوانية وسميه سةيدعلي حسي 

نالديوانية نفاضل سلمان عبدالحسي  نزيله حسي 

نعيمه عطيههيثم شاكر جبارالديوانية

جايهن عليعلي حميد مطلكالديوانية

نعيمه جهاديفهد نبهار محمدالديوانية

ساجده ابراهيمعالء قادر احمدالديوانية

كميله حسنسعد كريم سلفالديوانية

حسيبه عبيسخضي  دحام غاليالديوانية

نظيمه جفاتناظم عبد ابراهيمالديوانية

ن عيىسالديوانية غنمه موشعلي عبدالحسي 

حليمه عبدعبدالباسط هادي حمزهالديوانية

يالديوانية ن كميله طهعلي عكله عين

ن شالكه عبدالديوانية قسمه فليححسني 

نعيمه عبدزيدصادق علي عبدالرضاالديوانية

نالديوانية نهايه عبيدانزيد تايه حسي 

اداياد رزاق كاظمالديوانية جميله رسر

رتبه جهاديعالء محسن عليالديوانية

نقليه عباديكتاب سوادي سلمانالديوانية

يالديوانية
بتول حمزهمصطفن محمد راضن

فاطمه عبدهللاساجد عريس محمدالديوانية

احالم عبدحمزه سعد نجمالديوانية

لمياء كشيشاحمد عماد ناعمالديوانية

رضيه حمدمحسن علي زغي الديوانية

عنيده مولمحسن بصاوي نارصالديوانية

يجبار والي غركانالديوانية
دهاليه ماشر



ه جميلاحمد ابراهيم حسونالديوانية سمي 

ن رحيم صاحبالديوانية احالم سواديعبدالحسي 

نوره عكابمحمد مجبل شهدالديوانية

نعيوه دخيلاحمد رحيم جليلالديوانية

فريحه دريولعلي حمزه شنشولالديوانية

مبن محمودحيدر حاكم عظيمالديوانية

رحيمه جي مجبل عبود حسنالديوانية

محينه جسابنهار كاطع ريكانالديوانية

سعيده محيسنتكليف كاظم جميلالديوانية

ن كاظم غازيالديوانية سليمه محمدحسي 

نجاح تبينهمحمد هالل موازيالديوانية

ناحمد عدنان حسنالديوانية غنيه حسي 

ندى عبدعلي سعد جاسمالديوانية

جاسميه عبدجعفر يارس طويرالديوانية

سعره جوادحيدر جميل عودهالديوانية

صبيحه عبدعليعالء عقيل جميلالديوانية

رسميه عليويعلي حامد عبيدالديوانية

ن كطنالديوانية شله عبدسعد حسي 

نجيبه عزوزعلي شنان جابرالديوانية

سعوديه محمدعباس احمد سواديالديوانية

زهره جذابكاظم مجهول دحامالديوانية

يكصه عزيزمحمد فاهم صاللالديوانية

كميله حسنمنصور وادي صاحبالديوانية

بالسم عزالحسن كامل حسنالديوانية

ليل عبدحيدر محمد نوافالديوانية

ى حميدذوالفقار عبدالمنعم كرديالديوانية بشر

يمصطفن حرجان خماطالديوانية فله صخي 

ن محيسن ضايعالديوانية سكنه عيىسحسي 

يه عبدقاسم هادي كاظمالديوانية جي 

سليمه بدرامجد جاسم فرحانالديوانية

حميده هريشسجاد دوجي صالحالديوانية

ي مرهونالديوانية احالم عبيدمازن مي 



ن تايه نجمالديوانية سكينه حنطاويحسي 

سعديه عجميحيدر فاضل جاسمالديوانية

يالديوانية حكيمه ردادرياض فلوس حب 

عجيبه محمدحسن تايه غياضالديوانية

ايمان غانمزغي  جفات زغي الديوانية

جومه فرحاناحمد داخل عبدالديوانية

فوزيه محمدسيف شنان جي الديوانية

ي حمودالديوانية
ارتياح كساركامل هابن

ميته عاجلصالح سالم عبدالكاظمالديوانية

سناء عبدالكاظمعالء عبدالحمزه سعيدالديوانية

ن هاشمالديوانية احالم كاظمعلي حسي 

نموفق خرصن كاظمالديوانية سعديه عبدالحسي 

ن جي الديوانية اقبال شمس الدينكرار حسي 

عيده علوانسجاد محمود نيازالديوانية

زهره فرحانسالم محسن شبالويالديوانية

يفالديوانية حال عبدصادق باسم رسر

علي هادي عجميالديوانية
ن ناهده حسي 

امريكه سلمانعباس خلف شكيليالديوانية

مزينه عطيهسمي  نومي يوسفالديوانية

بسهن مظهرسيف مراد عبدالكاظمالديوانية

رسميه عذابرعد سحاب عبدالديوانية

رضيه محيلنعيم مدلول جداويالديوانية

حياه بزونمحمد شاكر عبدهللاالديوانية

شهيه راشدحسن فارس عبدموشالديوانية

كلثوم شاكرمحمد عناد كريمالديوانية

رسيعه كريمحيدر حسن سايبالديوانية

صبيحه رضاحسن فالح عباسالديوانية

نسعد جميل عزيزالديوانية تاغيه عبدالحسي 

غازيه محمدثائر عبيس طارشالديوانية

جمهوره موشفائز مدلول عبيدالديوانية

بخيته حمزههيثم شيحان علوانالديوانية

كريمه زكاطجمال جبار سلمانالديوانية



حكمه عبودكاظم عواد شطنانالديوانية

ن عيدانالديوانية وضحه عوادحمزه عبدالحسي 

غنيه هاديعلي حميد عبدالديوانية

نورس طعيمهمحمد شنان موازيالديوانية

هديه تركيعامر هادي كاظمالديوانية

سهيله مطرودجواد كاظم ابراهيمالديوانية

حقله داخلمسلم حمزه عبدهللاالديوانية

سعيده عباسعلي شاكر فرحانالديوانية

يفليح حسن سبهانالديوانية صبيحه رج 

سعاد وحيدحيدر غازي عبدالديوانية

وحيده عبدنورزمان صبار بكوشالديوانية

نحيدر صالح حسنالديوانية بتول حسي 

ساميه عمراناحمد نجيد جبارالديوانية

كواكب عزيزهاشم حسن منذورالديوانية

نعيمه عبيدعماد باذور معواصالديوانية

نالديوانية زكيه هاشمثامر رباط عبدالحسي 

هناء طالبزاهر هادي عبدهللاالديوانية

ن هويشالديوانية نثامر حسي  فوزيه عبدالحسي 

عطيه حسوناحمد جهاد عبدالديوانية

سعيده عباسفالح حسن بعيويالديوانية

سعديه ظاهرامي  مهدي طاهرالديوانية

زينب جوديعقيل كاظم حمزهالديوانية

مكينه خضي مطي  خليف وشيلالديوانية

ساره عبداالمي مرتضن محسن جاسمالديوانية

هيفاء موشسالم شهيد محمدالديوانية

نالديوانية ى جبارعماد صالح عبدالحسي  بشر

نازي خطارنوماس ريكان مهيديالديوانية

ايمان خضي كرار علي عبدالديوانية

سليمه حمزهفالح عبدالحسن عبدالرضاالديوانية

جميله مجيحيدر فليح حمزهالديوانية

سعاد فليحعلي حميد نعمهالديوانية

صبيحه كاظمسهاد جي  شبيبالديوانية



ماليه مهداويمحمد سالم عبيدالديوانية

نالديوانية نعيمه عيىسمحمد كاظم حسي 

نالديوانية غنيه جودهصالح معلن خشي 

غام عماد مرتضنالديوانية نظيمه ادوي    جرصن

عليه كزاررحيم مجبل يوسفالديوانية

ورده عطيهجواد عبدالكاظم صاللالديوانية

يالديوانية
ن ثامر شابن فوزيه حبيبحسي 

فوزيه سلمانحيدر جاسم محمدالديوانية

تاثي  عليعلي خالد عدنانالديوانية

ن محمد عيدانالديوانية فلحه محمدحسي 

ن غانم جسابالديوانية زهيه مزهرحسي 

نكرار موش حلميالديوانية قبيله حسي 

حكمه سحي احمد كريم عليالديوانية

نهله لطيفمصطفن مهلهل محمودالديوانية

شهيه فضلمحمد حمزه كاظمالديوانية

رتيبه صباحعلي هاتف عطشانالديوانية

ن زغي الديوانية نصادق حسي  سناء عبدالحسي 

حكيمه صوي    حمحمد رضا مهديالديوانية

نالديوانية بدريه محمدعلياء نون حسي 

سهامه صبارقضي عبدان عيدانالديوانية

نالديوانية تمامه عاجلعزيز جابر عبدالحسي 

كريمه حمزهعالء هادي فدعمالديوانية

رضيه عباسحمود كاظم حسنالديوانية

نالديوانية منسيه حمودرعد عبيد حسي 

شهريان هاشمعارف عاشور سالمالديوانية

ن شهيد كاظمالديوانية ساميه هاشمحسي 

كظيمه جرجيسجبار كاظم عباسالديوانية

ملكيه حبتورسجاد عبدالزهره ابوجاليالديوانية

حكيمه عبيدعالء كريم عبدالديوانية

فوزيه علوانرائد فيصل جوادالديوانية

شهيه ناهيعباس عبدهللا حسنالديوانية

ن تومانالديوانية رحيمه خيوناحمد حسي 



زينب طاهراحمد كريم داخلالديوانية

ارهيه عطيهامي  كريم عليلالديوانية

سعديه كاظمستار جبار حمزهالديوانية

امل نعمهاكرم صباح رحيمالديوانية

شنه حميديبشي  حاكم نارصالديوانية

يالديوانية
فاطمه عباسصالح احمد عابن

طالبه نغماشنجيب تركي مدلولالديوانية

ن ظالم محمدالديوانية زهره حمزهحسي 

كظيمه تبينهشالكه غافل مهجهجالديوانية

ليل شهيدامي  عادل جوادالديوانية

نزينالعابدين هاشم هاديالديوانية احالم عبدالحسي 

يه عبدالحررائد فرحان نارصالديوانية خي 

حسنه كاظمافراح حسن فليحالديوانية

نجاه مطشرمهند حمادي حاجمالديوانية

نجاه كتابوالء غالب فضيلالديوانية

شكريه عبداحمد عبد كاظمالديوانية

هاشميه يوسفمحمد حميد فرعونالديوانية

فليحه عليمرتضن لطيف خضي الديوانية

نالديوانية رسميه عبدالكاظمزيد مايح حسي 

عوفه عبدهللاكاطع جالب ساجتالديوانية

ن سلمان حمزهالديوانية ه محمدحسي  ن عين

 عليالديوانية
ن يعالء حسي 

ن
شكريه صاف

صبيحه مطرثائر حامد عبدالديوانية

ساجده نعمهكرار احمد كريمالديوانية

هالله صبيحعلي نزال رجابالديوانية

كنه كاطعموش هادي جوانالديوانية

رسميه عكوشوعد ابديوي حرجالديوانية

عقدوله هاديعمار عبد عبدالواحدالديوانية

نالديوانية ماجده عبودعلي نارص حسي 

قاهره عباديحيدر عباس ستارالديوانية

زمن فوزيعماد جاسم عبدالكاظمالديوانية

هديه عطيهطارق نعمه محسنالديوانية



عطيه محمدعلي جبار مرانالديوانية

ن كريم عودهالديوانية مديحه مجذوبحسي 

زهره هاتفعلي حسون موشالديوانية

لوله عبدموشناجح بديوي عبدالديوانية

جميله مجيعباس عبدالهادي شعالنالديوانية

نالديوانية نضال يوسفرضا محمد حسي 

ي حنونالديوانية
ه صياحنعيس راضن جي 

يمرصن عبدالكاظم حايفالديوانية
اقبال كاشر

ي عبدالديوانية سليمه دربحسن مي 

رحيمه متعبرعد فرحان سالمالديوانية

شهيه موشهادي عبدالساده عيىسالديوانية

ي كاظمالديوانية حمديه عباسرائد عبدالنب 

نظمه سلمانحسن علي حماديالديوانية

يشى حسنرسول كريم حمزهالديوانية

نظيمه حسونحيدر صادق خضي الديوانية

فطيمه كاظمعماد عبودي خشانالديوانية

حسن كريم عليالديوانية
عليه عبدالخرصن

صبيحه كاظمجعفر فاهم عبيدالديوانية

نبهاره عزيزعبدهللا جابر عودهالديوانية

نعاسه عبيدسعد ظاهر حماديالديوانية

ن كاظم تعيبالديوانية نوره جاسمعبدالحسي 

وعود عبدعليحيدر عبدالزهره عبدزيدالديوانية

غبنه سلمانمحمد علي حمزهالديوانية

حليمه جبي فراس توفيق ضاجيالديوانية

عظيمه هليلاحمد حسن دفارالديوانية

فظيه عباسسمي  غالب مجبلالديوانية

يالديوانية
قسمه حسنادريس كاظم راضن

سلوى عذابجمال عبدالعظيم محسنالديوانية

ه عليزينب خالد عبدالديوانية سمي 

رقيه نونمحمد فاضل وحيدالديوانية

جنديه عبدالحمزهسيف كامل شدهانالديوانية

ن حنونالديوانية نهيه كاظمعالء عبدالحسي 



فخريه عودهجاسم هاشم ضهدالديوانية

فهيمه حسناحمد عبود جي الديوانية

نجابر شالل مرهونالديوانية فهيمه حسي 

يثامر والي غركانالديوانية
دهاليه ماشر

ي حاجموحيد عبود جبارالديوانية بيب 

نذوالفقار حميد حمزهالديوانية امر حسي 

راجحه حمزهمصطفن رياض كاظمالديوانية

كواكب عبدحسام سالم زبالهالديوانية

حميده جباربالسم علي خشانالديوانية

عليه نجمفليح حسن عجرمالديوانية

سعيده خلخاليحب  كاظم جوادالديوانية

نجيحه مطرعلي زاهي عودهالديوانية

نعيمه محمدحاكم كاظم شعالنالديوانية

نديمه غانمرشيد عبدالكاظم موشالديوانية

زينب ظاهريقظان هاشم حاكمالديوانية

فهيمه عديويقيس غازي عيىسالديوانية

هنوه فرحانرشوان هادي يوسفالديوانية

حسنيه مديليمديحه عباس شنانالديوانية

كضيمه جميلخالده عباس مشهدالديوانية

نالديوانية فطيم جي عباس عطيه حسي 

نهاره هاديعباس عبدهللا صكرالديوانية

كاظميه مهديناجح حسن كاظمالديوانية

كظيمه عطيهقاسم عباس دخيلالديوانية

امل كاظماكرم صالح خضي الديوانية

يرسل ابراهيم طالبالديوانية
نجوه شمجن

حبيبه جاسمكرار سلمان عبدالكاظمالديوانية

ن نايف زبالهالديوانية مغيضه عبدالسادهحسي 

فرهه حمزهمطي  محمد شتيويالديوانية

دالل خلخالاحمد هاشم جاسمالديوانية

يحازم صالح مهديالديوانية
زكيه راضن

ي عبدالديوانية
يمصطفن راضن

سته هابن

حكيمه جي فراس جالل مالكالديوانية



نرحيم مالك عبدالكاظمالديوانية جميله حسي 

نجيحه حرانصباح دايح مذبوبالديوانية

ى ساجتكرار حيدر رحيمالديوانية بشر

زهره كاظممحمد حزام عليويالديوانية

ن هادي طالبالديوانية حليوه صالحامي 

واجد عبدالزهرهحسن علي حمزهالديوانية

امثال هاديمصطفن محمد روي    حالديوانية

نجاه هاللعلي عواد طالبالديوانية

شفيقه نارصقيس شاكر هرولالديوانية

نالديوانية حيدر علي حسي 
ن جميله حسي 

نحسام حمزه كاينالديوانية رضيه عبدالحسي 

جماله صالححمود بري    ج جلغانالديوانية

مليحه جايدفالح هادي جويدالديوانية

ي عطيه عبدالديوانية
مرهونه عبيدهراضن

ازهار جاسمضياء كريم ادريسالديوانية

صبحه حسنطالب مراد حبيرالديوانية

مزنه دزاموزير تومان وهامالديوانية

حسنه محمدصالح حسن غازيالديوانية

حمزيه محسنفرج فليح حسنالديوانية

سكينه جريكاظم سعيد عاشورالديوانية

حياه عباساياد دريول هنديالديوانية

واجد حسنسالم جواد كاظمالديوانية

ن نعمه عباسالديوانية سعديه كاظمحسي 

سعاد حاكمسجاد جابر ورهالديوانية

يه نارصحسن حلو كوثرالديوانية صي 

زينب حسنمالك كاظم حنتوشالديوانية

امل عبدالحمزهحسن رحيم عباسالديوانية

نجيه عبدزيدحىسي جاسم حماديالديوانية

ي عويزالديوانية
ماهيه كاظممحمد حسوبن

برقيه عباسحسام عيىس جعفرالديوانية

سعديه محمدمحمد قاسم مظلومالديوانية

عنيده جوادحسام حسن مجباسالديوانية



تقيه عباسحاكم سوادي لطيفالديوانية

سعديه سهواحمد نواف صكرالديوانية

ن شبعالديوانية بجفه جاريعطاس حسي 

نعيمه ابوالحوحيدر كريم هاديالديوانية

ساميه ارحيمنزار حمزه فارسالديوانية

خمائل عبيدكرار عباس عبدالجليلالديوانية

حمزيه حمزهعدي حاكم كاظمالديوانية

نالديوانية جميله زغي جابر محمد حسي 

ن جمعهالديوانية فضيله عبدالزهرهحامد حسي 

ن حمزه حمدالديوانية حسنه عليحسي 

ريحه عباسفريق عادل كاظمالديوانية

ه عبدعالء عبداالمي  حمزهالديوانية سمي 

رحيمه عيىسرعد ظاهر عكلهالديوانية

اشواق داخلمهدي احمد طارشالديوانية

ن واوي عبدالرضاالديوانية بسهن محسنحسي 

عائده بدراحمد ناظم مالكالديوانية

ياكرم عكله سايبالديوانية
رجيوه ثابن

رحيمه تايهحسن حميد مرهونالديوانية

اقبال جليلعلي حميد حمدانالديوانية

نظيمه صايغعماد رياض دهشالديوانية

كرديه جي ماهر حاكم مطرالديوانية

نجاه محمدعلي كاظم مجهولالديوانية

كريمه عنادعباس عداي حمزهالديوانية

بدور عبدنوربهاء عبداللطيف عبدالسادهالديوانية

ى كاظممحمد قاسم عباسالديوانية بشر

يه كاظمحسن علي حليويالديوانية خي 

وداد عطيويعماد مجيد عوادالديوانية

فريضه ابراهيمعلي نارص فيصلالديوانية

كظيمه مانهطعمه كاظم جارهللاالديوانية

نشميه جاسممحمد فضل عيدانالديوانية

سعديه ناهيمؤيد سالم عليالديوانية

امل حسنعمران دلي عبدنورالديوانية



صبيحه بدراياد سجل عبيسالديوانية

حسنه جهفعليه والي عباسالديوانية

نالديوانية قبيله كاظمكرار فرحان حسي 

حمزيه حي باسم ثامر عبيدالديوانية

حظيه كاظمعذاب سطم عبيسالديوانية

حمزيه محسنكرار فليح حسنالديوانية

زينب كريمفاضل فاخر نعيمالديوانية

احالم سكرانعبدهللا عبدالواحد دوهانالديوانية

نعمه حسنسعد ستار جبارالديوانية

منجه لذيذماجده مشغاب عبودالديوانية

ن جابرالديوانية امل مشهولعلي حسي 

قبيله عليخالد سعد عبدالحسنالديوانية

يزهره جميل خليفهالديوانية
شنه شمجن

كريمه ذيابنواف مطشر ثامرالديوانية

ناحمد جابر زايرالديوانية منوه حسي 

زهره مخيفجميل فالح كجطالديوانية

سهام طاهرمحمد حسن عزيزالديوانية

عجيبه عزاممراد كاين كمنالديوانية

ليل صي علي كامل هنديالديوانية

مكينه عجيلغانم عطيه حمزهالديوانية

ابتسام حمزهعلي حسن كشاشالديوانية

زاهده زروكعالء حمزه شنانالديوانية

نالديوانية يه حميدعقيل جي  عبدالحسي  صي 

كريه كريمثامر كاطع غافلالديوانية

سليمه لفتهرسول رضا جوادالديوانية

وفاء عبدهللاعلي عدنان عباسالديوانية

سعديه عبدالكاظمامجد شهيد عبدالكاظمالديوانية

نحيدر سالم داوودالديوانية عليه حسي 

حسنه عديهسليم هالوي عطيهالديوانية

نالديوانية رغيده عبداليم حمزه حسي 

قبيله رميضحامد عمار مدلولالديوانية

سليمه عليويموش اسعيد كاظمالديوانية



ه سميححمودي رحيم نغيشالديوانية ن حي 

نالديوانية بدريه عبدنورصادق عالوي حسي 

 عبدعلي جابرالديوانية
ن نضال كاظمحسي 

ي جابرالديوانية
نحسن شمجن ليل حسي 

كريمه جودهذوالفقار جاسم ديليالديوانية

منوره عبدالحمزهكاظم محسن سعيدالديوانية

ن علوانالديوانية ه رضيويكرار حسي  طشر

مبن شاكرباسم جواد كاظمالديوانية

ن حميدالديوانية حليمه خضي علي حسي 

ان وليدالديوانية جواهر حورانماجد مي 

نعيمه عبيدسيف رحيم عليالديوانية

ن طعمهالديوانية شنونه احمدطعمه عبدالحسي 

رباب اسماعيلسلمان مهدي يوسفالديوانية

دخينه مهنهلطيف عبدالجليل لفتهالديوانية

ورده عبدالسادهحمزه عبدزيد طريخمالديوانية

سهام جخمرعلي كريم صالحالديوانية

رضيه حاجماكرم فرحان هنديالديوانية

مديحه خريبطاحمد عواد واديالديوانية

بنيه رحيمعلي حمزه عبدالديوانية

فطيمه ظاهرانور جابر هاديالديوانية

كاظميه داودصاحب مجيد كاظمالديوانية

رازقيه عبيدمحمد جاسم محمدالديوانية

لالديوانية ن صبيحه ويىسيوفيه حاكم مين

يالديوانية امل تركيعماد ثائر خي 

حليمه فهدمصطفن كريم شنشولالديوانية

نحيدر عبيس خماطالديوانية فهيمه حسي 

يعلي جاسم هليلالديوانية
ضويه حسوبن

كميله عبودعباس عبدالكاظم حمودالديوانية

رداعه عودهسمي  علي جيجانالديوانية

صفيه عبدعادل عبدالرضا حسنالديوانية

عوفه غاليماجد مذري ثامرالديوانية

كظيمه هادياسعد تركي كوادالديوانية



ي عليعبدالحر جاسم محمدالديوانية
ن
كاف

نسجاد عبدالهادي حسنالديوانية حمزيه حسي 

حميده طاهرفالح حسن جميلالديوانية

باسمه نارصفاضل عبيس عبدالحسنالديوانية

حسنه طعمهكاظم كريم حمزهالديوانية

نالديوانية هناء زيدانمنتظر عبيس حسي 

حميده محمدعلي خماط اميلحالديوانية

نالديوانية ن قحطان حسي  هند نعمهحسي 

عجيبه حنونصفاء نزار زغي الديوانية

مليحه عبيدكاظم رحيم محمدالديوانية

عماد رامي جبارالديوانية
سليمه خرصن

حليمه حسنعلي كاظم حمدالديوانية

 علي عدنانالديوانية
ن مكيه صايلحسي 

هظيمه عبدعالوهموش خضي  محمدالديوانية

نديمه وناسعلي جواد عبدالديوانية

رضيه عاجلمحمد علي عباس عبدالكاظمالديوانية

مشتهايه كاظمفاضل محمد صحنالديوانية

نالديوانية زكيه هاشمعلي رباط عبدالحسي 

نالديوانية هيفاء سواديحيدر عامر حسي 

ساهره عبودعالء سليم داخلالديوانية

نمحمد نوماس كاظمالديوانية قسمه حسي 

فطيمه جاسمفرج جبار كريمالديوانية

حلوه جويداحمد فيصل عباسالديوانية

ن خردال عبيدالديوانية وضحه عوادحسي 

لوكه صاحباحمد جبي  سلمانالديوانية

هاشميه حسانحيدر سلطان رفبسالديوانية

ن كاظم شنشولالديوانية تسواهن موشحسي 

كريمه جهاديبهلول نوار محمدالديوانية

يمحمد شاكر عبدهللاالديوانية سميعه لهيب 

ربيعه عبيدمصطفن سعد اسيودالديوانية

نالديوانية ايمان عبدهللاعلي حاكم عبدالحسي 

كريمه عباسهادي خضي  عويدالديوانية



فاطمه هاديكرار فليح حسنالديوانية

سوده عطشانتكليف فليح فينالديوانية

ه سالمكاظم جواد طاهرالديوانية امي 

لهيده جهادعيىس جياد شاللالديوانية

اشواق عبوديايوب زيدان عبدهللاالديوانية

سليمه شاللعمار مجيد عمارالديوانية

زهره شدهانحافظ حاجم دوهانالديوانية

 علي عباسالديوانية
ن عذوبه رحمنحسي 

نزيله موشثامر عبدالرضا تومانالديوانية

ماجده ردامرعد كاظم منهيالديوانية

زهره موشامي  فيصل عطيهالديوانية

ن مخيفالديوانية بلوه حميديرياض حسي 

ي عسكرالديوانية
حمديه فاضلصادق عوبن

ميده طربالحبيب عبادي خضي الديوانية

يه كريماحمد كوكز شمرانالديوانية جي 

نجيبه عبدمحسن عليوي هاديالديوانية

ن حمزهالديوانية رجاء مهديليث حسي 

سليمه خرصنعمار خزعل فضلالديوانية

ناجحه نعمهعلي صالح كاظمالديوانية

فنديه ادريسوليد جهادي سلمانالديوانية

فرحه مشعبترف كلف نفاعالديوانية

حربيه رهيفعماد جاسم محمدالديوانية

منال جابراحمد قاسم عبودالديوانية

سهام غانمعامر الياور حاجمالديوانية

غازيه حمزهكرار جواد نارصالديوانية

سليمه محمدعماد جايش جفاتالديوانية

حليمه عبدالهاديعالء فليح حسنالديوانية

ن ناظمالديوانية مائده شجرعباس حسي 

ن هادي اسماعيلالديوانية يه ثامرحسي  خي 

ي موحالديوانية
بتول عباديضياء منفن

نعامر ماجد جي الديوانية ايمان شني 

ه حمزهحاكم علوان عبدالسادهالديوانية بشي 



وزعدنان بحت كاطعالديوانية قبيله في 

جميله خشانحميد هادي عويدالديوانية

ي هاشمالديوانية يمحمد ناج 
تمامه باشر

عليه محمدقحطان كريم طالبالديوانية

ن احمد حواسالديوانية بتول هاديحسي 

عوفه مظهرعباس غانم جي الديوانية

رجيحه لفتهفاضل فاهم لفتهالديوانية

فوزيه ابو الهيلاحمد قاسم سلمانالديوانية

غنيمه عبدبهاء مختار بردانالديوانية

ن خشانالديوانية ثجيله زاملسالم حسي 

فريده عبدعليسعد سواد عكلهالديوانية

نبات نارصسعدهللا حمزه هاللالديوانية

ي سعدون عزيزالديوانية
رحيمه ابوعليويهابن

ن كريم كاظمالديوانية يه كاظمحسي  مي 

ن مجهولالديوانية فاطمه كاظماحمد حسي 

قبيله عذابعلي دحام راشدالديوانية

نوريه ناظمعمار سعيد عجميالديوانية

فخريه كري    جمحمد حميد عليالديوانية

نرحمن جبار فيصلالديوانية فضيله ياسي 

سهام سلمانحمزه علي سعيدالديوانية

سليمه يوسفاركان جاسم عبدالرضاالديوانية

نعيمه ناهيفؤاد رحيم رضيوالديوانية

خالده صخيلعباس غالب دهشالديوانية

ليل حنونعالء جاسم محمدالديوانية

ه عبيسشديد عبدالواحد ديوانالديوانية عني 

ن عبداالمي  كاظمالديوانية يحسي 
حمزيه هابن

ي تسيارالديوانية
حسنه كاطعغانم حسوبن

نجيه مباركقحطان عدنان كتابالديوانية

فاطمه عبدعليخضي  عباس كريمالديوانية

ن ناظم صكبانالديوانية رشده خزيحسي 

ثوره فدغوشيوسف كاظم ترفالديوانية

وفاء هلةلطه محسن حيوانالديوانية



ن عودهالديوانية زينه شياعلفته ياسي 

يه اسماعيلعامر عدنان عبدالمهديالديوانية صي 

ن ساجتالديوانية نعباس حسي  نوفه حسي 

حمريه شايعحسان لذيذ جابرالديوانية

نالديوانية ه كاظملفته فالح غبي  امي 

زهره محمدامجد مطشر حميديالديوانية

رسميه شاكرحمزه خضي  عباسالديوانية

عوفه مظهرمسلم غانم جي الديوانية

 علي هريدالديوانية
ن ترفه محيسنحسي 

نجيه كاظمطالب عبار جبارالديوانية

ن محيبسالديوانية دخيله سمي مبارك حسي 

مائده كاظمغسان رحمان مظلومالديوانية

وداد عبيدحسن عطيه صكبانالديوانية

نوماس جاسمرواء كاظم جابرالديوانية

رغيشه كطنمحمد حمزه بشيتالديوانية

 علي جاسمالديوانية
ن غنيمه مهديحسي 

ورده صلبوخحيدر جي  عشالديوانية

فضيله شهدحيدر حسن رسمالديوانية

يالديوانية
 علي حسوبن

ن نعيمه عبداالمي حسي 

مناره خشانبشي  تومان كاطعالديوانية

نحيدر يوسف نجمالديوانية زهره حسي 

ن حمزهالديوانية مليحه طعيمهعلي عبدالحسي 

حكمه حناناحمد راهي جبي الديوانية

ناياد عباس هنديالديوانية زهره حسي 

ن احمدالديوانية شاتوله حيدرعيىس دخي 

يهادي مرداس كاظمالديوانية سويده حاج 

معصومه حمودعبدالهادي محسن جمعهالديوانية

سويده جالبعبدالمحسن عبدالكريم كاطعالديوانية

ساهره يوسفرحيم باسل محمدالديوانية

ن جاسمالديوانية مديحه هاديسالم حسي 

رديفه مجلينعمه كامل سعيدالديوانية

سكون كسارمجيد عبدالساده جسابالديوانية



يه كشيشعالء جميل طارشالديوانية صي 

مهره كريمغزوان عبدعلي عزيزالديوانية

نالديوانية  علي حسي 
ن قبله حماديتحسي 

قسمه جهاديمحمد عوده خطارالديوانية

ماهيه مرهجحيدر عليوي حميدالديوانية

شكريه عبدهللاسعد رحيم شخي الديوانية

انالديوانية ن ني  زكيه عبدمهدي حسي 

نالديوانية رشده عودهصاحب جبار حسي 

يه مرزوكسعد عبدالكاظم جبارالديوانية خي 

سعديه دوهاناحمد جاسم محمدالديوانية

ه ضيدانصائب عالوي عبيدالديوانية امي 

مديحه عباسكريم منجي عطيهالديوانية

امل مهديحسن محمد نارصالديوانية

امينه خلفكرار فرحان محمدالديوانية

ي حميد بجايالديوانية
ملكه رميحمنجن

نفوزي كامل كاظمالديوانية مليحه عبدالحسي 

ن شنشولالديوانية ه جدعانعلي حسي  سمي 

صبيحه عبدالرضامالك عبدالساده محمدالديوانية

زيتونه جاسممنتظر عواد مرادالديوانية

افراح كاظمعلي عامر كدرالديوانية

فوزيه فرارامي  ساير عبهولالديوانية

صلوحه حسنعلي جميل خرباطالديوانية

زينب عبدالكريمسيف علي عصفورالديوانية

يالديوانية جاسميه جابروارث خضي  ناج 

شمخيه لفتهكاظم حسن كاطعالديوانية

رتبه كاويعلي محمد نعمهالديوانية

حكمه صكبانكاظم مراد كاظمالديوانية

زهره عبدمحمود جاسم شياعالديوانية

انتضار كريمامي  محسن بدرالديوانية

بنيه حميدنعمان صالل عذابالديوانية

نالديوانية ليل حمودحسام علي حسي 

سعاد هاشمسجاد محمد فخريالديوانية



ليل حنجوجحسن عطيه حمزهالديوانية

امينه فزععادل حميد جميلالديوانية

زهره كحطعلي كاظم بختالديوانية

نعيمه حسنكاظم نوري كاظمالديوانية

كاظميه جيادفراس خالد صالحالديوانية

ابتسام فاهممحمد جاسم كنشالديوانية

شعيله غاليماجد شجيل جهادالديوانية

نعباس حكاش براكالديوانية ظلمه حسي 

نالديوانية حمزيه ناعمرعد حمزه ياسي 

زينب حمزهقاسم غزاي فليحالديوانية

بلقيس ابورويشرافد شاكر اسماعيلالديوانية

سعديه عميدكرار فاهم فرحانالديوانية

سليمه مري    حسجاد رحيم كريمالديوانية

بشه فارسعلي فليح بديويالديوانية

مهديه محيسنصادق معله حسنالديوانية

التفات عبدالكاظمكرار حيدر عبدزيدالديوانية

غنيه رسنرحمان اجبي  محمدالديوانية

ن حمزهالديوانية مليحه طعيمهحمزه عبدالحسي 

نهله سواديوليد شاكر حمودالديوانية

حسنه جي علي مشكور عباسالديوانية

سحاب جبارامجد عباس جبارالديوانية

نهشام اياد طعمهالديوانية نجيه حسي 

بشه سلطانفاهم عزيز كباحهالديوانية

ماجده عيداناحمد لطيف بوشالديوانية

رسميه كاظمعقيل محمد حسونالديوانية

بليشه حسنفايق حميدي عبيدالديوانية

شذاء شهيدياس خضي  عباسالديوانية

ليل يارسهشام صبار كاظمالديوانية

شكريه مطلكقضي كاطع عبدالديوانية

ن نارص نعمهالديوانية سهله فنجانحسي 

لطيفه مهديموحان ابو شنات حريشالديوانية

صبيحه جبارمحمد كاظم نعمهالديوانية



شيماء شاكرعباس احمد خضي الديوانية

ساميه ارحيمانمار حمزه فارسالديوانية

هديه كاظمامي  فاضل جناتالديوانية

ن محمد جاسمالديوانية جماله ديوانحسي 

ن ماجد شنشولالديوانية دالل عبيدحسي 

ثناء نوريعلي عباس جبارالديوانية

علي شايع حرابالديوانية
ن كريمه حسي 

سعديه كاطعمحمد حمزه كاظمالديوانية

فهيمه صالحمحمد جاسم جميلالديوانية

مكيه جاسمنداء عتوي تومانالديوانية

سكينه عبيدرحيمه طاهر جي الديوانية

ي طالب داخلالديوانية
فاطمه كاملراضن

ي فهدالديوانية
يه جاسممجيد راضن صي 

دله عباسسليم وهيد مزبانالديوانية

وسيله كاظمرعد تكليف هاشمالديوانية

 عليالديوانية
ن نهيه مذبوبسجاد حسي 

ن عباس عبيدانالديوانية محنه دغيمعبدالحسي 

هيفاء كاظمجعفر ماجد عبدالديوانية

ن عليوي مدلولالديوانية فاطمه نارصتحسي 

همهند حمزه عبدالحسنالديوانية ن عفيفه ابوطهي 

سلوى شاكرحيدر قاسم غازيالديوانية

بهيه عبدهللاحامد شناوه عبدعونالديوانية

حلوه عزيزعباس جعفر كاظمالديوانية

ه غازيعامر وحيد حسنالديوانية سمي 

عليه محسنحمزه غذام جودهالديوانية

نالديوانية ن عبدالحسي  حسينه عجميعلي حسي 

حمزيه فليحماجد شاكر عبدالديوانية

يالديوانية
ب ثويبن زهره عبيدجاسم دهي 

ن عبدالديوانية علي حسي 
ن رجيحه حسي 

زكيه مزهرميناء حيدر حمدالديوانية

حميده حمزهحمزه حسن ادخيلالديوانية

ن هندول خلفالديوانية صبيحه حسنحسي 



جاسميه محمدهيثم عبدهللا كزارالديوانية

جكاره حمودعبدهللا محمد سعيدالديوانية

فاطمه يوسفحيدر نعمه جاسمالديوانية

رسميه كاظمتوفيق صي  عطيهالديوانية

ي عبدهللاالديوانية جماله جيادغانم حرب 

فلحه رشيدمحمد طالب جابرالديوانية

منسيه نمي علي عاضي هويديالديوانية

سهام عبدزيدسيف رافع عبيدالديوانية

ن فدارالديوانية صباره عباسصدام حسي 

يامي  امجد حمزهالديوانية
بسمه راضن

عاريه محانعبدالحمزه كاظم موجدالديوانية

يسعد صالح مهديالديوانية نوال حرب 

رباب كاظمقائد عبدالساده تركيالديوانية

ه سواديعالء عبدالخالق سواديالديوانية سمي 

سناء مهديعباس فؤاد كاظمالديوانية

نضياء كاظم ليلوالديوانية شكريه حسي 

براق صاحباحمد رحيم كتابالديوانية

ناديه عبداحمد كريم دكمانالديوانية

مشناجه صالححردان مطر عبارالديوانية

عليه عودهعبدهللا حذراوي جي الديوانية

يالديوانية
صبحه مجباسسعيد شعيل حنبر

نوريه سلطانقاسم بهلول نعيمالديوانية

كظيمه جبارفهد عبادي جبارالديوانية

ي خلفالديوانية
ر
انتصار نعمهصدام راف

حياه كاظمقاسم عباس جاسمالديوانية

كاظميه كريمستار مرزوك صكبانالديوانية

ن دخنالديوانية ليل رحيماحمد حسي 

كريمه جميلسامر شهيد عبدزيدالديوانية

سليمه رحيمخالد حميد سلمانالديوانية

انسه مكطافعمار ريكان فرجالديوانية

نجاح حمزهامجد علي شايعالديوانية

رحيمه عزيزجعفر حسن جبارالديوانية



فضيله موشعقيل فريق خشانالديوانية

مديحه عبدفالح حسن نهيتالديوانية

كميله حسانمحمد علي مرادالديوانية

ي شناوهالديوانية حزمه بيوضعلي الهيب 

نعيمه عبيدعلي زيدان سلمانالديوانية

نالديوانية نسجاد ابراهيم حسي  فضيله حسي 

امل شاكرسيف علي كريمالديوانية

يالديوانية عبيده جحيلعذاب سلطان حاج 

شكريه ناهيضياء عبدهللا كزارالديوانية

يالديوانية
علي سليم راضن

ن احالم حسي 

نوريه ظافرفالح حسن حمودالديوانية

نالديوانية بدريه جي محمد عبد حسي 

خالده كاظميحب  عباس عبيدالديوانية

ي كامل جي الديوانية
نماضن صفيه حسي 

نعيمه عبدالحمزهمحمد عزيز مايشالديوانية

يه محمدمحمد شاطي منصورالديوانية صي 

مليحه كاظمعفه جميل هاشمالديوانية

ن جبارالديوانية عيده شاطياحمد حسي 

حليمه تلوخخالد مجباس جليلالديوانية

جميله منهيحارث كاظم ردامالديوانية

حظيه جوادراهي زوير نعمهالديوانية

برقيه مياحكامل عبدعلي خالويالديوانية

ورده عليوينذير صبار كتابالديوانية

نوفه عزيزعالء خالد هاديالديوانية

تركيه سلمانحيدر رحمان عجيلالديوانية

ى خضي سجاد رحمن بعي الديوانية بشر

هاشميه فليحسالمه خلف وردالديوانية

سليمه نوريسجاد فاضل مكطوفالديوانية

ه هاديليث خالد نعمانالديوانية سمي 

شده نجيمدامي حمود غزايالديوانية

جواهر كاظممحمد حليم كريديالديوانية

هيام نارصوائل نديم جاسمالديوانية



نسعد عبداالمي  دخيلالديوانية دره حسي 

نالديوانية تركيه جبارريكان حسون حسي 

حدهن كنداويحاتم علي حياويالديوانية

عتبه جابرعلي خنياب علوانالديوانية

زهره عليصادق عبدالساده غضبالديوانية

ن هاديالديوانية ليل صبارعلي عبدالحسي 

مديحه عطيهحازم غسان طاهرالديوانية

مديحه هاشممحمد وداي كاظمالديوانية

صبيحه هاديهشام محمد فليحالديوانية

يالديوانية
ساهره صيهودسجاد مجباس حسوبن

ن جمعه اذفالالديوانية فهيمه محمدحسي 

ثقيله فرحانعلي غالب عبيدالديوانية

يالديوانية
ن دويش راضن فضيله اسيودحسي 

سعديه عريانحيدر ناظم سلمانالديوانية

خدوج عبدفرحان محمد يونسالديوانية

نالديوانية احالم رحيمحسن علي حسي 

زهره محمدرحيم محسن ساجتالديوانية

يالديوانية
ن
هدى خوافمصطفن عمران عوف

ن منصورالديوانية نحليم حسي  لهيده حسي 

دالل عبدالرزاقعدنان شمران فيصلالديوانية

مناهل عبدسجاد عبدهللا محيسنالديوانية

وصف نارصحسن ذياب كريمالديوانية

احالم عبداالمي محمد جهاد مدلولالديوانية

ليل فرحاناحمد جبار مدلولالديوانية

عليه علواننارص حنيوي سلمانالديوانية

سه عودهكاظم رحمن جاسمالديوانية

 عليالديوانية
ن سعديه عبدالحسنكرار حسي 

زهره رحيمعلي كاظم صالحالديوانية

فته ضايفماذي صبيح شايخالديوانية

وحيده كاظمقاسم امانه كاينالديوانية

ن كاظم عبدالديوانية صبحه عبدالحمزهحسي 

كاظميه عبدعلي كاظم تايهالديوانية



رحيمه عبدهللاسالم علي غفلهالديوانية

علي شهيد دغيشالديوانية
ن حميده حسي 

نالديوانية رسميه جوادعباس عواد حسي 

نالديوانية سعديه احمداحمد نارص حسي 

مليحه مايشابراهيم علي فريطنالديوانية

حياه كاظمقيرص رشيد مطرالديوانية

حربيه زغي بلبول كطيوي يوسفالديوانية

اقبال فاهماثي  باسم عبدالكاظمالديوانية

ديناره ابراهيمسلمان عباس مهديالديوانية

نالديوانية سعديه جوادمحمد عبدالرضا حسي 

نالديوانية مجيده عبدمسلمعبدهللا عبدالحمزه حسي 

غنيه مجبلمجيد مهدي كاطعالديوانية

نالديوانية صبيحه عبدعقيل عبدالزهره حسي 

ن شنابهالديوانية صبيحه بلكتعقيل عبدالحسي 

سعديه مشكوراسعد باقر دوي    جالديوانية

ليل كريمموجد علي مهناالديوانية

رهيه عبدعباس سلمان كركانالديوانية

بدريه قصادزمان حمزه عباديالديوانية

مزيونه دايخباسم غايب خليفالديوانية

ازهار هويديسجاد موش شاللالديوانية

سمره كاظمعبدالحسن عيدان بجايالديوانية

شيماء عجميسجاد محمد سلمانالديوانية

رسميه كاظمقاسم جبار عبدالديوانية

فرحه ارهيفاحمد حسن جوادالديوانية

صبيحه كاظمعامر موش عبدالشهيدالديوانية

مليحه صاجيعلي غافل عبدعليالديوانية

نالديوانية شنه كشوشحيدر علي حسي 

زهره جبارميامي عبدالهادي مهديالديوانية

مكيه جاسمحسن جريو عوفانالديوانية

تينه مايعرياض حمزه غافلالديوانية

ن موشالديوانية يه كاظمعلي حسي  صي 

ن كاظمالديوانية حميده علياحمد حسي 



زنجيل جاسمتوفيق يحب  نارصالديوانية

ه كاظمموش كاظم محمدالديوانية نشر

شكريه مرهونحسن كاظم محيسنالديوانية

نالديوانية  هادي حسي 
ى كناويمصطفن بشر

يمنتظر فليح تركيالديوانية ناهده ناج 

كفاح عبدمحمد قاسم حسونالديوانية

حسونه حمدحيدر حمزه محمدالديوانية

كريمه عباسنصي  رحيم عبدالديوانية

سليمه فضالهحيدر شهيد عبدالديوانية

حمزيه كورهعباس كاظم جبارالديوانية

فريده عبدزيدهشام فليح حسنالديوانية

ه خضي زمان طعيمه مجيدالديوانية سمي 

ى حيدرسجاد رحمان عبدالديوانية بشر

صبحه عبارباسم عبدهللا عبدالحسنالديوانية

حنان خوانكاظم ناظم طوفانالديوانية

نهيه هاديحامد ساجت صالحالديوانية

ي صي الديوانية هيفاء هاديعالء مي 

بسعاد حسنسجاد رياض شعالنالديوانية

رسميه عبدالسادهماهر هليل عيدانالديوانية

خميسه مزعلحمزه عناد جوادالديوانية

حياه حمودوهيب محسن عيدانالديوانية

جواهر عسكرعزيز حمزه عبدالصاحبالديوانية

نالديوانية نعالء عامر حسي  امتحان حسي 

جميله عيىسعباس طالب عليالديوانية

ن نارصالديوانية نعيمه غالياحمد حسي 

نجيحه حسنحسن سعد عطيهالديوانية

ن كاظمالديوانية حمديه كاظماحمد شني 

يه جحاتفارس داخل مصنعالديوانية صي 

قسمه حيابرعد جعفر كريشالديوانية

عزيز موشمسي  جميل لفلوفالديوانية

قسمه حبابعباس جعفر كريشالديوانية

تركيه جابرصبيح زايد عيادهالديوانية



مريم موشحسام رعد طوي  هرالديوانية

يالديوانية فليحه حسنمحمد موش تريج 

ي جودهالديوانية
ن
رحميه عبدخالد صاف

وجده عبدحيدر راهي عيدانالديوانية

ه كريمعلي جاسم عباسالديوانية سمي 

 عليالديوانية
ن نرائد حسي  سعديه حسي 

 عليالديوانية
ن غزاله عبدالحمزهحسن حسي 

فاطمه حاتمعلي عبدهللا خزعلالديوانية

ربيعه محسنخالد شاكر عباسالديوانية

نالديوانية نزي  هه مجيدصالح مهدي حسي 

شوله مجبلمحمد عجيل رهيفالديوانية

ه عبيساحمد محمد وداعهالديوانية صغي 

جندي عاجلطال جبار عالجالديوانية

فخريه حمزهبديعه عبدزيد جي الديوانية

فاطمه عطيهخالد تركي وناسالديوانية

ن جاسمالديوانية حليمه كويركاظم حسي 

سهام شهيدعلي طعمه فراطهالديوانية

ي رحمالديوانية
باشه عالوياسماعيل هابن

غنيه عليكرار عبدالحسن عزوزالديوانية

برقيه عبدالحمزهمصطفن جياد عيدانالديوانية

كظيمه بشيتباسم كريم كطنالديوانية

نعماد سلمان جالبالديوانية فطمه عبدالحسي 

هناء عبدالرحمنرانيا باسم محمدالديوانية

شمره نجمعلي طالب محسنالديوانية

نوال حميدزينب حميد معضدالديوانية

امتحان عبيسمحمد هوب طاهرالديوانية

نعيمه عبدزيدكرار علي عبدالرضاالديوانية

مشكل جدعانمهدي عبيد جازعالديوانية

فوزه عاشورفارس مجيد كريمالديوانية

ظلمه عبدحيدر هادي حمزهالديوانية

كظيمه فريدكريم سعيد عليالديوانية

يالديوانية ن نعمه راج  نحسي  نرصه معي 



صبيحه حسونمحمد زكي لفتهالديوانية

حليمه عبداالمي قحطان صاحب محمدالديوانية

خديجه عبدمحمد نجم عبدالديوانية

زكيه جاسمعقيل عبدالجاسم محمدالديوانية

عجيبه ديوانرعد كامل نعمهالديوانية

لطيفه كريمعلي محسن عبيدالديوانية

خزنه حمودعارف جندي عبيدالديوانية

ن عبدالديوانية ازهار مالكزينالعابدين حسي 

حياه رغيدعصام محمد عبدهللاالديوانية

نالديوانية فطم حمزهسيف علي حسي 

كميله عويزضياء تكليف تاليالديوانية

زكيه كاظمصالح داخل شاكرالديوانية

ي عبدالديوانية
فخريه عودهاياد راضن

عامره عنيونعقيل رحمن ابراهيمالديوانية

علي جابر محسنالديوانية
ن فطومه حسي 

بهيه جاسمعلي محمد محسنالديوانية

نالديوانية سلبمه صالحاحمد عالوي حسي 

يه هبانعلي عوده عنادالديوانية صي 

ليل حسنكرار صالح حنونالديوانية

نظام هلومعدي عجرش فنوخالديوانية

نقاسم رسول جاسمالديوانية سعيده عبدالحسي 

رزيقه عباسنعمه عباس عبيدالديوانية

نالديوانية ارسه رغيدعقيل رزاق حسي 

ن علوانالديوانية حياه جبي كفاح تحسي 

وهينه داودباسم هليل كاظمالديوانية

يضياء عبد فرحانالديوانية
سعديه حسوبن

رجاء محمدرامي حازم طالبالديوانية

سليمه تركيهيثم فارس عبدالديوانية

هديه برزانكريم حماده حنونالديوانية

 علي واديالديوانية
ن مبن جابرتحسي 

عفاف صالحيج صالح هاديالديوانية

يالديوانية ورده يارسرياض سميسم حرب 



سعيده فارسعباس فرحان شعالنالديوانية

خالده مرادصالح حسن عنادالديوانية

نالديوانية ن كريم حسي  سهام عنيدحسي 

زكيه لفتهعثمان مهنا وصيلهالديوانية

حميده عباديمحمد ورد عبدالديوانية

 خضي  زغي الديوانية
رضيه سهلمصطفن

نحسن حامد عباسالديوانية سليمه حسي 

نعقيل عبيد عمرانالديوانية سميه حسي 

نالديوانية بالسم كاملماجد محمد حسي 

نلطيف غازي كاظمالديوانية ايمان عبدالحسي 

حليمه عبودعالء كامل عليويالديوانية

جنديه جبارمهدي صالح خشانالديوانية

فهيمه هاللمرتضن ذياب حمودالديوانية

ن عباس جودالديوانية رجاء زغي حسي 

حمزيه ثويليمهند ربيع جابرالديوانية

شهيه مهيديجاسم والي هنديلالديوانية

حمديه هديمعلي حسان موازيالديوانية

رحيمه عجيميعادل كاظم جبارالديوانية

وهيله حريبناظم كريم حسنالديوانية

نالديوانية نعباس خيون عبدالحسي  فضيله عبدالحسي 

ساجده نارصجليل حسن عبدالديوانية

نالديوانية كريمه عبيداحمد عبيس عبدالحسي 

حليمه يارسحاكم عبد خزيمالديوانية

حمريه عبيداسد حمزه جاسمالديوانية

بهيه خرصنجميل هبان غافلالديوانية

ي محيسنالديوانية
زريه حسوناسماعيل حصيبن

لوكه صاحبمحمد جبي  سلمانالديوانية

زهره فاخرامي  فارس صالحالديوانية

حسنيه محمدخالد كاظم نجيبالديوانية

سنيه حميدسعيد صالل عذابالديوانية

زهور عبدبهاء نعمه شدهانالديوانية

جباره عطيهحسن فري    ح داخلالديوانية



سليمه مسي مهند محيسن جوادالديوانية

نهاره سلماننوفل سوادي عبدالسادهالديوانية

هنديه جي ثامر كامل رياحالديوانية

رهيه رحيمقاسم ثعبان موشالديوانية

نرصه عيدانوسام منصور عبدالديوانية

عزيزه عكشعلي عباس حسنالديوانية

نحسن جفات ظاهرالديوانية امل عبدالحسي 

نعيمه جبارقضي هاشم بايونالديوانية

غام حيدر جبي الديوانية فاطمه رزاقرصن

ه كريمرشيد لفته عبداليمهالديوانية سفي 

ابتسام خيونعباس داود سعدونالديوانية

حظيه ثامركريم مدفون فرعونالديوانية

رحيمه عبدالحسنمحسن ابراهيم سلطانالديوانية

ون فاضلالديوانية فله عجيدمالك زغي 

كريمه يارسمني  كامل جبارالديوانية

ليل كلفمسلم كريم عباسالديوانية

عبيده كاليعدنان زغي  ورهالديوانية

فاطمه مالكعباس محمد عبدالشهيدالديوانية

رضيه جريثامر مجي محمدالديوانية

رحيمه عزيزفرج تومان حنونالديوانية

ن هنديالديوانية مكينه عليويسلمان عبدالحسي 

ن رحمان يوسفالديوانية كتبه عباسحسي 

نديمه جاسمثامر ناظم محمدالديوانية

محنه دغيمعبدالرضا عباس عبيدانالديوانية

الهام عزارهمحمد فالح حسنالديوانية

نالديوانية ن عبدالرضا حسي  رشده دخيلحسي 

سهام مطشرجالل حميد شاكرالديوانية

زينب عبدالكاظماحمد شعالن راهيالديوانية

ن ساجتالديوانية نقاسم حسي  نوفه حسي 

ن رطانالديوانية يه لهمودصادق حسي  مي 

حنيه واليجاسم محمد عبيدالديوانية

ن سماعالديوانية شفاء عليمحمد حسي 



سعديه عبيدوسام عواد جي الديوانية

نيه تاليمهدي حمزه خراطهالديوانية

نجيحه عيدانرسحان ذياب شمرانالديوانية

حميده كريماحمد عبداالمي  حسنالديوانية

سعديه عجميعادل فاضل جاسمالديوانية

نالديوانية نوال عبدهللازمن فرحان حسي 

ف كاظم شبليالديوانية
رجاء عبدالكريمارسر

تمامه كاظمزايد دغار شمرانالديوانية

كميله عبدعونجميل وحيد سلمانالديوانية

عنيده مولقائد بصاوي نارصالديوانية

فاطمه عطيهعماد تركي وناسالديوانية

يه جوادحيدر عبدالزهره مرجونالديوانية خي 

فاطمه شنشولطارق عبدالحسن عبدالديوانية

كيفه عطيهحاكم حسن جاسمالديوانية

عزيزه مانعفيصل محمد جبارالديوانية

ى نجمعلي كريم نجمالديوانية بشر

فضيله نارصعباس رحاب محمدالديوانية

سليمه عبدكرار علي فرجالديوانية

ليل جوادقيس فاضل جبارالديوانية

حليمه شناوهصباح سعيد جاملالديوانية

فضيله عباسعالء نسيم عبادهالديوانية

ن جاسم عبدالديوانية فوزيه صليطحسي 

كريمه جاسممهند كريم عنيدالديوانية

ي هويدي منديلالديوانية هديه سعيدناج 

نعيمه عليويقاسم حيدر جي الديوانية

سليمه محمداكرم فارس رحمنالديوانية

يعبدهللا ثابت عبدالحسنالديوانية ورده باج 

ي مجيد زايدالديوانية
حمزيه عبدهابن

ن عبدهللا عليويالديوانية ابتسام عليويحسي 

شهيده غالينهاد حسن واليالديوانية

يزي حمزهموفق رزاق صاحبالديوانية

دالل عيالنجاح صالل عبدالزهرهالديوانية



فطيمه عبدزيدعباس كاظم ديوانالديوانية

فنده خشانحبيب جوااد كاظمالديوانية

ي عبدالعباسالديوانية نسعد صي  فليحه عبدالحسي 

يه عبدعادل عبداالمي  جي الديوانية صي 

ماجده كاظممهند حاكم بلبولالديوانية

كظيمه صخيلمحمد صالح عبدهللاالديوانية

بسعاد يوسفعباس صبيح عجلالديوانية

عليه عيفانسلوان محمد خلفالديوانية

نالديوانية كدره محمدرياض عبدالهادي عبدالحسي 

نالديوانية نجمه عبدالكاظمثامر حمزه عبدالحسي 

ه عبيدعالء كامل عبدالديوانية سمي 

ن كاظمالديوانية خزيه ناطورمالك حسي 

رضيه مطرودحسام سلمان عبدالديوانية

ناهده كاظمحسام حسن حنيصالديوانية

اعتبار عبودعامر رمزي صاللالديوانية

فخريه حسنصباح عظيم شكاريالديوانية

هديه امحاناياد يحب  كاملالديوانية

نفاضل عذاب كاظمالديوانية قسمه عبدالحسي 

اعتبار عبودجمال رمزي صاللالديوانية

حياه عبدرعد نعيم محمدالديوانية

فطيمه يحب عباس نجم عبدالديوانية

جميله غازيهاشم عبدعلي هولهالديوانية

نجاه حمزهصباح حسن عيىسالديوانية

نالديوانية ه عباساحمد عيىس دخي  سمي 

ي مالك حسنالديوانية
ن
يه دحامكاف صي 

اقبال سطايعلي هادي عبدالرضاالديوانية

حمزيه خراطهجابر عادل جاسمالديوانية

سكينه سواديفالح سعدون رمانالديوانية

فوزيه جبارعالء فريد خضي الديوانية

نمحمد عادل عطيهالديوانية حنان ياسي 

يمهند مكي رشادالديوانية
ن
كريمه صاف

وفيه طارشقحطان رشيد محمدالديوانية



نعيمه متعبهادي عبدالساده موشالديوانية

يالديوانية
باسمه طويرفيصل عبد جفيبن

سوريه كريديماهر محمد عودهالديوانية

ن احسان عالويالديوانية ماجده حميدحسي 

هناء جليلمصطفن عبدالسالم سالمالديوانية

نجيه جازعمحمد ضاجي رشيدالديوانية

رباب جبارمحمد حميد مطرودالديوانية

 عليالديوانية
ن ي صاحبميثاق حسي 

ن
كاف

حسنه جيادفارس ناهي حمزهالديوانية

غنوه جالبكاظم عبود غشامالديوانية

رضيه كاظمعلي جابر عباسالديوانية

ي كشاشالديوانية
حدوده عنادباسم جنابن

نالديوانية حمديه عبدالكاظمحيدر فرحان حسي 

يالديوانية ساهره عبيدحيدر كاظم ناج 

كطفه يونسبشار زغي  سهيلالديوانية

فضيله اليجمحمد كبوري زغي الديوانية

اقبال كاظمعلي رسحان علوانالديوانية

نالديوانية جليله محمداحمد عايد عبدالحسي 

حميده جاسمستار جابر بجايالديوانية

ازهار جبارانور شعالن سالمالديوانية

هيفاء صالحعمار عالوي صاحبالديوانية

نالديوانية ي شني 
ملحه درويشنارص راضن

ن عالء سلمانالديوانية فرات حمدحسي 

جميله نارصحاتم جواد كاظمالديوانية

ن جابرالديوانية مليحه مهديعقيل عبدالحسي 

وحيده عبيدمهدي منتظر جابرالديوانية

قبيله جباررضا محمد كريمالديوانية

رسميه لفتهمحمد رعد كاظمالديوانية

رسميه محموداحمد كامل عودهالديوانية

ى عبدالعباسحسن فالح حاتمالديوانية بشر

ساجده عبيدصادق رزاق عبدالديوانية

فضيله كاطعجاسم جبار غميسالديوانية



سعيده فهيمسلمان جعيل عبودالديوانية

زهره فليحعبدهللا مشنف شامانالديوانية

هناء عبدالرضاابراهيم فرحان مجباسالديوانية

يالديوانية رهيه شهدحسن عباس حج 

ن جابر حاكمالديوانية حمديه شنشولحسي 

ن صادق خضي الديوانية فريال اسماعيلحسي 

خساره غويليحمود عائد مشكورالديوانية

 علي ديريالديوانية
ن نعيمه بعي حسي 

نجيبه فريطندريس عباس محمدالديوانية

نصادق عباس عجميالديوانية خالده حسي 

باحمد خليو فاضلالديوانية شماله دهي 

ن غافل جي الديوانية كطيفه خلفحسي 

ن رحيم عبدالديوانية جنديه لفتهحسي 

مهديه اسماعيلقاسم محمد رويعيالديوانية

جنان ميدانعباس علي زيدانالديوانية

رضيه حسنوسام حسن عطيهالديوانية

عليه شنانعباس سامي محمدالديوانية

فاطمه تايهمصطفن محمد رسميالديوانية

اقبال عبدالرضاعلي ابراهيم محمدالديوانية

نزيله موشمحمد عوده هاديالديوانية

ن خنيابالديوانية حياه محمدعلي حسي 

نالديوانية رحيمه كزاركريم عبدهللا عبدالحسي 

كوثر محسنميثم عبدالرسول حسنالديوانية

ه جاسمجبار حسن مهديالديوانية مي 

منجيه فليحعباس فرفوري فهدالديوانية

ابديويه حرجصالح ورش عبيدالديوانية

سعيده جابرعباس ظاهر حسانالديوانية

قسمه جاسماحمد صالح لوليالديوانية

هيام باضيحميد عبدالزهره عليلالديوانية

نور الهدى احمدرافد جمال عليالديوانية

قبيله لهمودستار حسن ضاريالديوانية

زينب كاظممصطفن احمد حريزالديوانية



ن جاسمالديوانية فاطمه عباسعالء حسي 

نالديوانية بحريه عامرمطشر حمد حسي 

عطيه كدرصاحب جبار غاليالديوانية

فليحه شيالحيدر نذير جحيشالديوانية

نالديوانية رباب هاديلطيف مكي ياسي 

سفاهه حلواصعلي حمزه عبدالكاظمالديوانية

غيضه جابروليد فرهود سدخانالديوانية

نالديوانية جميله فرهودحسن علي حسي 

نفراس طاهر كريمالديوانية جميله عبدالحسي 

حمزيه مظلومحسن فاضل عبدالديوانية

حمده عليسالم خشان عطيهالديوانية

رزيقه محمودعالوي نعيم عبودالديوانية

انتصار محسناثي  رحيم كاظمالديوانية

حكمه يوسفعلي جبار عبدالديوانية

ندوالب شطنان شنوالديوانية كتبه عبدالحسي 

كاظميه وادياحمد كاظم هاديالديوانية

ن فاهم جحيلالديوانية كريمه جيادحسي 

ن عبدالكاظم محمدالديوانية كتبه جاهلحسي 

حرويده مشكورناجح شنان بعيويالديوانية

فرات حسنعبدهللا حسن صاحبالديوانية

ه حميدمحمد فاضل عوادالديوانية سمي 

كريمه سعيدصاحب محسن مكملالديوانية

فخريه منديلحامد كاظم جبي الديوانية

نالديوانية الهام جاسممحمد عقيل عبدالحسي 

رزقيه عيداننارص مالك حسنالديوانية

نهضه مهديحسن هاتف محسنالديوانية

صفيه جبارعلي جابر كاظمالديوانية

ن جبار خلفالديوانية كريمه رمضانحسي 

سليمه عبدالزهرهعالء ستار موشالديوانية

يشى مبدرحيدر قائد ديوانالديوانية

شونه فاضلشاكر نواف تعبانالديوانية

يالديوانية
نزيله جاسمحيدر عبدالرضا ناشر



حليمه عبدوليد جواد حنتوشالديوانية

سهام شاكرعلي ناظم ساجتالديوانية

ن هاديالديوانية فاضليه جي علي حسي 

كظيمه وناسحسان فالح راشدالديوانية

وليده عبدالزهرهكرار باقر عبدالديوانية

بيداء عبدالحسنمجتب  محمد بدرالديوانية

ملكه عبدعلي كاظم حماديالديوانية

رحيمه حمدوليد خالد طحيورالديوانية

حوري شعالنمشكور شمران عبدهللاالديوانية

يالديوانية
كمره كاظمحامد هالل راضن

تركيه عبادهنارص عواد عبدالديوانية

يحيدر امي  كشيشالديوانية
ر
ف غازيه رسر

نعيمه عبدالكاظممحسن عبدعلي عميشالديوانية

ن عبيسالديوانية نصادق عبدالحسي  كظيمه حسي 

ن عبد حسنالديوانية ملكه دخانحسي 

ن ثجيلالديوانية شهيه غاليمهدي عبدالحسي 

يرشا شفيق فرمانالديوانية برقيه باج 

جرود عشمايح سالم جي الديوانية

ي جاسمالديوانية
حسنه كريماحمد ناشر

كريمه هاديعبدهللا كريم فالحالديوانية

خمشه لعيسكاظم دريب عباسالديوانية

وفاء عليزياد عبدالكاظم قاسمالديوانية

كاظميه داودعلي مجيد كاظمالديوانية

يالديوانية
ه عليويضياء ادويل هوبن زغي 

نومايه عركخالده خضي  عبدنورالديوانية

وسام عبدالرزاقاحمد نعيم علوانالديوانية

ذبه زغييررائد محمد جابرالديوانية

راهيه فليفلسلمان حاكم جي الديوانية

هاياد طارق جبارالديوانية تمامه ابوطي 

نالديوانية فاطمه خضي حيدر مطر عبدالحسي 

ي كاظمعلي دلمح ضياعالديوانية
ن
كاف

غنيه ابوتايهعبداالمي  عبدالساده عليالديوانية



ن عبيد خنجرالديوانية فخريه ضاجرحسي 

سليمه هدهودفارس غذام جودهالديوانية

حمده بتوررياض غالي مهليالديوانية

ن فاهم عبيدالديوانية صبيحه كاظمحسي 

قاهره صاحبعايد نطاح عبيدالديوانية

ناهده شاكرعبدهللا رحيم عبدالديوانية

هيفاء زهي ازهر عبدالسالم محمدالديوانية

زينب سواديعلي جلوب جبي الديوانية

جاسميه محمدزمان سالم عبدالديوانية

نوره عكابغائب مجبل شهيدالديوانية

يالديوانية فليحه حسنسعيد حميد خي 

محينه جسابعمار كاطع ريكانالديوانية

 عليالديوانية
ن نجبار حسي  غنيه عبدالحسي 

تقيه كظيمعباس ارحيم عيدانالديوانية

فخريه عبدعالء شدهان حمودالديوانية

رباب مهدييوسف صي  عنيدالديوانية

خميسه كاظمنعيم يابس مرادالديوانية

يه حسونعقيل بالكت واديالديوانية صي 

حسنه كاظمسالم شالل طارشالديوانية

رسميه صاحبحيدر عبد جي الديوانية

نحسام عدنان عبديارسالديوانية سعديه عبدالحسي 

ن فري    خالديوانية وزيره عبدالسادهعلي عبدالحسي 

ه كاظمعواد عيىس عبدالديوانية جي 

نزينالعابدين جبار عبيسالديوانية كريمه حسي 

سناء عالويموش علي عطيهالديوانية

سليمه توافصالح غازي مجذابالديوانية

يالديوانية
 علي واشر

ن وفيه جبارتحسي 

ندهه نجمعباس خرصن افنديالديوانية

تركيه كحارهادي حاتم عوادالديوانية

نعبدالحسن شاكر شاطيالديوانية ه حسي  امي 

حسنه مطوريحميد كاظم زغي الديوانية

نالديوانية احالم حلواصعلي نهاد وني 



سهام غازيحيدر عبدهللا واليالديوانية

نتومان ضاجي محمدالديوانية زهره عبدالحسي 

رنا سالمابراهيم عباس عبدعليالديوانية

لوله عبدموشاحمد بديوي عبدالديوانية

ن جواد كاظمالديوانية سوده عطيهتحسي 

عليه عيساويلميعه كريم عنيفصالديوانية

مديره عيىسكاظم رياض جابرالديوانية

كظيمه عباسحيدر دوي    ج عبيسالديوانية

سليمه عبدنورعلي عبدالساده عبدعليالديوانية

وسيله هويديعقيل كاظم جبارالديوانية

ناهيه كاظمحسن عوده كاظمالديوانية

زهره دهيمرعد علي جبي الديوانية

غازيه سطايبهاءالدين محمد جوادالديوانية

جنان مشكورجعفر صادق بشيشالديوانية

زينب عبدالزهرهسعد باسم محمدالديوانية

نالديوانية عبي  احمدحسن عالء عبدالحسي 

حمده عيدانصفاء رحم انوارالديوانية

زهره فضلمسلم عبيس محمدالديوانية

فهيمه دخيلكامل ناظم شايعالديوانية

كظيمه همري    ععايد كاطع عباسالديوانية

كفاح جي وسام سعود حمزهالديوانية

نالديوانية حميده مهديمسلم كاظم حسي 

نداء حميدعلي سالم حسنالديوانية

خوله عبدالكريمنمي  كريم هريسالديوانية

تدباره غزايكريم هريس جابرالديوانية

غنيه فنيخعلي محيسن زايرالديوانية

دالل سعدحيدر كريم عبدالديوانية

جميله خلفاحمد اياد محمدالديوانية

شنونه بخيتماجد راهي عبيدالديوانية

ى نجاحكرار محمد كريمالديوانية بشر

وحيده هنوانواثق جعفر كاظمالديوانية

ندى عدنانسيف اسعد بلبوصالديوانية



رجيحه عيدانمحمد جبار كاملالديوانية

طبيعه مطرمحسن احمد رصي    عالديوانية

حسينه كاظممحمد جبار ناهيالديوانية

حويليه عباديغالي جنيوي عالكالديوانية

وسيله سلماناحمد كريم عليلالديوانية

هنفه حسنسعيد توفيق عنادالديوانية

لميعه تركيباسم كريم فرهودالديوانية

جميله نعيممصطفن مراد نعمهالديوانية

سليمه حنتوشنادر ابراهيم جبارالديوانية

فهيمه شدهانمحمد عبد جابرالديوانية

نوريه هاشمكرار حسن جاسمالديوانية

قسمه طالبكرار سليم غالبالديوانية

ن رحيمالديوانية اسماء عليرافد معي 

قسمه طعمهعلي عباس مطرودالديوانية

رزيقه شاكرمرتضن شاكر ظاهرالديوانية

لميعه فهدعلي ذياب عبودالديوانية

التفات مجبليونس دايخ عباسالديوانية

حميده طيلهجاسم محمد كبوريالديوانية

هيله قايدعلي سبع ملكوفالديوانية

ن وداعه عبودالديوانية نحسي  حمديه حسي 

امل شنانعلي كاظم كرامهالديوانية

نزيد فخري جابرالديوانية حميده حسي 

جوزه سايرسجاد حامد طروالديوانية

عليه حريجهرزاق عبدالعباس جابرالديوانية

يه موريعباس مصلح جي الديوانية صي 

نقليه سلمانمحمد كريود مجيدالديوانية

طلبه خيونعباس علي شعالنالديوانية

هديه فري    خعدنان عنون جبارالديوانية

نالديوانية ننغم نارص حسي  ايمان عبدالحسي 

يحميد حمزه حبيبالديوانية
ملكيه مويىسر

حليمه جهاديسجاد خضي  غازيالديوانية

امشنان صخيلماهر خالد جيادالديوانية



جوزه سهرتكليف سلمان دشلالديوانية

سدوسه عبدهللامطصفن سعد نعيمالديوانية

نالديوانية امي  عبدالعالي حسي 
ن وسام عبدالحسي 

انعباس ابراهيم نارصالديوانية خميسه ني 

جنديه طروفاضل شمران شاطيالديوانية

فضيله لهمودهداي فرحان حمزهالديوانية

فخريه سلمانسالم صباح فضالهالديوانية

نعيمه مجياحمد حميد شهيدالديوانية

نالديوانية مريم جبارمرزوك زهي  حسي 

ثنيه كاظماحمد كاظم صي الديوانية

زكيه جاهدعباس كامل كاظمالديوانية

نهله مطرعلي محسن عبدعليالديوانية

سناء عبيدعالء كزار عنادالديوانية

فاطمه عليسالم يوسف نعمهالديوانية

عفته كاظمعلي شهيد عليويالديوانية

رسميه حمزهياس خضي  عباسالديوانية

وزيره عطيهمرتضن نوير فليحالديوانية

رداحه روادمازن بالسم دفارالديوانية

قسمه كاملاسعد جاسم محمدالديوانية

شهيه جوانرسول حسن عباسالديوانية

حمديه محمدجابر ربيج جودهالديوانية

سكينه رحمنعيىس حسن سلمانالديوانية

يعدنان سوادي عليويالديوانية
سكينه هوبن

زهره عبدعليحميد صالح مهديالديوانية

نعيمه عيىسعلي عواد هاشمالديوانية

رضيه عليمشتاق خضي  عيدانالديوانية

شجره سفاحعبدطالب ساير ظاهرالديوانية

ليل عطيهقاسم عداي فرحانالديوانية

يالديوانية
ر
عطيه خضي عقيل مهدي رزوف

نالديوانية سليمه زيارهلهيب كريم حسي 

وحيده كاظماحمد رحيم كريمالديوانية

ن وعدالديوانية جشه شنكعلي عبدالحسي 



احالم عزيزكرار كاظم عزيزالديوانية

نحاكم جفات محمدالديوانية زهره عبدالحسي 

احسان موشاحمد عواد شاكرالديوانية

باشه حسنيهمهدي صالح مليحالديوانية

جاسميه محمداحمد هلوس نعيمهالديوانية

حسونه حمزهزايد عبدالكاظم كريمالديوانية

جليله حمزهعلي نارسر جاسمالديوانية

فخريه كريمجيثوم خاوي خرصنالديوانية

سكينه رحمنموش حسن سلمانالديوانية

سهام بشي احمد عبدالزهره عبداالمي الديوانية

احالم عجالويمحمد مهدي ظاهرالديوانية

كظيمه حمدفارس علي جودهالديوانية

فخريه جوادحسن مي  كاظمالديوانية

سعيده كاظمصباح جاسم محمدالديوانية

يالديوانية
ن هابن عجيبه دخيلعقيل حسي 

امل حمزهزيد علي ابراهيمالديوانية

كظيمه عبدهللاجبار محيسن جاسمالديوانية

يالديوانية شخاطه رغيفكتاب رباع العيب 

سليمه علوانباسم علي صبحالديوانية

يمالك داخل حبيبالديوانية فلحه عبدالنب 

يه سالمثجيل رجاب حجايالديوانية صي 

ن جليد صي الديوانية عليه عباسحسي 

ه حمزهمحمود نوري هاشمالديوانية سمي 

عفاف فليحعبدهللا انس كاظمالديوانية

فضيله عبدرزاق فليح طويرالديوانية

نجاه كاظمعامر شاكر عبدهللاالديوانية

نالديوانية زينب كريمسيف علي عبدالحسي 

جوزه يوسفمنصور كناد منشودالديوانية

يه عليحسن سلمان بروالديوانية خي 

ربيه ردامشخي  حنيان ثكبانالديوانية

عنيده ادهيمعلي نارص حسونالديوانية

شكريه غزايابراهيم محمد جي الديوانية



عزيزه حسنحسن قائد طحيورالديوانية

ن عبدالزهره جاهلالديوانية رحيمه عبدحسي 

يالديوانية شخاطه رغيفخلف رباع لعيب 

ن محمد عبدالديوانية يشى مطرحسي 

كريمه جبارنيسان عباس مسي الديوانية

وكفه جي جابر ربيع حمزهالديوانية

سلم حسنمالك نعيم حماديالديوانية

ي نارصالديوانية
فخريه عبيدعلي راضن

ليله حيوانعمر كاظم جودهالديوانية

قدس محمدسالم شاكر كنونالديوانية

نوال هاديزينب علي عباسالديوانية

حسنه محيسنحازم ناظم عاجلالديوانية

ن جليل مجيدالديوانية عطيه طاللياسي 

بسعاد علواناحمد علي كطشالديوانية

سلبمه عينونجهاد يارس محيلالديوانية

عزيزه عودهغسان علي هاللالديوانية

عامره منعممنتظر علي عبداالمي الديوانية

بدريه حمزهسيف ثائر فليحالديوانية

قريبه صي زمان عباس بدرالديوانية

فلحه حسنعماد نزال كاظمالديوانية

ن عبدالسادهالديوانية عنيده طعيمهفارس حسي 

غنيه جاللمحمد عبدهللا هدهودالديوانية

انتظار ساجتمنتظر محمد عبودالديوانية

حمزيه جاسماحمد عصام عيىسالديوانية

جميله شوجانعمار يش حمزهالديوانية

ن حرير عبيدالديوانية ايه صبححسي 

شكره حمودحاكم فري    خ دبسالديوانية

رضيه محسنعلي رسحان حسونالديوانية

رجيحه عبدالسادهمحمد فيصل كوكزالديوانية

زكيه فاضلعادل نجم عبدالديوانية

وفاء عزيزحسن باسم تايهالديوانية

كلثومه حمزهباسم محمد بوشالديوانية



فضيله لفتهرضا عبيس داودالديوانية

نالديوانية نجيحه عبدوشسيف شهيد حسي 

كريمه عطيهرعد صبيح جهاديالديوانية

ن فاضل هواسالديوانية رشده غازيحسي 

نرحيم حميد جباريالديوانية طلبه حسي 

ليل كاظممهند يحب  عليالديوانية

يه حسنحيدر محمد دربالديوانية خي 

ن عبدالزهرهالديوانية داحجه جاهلقائد عبدالحسي 

يالديوانية
حليمه زعيبلحيدر صابر صجن

سعيده مرهونصبيح عبداالمي  بري  هيالديوانية

ن مزعلالديوانية حسنه زعالغيدان حسي 

يكرار جابر كسارالديوانية جماله تريج 

سكنه طويرمحسن عبدالحسن موشالديوانية

جنجل جودهجواد حمزه عيدانالديوانية

رزيقه مزاحمحسن علي صالحالديوانية

نزي  هه يارسعلي محمد طرادالديوانية

امل هاشمباسم طالب نعمهالديوانية

سليمه حاتموليد حافظ عيدانالديوانية

ن علوان لفتهالديوانية ملكه ابولوخهعبدالحسي 

سعوده جريمصسالم داخل ذيابالديوانية

عيده عجيلقاسم جحات ربيعالديوانية

كريمه عبدهللااياد حمود عطيهالديوانية

فاطمه عبدزيدحازم رحيم جاسمالديوانية

فردوس جاسمقاسم شاكر وحيدالديوانية

ن منصورالديوانية نوريه شاكرثائر حسي 

مائده عبدمحمد داخل عبدالديوانية

هاشميه محمدعباس مزهر عبدالديوانية

ملكه سلمانثائر نعيم كاظمالديوانية

ين سعدونعلي حيدر كريمالديوانية شي 

رزيقه محسنعبدالحسن عبدالرضا جازعالديوانية

رواء صالحزيد علي كاظمالديوانية

حياه حمدانقاسم شهيد رسحانالديوانية



حكمه جي غضبان شالكه جوانالديوانية

فطيمه عبدحازم غازي مزهرالديوانية

رسميه عليويامجد حامد عبيدالديوانية

فطيمه محمدحميد فليح عبدالزهرهالديوانية

 علي عبدهللالديوانية
ن مليحه رحيمحسي 

يالديوانية
ن
نعامر عبيس صاف منبهه حسي 

قسمه نارصشعبان عبدالزهره عليلالديوانية

اسمهان رغيداحمد حسان كاظمالديوانية

وداد صابراحمد كامل عليالديوانية

نعيمه عبدزيدزيد علي حمزهالديوانية

تقيه جي فالح حسن جوادالديوانية

نهاره خنيابهادي جويد كاظمالديوانية

 علي كاظمالديوانية
ليل جبي مصطفن

اشهيده ادخيلفليح حسن عجهالديوانية

انعام مالكعلي مديح حسنالديوانية

ن عشيويالديوانية ملكه عيدانفالح حسي 

نصادق تكليف منديلالديوانية يه عبدالحسي  خي 

 علي نوحالديوانية
ن نحسي  حصيله حسي 

حسنه عبدهللاوسام سالم عبيدالديوانية

بتول بدرميثم عصام كريمالديوانية

مجيده ابوجاسمماجد شاكر عبدالعباسالديوانية

ختام عبيدحسن فليح عبدهللاالديوانية

نعيمه رسحاناسعد ارجاح ديوانالديوانية

ن محمد طهالديوانية يه حسنحسني  خي 

 عليالديوانية
ن احالم كاظمعلي حسي 

وفيه حسنجابر عبد عزيزالديوانية

نجاه كاظمجواد علي احمدالديوانية

دخيله عبدامي  علي جاسمالديوانية

نزهه نعمهمحمد ناظم يحب الديوانية

حمده عليقاسم خشان عطيهالديوانية

ثجيله مراحهادي مهدي كاظمالديوانية

انتصار عليويكرار حيدر جاسمالديوانية



سعديه حسنرسول نعمه هاشمالديوانية

رداعه حسنعلي عبد محمدالديوانية

ن مردان عبدالحسنالديوانية حليمه عاطيحسي 

فضيله عباسعباس علي زعباطالديوانية

كظيمه موشصالح مهدي حسونالديوانية

رسميه كاظمسيف علي جي الديوانية

حدهن بالنسلطان نادر فهدالديوانية

نزاهه حمزهاحمد عبدهللا عيىسالديوانية

معصومه عبدالهاديعلي قيس فليحالديوانية

ادلؤي كامل جلوبالديوانية كاظميه رسر

سعديه حسنزمن ارحيم جابرالديوانية

حنينه عكلحسن فليح حسنالديوانية

مليحه جوادسعد حسن حريزالديوانية

مليحه محسنفؤاد عامر حامدالديوانية

رحيمه هاديعلي كامل حامدالديوانية

ي حاجمالديوانية
ليل لفتهرعد حسوبن

حيات عبدالزهرهفراس وساف جوادالديوانية

نجمه عبدقاسم عمران موشالديوانية

نعيمه بشي ميثاق علي ديديالديوانية

سندس مسي عباس جميل عبدالزهرهالديوانية

رحيمه رسحانابراهيم عبدالحسن اغضيبالديوانية

نرياض عبدالحمزه تايهالديوانية ليل حسي 

دوخه رحيمرائد مجبل عزوزالديوانية

هيفاء عبداالمي حيدر فاضل جريوالديوانية

غنيه عبدالسادهناطق عبدالحمزه عطا هللاالديوانية

يبالديوانية وفاء صالحعبدهللا باسم رسر

قسيمه حسنرسول عبيد شيالالديوانية

يعلي منجل دليالديوانية عزاره خي 

يجبار فاهم عباسالديوانية
فريجه راضن

ماجده محمدميسم جفات شاللالديوانية

وفيه عطيهصفاء رحيم دخيلالديوانية

عليه نجمعبداليمه عيساوي ظاهرالديوانية



نالديوانية نهيه عبدالحسنعادل يارس حسي 

نالديوانية مشتهايه ناطورفاهم عبيد حسي 

ن هادي يارسالديوانية نديمه شنوحسي 

كريمه عبدعالء كريم هاديالديوانية

يفالديوانية جواهر كركادفاتك شمران رسر

اسيل نعيمصفاء حسن جبارالديوانية

ن غانمالديوانية وفاء زيدانعبدهللا حسي 

خديجه محمداحمد مهدي عبدالسجادالديوانية

ناهده عليويعلي فرحان فضلالديوانية

حاديه جسابعلي عواد جبارالديوانية

حسيبه كاظمبهاء نوري نعمهالديوانية

يرشيد جواد كاظمالديوانية
كتبه شابن

اسيا محمدجوادعلي غانم عطيهالديوانية

هيبه خشانعباس شاكر كاظمالديوانية

مكيه عبيسعقيل مسلم حرجانالديوانية

كريمه كاظماحمد طالب رسحانالديوانية

فوزيه حداويبالسم علي حمزهالديوانية

تسيار دحدوححيدر قيس جاسمالديوانية

مليحه جوادكاظم حسن حريزالديوانية

سحر رزاقعلي زهي  عبدالكاظمالديوانية

شيمه خرصنممدوح شحم عباسالديوانية

فهيمه حمزهحيدر جابر عبودالديوانية

هيله مدلولوعد ضبع ساسونالديوانية

حسنه واجدرياض ساجت غاليالديوانية

نزمان فاضل حميدالديوانية نوال ياسي 

زهره طامرماجد ثجيل محسنالديوانية

نزيله عبداالمي ماجد عبدالحميد كريمالديوانية

نشين عيدانبهاء باسم جاسمالديوانية

نعدنان عامر كاظمالديوانية حمديه عبدالحسي 

يالديوانية ن جعفر مي  خالده لفتهحسي 

ن كاظمالديوانية شكريه حسنبدر حسي 

يالديوانية فاطمه صالحكرار حيدر مي 



يه فالححيدر كريم عاجلالديوانية خي 

ن احمد عنيدالديوانية بدريه كاظمحسي 

عليه كاظمفيصل ضعيف مهديالديوانية

غركه شاهرنصيف جاسم جبارالديوانية

ايمان حاكمحيدر احمد كريمالديوانية

نحمزه كاظم كحيطالديوانية جازيه حسي 

زهره ذقالحسن تالي حسونالديوانية

سعديه عيدانسيف صالح حلواصالديوانية

سعيده عبدالسادهذياب حبيب عبدالديوانية

نضال عباديسجاد عبداالمي  كشيشالديوانية

 جالي هاللالديوانية
ن زينب شاكرحسي 

فاطمه علياحمد عبدالرضا عبدالديوانية

فاطمه عبيسعادل دخيل عبدالزهرهالديوانية

امل خضي بشار كريم جودانالديوانية

ه حاويمروان عالء مهديالديوانية امي 

ن هناي احمدالديوانية نزهه جاسمحسي 

ن فاضل مشجاجالديوانية صبيحه واويحسي 

يالديوانية ن سليم راج  سكنه مواتحسي 

قسمه نورنعمه كحيط منذورالديوانية

علي محسن مرادالديوانية
ن شذى حسي 

يالديوانية
نسيه نايفسعيد صالح راضن

ن واجدالديوانية حميده عزيزسمي  حسي 

سهيله سوادياسعد رشيد سلمانالديوانية

نضال كاظماكرم ناظم شاكرالديوانية

ندى خضي عامر بهاء وديعالديوانية

هند عبدامي  احمد عبدالحرالديوانية

مهيه مجليباسم طبك جايخالديوانية

شيماء عباسعلي محمد جعفرالديوانية

رجيحه مهدياحمد سليم شنونالديوانية

مليحه شخي احمد عكله حنونالديوانية

كظيمه حسناحمد محمد كاظمالديوانية

 علي صالحالديوانية
ن سناء عبدالجوادحسي 



رتبه محمدمكصد عباس جاسمالديوانية

مليحه وحيدضياء عطيه حسنالديوانية

نضال حسنعدوان جاسم محمدالديوانية

سناء كريمامي  محمد فليحالديوانية

بشنه عبيديفيصل كنان عبدعليالديوانية

والي ضايع جيادالديوانية
ن صيته حسي 

نسمه عبدعقيل حميد كاظمالديوانية

زكيه مهدياحمد طارش كاظمالديوانية

نعيمه رحمناظم صاحب حمزهالديوانية

شماته حالوباحمد عبيد حسنالديوانية

صويه عبدهللاعبدالنارص حسن جاسمالديوانية

وحيده عظيماحمد صالح هاديالديوانية

خاتونه شوجهبشار فيصل صلبوخالديوانية

ن ضاري حسنالديوانية حسنيه حمزهحسي 

بسمه عبدالعباسسجاد نارص سفاحالديوانية

رباب عزاويقاسم مهدي كاظمالديوانية

عاليه حسنمخلد كامل جي الديوانية

حليمه حنظلفاهم جبار انعيمهالديوانية

هناء عبدالرضافارس فرحان مجباسالديوانية

يشى مبدرميش قائد ديوانالديوانية

نداء رسحانمحمد محسن جوادالديوانية

نظيمه ساجتكرار تركي طاهرالديوانية

ي شاطيالديوانية عمشه شبيبسليم راج 

سليمه فيصلعباس روي    ح شناوهالديوانية

شكهه عوادسعد عناد عيدانالديوانية

رباب ماينماهر عدنان يارسالديوانية

ن راهي نارصالديوانية يه يارسمعي  خي 

ن كاظم ميجرالديوانية سنيه عجميحسي 

زينب عباسمحمد كاظم رحيمالديوانية

انعام موشعبدهللا دايش حاجوزالديوانية

نضال عبدالعاليعلي ساجد حمدانالديوانية

فطيمه حمزهعبداالمي  حسن كاظمالديوانية



ليل عايشهاتف كامل مجيالديوانية

ي عوادالديوانية
حمده شيبانمحمد غيبن

عالهن جبارجواد كاظم شمي الديوانية

سعود شمرانفاهم هالل محيسنالديوانية

وبريه حنانجفات مهدي ديعونالديوانية

شهيده عطيهنبيل محمد لفتهالديوانية

حميده منذرعقيل حميد وناسالديوانية

وفيه حمزهسالم رسن مسي الديوانية

ارطه كامل حصيدالديوانية نهيه رسر

نالديوانية هديه تركياحمد ريكان حسي 

قبيله مشكورمبارك ناظم كوشانالديوانية

بلقيس عيدانعلي كاظم حاتمالديوانية

تركيه جعيويخالد كاظم حمزهالديوانية

فرات عميدعالء نعمه حسنالديوانية

سهيله جوادمحمد جاسم محمدالديوانية

صبيحه غاليعلي هادي واليالديوانية

عظيمه جي سعد عيدان كاظمالديوانية

نمحمد حسن ديوانالديوانية كاظميه حسي 

زهره ورويشعالوي محسن جاريالديوانية

محيله حميديقاسم حول شنجيلالديوانية

عزيزه جابرفاضل عباس هاديالديوانية

نالديوانية رهيه جيادعدنان جحش حسي 

ين شحمالديوانية نجيحه فدغوشنايف جي 

رسميه كاظمسعد علي رسحانالديوانية

نالديوانية سعديه كريمحمزه رحيم حسي 

جاسميه حميدعلي فرحان مواشالديوانية

حسنه نعمهحمزه كاظم عليالديوانية

لوكيه كاظمكرار عبدالحسن حلولالديوانية

خوله جي عبدهللا محمد خشمالديوانية

ساميه جابرحمزه حاكم شمرانالديوانية

زينه شندلعلي رائد موشالديوانية

يعلي كريم عيفانالديوانية سلوى بلج 



اس مزهر تبلالديوانية كريمه جفاتني 

كظيمه حمدخالد كاظم عليالديوانية

ي وطنعالء فرحان ربدالديوانية
ن
كاف

حليمه كاملظافر رحمان عبدالحمزهالديوانية

حمديه مزيعلمهند عجيل راهيالديوانية

ن نعيمه عباسالديوانية نهيه عطيهحسي 

يالديوانية
ازهار حميدشهد كاظم راضن

ه خشانصباح عبدالحسن معارجالديوانية مسي 

فوزيه مهديعباس محمود مهيديالديوانية

ه حسنمحمد نارص صحنالديوانية سمي 

حكمه علواصحاكم والي بشونالديوانية

سليمه شالكهحيدر محمد جابرالديوانية

يس عبيدالديوانية جسمه عويزفرحان رصن

شكريه رضاعصام مرزوك نايفالديوانية

اعتماد نعيمسجاد فليح لوليالديوانية

كريمه فاضلخالد كريم محمودالديوانية

حكمه جراباحمد صالح هاديالديوانية

اقبال فاضلصفاء فالح كاظمالديوانية

عجيبه نغيمشعباس سلمان مدبالديوانية

حسينه عبدمسلم عبدالكاظم عطشانالديوانية

ن عبدالشهيدالديوانية قسمه وحيدختام حسي 

ي رويد صكبانالديوانية
يماضن فهيده عريب 

بدريه عليحيدر جاسب كاظمالديوانية

ربيعه مشكلعلي فاضل تايهالديوانية

نالديوانية وضحه زيادماهر عليوي حسي 

نغماشه دوجيجساب عزيز غازيالديوانية

ن حسن باغيالديوانية يحسي 
فخريه راضن

نمصطفن عامر عبدالكاظمالديوانية كميله عبدالحسي 

عجيبه طاهرفؤاد سالم نارصالديوانية

نوسام حمودي مجيالديوانية فليحه عبدالحسي 

ن طرفه فراكالديوانية نعبدالحسي  ابوشه حسي 

رحيمه خوانعقيل عباس ادخيلالديوانية



خميسه منتاشصالح كاطع شنبارهالديوانية

ي صالحالديوانية اخالص داخلمسلم حرب 

رضيه فاهماحمد محمد عبدالحسنالديوانية

ن نعمه كاظمالديوانية نجيحه دخيلحسي 

سوسن غازيموش هجول جاسمالديوانية

عالهن موشاحمد كريم صي الديوانية

رحيمه مجيدستار صالح حمودالديوانية

ن عدنان شاطيالديوانية ثناء مامونحسي 

شنونه هدومحميد عواد كاظمالديوانية

ن ماينالديوانية ختام عليفالح حسي 

نالديوانية  علي حسي 
ن نحسي  اقبال حسي 

اذاته تاليعلي كاظم واليالديوانية

شكريه فهدقاسم كاظم عباسالديوانية

وجدان كاملشهيد حسن عليالديوانية

كريمه عبدكرار عباس عبدالديوانية

فضيله جواداسعد ستار جي الديوانية

ايمان عبدزيدعبدهللا علي ارحيمالديوانية

ه محمد جبارالديوانية حبيبه محسنامي 

نالديوانية فليحه عبدالعباسسميه وحيد حسي 

زهره دربمحمد هادي تومانالديوانية

قبيله محمدوليد خالد عبدالرضاالديوانية

جوريه عطشانرياض سعود صالحالديوانية

حسنه جابركريم خضي  جريالديوانية

هنوفل عليوي عطيهالديوانية ن فضيله حمي 

نالديوانية صبيحه سلمانحسن حاجم حسي 

رجيحه شكارمسلم جليل محمدالديوانية

غازيه كاظمسعد عبدعلي ابوالسودالديوانية

رحيمه عبدمحمود عبدالزهره جاهلالديوانية

ن مجيدالديوانية قاسميه محسنصفاء حسي 

ي جخمالديوانية
يهادي حسوبن

ن
عليه خاف

نقائد صالح بالسمالديوانية ملخه حسي 

نعبدزيد فهد كشمرالديوانية جهاده عبدالحسي 



ن راهي مظنونالديوانية وسيله ابورويسحسي 

ه بندرداخل بريش ابوالزعرالديوانية سفي 

كريمه عودهباسم جاسم محمدالديوانية

بدريه جرودعبدهللا كامل محمدالديوانية

نضال جبارمحمد اياد مدلولالديوانية

خديجه عبدطارق عمر هاديالديوانية

عقيده محمداجتماع رحمن خضي الديوانية

ي اسماعيل راجحالديوانية
زينب عليشمجن

حميده جميلهشام عايد واديالديوانية

عكماشه دايخحسام عيدان عليالديوانية

صبيحه كشوشحميد صبيح شيالالديوانية

نظيمه نوريامي  محمد جبي الديوانية

ن جواد كاظمالديوانية اقبال فليححسي 

دالل كريمحيدر عالء جاسمالديوانية

يه ثامرحسن هادي اسماعيلالديوانية خي 

رساله عزيزايوب فليح غاليالديوانية

كفايه عبدالكاظمبشي  توفيق عجميالديوانية

هللاالديوانية ي خي 
احالم طرادقاسم راضن

ليل جاسمعلي جبار حسنالديوانية

نجمه عبداثي  مفتاح تركيالديوانية

يالديوانية
مكيه فزعثامر عويد ثابن

كاظميه هوانزين العابدين كاظم شاللالديوانية

ه لفتهسجاد جميل عبدعليالديوانية سمي 

حياه هبانرضا هادي عكشالديوانية

ي سلمانعلي حيدر جي الديوانية
ن
كاف

اعتماد كاظمامي  عبدهللا بلكتالديوانية

فردوس جوادفاضل عباس علوانالديوانية

رتبه محسنزاهر خالد مطرالديوانية

فهيمه مهديليل حسن عليالديوانية

نلطيف مالك عبدالكاظمالديوانية جميله حسي 

موزه فاضلطارش فرحان شخاطالديوانية

رساله جوادحسن مسلم عبدعليالديوانية



جلبه كحيطصدام درو هاديالديوانية

ن عبد عبدهللاالديوانية يه زغي حسي  مي 

ه لفتهمحمد يونس عاشورالديوانية امي 

رزيقه حسنحيدر حسن عبدالديوانية

رجاء عاضيجاسم حميد منديلالديوانية

زينب كريميوسف فاخر نعيمالديوانية

نالديوانية نخالد حسن حسي  زهره عبدالحسي 

ن حسن جودهالديوانية موشه شناوهحسي 

نزار عودهاحمد بدري غاليالديوانية

امل نجمسلمان عدنان لفتهالديوانية

فليحه حسنحيدر عبدالعالي هواشالديوانية

طالعه عبدالحسننبيل بشي  عبدالواحدالديوانية

ن فاضل عباسالديوانية زهره حمدحسي 

عيده شطنانخضي  غازي تومانالديوانية

فليحه حسنعباس فالح منديلالديوانية

فرمه سلمانوليد وحيد عباديالديوانية

نمؤيد كاظم كاطعالديوانية يه حسي  صي 

ي حسن مجليالديوانية
ن
نزيله حاجمام صاف

ناكه رغيدكرار عبدالزهره صاحبالديوانية

حكمه سواديفوحان راسم ظاهرالديوانية

كريمه خزعلعلي حامد شعالنالديوانية

يالديوانية
ن
هدى خوافيوسف عمران عوف

مشكل عبدالعباسعلي عزيز خضي الديوانية

عذيبه حسنعلي نجم عبدالديوانية

يالديوانية  علي ناج 
ن فائزه نعمهحسي 

صالحه شويشاثي  مطر مزعلالديوانية

امل فهدماجد رحيم ذيابالديوانية

نلوكه نذير كاطعالديوانية نجمه حسي 

سليمه جي علي خشان حسنالديوانية

ن حسن سبهانالديوانية كريمه لفتهحسي 

تفاحه سهيلحسن عبد هاديالديوانية

هاشميه درويشبلقيس زكي مظلومالديوانية



ملكيه جريجعفر شاكر علوانالديوانية

زهره نارصمطره راهي علوانالديوانية

حياه عبداالمي ليث فاروق علكمالديوانية

فوزيه محمدعلي حاكم جبي الديوانية

يه مدلولسالم غازي فرحانالديوانية صي 

نابراهيم اسماعيل ابراهيمالديوانية ثمينه ياسي 

سعديه منصورمحمد هادي سايبالديوانية

شونه معارجعباس ناعم مجهولالديوانية

عيده الطيففالح علوان مخربالديوانية

ن ناظم خرصنالديوانية حليمه عبادحسي 

هالله خليفجنان جابر ردامالديوانية

ملكه عبدمحمد فاضل عبدالعباسالديوانية

سبيه كريمصالح جثي  مهديالديوانية

ن غازيالديوانية ه فرحاننارص حسي  بشي 

ن عليوي حريبالديوانية وفيه كاملحسي 

رباب علياحمد حاكم رباطالديوانية

ابتسام عوادعبدالعزيز حميد عوادالديوانية

سهام برازانور رزاق زيدانالديوانية

زينب كريموسام عباس شامخالديوانية

مشتهايه عبدغيث راهي غازيالديوانية

ل دحامالديوانية ن شعيله مدلولزامل مين

حميده ساجتسيف ابراهيم محمدالديوانية

خالده كريماحمد رياض نعمهالديوانية

نجيوه دخيلصباح حبيب لفتهالديوانية

صبيحه شيالزياد مطشر كشوشالديوانية

هدايه عبدنورعلي جاسم محمدالديوانية

ماجد وادياحمد حسن نعيمالديوانية

امينه هاللحيدر سواده حمزهالديوانية

رسميه نجممهند غانم نعمهالديوانية

ي غضيهالديوانية يموش خي 
باسمه راضن

ن عبيدالديوانية زكيه جي علي عبدالحسي 

عدويه مهديمحمد عباس فرحانالديوانية



ن محمود حسنالديوانية سندس ساجتحسي 

مائده عبدالمهديهشام طارق داخلالديوانية

حكيمه شنوعلي جي  جاسمالديوانية

يالديوانية
ي مبن

ابتسام كاظمسجاد هابن

ابتسام جبارعلي قاسم فزي    عالديوانية

سالمه لفتهمهند جبار كاظمالديوانية

حسنه دريسعباس نعمه هاشمالديوانية

نجيه خضي سعد جابر عبدالديوانية

فاطمه عبدمازن محسن عبدالعباسالديوانية

غنيه جاهدوليد صعب كاظمالديوانية

ن مهدي عبدالزهرهالديوانية دالل كاظمحسي 

نازكه جفاتفاضل جميل عبدالزهرهالديوانية

ن كامل مياحالديوانية فاطمه جعفرحسي 

عطيه محسنذياب عدنان عبدعونالديوانية

حسنه شدهانعبداالمي  عباس دخيتهالديوانية

يالديوانية
 علي كابن

ه عباديمثبن سمي 

منوه جميلعماد فليح محيسنالديوانية

 علي زغي الديوانية
ن قسمه جفاتبني 

صبيحه عيدانفالح حسن عبدالحمزهالديوانية

صباح سمرسلمان برو عزيزالديوانية

ي كاظمالديوانية
كونه زبيديشكريه جغيبن

باشه كاظماسعد منشد حربالديوانية

محينه عليصادق جابر عبودالديوانية

سهام سعودغيث مجي صبارالديوانية

شماته خومانفرحان جابر صبحالديوانية

نوفه محمدماجد عبد حمدالديوانية

كظيمه وناسعائد شدهان عبدالديوانية

يالديوانية
امل خويشاحمد سطاي حسوبن

نسعد عبدالمجيد فضالهالديوانية هيفاء حسي 

التفات حمزهعماد اياد عبدهللاالديوانية

فخريه هالويفيصل نايف غياضالديوانية

وسيله كاظمعباس سلمان طالبالديوانية



يرائد مطلب عبدجودهالديوانية
ن
قره صاف

ياقوته وناسعلي عناد عاشورالديوانية

نشين مهديعباس سالم عاضيالديوانية

يه عبدالعالاحمد طالب مدلولالديوانية خي 

نجيحه دخيلحسن هاشم جابرالديوانية

سليمه راشدرائد رضيوي حمزهالديوانية

زهره موشرعد سعيد موشالديوانية

كريه حمزهحسن محمد جخرالديوانية

شهيه كاظمرواد جالب علوانالديوانية

نالديوانية باسمه كاظموائل علي ياسي 

صبحه جابرعقيل كاظم عبدالزهرهالديوانية

كظيمه يارسعلي جي  جالبالديوانية

نعيمه عبدالحمزهرواء عزيز مايشالديوانية

غنيه تومانتركي زعال علوانالديوانية

يه غاليكاظم مذاوي نوردالديوانية صي 

كظيمه عنونمهتدى كاظم ليلوالديوانية

ي كاظمالديوانية
ايمان عباسمهند حسوبن

جميله مالكمغي  عبدالحمزه فيصلالديوانية

نواثق رحمان ماجدالديوانية سعديه حسي 

ليل كاظمصادق غازي عبدالسادهالديوانية

كريمه رسيويمحمد دايخ عباسالديوانية

جواده كاظمحميد كاظم حويشالديوانية

ه جاسماحمد حميد نارصالديوانية سفي 

ن حمزه محسنالديوانية يزي جبي عبدالحسي 

ليل طالباحمد رحمن عباسالديوانية

يه لفتهعالء كاظم مهديالديوانية صي 

ه جواداحمد راهي كريمالديوانية امي 

يه عكارحيدر كريم هاديالديوانية مي 

زهره مهديمحمد قاسم عبدزيدالديوانية

هديه مهديعامر عبدالساده خلفالديوانية

هدى هاديحسن حسام راغبالديوانية

ى كريممالك عبدالحسن مانعالديوانية بشر



هناء فاضلزيد حسن شالكهالديوانية

فهيمه عبيسخالد مطلب حمزهالديوانية

لمياء عبيدسالم محمد كاظمالديوانية

ي ابو زعينهالديوانية
ن راضن حسيبه خطيطحسي 

بسعاد صبحثامر عبدالواحد سلمانالديوانية

ن فضلالديوانية حليمه طالبصباح حسي 

عنيده غانمعزيز شهيد جي الديوانية

حمريه عبدعليعماد كريم كاظمالديوانية

عنيده غانممحسن شهيد جي الديوانية

كميله عبدالسادهماجد خناس جاسمالديوانية

معدنان نزال كدرالديوانية غازيه شي 

نحسن رحيم نغشالديوانية صبيحه عمي 

نزهه روادعقيل جاسم عبودالديوانية

يباسم محمد حسنالديوانية زهره درب 

امينه حمزهاحمد كامل كاظمالديوانية

ايمان عبدعباس فاضل كطوفالديوانية

يحسن ثامر مطلبالديوانية
مائده راضن

 علي صالحالديوانية
ن رزيقه مزاحمحسي 

حليمه عليمحمد مسلم عبدالديوانية

سوزان كاظمسالم جبار مجليالديوانية

رجيحه عبدالهاديعلي حيدر اسماعيلالديوانية

يهاشم هادي راشدالديوانية
رسميه بابن

ن جويد نارصالديوانية هاشميه كاملحسي 

كاظميه عبدالرضامنترصن عبدالكريم جحيلالديوانية

نسجاد صادق نعيمالديوانية امل عبدالحسي 

ي خزيمالديوانية قسمه حسنعلي حاج 

بنيه لهموداسماعيل جدعان طريمثالديوانية

ايمان داخلسجاد ابراهيم كاظمالديوانية

ليل شاكرمنتظر عجه كاظمالديوانية

حياه كاظمعلي عباس جاسمالديوانية

نكاظم ابير شمرانالديوانية زنوبه حسي 

صالحه نويرمحمد حمزه هدادالديوانية



بدور جودهاكرم يارس عبداالمي الديوانية

ساهره جليلاكرم جواد كاظمالديوانية

ن كاظم جلوالديوانية كظيمه امي حسي 

كميله شهيدنسيم كريم عباسالديوانية

ن كشيشالديوانية يرعد ياسي 
نشعه هابن

عزيزه شمرانسجاد فليح كاظمالديوانية

فخريه حرمناحمد شعالن اجبي الديوانية

جواهر فجرقاسم عدنان فالحالديوانية

ملكه شاكراركان ذياب جاسمالديوانية

ن كرينالديوانية محينه بردانفضل هلل حسي 

يكرار حميد هاشمالديوانية شكريه ناج 

فطيمه حسونقحطان شاكر نارصالديوانية

نفاضل مهدي عبيدانالديوانية الفيه حسي 

منيعه واجدهاشم علي شكي الديوانية

نالديوانية بالسم كاملساجد محمد حسي 

وهالبه كرينمداح جحيل سعيدالديوانية

ن كريمالديوانية زكيه كاملفرج عبدالحسي 

نوره كريمحيدر اياد ساميالديوانية

ساميه خضي امي  سلطان شوي    عالديوانية

مديحه جالبعالء محسن عليويالديوانية

نذوالفقار عبداالمي  محمدالديوانية وحيده حسي 

رجاء عالويوالء كاظم عبدهللاالديوانية

يالديوانية
سناء سييرفالح حسن حسوبن

عليه صالحضياء محمد رضاالديوانية

يدهالديوانية فطيم مشحونعلوان زغي  رسر

حمده عليحيدر خشان عطيهالديوانية

يالديوانية
نجاه معارجميثم نعمه شمجن

مياسه رحمصبيح شبالوي لذيذالديوانية

بهره كطيفعلي يارس واجدالديوانية

ابتسام خضي ميقات كاظم جاسمالديوانية

كلثومه هراطهلؤي كريم رسنالديوانية

علي كاظم صاحبالديوانية
ن وفيه حسي 



سليمه شالكهمؤمن محمد جابرالديوانية

ثريا محمدهادي كاظم مهديالديوانية

فليحه جابركرار سعد عبدالديوانية

بدريه عبداحمد مالك مدلولالديوانية

عليه حسنرعد سعيد جهادالديوانية

غنمه كطيويحيدر عبدالحمزه حريزالديوانية

ميجره كاملمهند حمزه جوادالديوانية

خميسه محمدكاظم كطوف عاجلالديوانية

رحيمه حسنعقيل دايخ شاكرالديوانية

 علي غفلهالديوانية
ن رحيمه عبدهللاحسي 

حمزيه طعمهمسلم كريم لوي    جالديوانية

كريمه عبداحمد حمزه كطنالديوانية

شكره مجانرعد جالب ضايفالديوانية

مليحه سعدنايل عبد سلمانالديوانية

رجاء كاظموسام صالح صاحبالديوانية

ن نعمهالديوانية فرحه هيليعقيل عبدالحسي 

نالديوانية  كريم عبدالحسي 
سهام ابراهيممصطفن

شنجاره جي علي عيىس عبيدانالديوانية

رزيجه جهادحيدر توفيق عبدالحسنالديوانية

ايمان عبيداحمد عبد عباديالديوانية

خالده زيدانوسام سالم محمدالديوانية

سعديه عامرمرتضن مرزوق مطلكالديوانية

نزيله سلمانثائر حمزه شدهانالديوانية

رهيه عاجلعباس يارس مسلمالديوانية

رحيمه كسارصالح ظاهر كواشالديوانية

يحهبشار سلمان عطيهالديوانية فخريه ابو رسر

مليحه هيانهيثم رسول وحيدالديوانية

هناء خلفرضوان شنان عطارالديوانية

نديمه مطرودوسام عتاب ويىسيالديوانية

يفيصل ناظم سواديالديوانية
فريجه حصيبن

ى حمودانور فاضل جبارالديوانية بشر

مدامه حمزهاحمد هليل حمزهالديوانية



روه مطرودمحمد ازرق مالحالديوانية

ن عاضيالديوانية زهره ظاهرعماد عبدالحسي 

يالديوانية
جزاء حسانحسن رعد كومابن

فطم جبارسجاد حمزه عباديالديوانية

فوزيه هاللمسلم رزاق غاليالديوانية

بدريه كمازحسن حمزه محمدعليالديوانية

منته جي علي ستار مطشرالديوانية

نوفه جبارهصباح عنون شطنانالديوانية

مناره اتوزمحمد عزيز جعازالديوانية

مدلوله فهدزين العابدين طامي حميدالديوانية

ين شحمالديوانية بركه ضاريرضا جي 

يالديوانية
دواهي ستي مرتضن فزاع حسوبن

امينه كاظمشاكر مدلول عبيسالديوانية

واجده جالبيونس سالم موشالديوانية

ن منىسي امطي الديوانية نامي  يه حسي  صي 

ن عايد دوهانالديوانية تسواهن عباسحسي 

امل خليويحازم عبدهللا حمزاويالديوانية

ي تايهالديوانية
رحمه جاسمعلي راضن

ن مكطافالديوانية هيفاء شمراناحمد حسي 

ل صالحالديوانية ن حليمه بلكتعبداالمي  مين

فخريه عبودضياء غانم حمزهالديوانية

غن عليصادق صالح مهوالالديوانية

امونه كماشاسماعيل حسن هوىالديوانية

حمزيه فنوخثامر هادي صبحالديوانية

يه عبدالحمزهعقيل عالوي هاشمالديوانية مي 

زهره صالحمحمد نعيم لكلوكالديوانية

حسنه علواننجم عبدالحمزه رسساحالديوانية

ن حلواص وناسالديوانية يه مظلومعبدالحسي  خي 

ليل هاديمني  جاسم عسكرالديوانية

نوريه اليجحيدر فليح عيدانالديوانية

رجاء غثيثقيس ميثم واديالديوانية

ن اسماعيل خضي الديوانية وداد غانمحسي 



ن كاظمالديوانية خزيه ناطورنارص حسي 

نهله عيىسعلي جاسم مكيالديوانية

ي عليسعيد عناد طاهرالديوانية بيب 

ضويه شاكرحيدر عبدالكاظم مدلولالديوانية

ي كيطانالديوانية
يحبيب ثابن

تينه ويفن

ساميه عبدزيدمصطفن عبدالحسن عتيويالديوانية

شكريه كاظمصالح جفات حسنالديوانية

امتحان دخيلمحمد صالح مهديالديوانية

امل مال هللاحمد كريم هزاعالديوانية

ه غازيسعد سالم عبدالواحدالديوانية سمي 

فهيمه هويديسفيح حسن كريديالديوانية

ثنوه شغينبحميد كويم سلطانالديوانية

بدريه حمودمسافر حاتم راهيالديوانية

زهره موشسجاد فيصل عطيهالديوانية

بيداء مالكنور علي عبداالمي الديوانية

ي كريمالديوانية قسمه محمدنبيل خي 

مناوي عردحمزه جويد كاظمالديوانية

بشه عطيهفالح حسن جابرالديوانية

انالديوانية ايمان حمزهسجاد خليل مي 

حميده رحمنراسم وحيد عبدالعباسالديوانية

خوله جابرمحمد سالم جي الديوانية

ن جي الديوانية زهره مطرعلي حسي 

نمرتضن احمد مجيالديوانية صفيه عبدالحسي 

نالديوانية رضيه عليرسول طالب حسي 

نعبدالهادي رحيم طرفهالديوانية شمه حسي 

حسنيه محمدوسام كريم كاطعالديوانية

بتول راجحضياء كلف عبدالديوانية

رجاء كريمشهاب محمد دهشالديوانية

زهره جالبقيس عدنان نجمالديوانية

نزي  هه رايححيدر محسن جاسمالديوانية

شونه عالجقاسم حمود غالبالديوانية

نالديوانية ليله كاظمحميد حسن شاهي 



ن عبداالمي  محمدالديوانية جميله جبارحسي 

يالديوانية
نضال محسنعقيل ناظم راضن

حسنه جوادمجيد موش عطشانالديوانية

زهره محمدعبدالرضا كرز خلفالديوانية

 والي ضايعالديوانية
ن زهره جهاديحسي 

حمزيه عباسحيدر عبيس عالويالديوانية

هتفه معضدعلي هاشم يارسالديوانية

ن كاظم مطي الديوانية رضيه سعيدحسي 

فضيله هاشمدحام هادي سلمانالديوانية

محمد جواد تركيالديوانية
هيام مطشر

فتحيه عليعلي توفيق كاظمالديوانية

حياه عبيسعبدهللا حسون عبدعونالديوانية

انعام حرانرائد شهيد هاشمالديوانية

حمزيه جبارسليم قاسم حولالديوانية

جميله لفتهمرتضن صبار مهرالديوانية

صالحه مهديمهند محمد فاضلالديوانية

فرحه خلفعلي مديح جاسمالديوانية

ى جميلعلي عادل عبدالهاديالديوانية بشر

ي عبدالديوانية عليه شليبانمحمد ناج 

ن حنتوش غضيبالديوانية قسمه عجهحسي 

ياحمد عبداالمي  عجهالديوانية صبيحه لعيب 

كريمه حسنعباس حامد سلمانالديوانية

ن انعيمهالديوانية امل جازععلي حسي 

حنان شاكرمحمد حمود دحامالديوانية

سعديه حمزهاحمد كامل ظاهرالديوانية

هديه مانعحياوي كركوش حمودالديوانية

نوال جعفرمهند عبدالكاظم سلمانالديوانية

ه جاسمفالح درويش يونسالديوانية جبي 

رضيه فيصلميثم لفته عيىسالديوانية

رسميه مسلمرضا جواد عبيدالديوانية

نجيحه مهديكرار فرحان هاديالديوانية

ي مالك فاضلالديوانية
ه كاظمهابن سمي 



كاظميه بالسمصدام كريم عبدالديوانية

ن جبارالديوانية سهاد كاملوسام حسي 

نكاظم فاضل عباسالديوانية كتبه حسي 

حميده سكرسهام رايح كاظمالديوانية

ديمه شمرانعقيل عبيد شمرانالديوانية

حبيته جباريونس فرحان عبدالديوانية

حكيمه فرهودسيف جاسم محمدالديوانية

حربيه رهيفعادل جاسم محمدالديوانية

سليمه زايرعلي عادل وحيدالديوانية

بهره محمدسالم تافخ رسينجالديوانية

خييه كاظمسجاد علي حليويالديوانية

مديحه حاجماياد حسن عبدالديوانية

نزيكه معاهللاحمد صاحب حسنالديوانية

فوزيه عجهمحمد عبدهللا نارصالديوانية

هيله ابراهيمصباح جباره حسنالديوانية

رضيه عباسيحب  كاظم حسنالديوانية

خنسه مجليعاضي عطيه عبدالديوانية

ليل كاظممني  نجم عبدالديوانية

حضيه حسنعمار علي رسحانالديوانية

كريمه مليكفاضل محمد ورشالديوانية

زهره رسحانعباس جي  عبودالديوانية

انتظار كاظممحمد فليح حسانالديوانية

يباسل حسن باغيالديوانية
فخريه راضن

مليحه طعمهحسن مدلول حامدالديوانية

ن عبدالحليمالديوانية رجاء حاكماحمد حسي 

صبيحه ساهيسمي  عباس كاظمالديوانية

هدى عباسرقيه فليح عبيسالديوانية

شيماء عبدالزهرهمؤمل حميد عليالديوانية

خالده فنوخحسن فالح حسنالديوانية

شهيه مهيديهاشم والي هنديلالديوانية

نهيه داودحسن بدود سلمانالديوانية

بلوه حسنمحمد حسن عويزالديوانية



كميله حسونرعد حماده داخلالديوانية

نفايق مراد عاجلالديوانية حسنه حسي 

جازيه ساجتصادق جبار عطشانالديوانية

ن عباس شايعالديوانية زهره عبدحسي 

ن عبدالديوانية سعديه عباسبهاء حسي 

حياه يارسحيدر حمزه هنديالديوانية

مليحه جفيلحكيم خضي  روضانالديوانية

ن رصي    عالديوانية هيله جخمسعود حسي 

ساعديه عبدهللاقائد محسن عليويالديوانية

ن فرحان عجميالديوانية فاطمه درويشحسي 

نهاد فاضلرقيه عبدالحسن رحمانالديوانية

ساهره عسكرحيدر مالك رحيمالديوانية

فتينه مهديمزيد جابر حسنالديوانية

سليمه جاريحسام نعمه عبيدالديوانية

وزيره نعيمسعد عبدالزهره فليحالديوانية

عليه خطارعباس هديب فرفوريالديوانية

رحيمه كريمحازم جواد كاظمالديوانية

ماجده خزعلعلي محمد عبدزيدالديوانية

نالديوانية زهره حمصوليد داخل عبدالحسي 

سعديه نوميعذراء عدنان كمازالديوانية

نالديوانية وفيه عيىساحمد شاكر حسي 

نعيمه جدعانمحمد حازم حبيبالديوانية

احالم محمدجعفر جفات محيسنالديوانية

نداء عوادمالك رزاق رحيمالديوانية

غنمه كطيويمحمد عبدالحمزه حريزالديوانية

ورده جابرعبدهللا ذفال عليويالديوانية

صبيحه حميدقاسم امي  هويديالديوانية

زهره خلفجميل شمران مذبوبالديوانية

لهيده صالحباسم تومان مذبوبالديوانية

نالديوانية رسميه عبادياحمد علي حسي 

نغيده حمزهعلي حسن داخلالديوانية

بهيه كحارحسام عبيد حثاثالديوانية



دوحه محمدعدنان هالل ورشالديوانية

ن عليويالديوانية كريمه عصفورعلي عبدالحسي 

وحيده عبدمحمد فرحان دخنالديوانية

سهام نعمهمروه حامد ثامرالديوانية

نرعد جبار حمزهالديوانية كميله عبدالحسي 

امل هاشمهيثم جبار هاديالديوانية

حنته عبدكريم جي  صبيحالديوانية

شكريه عبدزيدحسن عبد هاديالديوانية

حميده جارهللاعباس محمد شنتهالديوانية

يفالح رجمان حسنالديوانية هالله درب 

بخيته عيدانمصطفن كريم حمودالديوانية

فضيله طرخاناحمد حسن عبدهللاالديوانية

مسار علي علوانالديوانية
ن نديمه حسي 

 طهليالديوانية
ن نظيمه موحانعلي حسي 

غنيه عويدعبدالزهره محسن عبدالزهرهالديوانية

ملكه محمدفرحان غافل محمدالديوانية

نايمان وناس شمرانالديوانية بدريه غي 

ن رسول سعودالديوانية ندى واديحسي 

طليعه رفهبندر حامد سهرالديوانية

دالل سعيدسعدون حميد عبادهالديوانية

نثائر نجاح اسماعيلالديوانية فاطمه حسي 

نعباس سلمان جفاتالديوانية ساهره حسي 

برعه تاليجاسم محمد فرهودالديوانية

مساعد عليحسان عبدالكاظم عليالديوانية

يالديوانية
ي عقيل كابن

وسن كاظمكابن

نباسم فالح حسنالديوانية اخالص حسي 

نجاه عبدجاسم محمد حسنالديوانية

غازيه اعطيهعباس نوري مواتالديوانية

واجد طعمهعماد جاسم محمدالديوانية

كريمه جابرمحمد كاظم تايهالديوانية

ام الزين حريزحيدر كريم ناطورالديوانية

فاطمه كاظمصفاء حامد حسنالديوانية



نوال جاسمحيدر كريم عمرانالديوانية

ناهده ابراهيمحيدر رشيد سعيدالديوانية

قسمه عجهعباس حنتوش غضيبالديوانية

التفات صالحامي  عباس مزهرالديوانية

منيعه مراجعماد نافع صبيحالديوانية

فائزه صكباننرجس فاضل حامدالديوانية

سليمه كاظمنهله صاحب مرادالديوانية

وداد فاضلمؤيد مالك نارصالديوانية

زهره شعالنعلي راتب جبي الديوانية

هللا مطشر خليويالديوانية طلبه جودهخي 

 علي جابرالديوانية
ن بانيه كريمحسي 

سعديه جالويزمان رحيم شعيلالديوانية

ه هاتفعلي يحب  فرحانالديوانية سمي 

يزي عبدالرضاغالب طالب ذهلهالديوانية

نالديوانية حكمه عبدالحمزهمحمد كريم حسي 

ختام امانهمرتضن عبدالعباس عبدالكاظمالديوانية

ن ثمنالديوانية تاجه مطرودكظيمه حسي 

حكيمه جاسماحمد كاظم حمزهالديوانية

يه حميدحسن علي مظلومالديوانية صي 

كريمه يونسحيدر علي مزبانالديوانية

شكريه حسونرحيم كاظم مخيفالديوانية

ناجحه عويناحمد جميل عجهالديوانية

سعاده عزيزحيدر راجح محمدالديوانية

دله سواديمحمد رسحان عبدزيدالديوانية

امونه عباسجاسم عبدالحمزه هواسالديوانية

نبشي  ابراهيم جابرالديوانية فطيمه حسي 

فاطمه خضي سامر جالب حاكمالديوانية

ابديويه مرحفالح ورش عبدالديوانية

شذى عبداالمي ليث هشام ظاهرالديوانية

عايده عبدالرضااحمد كريم مكطافالديوانية

ملكيه فاضلمحمد عبداالله مهديالديوانية

سكينه واجدفضل مشكور غازيالديوانية



نكاظم محسن علوانالديوانية شكريه حسي 

حاجمه حمزهراسم سوير عباديالديوانية

عاكوله عبدسليمه محمد طوفانالديوانية

فلحه هاشماحمد رشيد جبارالديوانية

يه كريمنصي  جاسم كاظمالديوانية صي 

سليمه نغماشرياض شمران كاظمالديوانية

فهيمه اسماعيلمحسن عبدالكاظم جابرالديوانية

يحيدر حاتم خضي الديوانية جميله ناج 

ضميده فتنانعباس فاضل كمرالديوانية

مديحه عبدالسادهعلي نعناع ظاهرالديوانية

صفيه عباسطالب نارص عاجلالديوانية

ثنيه حسنمسلم ناهي كحمالديوانية

حسنه عبيدمظفر هادي يشالديوانية

كميله صعيوفاضل فاهم جاسمالديوانية

مليحه كشمرباسم محمد حمزهالديوانية

عبده عليحمزه كاظم جبارالديوانية

نالديوانية حكمه نعمهعلي عبدالكاظم حسي 

ساره كاطعاحمد خضي  غيثمالديوانية

ناثي  عقيل نعمهالديوانية ندى حسي 

عيده طريخههالله خالوي عيدانالديوانية

سعديه كحيدر بريبش تويليالديوانية

امل جسومامي  رعد سعدالديوانية

رسميه جي غازي فيصل صالحالديوانية

ليل جوادحيدر قحطان جاسمالديوانية

انتصار حماديمحمد علي عبيدالديوانية

نعيمه عباسمسلم صالل عبدعونالديوانية

زهره بشانجاسم محمد ابوعجهالديوانية

يه لفتهمازن موش مزهرالديوانية خي 

ن جي الديوانية هدايه كاظمفاضل ياسي 

حياه حسنعادل حسن رحمنالديوانية

احالم كميلازل قاسم جوادالديوانية

هنوه كسارعلي عطيوي باوهالديوانية



رسميه شمرانعبدالرضا غضبان عجيدالديوانية

بسهن محرجعلوان حسن حماديالديوانية

نالديوانية بدريه جي طارق عبد حسي 

منال عبدالكاظممحمد فيصل عبيدالديوانية

وحيده دغيمعالء سليم عطيهالديوانية

نعناعه عبدعبدهللا سمي  عبيدالديوانية

كريمه عطشانامي  يوسف كاظمالديوانية

رباب كريماحمد عادل داخلالديوانية

ليل هاديبشي  جاسم عسكرالديوانية

ن علوان تايهالديوانية ليل يارسحسي 

حليمه غاليجاسم جابر جوادالديوانية

شنديه كزارعبد علي ظاهرالديوانية

 عليالديوانية
ن فاطمه عوادفالح حسي 

وداد كاملمحمد حميد مهديالديوانية

دالل محمدكرار جاسم جوادالديوانية

نديمه سواديرامي حميد عباسالديوانية

شكريه ضايعجاسم محمد سالمالديوانية

علي احمد نجمالديوانية
ن زينب حسي 

نالديوانية غزاله لطيفعلي وحيد حسي 

 عليالديوانية
ن نرصه كاظمصدام حسي 

شناوي كزارسلمان جي  محمدالديوانية

ن ارحيم سعيدالديوانية نحسي  زهره حسي 

ونسه فليحرحيم شاوي غياضالديوانية

نالديوانية ن قاسم حسي  حمزيه خلخالحسي 

ن سماريالديوانية نكرار عبدالحسي  زهره حسي 

حياه عويدمهدي صالح ظاهرالديوانية

ن معارجالديوانية كريمه دخيلاحمد عبدالحسي 

شهربان هاشماركان عاشور سالمالديوانية

عطيه كدرحسن جبار غاليالديوانية

ن محسن ودايالديوانية حميده جي حسي 

رجاحه عبودمحمد عبود حمودالديوانية

جميله عبدالحمزهرسمد جساب كاظمالديوانية



رهيه عبدوليد غازي جهاديالديوانية

رباسم طهيمز عكلهالديوانية ن وزيره مي 

هه كريمبجاي جرد حمودالديوانية رسر

فضيله عليويمحمد دوهان صالحالديوانية

تركيه نعاسعماد موحان عبدالديوانية

موزه حسونمالك كاظم حمزهالديوانية

ي سلمانالديوانية صالحه عاشورمسلم مي 

زهره جبورياحمد كاظم كاطعالديوانية

وحيده كاطعحيدر ناجح محسنالديوانية

صبحه جي اكرم كاظم مرهونالديوانية

نسمه واليصادق علي كاظمالديوانية

ردوفه جبارناظم شاكر جبارالديوانية

نالديوانية بدريه فرحانحامد ساجت حسي 

خشفها ابراهيمسعديه ذرب سلمانالديوانية

عندليه مطلبرعد عبيس عبدالسادهالديوانية

رضيه جابرعلي محمد شالكهالديوانية

فوزيه خضي زهراء جواد كاظمالديوانية

نوال محمدمحمد مهدي حسنالديوانية

نديمه لفتهعدنان علي جاسمالديوانية

حوسه عبدهللاداخل شنباره كزارالديوانية

نالديوانية كرومه عودهمحمد مهدي عبدحسي 

نسالم كاظم ليلوالديوانية شكريه حسي 

يه كاظمحسن كريم هتيميالديوانية صي 

مظلومه عطيهكاظم يوسف حمزهالديوانية

كميله عيدانعمار محمد عبدعليالديوانية

ن كريمالديوانية فضيله عباسحيدر حسي 

نالديوانية خالده جهيدعيىس عبطان كمي 

نعيمه كريمجالل جواد كاظمالديوانية

ناديه عليثائر عذاب عبدالديوانية

سليمه نارصعباس عبدعون خضي الديوانية

ن محلالديوانية ساهره كاظممنصور حسي 

برقيه جباراياد كاظم مطلبالديوانية



يه عباسهشام مديلي كريمالديوانية صي 

ماجده شالكهباسم محمد مهديالديوانية

سليمه خضي بشي  رياض سليمالديوانية

حياه عبدمحمد كاظم محمدالديوانية

ن كاظمالديوانية نعيمه كاظممحمد حسي 

ي جبارالديوانية
امل راهيعقيل راضن

منال حميداكرم الزم منشدالديوانية

ي لهمودالديوانية
ن

يه جفاتخالد تاغ صي 

نجاح كاظمسعد نينو عبدهللاالديوانية

عظيمه درويشاحمد خليل صيهودالديوانية

كوكبه رحمنقاسم عزيز دكمانالديوانية

هيفاء غانممحمد رحمان عودهالديوانية

يوناس عبود حريجهالديوانية هظيمه عربب 

ن علوانالديوانية ليل كاملعلي حسي 

جواده كاظمماجد كريم عبدالديوانية

فدوري شامهسالم عبد كويدهالديوانية

ن هادي رسحانالديوانية تعليه حاكمحسي 

سناء كاظمعلي جبار حاكمالديوانية

وحيده طالبرساب عبدالكريم عبدعبودالديوانية

رفاده كطفانهادي ناظم طارشالديوانية

ابتسام عليويعالء حسن جابرالديوانية

ن كصادالديوانية شاهينه يوسفمجيد عبدالحسي 

ضويه مجبلمحسن فهد محمدالديوانية

جماله سلمانعلي عوده جي الديوانية

فليحه حسنحسن فالح منديلالديوانية

نالديوانية لميعه جاسمنارص عبدهللا حسي 

ربيعه حاتممحمد فواز حبيبالديوانية

عفيفه سلمانكاظم عبدطالب حمزهالديوانية

ندى عبيسرسد عوض جهاديالديوانية

حليوه جي احمد عطيوي حسونالديوانية

حمديه جوادوسام كريم حماديالديوانية

زهره عبدزيدعلي موجد موشالديوانية



ن راهي كريمالديوانية هيفاء كريمحسي 

رجاحه عبودعلي عبود حمودالديوانية

غنيمه عبدعدنان عبدالرضا هدوفالديوانية

فضيله عبدعلي طالب يحب الديوانية

بدريه يارسصالح برهي عجلالديوانية

ن عواد جاسمالديوانية فطيمه مرزوقحسي 

حسيبه رباطجليل عبداالمي  مجليالديوانية

عذبه كاطعاحمد ناظم اعبيدالديوانية

نوال نوريزيد محمد غزايالديوانية

فضيله سعيدكرار عامر ذيابالديوانية

كريمه نهيبجاسم علي جي الديوانية

حسنه حزامكامل لفته فهدالديوانية

مصيبه طاللنذير حاتم عبهولالديوانية

نجمه علوانمصطفن بشيبش زغي الديوانية

سعيده صاحبكرار علي عبداالمي الديوانية

زهره مهديزيد يحب  عبداالمي الديوانية

حليمه دوازهاحمد قاسم دربالديوانية

ضويه جابررزاق عوده جي الديوانية

ه عباسحامد شاكر عبدالديوانية جبي 

ي كاظمالديوانية امتحان جواداحمد خي 

نمصطفن عالوي حسنالديوانية ن حسي  غصي 

برقيه تبينهعلي كاظم شاللالديوانية

ه مهرجبار حاتم سعيدالديوانية سمي 

نعيمه مهدياياد حامد جي الديوانية

زهره عزوزرحيم عيىس ضايفالديوانية

لميعه دحاميوسف عباس عبدالحسنالديوانية

نالديوانية ن جواد حسي  اردافه صالحعبدالحسي 

ه تركياحمد رحيم عرانالديوانية مي 

غام جابر جاريالديوانية كتبه عبيسرصن

نوريه غانمكاظم طالب جبارالديوانية

مكبوله عبدالكاظمعباس توفيق مجليالديوانية

فخريه عليعلي عزيز حيذورالديوانية



نالديوانية ن عايد حسي  فراك جالتحسي 

ليل جمعهعلي جاسم جبارالديوانية

هديه محمدعبدالخالق نعمه عبدالديوانية

تسواهن عبيدعلي ملوح رسحانالديوانية

رديفه صالحرعد فهد ليطهالديوانية

سعيه مزينحيدر روي    ح حسنالديوانية

عايده دوي    جاحمد ثامر مسلمالديوانية

مجيده عبودباقر عبد عطيهالديوانية

نالديوانية حميده جاسمحيدر عالء حسي 

نالديوانية فاتن حسناثي  محمد حسي 

نضال حازمانور جاهل روكانالديوانية

ن حمزهالديوانية نغيث حسي  زينب حسي 

جميله ابراهيموليد ترف عليالديوانية

لميعه مديحجهاد جاسم شغيلالديوانية

سهام فخريمهند سامي عبدالديوانية

سعديه كوطيحسن محسن واليالديوانية

امل كاظمعلي عبدهللا هدامالديوانية

ن مجهولالديوانية فاطمه كاظممحمد حسي 

ن ريسان موازيالديوانية خوله نارصحسي 

نالديوانية ن برك حسي  نحسي  نهايه حسي 

ارتفاع عباسمجبل حياوي جالبالديوانية

مديحه دبوسالزم كامل حلواصالديوانية

وحيده عبدنورضياء صبار بكوشالديوانية

جنديه غاليمحمد موش فرحانالديوانية

تقيه يوسفموش مطيلب زعيورالديوانية

حنينه حيوانكريم حمود شعالنالديوانية

سعيده طعمهسوادي كريم عبودالديوانية

ماهيه جابرباسم محمد شحيلالديوانية

بلقيس حماديحسن هشام عباسالديوانية

جماره عليكريم عيار خطارالديوانية

كريمه جبهيسمي  دفان عبدالديوانية

نالديوانية نازك محسنمحمد ابراهيم عبدالحسي 



نالديوانية مسلم علي حسي 
ن فليحه حسي 

ن كاظم جميلالديوانية سعيده محيسنحسي 

بدريه نارصكرار عبدالصاحب جليلالديوانية

فردوس نارصاحمد سليم جي الديوانية

امل كاظمحيدر جبوري كريمالديوانية

نالديوانية وحيده جاسمفراس عائد حسي 

يالديوانية كريمه جاسمعلي محمد ناج 

يه سماويحسون عبد جبارالديوانية صي 

 علي فاضلالديوانية
ن نهله حاكمحسي 

ي محسنالديوانية
ن مشبن لمياء مطرودياسي 

خمطه خليفهثامر صلف رغيفالديوانية

فريال حسنصادق حيدر كاظمالديوانية

سعيده عبدالحسنوليد غازي مجبلالديوانية

 عبدالعالي جويدالديوانية
حليمه عبيدمصطفن

عليه بدراحمد حسن نارصالديوانية

ه باضيالديوانية ن حسنيه افنيودفيدف حمي 

نماجد كاظم نعمهالديوانية بحريه حسي 

صبيحه حمزهرائد حامد هاللالديوانية

حسنه عطيهزين العابدين محمد عبدالديوانية

هويه مذرينبيل ابراهيم عودهالديوانية

صبيحه كاظمحسن جاسم محمدالديوانية

ساهره شمرانرضا عبدالزهره حمزهالديوانية

ن فرودالديوانية غنيه محسنسمي  حسي 

يغزوان عباس غيدانالديوانية
ن
نداء كاف

زهره عبدعليامجد محمد عبدالديوانية

فخريه جنديحميد ركدن مالحالديوانية

نجاه كاظمعباس محسن عويدالديوانية

فضيله حنونعلي هاشم شالكهالديوانية

تسوم حسنانور كريم تايهالديوانية

رالديوانية ن جنديه وجركرار رحيم مي 

فطيمه حسنداخل هادي دهامالديوانية

بدريه الميماجد جريد كايمالديوانية



مكينه عجيلسالم عطيه حمزهالديوانية

ن نعمه حمزهالديوانية زكيه جوادحسي 

ن جميل عبادهالديوانية شكريه وديعحسي 

فضيله مزهرعادل حامد مصطفنالديوانية

فشله وهدفاضل سلطان سواديالديوانية

بسمه رحيممنتظر قائد نجمالديوانية

عليه جي صادق جعفر سواديالديوانية

ورد ذكرقضي مالك يارسالديوانية

فطيمه روي    حشمران محمد غاليالديوانية

فليحه غاليمع هللا رياض عبدالديوانية

حسنيه عصوادخالد سليم بعيويالديوانية

بهايه صبحعبد فشالن هلولالديوانية

غنمه كطيويعبدالرضا عبدالحمزه حريزالديوانية

احالم جي عباس عبدالهادي كاظمالديوانية

ردافه نجموفقان نعيم جيادالديوانية

يزين  العابدين علي مسلمالديوانية
سالمه هابن

يه كاظمامي  ثامر عبدالكاظمالديوانية صي 

قبيله عليحسام صباح حميدالديوانية

دالديوانية زهره محمدحسام اعطيه اكي 

جماله محمدامي  سلمان حميدالديوانية

مشتهايه نارصكامل عبيس بدرالديوانية

حكمه حناننجاح راهي جبي الديوانية

ن كرينالديوانية محينه بردانعبدالرضا حسي 

ي كاظمالديوانية
حسنه عبيدعدنان هنبر

واجد عبدعونعلي فالح فهدالديوانية

رشاكه جعفررحمن كركان كاظمالديوانية

وفيه حمزهحسام رسن مسي الديوانية

ن عبيدالديوانية نخضي  عبدالحسي  ه عبدالحسي  بحي 

ي يوسفالديوانية
ن
ى جوادفاضل واف بشر

دربايه كشاشفالح هادي عويدالديوانية

قسمه لفتهاحمد حبيب كريمالديوانية

نالديوانية يه محمداركان ابراهيم حسي  خي 



رضيه عباسمحمد كاظم حسنالديوانية

انتصار كاملسيف رحيم يحب الديوانية

ي صوي    حالديوانية
غداره كاظمدوران راضن

انتضار كريمحكمت محسن بدرالديوانية

فريحه كاظمعقيل عبد وناسالديوانية

نعيمه جابرعادل راهي شناوهالديوانية

ن كاظم منىسيالديوانية سعيده كاظمحسي 

ن حمزه كرومالديوانية يحسي 
نضال راضن

سليمه حنتوشنبيل ابراهيم جبارالديوانية

صبيحه حسنيارس عباس غمازالديوانية

غازيه مرزوكاحمد زباله فليحالديوانية

منال كريمحسن حيدر منشدالديوانية

كوكا مانععالء عبد حمدالديوانية

نالديوانية رديفه وحيدعلي حيدر حسي 

نعيىس يارس علكالديوانية ضيافه حسي 

ننارص شمران متعبالديوانية فليحه عبدالحسي 

فطيمه لفتهرحيم شهيد هاديالديوانية

نالديوانية مصيليخه محمدشالل جياد حسي 

علي عجه غازيالديوانية
ن حياه حسي 

كريمه عليويحيدر فليح حسنالديوانية

مديحه سلمانفالح حسن عودهالديوانية

ابتسام كاظمعلي حميد نعيمهالديوانية

جدعه ابراهيمصالح هادي عبدهللاالديوانية

ه شايعحسن علي جفاتالديوانية امي 

ناحمد عزيز تايهالديوانية مرحه عبدالحسي 

انتصار عبداالمي علي حسن كريمالديوانية

هاشميه عوادحيدر فاضل جفاتالديوانية

نالديوانية نسيمه عزيزستار رزاق حسي 

ربيحه شاكرمصطفن حسن جبارالديوانية

ن ماجدالديوانية فضيله جوادرضا هني 

ي بردانالديوانية وحيشه سعيدينزعالن حاج 

يه عاشجمحمد تركي جالبالديوانية خي 



بتول عبدعليكرار كريم غاليالديوانية

نهاره عبدالسادهلفته نارص حميدالديوانية

شتمه عباسراتب نارص علوانالديوانية

نالديوانية بدريه سطايشهاب احمد حسي 

صياحه سواديكاظم عالج رحيلالديوانية

فرحه عباسسالم قاسم هاديالديوانية

يمحمد عبدهللا كزارالديوانية
باسمه ببر

هظيمه نوافقائد كاظم عبيدالديوانية

راجحه عبدقاسم هاتف شناوهالديوانية

جميله كاظمحيدر عبدهللا فهدالديوانية

زكيه عبدحسن هادي عبدالديوانية

بجايه عودهعامر عاشور دوهانالديوانية

يالديوانية
ن
شهيه محسننبيل رسحان عوف

هيبت جابررسول عزيز بعيويالديوانية

غام جفات شنانالديوانية شكريه حمزهرصن

مختاره كاظمرحيم كاظم بازولالديوانية

عناده دخيلسالم عبدعلي جبارالديوانية

كفايه عبدزيدعلي ساجد تكليفالديوانية

فطيمه عبيداثي  سليم فرحانالديوانية

ساميه هويدييعرب هالل سلطانالديوانية

انعام حسنعذراء سعد مطشرالديوانية

سليمه هاديمحمد سامي كاظمالديوانية

ه فليحكرار عباس ابراهيمالديوانية امي 

سوده رحيلعايد فيصل طاهرالديوانية

يه خلباصعالء غالي عبدالديوانية جي 

فهيمه عبدعليتوفيق كريم ديانالديوانية

حمزيه دريبسالم جابر احميدالديوانية

شكريه جحاتعلي كاطع جفاتالديوانية

 علي فطيهالديوانية
ن صباح تركيحسي 

نالديوانية يمهدي يونس حسي 
فاطمه كابن

مريم بعيويمشتاق طالب جابرالديوانية

ظهريه واليونه عبد ادبيشالديوانية



هالله خالويعادل هادي نغماشالديوانية

جميله مايشثائر ميدان فرهودالديوانية

كريمه فليححكيم حسن عبدالكاظمالديوانية

سوريه عوادساجد محمد جاسمالديوانية

ليل جوادفائز محمد سلمانالديوانية

عبده كاظماحمد كاظم رهيفالديوانية

نالديوانية  علي حسي 
ن بشونه طاللحسي 

رجيحه عبدالسادهاحمد عبد خومانالديوانية

زكيه نارصحبيب عطيه جميديالديوانية

عليه ضمدجواد واوي محمدالديوانية

كدره فرجثعبان محمد عزيزالديوانية

ن جوادالديوانية نضال عبودعلي عبدالحسي 

ايمان محمدوليد برهان جناتالديوانية

باصه جوانكريم عبيد كاظمالديوانية

يه سكرانراسم حسن مطرالديوانية خي 

سعاد صبيححيدر مهدي حسنالديوانية

نمحمد صي  محسنالديوانية وعيده حسي 

ابتسام حمزهكرار حسن اكشاشالديوانية

ننصي  عبدالكاظم عبيدالديوانية جواده حسي 

انالديوانية ايمان حمزهعالء خليل مي 

داهيه حمزهعالوي عبد عطيهالديوانية

غنيه حمزهحيدر حاكم حمودالديوانية

نالديوانية خل بريداياد شنان حسي 

هناء عبدالعباساحمد فالح حسنالديوانية

لطيفه مهديعبداالمي  ابوشنات حريشالديوانية

رجاء زغي محمد عباس جودالديوانية

سعديه حمودرسول مهدي حمودالديوانية

نالديوانية مشكل عبدعليجواد كاظم حسي 

وحيده مطلبمحسن عباس عبدالديوانية

حسنه عبيدكرار هويدي سلمانالديوانية

يالديوانية منجيه عبدعلي حمزه حاج 

اعتقال ودايامي  عدنان عبداالمي الديوانية



تركيه حسنزيد كامل عليالديوانية

يعمار علي حسنالديوانية
جميله راضن

نالديوانية ورده فهدحمزه غالي عبدالحسي 

سويه فهدجميل اليذ حشيشالديوانية

يالديوانية
ن راضن ه شاكرعقيل حسي  امي 

نعيمه حمدحسن جبار حربالديوانية

يعالء امي  كشيشالديوانية
ر
ف غازيه رسر

حسنه عبدالحرجميل هاتف مهديالديوانية

قسمه نارصعقيل عبدالزهره عليلالديوانية

فوزيه يارسفالح حسن عبدمحمدالديوانية

نهله جابرمحمد رعد داخلالديوانية

زهره سلمانابراهيم جياد محيسنالديوانية

فوزيه نواصجالل سالم باضيالديوانية

فوزيه نواصكمال سالم باضيالديوانية

علي كريم عبوديالديوانية
ن نجيحه حسي 

رهيه جيادمثبن قاسم ظاهرالديوانية

قسمه حميدمالك سليم كاظمالديوانية

قبيله كاظمماجد حامد كاظمالديوانية

ناسعد حمزه شالكهالديوانية زهره حسي 

مليحه جوادوعد جبار كريمالديوانية

غنيه حمدمحمد جاسم شاكرالديوانية

جميله كريمعقيل كوطي محمدالديوانية

زهره عزوززين العابدين عيىس ضايفالديوانية

وفيه جماحنارص مهيدي عباسالديوانية

منته شبانهحبيب كاظم ساجتالديوانية

عتبار كريمخنياب جدعان حسنالديوانية

يه حمزهطالب بلبول كطيويالديوانية خي 

بتول عبدالرضاامي  ظاهر سواديالديوانية

ي جاسمالديوانية ثالثه جابرفاضل راج 

سهام جيادمهند عبدالساده جفاتالديوانية

وظيفه مزهرماجد عبيس عنادالديوانية

ختام سواديامي  عباس حسنالديوانية



زهره كاظمعقيل رحيم موشالديوانية

ه عبداحمد فيصل حاشوشالديوانية امي 

نرصه جبارمحمد عبدالحسن جاسمالديوانية

ي يشالديوانية
سكنه عبيدهيثم راضن

باسمه نعمهامي  كريم لفتهالديوانية

ليل ضايفضاجي حاصود ثجيلالديوانية

ختام رحمانهبه حاكم نعيمالديوانية

نهايه جبارهاشم رياض حسنالديوانية

فخريه عبدابراهيم شدهان صمودالديوانية

شدهه محمدعدنان عبد شعالنالديوانية

يه كزارمحمد هادي الميالديوانية خي 

هفيفه مهديظاهر ثامر عبدالحرالديوانية

كميله كاظمعالء محمد عبدعونالديوانية

سليمه ابوسودمحمد فاضل عبدهللاالديوانية

ايمان فنطيلمرتضن عالوي هاشمالديوانية

ه حياويمروه خلوضي جميلالديوانية امي 

فختايه كاظمفرحان كاظم بازولالديوانية

سهام منخي اثي  مشجل رهمهالديوانية

حياه ابوكطيفهرائد رحيم جاسمالديوانية

ابتسام سبيعوسام ترف عبيدالديوانية

ورده عبدهللراىد سعد طارشالديوانية

قبيله عليصدام سعد عبدالحسنالديوانية

 علي طاهرالديوانية
ن امل شاكرحسي 

حياه عبدضياء نعيم محمدالديوانية

عزيزه مهديسعد علي نايفالديوانية

صبحه دهيممحمد نشمي دغيمالديوانية

بدريه مرزهعدي كتاب حمزهالديوانية

نهاره اجبي عباس ناظم حرمنالديوانية

لميعه كاظممحمد جبار مهوسالديوانية

نعيمه مسي حال حمود عبدالديوانية

سهيله عبدالرضاعلي كامل ميسالديوانية

عزيزه محمدمهدي صالح عيىسالديوانية



هديه حسنمحمد نور ابوسودهالديوانية

كميله عجيلعلي فرهود صكبانالديوانية

سهام شاكرحسن قاسم هاديالديوانية

عمره دوخانعقيل هاشم سعيدالديوانية

نالديوانية كميله غثيثنوفل عبدالحمزه حسي 

سعيده نجمسليم بشي  جودهالديوانية

امل نجمماهر داخل لفتهالديوانية

فهيمه جادرقاسم فخري حميدالديوانية

نزي  هه مهديحيدر عماد عبدعليالديوانية

ن كريم هارونالديوانية ضويه محسنحسي 

حليمه مهديعامر عباس عبدالسادهالديوانية

سليمه ابراهيممحمد حاكم رحمنالديوانية

وصف نارصعباس ذياب كريمالديوانية

سليمه داووداياد محمود عبدالديوانية

نالديوانية ي عزام عبدالحسي 
كراخه فهدشابر

صبيحه حمزهعمار كريم يارسالديوانية

عزيزه جي علي شاكر جبارالديوانية

مجوده ماجدزاهد محمد يوسفالديوانية

ن غافلالديوانية مرصيه طحيورعالء حسي 

ن عاجلالديوانية قبيله عيدانفاضل عبدشني 

يحمزه محمد عباسالديوانية
وسيله راضن

ن عراكالديوانية سليمه عباسوسام حسي 

شهيه جوانيارس حسن عباسالديوانية

كريمه عليرائد سعد عبدنورالديوانية

نجيحه سدخانرائد كاظم حبيرالديوانية

ن شنابهالديوانية صبيحه بلكتعدنان عبدالحسي 

مليحه سلمانامي  عظيم طارشالديوانية

نوفه جعلعبد كرمول ظاهرالديوانية

سالله عطوانعباس حباب مصنعالديوانية

غريبه جابرقاسم علي سلمانالديوانية

كاظميه حمزهرحيم عبدعلي منديلالديوانية

هديه كزارعلي كمون عبدالديوانية



فاطمه حمزهعماد حمادي عايزالديوانية

مريم كاظمحيدر رحيم عبدالديوانية

امل نهي خلدون علي حمزهالديوانية

ساهره عيدانسجاد ندوان محمدالديوانية

ي محمدالديوانية نمحمد حج  سكينه حسي 

ه مهيديحاكم كطوف جي الديوانية رسر

حميده فضلاياد شون محمدالديوانية

ليل جوادفارس لطيف حماديالديوانية

سناء عبدالسادهمرتضن عادل حبيبالديوانية

ننصي  ساجت هدادالديوانية هديه حسي 

ليل عبدالكريمصائب فاضل عيىسالديوانية

زكيه ذيابصادق جفات مجبلالديوانية

يه يوسفحسن عالوي عباسالديوانية صي 

تقيه عباسعنون سوادي لطيفالديوانية

نالديوانية رجيحه سلطانحمزه علي حسي 

هيفاء مهديمحمد نضال مجليالديوانية

لميعه جاسماكرم امسي  محمدالديوانية

شكريه حسناسعد مجبل سعودالديوانية

هناء جاسممنتظر حمودي عبدالديوانية

حليمه مهديخليل رحمن هراطهالديوانية

 كريم عبدعليالديوانية
ن عنوه مهديحسي 

حميده جي غازي فيصل درويشالديوانية

نالديوانية حلوه نذيرعلي ناجح حسي 

طشاره شالكهعادل مهدي بري    جالديوانية

ن عباسالديوانية هناء عبداالمي صادق عبدالحسي 

سهام فاهمعلي كمال عزيزالديوانية

زهره جهادياحمد سوادي عبيسالديوانية

واجد هماشصالح خريبط عجيلالديوانية

يغازي فيصل احمدالديوانية
ن
رسميه عوف

ييوسف عطيه مشنعالديوانية
جمهوريه مهيبن

يالديوانية
ن جبار شمجن حكيمه عبدالكاظمحسي 

ب صبيحالديوانية وزيره عبدعلي دهي 



ن عقيل يوسفالديوانية مه عبيسبني 

اخالص عليافراح مطرود غالمالديوانية

 علي رزجالديوانية
ن حميده عايدحسي 

نالديوانية رغيده عبدثابت حمزه حسي 

دله جودهنعمه عمران مزيدالديوانية

ن جيجانالديوانية نديمه هاديمرتضن حسي 

ي عليالديوانية
مديحه فيصلشهيد راضن

منهيه خرصنهربيد كون طاللالديوانية

نمحمود ميثم مدلولالديوانية وسيله شني 

حميده بلكتحيدر دخيل فليحالديوانية

يالديوانية
قبيله غثيثوعد عطيه ماضن

عليه واويمجبل مبدر تهلوكالديوانية

فضيله جزاراحسان كاظم ترفالديوانية

زينب عبيسحبيب قاسم ابراهيمالديوانية

ن سبع ملكوفالديوانية هيله قايدحسي 

نوريه ثجيلفاضل نجم صاللالديوانية

وكده جوادحموز عبدهللا خنجرالديوانية

محيله عنيدهادي ناهي متعبالديوانية

ه سميحثائر ارحيم نغيشالديوانية ن حي 

جنديه دبيشقاسم فجر عمدالديوانية

امريكا ساجدعقيل جبار دفيرالديوانية

حمزيه برهانمالك زغي  هاشمالديوانية

نعيمه خضي غسان ناظم زغي الديوانية

رحيمه كاظمفائق عزيز عبدالديوانية

قسمه مظلومعامر عبدالجليل كاظمالديوانية

ترمه محسنفيصل مزهر صالحالديوانية

بلقيس خضي رشيد ريكان كاظمالديوانية

فاطمه جليدرسول عايد رحمالديوانية

كظيمه مكطوفعلوان فرج خليفالديوانية

وعاحسان مهدي كاظمالديوانية ن ه كين امي 

نالديوانية فهيمه خلفعبدالحسن هادي حسي 

مكيه عبدحسن خميس حسنالديوانية



حميده عودهاحمد حاكم كريمالديوانية

ن يوسفالديوانية نوريه عليحيدر حسي 

دنيفه غضيبملك طوينه حمودالديوانية

حسنه عبدعلي ملزوم كاظمالديوانية

 مجيد عبدعليالديوانية
ن عذبه حميديحسي 

نعيمه عنادبسام صاحب عبدالديوانية


