
اسم االماسم المستفيدقسم الحماية

سلوى عبودعلي عبدالعباس عبداالميرالبصرة

حتيوه جابرسليمه جبر جاسمالبصرة

بدريه عبدحيدر حسين عبودالبصرة

كاظميه عالوياسعد مجيد صالحالبصرة

ليلى عباسرعد دحام وثيجالبصرة

كاشيه ملوحماجد نعيم عبدعليالبصرة

خيريه عاصيثائر بدر عونالبصرة

كاظميه جويدعادل قاسم ريشانالبصرة

زهره رحيمعلي اسعد امونسالبصرة

نوره عباسمحمود عبدالباقي حماديالبصرة

كريمه يحيىجاسم محمد عبدالبصرة

جليله وحيدرائد شاكر الزمالبصرة

ليلى حمودفالح مكي جعفرالبصرة

وفيه غانمنورالدين علي عبدعليالبصرة

وهيبه خلفعباس طعمه عبدالرضاالبصرة

رسليه جعفرفارس كامل عبدالجليلالبصرة

منيره عمرانعلي كامل نجمالبصرة

فتنه عليحسن قاسم بندرالبصرة

خالديه عجرشعبدالرسول عبدالرحيم عجرشالبصرة

نازي مهديعلي يوسف عبدالجبارالبصرة

فطومه عبدهللامنصور جاسم منصورالبصرة

عنيده كريممقداد مراد بنايالبصرة

سعاد عباسمرتضى ابراهيم حمودالبصرة

بشرى عبدالرزاقمحمد عبدالوهاب احمدالبصرة

بشرى احمدعقيل عبدالوهاب احمدالبصرة

نسيمه محمدحميد عبدالحسين خلفالبصرة

فضيله هاديمحمد قاسم نعمهالبصرة

امال عبدكرار فالح مجيدالبصرة

زهره عزيزنصير عباس داودالبصرة

شنينه عليبدريه عبدالعزيز عبدالسيدالبصرة



زهره راشدعلي نشو فضيلالبصرة

صبيحه عاشورشمخي جابر عبدهللاالبصرة

عيده محمدحبيب مضخور حبيبالبصرة

خيريه طاهرحيدر عادل خضيرالبصرة

وسيله معتوقمحمد جاسم محمدالبصرة

خفيه غضبانخديجه فاضل جعفرالبصرة

عليه لعيبينزار معله حمدالبصرة

زهره جابرباسم حبيب خريسالبصرة

اقبال جبارحسن جواد كاظمالبصرة

حيهن جدوعخضير احمد خضيرالبصرة

فضيله عبدالمحسناحمد زينالدين مجتبىالبصرة

دكن صيوانعَكله سعيد فرحانالبصرة

طاهر ناهيرائد جبار سعيدالبصرة

عليه محمدنهايه حمدان عبدالواحدالبصرة

سليمه عبدالجليليحيى طالب حسينالبصرة

حسنه عبدربهعادل جاسم عبيدالبصرة

كريمه نعيعصفاء نعمه حامدالبصرة

رابحه طارشكاظم صافي جونيالبصرة

فوزيه شاهينعلي حسين ياسينالبصرة

حظهن كويرشعمار حسن هاشمالبصرة

ذهيبه كعيممنتظر عاتي عبدهللاالبصرة

حسنه نعمهسعيد عبدالحسن حمدالبصرة

ابتسام كاظمحاتم عبدالقادر عامرالبصرة

منى غالبفوزي نعمان طعمهالبصرة

سليمه عبدالجبارلؤي ناطق عبدالهاديالبصرة

جاسميه محمدعلي هاشم محمدالبصرة

عوفه محمدسهل رمضان عبدالكريمالبصرة

حيهن مشاريزباري محمد زباريالبصرة

حريه ازغيراسعد جاسم راضيالبصرة

رسميه ضمدقاسم لفته سلمانالبصرة

سكنه عاتيوهب عبدالصاحب سلمانالبصرة



بهيه عليمحمد اسماعيل سويدالبصرة

فضيله يونسخالد محمد عبودالبصرة

جمعه حميدحازم حمود جويجالبصرة

صبيحه جبارمحمد برهان وهيبالبصرة

ريحه حبيبحيدر عبداالمير عليالبصرة

عليه حمودعبداالمير حافظ محمدالبصرة

حليمه عبداالميرمحمد عبدالجبار قاسمالبصرة

فريده ياسينعبدهللا نجم خالدالبصرة

حمديه عيدانزينالعابدين عاشور خليلالبصرة

قنديل عبدالزهرهسمير خيري وطبانالبصرة

كريمه حسنمحمد حافظ ماالهللالبصرة

فضيله حسينباسل عيسى غاليالبصرة

ليلى كريمعبدالكريم قاسم لطيفالبصرة

هاشميه سالمصباح طعمه واديالبصرة

عيده فهدبالل عوده عبدالجبارالبصرة

مهديه هاشمسجاد حسن لفتهالبصرة

حمديه وحيدعلي صباح جمعهالبصرة

فوزيه عبدحسام هاشم محمدالبصرة

رسميه سكرعادل حافظ عجيلالبصرة

قبيله حسنمرتضى موسى راضيالبصرة

فيهن قاسمغيده علي زيدانالبصرة

نبعه مضرحسن صباح نوريالبصرة

رشده شاللعلي كريم سنيدالبصرة

نعيمه حوشانجواد كاظم سبتيالبصرة

نوال لفتهعلي مهدي عبودالبصرة

عليه حسينصالح زكي يوسفالبصرة

ملكه حنوناعياد حاتم عبدهللاالبصرة

نبيهه كطاميحيدر جميل بتورالبصرة

مريم ابراهيمحسين عبدالكريم عبدالبصرة

جميله عبودسيف صادق جبارالبصرة

صبيحه خنصراحمد باهض كاظمالبصرة



عواطف قاسماحمد عدنان رحيمالبصرة

ربيعه مزهرمهند لطيف عبدالحسينالبصرة

حسنه هاشمحسين عبدالزهره هاملالبصرة

بسعاد كاظماحمد كاظم سالمالبصرة

بدريه عذيبمحمد كاطع عريبيالبصرة

لمى عبدالنبيعبدهللا فرقد حكمتالبصرة

فاطمه سعدونخيرهللا عبدالحسين عليالبصرة

تاجيه عبدالغنياحمد سعيد فيصلالبصرة

صبيحه حسينجعفر عوده جاسمالبصرة

فرات داوداحمد كريم ناصرالبصرة

نجاح صمدعدي عزيز عبدالزهرهالبصرة

بسنه مشلوشجالل عيسى مزهرالبصرة

مهيه عبدالواحدعلي حسين عليالبصرة

بتيه جاليحسن بردي عباسالبصرة

كريمه قاسمتحرير هاشم محمدالبصرة

كفانه لفتهمحمد كاظم عبودالبصرة

طشاره عليويراضي حسين طونيهالبصرة

زهره خلفصالح حسن مطشرالبصرة

علويه كبهحمزه عبدهللا محمدالبصرة

ميسون عليحردان محسن سعيدالبصرة

غنده جابرضياء كريم مشطالبصرة

عواطف عايدايات عبدالكاظم حايفالبصرة

احالم عبدالزهرهثائر مخليف منديلالبصرة

غنده جابرسالم كريم مشطالبصرة

هاشميه عبدالرضامحمد رجب عبدالرضاالبصرة

باسمه محمدعلي ذياب مجيدالبصرة

فهيمه حسنمؤيد خالد حمودالبصرة

سهيله حميدمصطفى حسن عبدالحسينالبصرة

نسيمه حمودعلي موحي حمودالبصرة

عليه محسننعمه احمد ناصرالبصرة

فتحيه فتاحرائد عدنان حسينالبصرة



فاطمه جابرحامد جمعه جاسمالبصرة

فرمه بنهارمجاهد جاسم محمدالبصرة

بهيه ضايفضاحي جابر فلغوصالبصرة

ابتسام عاشورعلي حسن جمعهالبصرة

فوزيه عبدالسادهرائد شطب عليالبصرة

خيريه عبدالحسينمصطفى مطر مثيلالبصرة

ليلى عبدالعظيمعبدالسالم محمد جاسمالبصرة

حمديه يوسفمحمد جمعه سلمانالبصرة

بشرى هاشماحمد خلف عبدالكريمالبصرة

سميره يعقوبظاهر حبيب معيوفالبصرة

امل غازيواثق احمد حسينالبصرة

منتهى خلفساره هادي دعيمالبصرة

حبيبه عبدالحسينعالء خيرهللا عتيرشالبصرة

حميده منعثرهشام عطوان محمدالبصرة

نشميه حلورياض قاسم حسينالبصرة

ساهره ساجتعقيل مسلم عودهالبصرة

زينب عريبيوعد محمد جلوبالبصرة

عقيله قاسمعلي طالب هاشمالبصرة

ميريه طعمهسلمان حسن داودالبصرة

حسيبه حموديصفاء عباس محمدالبصرة

رازقيه جبارهاشم عبدالكريم فالحالبصرة

شهمه مايعمهند حميد وسميالبصرة

تاجيه زايدطاهر خشان عبدالبصرة

جميله علياحمد جاسم عبدالرحيمالبصرة

نعيمه محمدمنى عبيد ابراهيمالبصرة

زهره جابرفرقد ثامر عبدالنبيالبصرة

عويزه عزيزستار جبر رحيمالبصرة

رسميه جونيمجدي حميد عريرالبصرة

كريمه عبدالرضاحسين خلف ضمدالبصرة

منى شهابعبدالوهاب قاسم عبدالوهابالبصرة

وفاء عبدالرحيمعباس ثامر عبدالحسنالبصرة



جوفه جويدعبدالدائم حميد عودهالبصرة

فخريه رسنليث شاكر سبهانالبصرة

ليلى سعدونصباح نوري حبيبالبصرة

ظهريه عليعدي صبري ناصيالبصرة

صبريه جاسمعلي عبدالرضا صالحالبصرة

جميله الزمسعيد جبار محسنالبصرة

هاشميه خيرهللااحمد عبدالكاظم عبدهللاالبصرة

باسمه شوايقاسم حسن مبدرالبصرة

جمهوريه عبدالحسينضياء عون احمدالبصرة

حسنه العيبيعبدالزهره محمد ناصرالبصرة

نوريه ضيدانعبدالكاظم محيسن سعدونالبصرة

غيده بشارهجابر حسين موسىالبصرة

دخنه حرانعلي شدود جابرالبصرة

ايناس جاسمعلي احمد شهابالبصرة

سنيه عودهمشتاق حامد منورالبصرة

صبيحه اهميليحسين علي شلوكالبصرة

باسل محمدسعيد عبدالسالم عبدهللاالبصرة

وفاء شهابحسنين نجم عبودالبصرة

جاسميه عبدالصاحبسجاد لطيف فنجانالبصرة

نوال حسنحاتم عبدالكريم فيصلالبصرة

نجيه حسينكاظم عبدالكريم رحمهالبصرة

كاظميه كاظمعبدالمهدي صالح خضيرالبصرة

صالحه عباسعدي ساهم عزيزالبصرة

نصره عبودقيس ناصر مكطوفالبصرة

رجاء عبداالميرليث خضير عباسالبصرة

فخريه عجالنفيصل علي حسينالبصرة

سهيله رفعتحسين علي كريمالبصرة

سعديه غليمعباس موازي حسونالبصرة

قبيله كنافميثاق طالب عباسالبصرة

كاظميه واويحسن فرحان جونيالبصرة

نجاح عليعلي عسكر مزبانالبصرة



سهله جودهرائد سامي عودهالبصرة

خيريه نورعلي عبدالرزاق ياسرالبصرة

ترجيه حساناحمد محمود غافلالبصرة

تركيه عباديجنان عبدالرحيم غضبانالبصرة

فخريه جبارنهاد مزهر مكطوفالبصرة

اخميسه حميدنجاه عبد ياسرالبصرة

نعيمه واحدماجد عبدالنبي عبدالبصرة

سميره جاسبعلي محمد جاسمالبصرة

جنان كاظمامير داخل لفتهالبصرة

فطيم سعيديوسف حسن حمزهالبصرة

فضيله راضيعبدالحسين عبدالكريم قاسمالبصرة

هديه عبدحيدر حميد عبدالحسينالبصرة

رقيه عبدالحسينسيفالدين يونس عبدالكاظمالبصرة

عيده كريمعالء عبد راضيالبصرة

هنيه طاهرجالل قاسم محمدالبصرة

ربيعه يونسسيف عبدالكريم كوكسالبصرة

جبره ناصرعلي غانم حسينالبصرة

نجيحه ناصرحسن عارف كاظمالبصرة

هديه حسنمحمد رحيم عبودالبصرة

وحيده سالمحيدر خزعل فزعالبصرة

فاطمه خماطماضي طارش سلمانالبصرة

نجيه حاتمعامر ناصر جاسمالبصرة

هديل عبدالحسينحسين نافع عبدالرضاالبصرة

شاهه عاتيهاني رزاق فرجالبصرة

حسنه رشمهاشم مفتن سندالبصرة

سهير محمدصالحسيف رحيم عودهالبصرة

حذافه ابوالهيلقصي فايق صالحالبصرة

فضيله يازلحسين كطان عجمالبصرة

كاظميه علكميساء هادي ناجيالبصرة

خالده عبدالرضاحسن صبر عبدالحسينالبصرة

فاطمه حسينصالح كاظم عبدالحميدالبصرة



زهره برعمسلم حاتم سلطانالبصرة

سعديه حسنحسن حداد غانمالبصرة

صديقه عبدالواحدمشتاق يوسف جاسمالبصرة

رضيه احمدفراس فوزي فرحانالبصرة

زهره لفتهحسن خلف جابرالبصرة

رجاء بدراحمد طالل بدرالبصرة

عليه ابصيوهنادي حامد عبدالنبيالبصرة

نوره صليبيعبدهللا ختالن ميسالبصرة

شكريه هاملوجدان عبداالمير محمدالبصرة

حمديه سلمانحيدر سفيح حسنالبصرة

شكريه جرملرائد وصفي عبدالرزاقالبصرة

اسومه مدنعبدالستار جابر جاسمالبصرة

صبيحه كاظمعاصف خليل جليلالبصرة

هناء سبتيميثم صالح خضيرالبصرة

عليه محسنبشير حكيم عليالبصرة

حفيظه احمدفارس محمد حسنالبصرة

هبوب عبدالكاظمحسين عدنان عليالبصرة

صبيحه حميدمحمد عبدالحسن حمودالبصرة

ندوه جابرمعتز ناصر خضيرالبصرة

نوال جمعهكاظم حمدان حسنالبصرة

نظيره بدراحمد صباح حسنالبصرة

زهره عبدالرضاحسين فاضل عبدالسادهالبصرة

ورده حسندعاء خالد مسافرالبصرة

دعبوله حزامفالح حسن عبدهللاالبصرة

ايمان عبدالكريمعلي عبدالكريم خضيرالبصرة

كفهن عباسعامر خضير سالمالبصرة

ميمونه جعفررائد مكي جاسمالبصرة

رباب عبدالصمدميعاد جعفر عبدالرضاالبصرة

احالم مهلهلعباس صالح عبدالحسينالبصرة

وفاء طعمهحيدر ستار جبرالبصرة

عصريه جاسممحمد عبدالوهاب عمرانالبصرة



بطيه عويدحمد عبدهللا محمدالبصرة

مريم ناصرعباس فوزي عبدالصاحبالبصرة

ليلى يوسفحيدر خضير عباسالبصرة

صبريه مهديجبار طاهر عبدالسادهالبصرة

نداء عبادياحمد علي طالبالبصرة

باسمه غازيسالم عبدهللا محمدالبصرة

صبيحه الزمصباح حسن هاشمالبصرة

سليمه كاصدمهدي صالح محمدالبصرة

امل شاكرمؤيد عبدهللا هاشمالبصرة

سحر راشدحسنين عدنان عريبيالبصرة

سميره صنكورعلي جعفر عباسالبصرة

عليه عبدالحسنعادل حسن جاسمالبصرة

سكينه كاظمكرار عباس حسينالبصرة

دوله غاليلندن عبداالمير خلفالبصرة

نرجس عبدالنبيعقيل عبدالخالق خلفانالبصرة

جكاره عامرجاسم محمد شنينالبصرة

قنبل عليحبيب خلف خزعلالبصرة

فليحه لطيفغيده منصور فرجالبصرة

غازيه عطيهحافظ عداي ضاحيالبصرة

نزيهه زيداناحمد علي زيدانالبصرة

اكتفاء حسنفرقد اسعد مجيدالبصرة

زكيه بجايرعد عبود كاطعالبصرة

فاطمه عبدالنبيعباس فالح مهديالبصرة

زينب حبيبمريم فارس حسينالبصرة

فضيله عباسوليد سلطان نصرالبصرة

زينه محمدهناء عبدالرزاق عباسالبصرة

نهايه نجمفضل سعد طارقالبصرة

خديجه ضيدانحسن لفته رحيمالبصرة

فليحه طعمهمازن احمد عبدالواحدالبصرة

وفيه عبدابراهيم صالح مهديالبصرة

عقيله محمدحسين جاسم ظاهرالبصرة



راهيه حسينعباس عبدالخالق مهديالبصرة

فاطمه عبدالسادهحسين عليوي مويردالبصرة

سليمه جبرمرتضى مكي سلمانالبصرة

جاسميه خزعلاحمد عاشور كاظمالبصرة

زهره جابرعباس عبود محمدالبصرة

قبيله مكطوفداخل لفته يرسفالبصرة

ابتسام محمدعالء قاسم شاكرالبصرة

ليلى عبدكمال جواد كاظمالبصرة

فضيله داودعلي حميد عبدالمجيدالبصرة

ليلى ناصراحمد شمس الدين شاكرالبصرة

زهره حميداحمد هاشم عبدالزهرهالبصرة

وهنه عبدالرضافرحان جمعه ابراهيمالبصرة

سومه حميدجاسم محمد جوادالبصرة

وبريه كشيشخالد علي ضايفالبصرة

ندوه يعقوبطه ناجي يعقوبالبصرة

فخريه حمدعامر عبدالكريم عيسىالبصرة

عجيله عباسناصر عبدالحسين ثامرالبصرة

سلوى جوادحسين سالم علوانالبصرة

حياه اسماعيلتحسين علي فاضلالبصرة

عديله محسناالء كاظم راضيالبصرة

قسيمه فرحاناياد جعيد خلفالبصرة

منسيه عبدالحسنمعتز عامر عبدالزهرهالبصرة

تركيه جاسموليد فاضل سلمانالبصرة

حسيبه غافلعلي يوسف عبدالبصرة

سنيه سليمصادق محازر عالويالبصرة

كميله هاشمعبدالكاظم جبار موسىالبصرة

عزيزه حاجطالب خالد حسينالبصرة

كاظميه مجيدعباس حيدر عيدانالبصرة

قسيمه مظلومرمزي نوري فدعمالبصرة

كريمه يعقوبمهند سلمان حميدالبصرة

فوزيه واديحميد داود سلمانالبصرة



فاطمه عبدالسالمنبيل عبدالمحسن عليالبصرة

نهاد نسيمعلي ناظم ريسانالبصرة

فاطمه شعبانحسن علي جوهرالبصرة

خيريه قاسماكرم حسن بدرالبصرة

بشرى عزيزمحمد عوده عبدالكريمالبصرة

مطره خنصركرار حسين ناصرالبصرة

هديه عبدالزهرهمحمود جمعه عودهالبصرة

فتحيه عبدالحسينصالح مهدي باقرالبصرة

ناجيه ريسانامين غالي جاسمالبصرة

حليمه نعيمحيدر محسن صالحالبصرة

وديعه عبدالحسينكريم عذاب عبدالحسينالبصرة

جسم ساجتعلي عوده فرجالبصرة

صبيحه عليجاسم عباس كاظمالبصرة

كاظميه شناويقحطان عدنان رحمهالبصرة

فاطمه خماطحسن طارش سلمانالبصرة

فخريه جعفراحمد عبدالل مذكورالبصرة

فخريه حسينستار جابر فيصلالبصرة

رباب هاشمعلي عبدالحسين عزيزالبصرة

هيله جودههيثم نجم عبدهللاالبصرة

صابونه خلفظهريه سلطان معيديالبصرة

فاطمه عاصيعلي موسى وهابالبصرة

بتول محمدرضا حسين عليالبصرة

مكيه هدمولحيدر محيسن نامولالبصرة

رجاء شاكرسامي غافل حميدالبصرة

كريمه محمدعبدالمجيد حميد سلمانالبصرة

عبده جمعهجعفر موسى جالبالبصرة

رشيده جالبوالء سامي عبودالبصرة

بسمه صنيخجواد كاظم محيسنالبصرة

سعديه صالحسجاد ماجد فاضلالبصرة

ناجحه عبدهللاعلي عبداالمير عبدالخالقالبصرة

سهيله كاظمضياء سمير عبدهللاالبصرة



كوثر كاظمعادل نوري عبدالرزاقالبصرة

حسنه زيدمصطفى عباس نيشانالبصرة

نجره جاسمطه ياسين عبدالجبارالبصرة

وجيده كاظمعلي شاكر باقرالبصرة

فاطمه هاديعباس فاضل عبدالوهابالبصرة

فدعيه فهدعلي عداي فرعونالبصرة

يسره حسينجليل ابراهيم لعبوسالبصرة

كميله نجمحسين علي جاسمالبصرة

اميره فاخرحسام صالح مغامسالبصرة

حومه جابرحيران خالد جازعالبصرة

جاسيه محسنحسام لفته عبدالبصرة

نشعه جبرمصطفى عبد صكرالبصرة

حبيبه كاظمحسن علي هيكلالبصرة

رحيله غاليعدنان صويح واليالبصرة

تاجيه كاطعسعد ناصر حسينالبصرة

منتهى شكايهحسين راشد عباسالبصرة

صبريه فالحصادق سالم سهرالبصرة

شذره محيبسيونس اعقاب فنجانالبصرة

سهام محمدرؤوفعباس احمد جبرالبصرة

نسيمه محمدكريم لعيوس محمدالبصرة

كاظميه عباسقاسم زامل صبريالبصرة

كاظميه علوانحازم هاشم جابرالبصرة

ندوه مجبلحبيب عبدالواحد صيهودالبصرة

صفيه سالممحمد داود سلمانالبصرة

زمزم محمدخليل عبدالعالي مهلهلالبصرة

فوزيه صداماحمد حسين شنشلالبصرة

بدريه نايفياسر زايد محسنالبصرة

قطن هاشممحمد عبدالرسول خلفالبصرة

خديجه فريعحسن كاظم جاسمالبصرة

مطره نباتعلي محيبس حسينالبصرة

فتنه ابوالهيلميثم ستار جبارالبصرة



ليلى حسنكرار قاسم رسنالبصرة

طلبه حوشانثائر جاسم جابرالبصرة

حسنه ثامرفالح شاطي سبتيالبصرة

جميله عبدالصمدعلي فاضل جابرالبصرة

عاليه خضرهيثم فاخر حسنالبصرة

سليمه عجيلعبدهللا خالد دريسالبصرة

نعيمه توبهضياء عادل زعيطرالبصرة

زنوبه حمودكاظم كاطع خلفالبصرة

امينه عبدالكاظماحمد رحيم موسىالبصرة

كاظميه لفتهوعد جعفر حسنالبصرة

اصيله محمدفهد علي سلمانالبصرة

حوه حسينصكبان صدام شخنابالبصرة

زهره عليمؤيد عزيز زغيرالبصرة

راهيه جباريحاتم كريم نعمهالبصرة

نجمه سبهانجبار عبدالزهره عريبيالبصرة

سليمه خضيرنوفل عبدالحسن عودهالبصرة

تماضر عبدالحيكرار قاسم فلحيالبصرة

نهايه عارفمساعد صباح جاسمالبصرة

رتبه عليوياحمد وهاب علوانالبصرة

امل سلمانعلي فوزي جيادالبصرة

نعيمه كاظمجاسم محمد سواديالبصرة

سهيله خلفعماد صالح محمدالبصرة

زهره فليححيدر علي رحيمالبصرة

بدريه جبارمحمد عايد نجمالبصرة

قبيله شياعشذر حمادي عليالبصرة

حمديه لطيفعلي ناظم نعمهالبصرة

بدايه هاديكاظم محمد دهشالبصرة

بدريه عبدالحسنمحمود شاكر عبدهللاالبصرة

كريمه مجيدصالح عبدالخالق حميدالبصرة

امل سبعصادق جعفر حميدالبصرة

عديله ريسانمصارع عبود داخلالبصرة



سرى عيدانمحمد كاظم عبدالسادهالبصرة

غنيه سعيدحسن جوالن لفتهالبصرة

قسيمه حسينمصطفى محسن جويجيالبصرة

جميله عبدالحسنمحمد هادي عليالبصرة

خالديه عمرانسعدون ماجد حسنالبصرة

كاظميه مصطفىحيدر عبدالجليل ابراهيمالبصرة

هاشميه محمدمرتضى قاسم عليالبصرة

فضيله حافظجواد كاظم طاهرالبصرة

وافيه فاخرميثاق عاي مزيدالبصرة

جميله غانمجواد كاظم داخلالبصرة

نديمه حسينمحمد صالح صبيحالبصرة

نازكه خيراللعمالك خليفه حسنالبصرة

تاجيه علوانعبداالمير عبدالرزاق وهابالبصرة

نظيمه صباحعلي عوني حمدانالبصرة

مكيه خضيرحسين يعقوب عاتيمكيهالبصرة

فهيمه طارشعبداالمير جابر عليالبصرة

عليه حميداسامه شهاب احمدالبصرة

ليلى ارحيمعلي كاظم اسريحالبصرة

فهيم صفنحسين جالد عويليالبصرة

صفيه ياسرناصر راضي معيوفالبصرة

كريمه جباررياض رمضان عبدالبصرة

سميره فالحمقدام عبدالزهره مجبلالبصرة

نسيمه حبيباثير ماجد عبدالزهرهالبصرة

كوثر محمدمحسن ماضي جابرالبصرة

سناء سكرانطيف شاكر حمودالبصرة

امل ناصرعالء احمد عبدالرحمنالبصرة

مها جبارمبارك حاتم سلطانالبصرة

جميله نصيرطعمه اسماعيل جايجالبصرة

حبيبه عبدالحسينعبد ناصر حسينالبصرة

نوريه عطيهفؤاد عواد روميالبصرة

هيفاء عباسحمزه كريم حميدالبصرة



وحيده عبدالزهرهحيدر فالح ريسانالبصرة

مسمايه كاصدحسين عايد عطوانالبصرة

حميده عبودصفاء رعد خزعلالبصرة

حمديه جاسمحمد تركي هاشمالبصرة

ساهره عنيدساهره عنيد صالحالبصرة

ليلوه عبدالرزاقعلي ابراهيم مكيالبصرة

ثجيله صالحرعد يسر عيدانالبصرة

عوفه كاظمعلي الزم مظلومالبصرة

حمده عبيدكفاح زبين مجيدالبصرة

جبريه جيادبشير رحيم كنزوعالبصرة

يازميه جبرحيدر كاظم عبيسالبصرة

حليمه يعقوبظاهر سعد الزمالبصرة

حمامه هاشمزهير محمد محيبسالبصرة

نسيمه عاصيعلي سعد حسينالبصرة

عليه سعيدرعد جبار لعيبيالبصرة

بحيره جبيرطعمه علي عطابالبصرة

سلمى ثامرعالء صالح سعدونالبصرة

كوثر حسنباقر محسن عليالبصرة

جاسميه عبدالحسينضرغام سلمان داودالبصرة

خميسه غضبانصالح كريم حمدالبصرة

فضيله كاظماحمد عدنان موسىالبصرة

جليله صدامصدام عبدالقادر عمارالبصرة

سلوى عويدسعدون جبر كريمالبصرة

حالوه نصرهللامحمد رهيف ياسينالبصرة

ليلى درويشكاظم حسن هاشمالبصرة

زهره حسناحمد علي جاسمالبصرة

هناء سلمانصادق جعفر خضيرالبصرة

رديفه هاشمحسنين عبدالكريم خضيرالبصرة

بنوره لطيفجعفر عاشور عبدالمحسنالبصرة

شهلوله محمدعبدهللا حميد كاظمالبصرة

فوزيه خيرهللاحسين سعيد كاظمالبصرة



زويره لطيفقتيبه جمعه محمدالبصرة

نصيره ابراهيمعبدالخالق جبر موسىالبصرة

اميره شمخيعالء نوري صالحالبصرة

صبريه عودهابراهيم حمود طعمهالبصرة

رباب احمدعلي اسعد فهدالبصرة

كاظميه نجممصطفى بشير عبدالواحدالبصرة

كلثوم حسينربيع عبدالواحد لفتهالبصرة

زنوبه اسميرحيدر عبدالوهاب احمدالبصرة

نجمه دويجستار جابر كاطعالبصرة

فاطمه جابرسجاد عبدالعالي عبدالجبارالبصرة

فهم برهانعبداالمير محمد سدخانالبصرة

طيبوثه عليلحميد رمضان هميليالبصرة

مناره عليكاظم حسين عطوانالبصرة

ربيطه رسنهادي رويض غنومالبصرة

بدريه حيدرعون سعد محمدالبصرة

نديمه سعدمحمد مهدي طالبالبصرة

زهره ياسينحسنين ابراهيم ناصرالبصرة

سويه سلمانوليد عبدالحسن مهناالبصرة

سنيه عيسىمنذر نجم حبيبالبصرة

سليمه راضيعباس حسن حمدالبصرة

جالده سلمانخلف مساعد يوسفالبصرة

خاتون حنونعادل قاسم شكروكالبصرة

ليلى غلومناصر عبدالحسن ناصرالبصرة

صبيحه جاسببهاء زبون جاسبالبصرة

نجاه سلمانحسن ذياب علوانالبصرة

نهله جاسمفيصل علوان ناصرالبصرة

سميره جليلمصطفى هاشم جعيولالبصرة

سعديه صالحهشام عباس الزمالبصرة

حكيمه خلفعماد كاظم موسىالبصرة

كاظميه جاللمالك عباس عطيهالبصرة

سليمه عبدالكريمانور نجم جاسمالبصرة



باسمه جاسبعلي خليل ابراهيمالبصرة

سكنه سعدونسجاد محمد خلفالبصرة

الهام كطاميساهر جبار جخرالبصرة

حميده ثاجبحسين محمد رحيمهالبصرة

جميله ثجيلحسن ظهاب جسابالبصرة

هنيه خيونعبدهللا عباس لفتهالبصرة

شكريه جبرحيدر عالوي حسينالبصرة

هيفاء نوريعلي صالح جمعهالبصرة

سلوى عباسعبدالحسين عبدهللا قاسمالبصرة

شربت كاظمكاظم صباح كريمالبصرة

غنيه صيادمحمد جباري جبارالبصرة

جاسميه عباديكاظم راشد شنديالبصرة

حليمه شكايهجواد كاظم حسينالبصرة

بدريه جمعهاحمد عوده فرجالبصرة

مديحه مطشرباسم عبدالكريم رحيمالبصرة

مدارس كاظمعبدالكريم عبدالقاسم عبدهللاالبصرة

حريه نجممحمد صادق خيرهللاالبصرة

بدريه عبدالعظيمسمير علي محمودالبصرة

انيسه حمديمؤمن عبدالعزيز منصورالبصرة

عطيه فالحمزهر شيال زايدالبصرة

نوره صليبيخالد ختالن ميسالبصرة

رهيه مشعانشعالن فاضل جاسمالبصرة

خالديه شاغيحاتم شاوي حسينالبصرة

سليمه حسيناحمد جبر موشرالبصرة

كاظميه علوانصدام هاشم جابرالبصرة

كاظميه علوانسالم هاشم جابرالبصرة

زينب زبالهعماد احمد طاهرالبصرة

عليه لفتهحسام ابراهيم سلمانالبصرة

منى فاضلاحمد خليل مهديالبصرة

هناء حاتممحمدعلي عبدهللا فرحانالبصرة

نجمه عبديوسف حميد يوسفالبصرة



زهره محمدعليمحمد حسين حمدالبصرة

زهره عيسىعوفي ساري طريفيالبصرة

حليمه عباديماجد كاظم كحطالبصرة

بنيه عيدانمنتظر عوده راشدالبصرة

خيريه خمخيمعجيل خلف فنجانالبصرة

حذام سلمانسجاد كاظم هيجانالبصرة

عزيزه محمودناجي شاهين مجديالبصرة

امتحان حسنوليد خالد فاضلالبصرة

جيمه جابرحسن وهيب كريمالبصرة

سميره لفتهامير حمود نجمالبصرة

صحيفه جحيمحسين علي حبيبالبصرة

حسنه سلطانهاشم باقر اسماعيلالبصرة

صبيحه رمضانفائز صالح غاليالبصرة

منعوته كاملانور عبدعلي هاشمالبصرة

خالديه محسنعبدالتبي جبار موزانالبصرة

سميره يوسفاحمد سمير غانمالبصرة

احالم جعفرعباس عبدالرزاق مكيالبصرة

حريه يعقوبمهدي ابراهيم خليلالبصرة

كاظميه عيسىزمان جليب جاسمالبصرة

غلوه حريزعلي حسين مطرالبصرة

مدينه عباسعالء حسين عودهالبصرة

نجيه الزمهيثم عوده حمودالبصرة

سميره لقيوسمحمد ضاحي حاتمالبصرة

حمديه جاسماحمد كريم هاديالبصرة

مدينه دشرثائر علي سلمانالبصرة

عايده حسنظاهر عبدالمجيد حميدالبصرة

وفيقه كنعانبدر عبدالجبار داخلالبصرة

زكيه حماديبشير عوده عزيزالبصرة

شروق علياحمد عبدالرسول عليالبصرة

زهره خضيرمرتضى عوده مناتيالبصرة

رحيمه عبدالدايماحمد رسول جاسمالبصرة



وفيه مشمولمرتضى نصيف جاسمالبصرة

ماجده كاملاحمد مجيد حميدالبصرة

فاطمه كاظمسعد قاسم هاشمالبصرة

شنوه جبارهمحمد عبد سيالنالبصرة

خميسه كاظممروان نجم لعيبيالبصرة

شكريه كاظمعالء مهدي عبيدالبصرة

حلبوته حسيننذير دبيان راميالبصرة

مكاسب سباهيمحمد ضياء عبدالحيالبصرة

وداد غريبكرار ناظم سودايالبصرة

فاطمه عباسخالد احمد قاسمالبصرة

كميله شاكرجبار كاظم حمدالبصرة

هاشميه عنسعلي كريم قاسمالبصرة

سوره خلفعبير علي عاصيالبصرة

سهيمه كاظمميثاق عبدالوهاب احمدالبصرة

فاطمه مطلكيحيى عبود حسينالبصرة

حنونه عبدالسادهحسن رحيم جثيرالبصرة

رسميه جبرعلي مفتن شفيالبصرة

حسبه عباسسالم طاهر عبدالبصرة

سكنه كريمحسين مانع معرضالبصرة

سجوده شويلحسين حسن سلمانالبصرة

حكيمه عباسحسين عباس عريبيالبصرة

باشا راضيشاكر خيرهللا هاديالبصرة

بشرى عبداالميرعلي كاظم عليالبصرة

سعديه ياسينحيدر ناصر كريمالبصرة

بشرى كريمسالم محمد حسينالبصرة

صبيحه خضيرفاضل حميد راضيالبصرة

مياسه محمدحسين علي عبدالمحسنالبصرة

فوزيه حميداسعد جاسم محمدالبصرة

سكينه حسنيونس سبت حيدرالبصرة

كريمه مصطفىعلي حميد مصطفىىالبصرة

بشرى عليحسين هاني غصابالبصرة



حمديه راضيسجاد نعيم حسينالبصرة

سنيه سلمانعلي قاسم محمدالبصرة

حسيبه جاسمصبار عبيد ثوينيالبصرة

عزيزه سالمماجد عبدالرزاق عليالبصرة

غنيه محمودعلي هاشم حمدالبصرة

زنوبه فالحانتصار قاسم كريمالبصرة

نجيه خزعلكريم خضير فرحانالبصرة

حميده الزممحمد عبدالحسين محمدالبصرة

زهره عبدعليمهند جابر فارسالبصرة

كريمه حسنمحمد عبدالكريم ياسينالبصرة

سهله ظاهرازهر عبدالحميد عيسىالبصرة

حمده لفتهسامر حمدان نعيمالبصرة

جاسميه لعيبيمؤيد فرحان عبدالرضاالبصرة

جبريه يوسفرائد مرزوق عباسالبصرة

سليمه خليلاحمد عبدالقادر جاسمالبصرة

هاشميه رشممصطفى حميد غياضالبصرة

حسيبه كاظمماجده حسن عمرانالبصرة

صبريه عباسحسين سلمان ضرارالبصرة

بلقيس رمضانفراس عبدالرضا حسينالبصرة

جكنامه ثجيلرحيم محسن حمودالبصرة

خديجه زيبكعباس عبداالمير جاسمالبصرة

فضيله عبدالمحسنعبدهللا زينالدين مجتبىالبصرة

كريمه عبودمحمد نوري محمودالبصرة

نجمه عبوديعقوب خضير يعقوبالبصرة

جينايه حسنكريم عايد محمدالبصرة

جبره حميديحيدر عبود حاجمالبصرة

معاليه حسيناحمد عبد صالحالبصرة

رياسه سالمانمصطفى مونس سعيدالبصرة

ليلى عطيهحسين جبار عباديالبصرة

جنان حسينمحمد قاسم عبدالحسينالبصرة

شمسيه قاسمسيف سالم بديويالبصرة



كاظميه عبيدهجرس زكي هنديالبصرة

رديحه رشمهاني حسن كاظمالبصرة

صبريه عبدالحسيناحمد مصطفى عبدالزهرهالبصرة

قبيله عبدالحسيناحسان عباس ضاحيالبصرة

فضيله عباسعقيل صادق عيدانالبصرة

نباته قاسمكاظم صيوان كاظمالبصرة

جماله خيرهللامصطفى كاظم فؤادالبصرة

عديل ذبهعدنان عطيه هجولالبصرة

صبيحه عبدالجبارعبدالنبي يوسف عبدالعزيزالبصرة

عطيه حنونايمان حافض حنشالبصرة

جاكلين عليموج محسن تفاكالبصرة

زكيه عباسمهدي صالح مهديالبصرة

عقيله عبودحاتم عبدالكريم عبدالخضرالبصرة

زهره راضيضياء حسين خلفالبصرة

حميده صالحعباس جوده مرعيالبصرة

ليلى شخيتعلي حسن خلفالبصرة

زهره ميسرحسين رباط ساجتالبصرة

كاظميه طالبناصر هاشم خليلالبصرة

سناء عدنانعمار حسن عبدالبصرة

هيله حسينحيدر عدنان حبيبالبصرة

سهام مكيمحمود شاكر نعيمالبصرة

حميده غيالنهادي حسين سلمانالبصرة

زهراء عبدالصاحببهاء فالح حسنالبصرة

شبيدي حبيبجاسم علي محمدالبصرة

نوميه خليفهشاكر مطشر بدويالبصرة

رحيمه صبخهعلي طارق ترفالبصرة

حسنه كاظمكفاح رحيم جابرالبصرة

حليمه صدامفوزي محسن حنونالبصرة

فتحيه هاشمخالد ياسر عبدمسلمالبصرة

قسيمه جعفرهادي عبدعلي جاسمالبصرة

كريمه فنجانهاني عبدالحسين سواديالبصرة



نجاه حميدوليد ياسين خضيرالبصرة

جكاره سيدعبدالزهره عباس عودهالبصرة

موحه مهلهلخالد قاسم مهاويالبصرة

هاشميه علييونس قاسم هاشمالبصرة

خاتون عبدسعيد لطيف حميديالبصرة

طرفيه مجيدظاهر حيدر حميدالبصرة

زهره مؤنسعالء عباس عاشورالبصرة

سكنه عباسجهاد كاظم هزاعالبصرة

زهره هاملعبدالواحد كاظم اخضيرالبصرة

زوده عبدالحسينحسام عبدالنبي موزانالبصرة

لميعه ضامنانور رمضان جبارالبصرة

شكريه عفانحسين قاسم بالسمالبصرة

حسنه محمودمشتاق طالب جونمالبصرة

ربيعه عبدالرحيممرتضى عوده نعمهالبصرة

رهشه جاسمعبدهللا حسين خضيرالبصرة

خميسه عاصيغني بريس رميحالبصرة

اميره كريمانور عباس رحيمالبصرة

جسم وحيدموحان غالب عليالبصرة

منصوره هاللكرار عبدالواحد عبدهللاالبصرة

موضي يوسفرياض ابراهيم عبدالكريمالبصرة

كميله ناصراحمد جاسم محمدالبصرة

صبيحه جعفرباسم محمد عليالبصرة

ليلى عبدالكريممخلد عبدالرضا عليالبصرة

حليمه محسنمحمد مكي سلمانالبصرة

بهيه حمدحميد عبداالمير محمدالبصرة

صديقه جليلكاظم عباس فاضلالبصرة

حنه جريحرحيم سعيد نصرالبصرة

منيره سوادسيف حسين عليالبصرة

حميده حسنجاسم جواد جعفرالبصرة

عيده شيالكاظم علوان ناهيالبصرة

فرحه عبودعلي وشاح علوانالبصرة



هديه جلوباحمد توفيق عبدالرزاقالبصرة

حنوه حسونجعفر جبر محمدالبصرة

هيفاء حسيناحمد ماجد عبدالسادهالبصرة

لزمه حسنشاكر شلش كاظمالبصرة

حسنه كاظمسالم حسن معتوكالبصرة

ليلى حسناحمد مكي تعبانالبصرة

عليه محبوسحبيب جعفر ياسينالبصرة

بثينه سلمانرعد محسن حمدانالبصرة

صالحه محاربناصر عواد فياضالبصرة

عويده جاسبفؤاد سالم جبرالبصرة

سندس حسنمجتبى احمد باقرالبصرة

جبهه فهدمحمد عبد عطيهالبصرة

سليمه علياسعد حسين ناصرالبصرة

زهره عويدعلي عبداالمام عبودالبصرة

زكيه صالحمحمد عبدالرضا عبدهللاالبصرة

بشرى محسنفراس مخلص كاظمالبصرة

باكيته سدخانعبدالرحيم خلف غضبانالبصرة

نادره عبدالباقيماجد سلطان يوسفالبصرة

نجاه سندمحمد عبدهللا بدرالبصرة

ايمان عبيدعباس جعفر محمدالبصرة

صدامه ساريمحمد جبار حميدالبصرة

سنيه احمدعماد احمد عبدالكريمالبصرة

لميعه حسنصالح عبدالحسين امونسالبصرة

وسيله معتوقعمر جاسم محمدالبصرة

ليلوه صيوانمهدي عبدالزهره كيطانالبصرة

سعده ساريعباس عبدالحسين مولىالبصرة

نشميه مجيدعادل شعبان حسينالبصرة

كاظميه فرحانصباح نوري احمدالبصرة

رابعه جودهجواد ثامر كمبارالبصرة

ربيعه جابرماجد حميد عيسىالبصرة

فتحيه ياسينغفران نجم عبودالبصرة



بشرى علوانمنتظر محمد داخلالبصرة

سليمه جابرجاسم محمد عبدالرضاالبصرة

هناء كاطععباس عبدهللا مزيدالبصرة

نجيه صوافايمان عزر فليحالبصرة

شنينه ثجيلموازي فيصل منهلالبصرة

رازقيه صالححسن عبدهللا دوخيالبصرة

جواهر سلمانسامي خيرهللا مانعالبصرة

حسنه عليهاشم بالسم شويشالبصرة

حميده مجيدصالح عبدالغفار عبدالرضاالبصرة

تربه ياسينصبيح علي موزانالبصرة

سليمه علواشخزعل جاسب عوادالبصرة

ليلى غلومعلي عبدالحسن ناصرالبصرة

ليلى حسينحسن فالح حسنالبصرة

هاشميه خلفكريم مجيد نعمهالبصرة

وحيده جليلافراح لطيف يونسالبصرة

جاسميه مونسغازي صياح مزعلالبصرة

مريم حميدقيس صالح بسمارالبصرة

عليه عباديصباح حسن خشانالبصرة

حسنه صالحعبدالحسين صالح عبيدالبصرة

سهام منديمحمدرضا مكي عبدالزهرهالبصرة

كاظميه عامرمرتضى مردان فاضلالبصرة

نوريه حميدعادل فاضل عباسالبصرة

حبيبه غانماحمد عبدالحسين كاظمالبصرة

حليمه جبارمحمد فيصل رسنالبصرة

لطيفه سنيدعباس حسن فالحالبصرة

نعيمه مكطوفعلي راضي سعدونالبصرة

خيريه محسننسرين فاضل مولىالبصرة

ثوره احمدميالد علي عطيهالبصرة

وهميه طعمهجاسم شنان نجمالبصرة

امنه نعمهاحمد سعد طعمهالبصرة

سناء محمدسها عبدالرحمن ضاحيالبصرة



زكيه عبدمنتهى مولى مناتيالبصرة

خلود عبدالكريممحمد فؤاد حميدالبصرة

فضيله شمهودساره اسماعيل ماجدالبصرة

كريمه رشيدعالء عبد حنينالبصرة

فاطمه حبيبمحمد يعقوب يوسفالبصرة

نوميه عبودحسين عبد سلمانالبصرة

حليمه محسنحيدر كريم جمعهالبصرة

ساهره عبدالزهرهمهند رعد عبدالعاليالبصرة

كريمه رشكحسين جاسم زايرماجانالبصرة

كفايه سواديجالل سالم حطابالبصرة

سندس قاسمحسين عالوي جوادالبصرة

حنان قاسمسجاد عبدالحسين ناصرالبصرة

امينه ساميقيصر عبدالنبي طاهرالبصرة

فاطمه عبدالرضاليث حسين حاجمالبصرة

نشعه حسنمعله فاضل غانمالبصرة

خاجيه حيدرزويد طعمه صالحالبصرة

مكيه شريبجعفر كاظم غضبانالبصرة

سلوى محمدراضي حسن حليفيالبصرة

زكيه داودناصر عبدالكريم ناصرالبصرة

فطيمه محسناحمد سعدون حريجهالبصرة

فلحه حسنتركي كمر حنينالبصرة

صبيحه كاظمغسان طارق عبدالزهرهالبصرة

حميده شريغفران عبدالكريم جاسمالبصرة

سليمه حنونعلي عبدالحسين ذيابالبصرة

انيسه شاللحسين صالح كحيطالبصرة

انتصار فاضلكرار ذياب فالحالبصرة

سجاد فاضلاحمد عقيل عليالبصرة

كاظميه سلمانحسن نجم عبدهللاالبصرة

وفيه حسنحمد عبدالزهره بدرالبصرة

مريره كريمعالء عبدالصمد حسنالبصرة

بشيره عريبيهيبت عبدالساده جمارالبصرة



قبيله كنافهمشتاق طالب عباسالبصرة

امينه فالحعبدالحسين غازي كاظمالبصرة

عروبه حسينقمر كاظم راضيالبصرة

جبريه عمراناسماعيل يوسف محبسالبصرة

صفيه حميدمرتضى عباس عبدالواحدالبصرة

انتضار محمدعبدالرحمن حبيب عودهالبصرة

رهيفه عباسهادي عبدهللا شتيتالبصرة

زهيه صالحعباس غالي شاردالبصرة

زغيره عوادرحيم طالع ثجيلالبصرة

ملكيه عريبينجم سبهان بنايالبصرة

فضيله خلفمحسن علي حسنالبصرة

سعديه شاكراياد مجيد حميدالبصرة

كميله حمزهاياد راضي محمدالبصرة

موكهن عبدعليحيدر مكطوف لفتهالبصرة

فاطمه بوعيعلي مطشر لعيبيالبصرة

عتاب كاظماحمد كاظم خيرهللاالبصرة

بدريه نيسانعلي حسين عليويالبصرة

كاظميه محسنعلي حسن كاطعالبصرة

نزهه عريبيقاسم كريم مشعلالبصرة

برتقاله رمضانناجي عبدالرزاق ناصرالبصرة

بدريه حسينغالب ماثور حسنالبصرة

خديجه جاسمبارق توفيق محيسنالبصرة

بسهن سلمانجمعه جبر عطيهالبصرة

غيده محمدمشتاق جاسم محمدالبصرة

جماله خزعلباقر عبدالرضا هاديالبصرة

سنيه جبرعلي جاسم سلطانالبصرة

امينه محمدصباح عبداللطيف عبودالبصرة

باسمه عبدالحسينمحمد فاضل حافظالبصرة

فوزيه مهديشروق احمد محمودالبصرة

باسمه سهراحمد محيبس رزوقيالبصرة

نصيره عباسعلي كاظم حسينالبصرة



ليلى عبدالقادرعادل جابر مزهرالبصرة

زهره عطوانحسن حافظ عبدالعباسالبصرة

زينب صادقمحمد باسم عبداالميرالبصرة

زوريه جاسممحمد عبود ابراهيمالبصرة

عفاف سالممنتظر صادق غنيدالبصرة

بطه سلمانراضي حسين سعيدالبصرة

حسن شكيانعلي سيد عليالبصرة

نجوه عبدهللاميثم خليل حمودالبصرة

زهره محمدفهد حبيب حريجهالبصرة

حبيبه صبحيصالح طعمه عبودالبصرة

حريه ابوالهيلمرتضى جاسب مشلوشالبصرة

رباب باقرباسم عبداالمير لفتهالبصرة

كريمه عبدالرحمنحسين صالح فيصلالبصرة

فاطمه نجموليد عبدالحميد ابراهيمالبصرة

نجاه حمودعلي عبداالمير عليالبصرة

صبريه سبتيعلي تركي عليالبصرة

صبريه عبدالزهرهعبدالكاظم محمد ضيدانالبصرة

خوله هاشمابراهيم صالح حريجهالبصرة

هاشميه مهدياركان عبدالسالم كاظمالبصرة

سهله جاليمرتضى ثابت عاشورالبصرة

فتحيه حسينحسن علي حلوزيالبصرة

سليمه جميلاحمد بني جبرالبصرة

امل عبدالزهرهادريس فاضل يونسالبصرة

كوثر عبدهللامرتضى كاظم مالكالبصرة

سليمه عبدالسالممحمد هاشم عاشورالبصرة

فاطمه عبدالحسينعلي صباح عبدالبصرة

زهره مزعلعباس الزم حبيشالبصرة

احالم عبدعليحسين محسن عبدالزهرهالبصرة

ليلى محمدجبار خميس نايفالبصرة

فوزيه راضيحسام جبر كعيدالبصرة

سهام فاضلنادر يونس محمدالبصرة



عويشه كاظموائل حاجم كشيشالبصرة

ساره نصوريصالح غضبان نشميالبصرة

سليمه قمبلعلي سامي سالمالبصرة

عيده خزامحسين نغيمش شمخيالبصرة

زهره صبيحاحمد جاسم خالدالبصرة

حياه يونسحميد عبدالنبي الزمالبصرة

نعيمه عباسعلي عبدالرسول خلفالبصرة

بشرى عزيزصالح حسن حطابالبصرة

صبيحه فالحقيس محمود عثمانالبصرة

ترفه عرارعدي جمعه زغيرالبصرة

صبيحه فزاعمهند ياسين طاهرالبصرة

مريم عبداللطيفبدر محمد جابرالبصرة

ساجده موالنهعباس احمد ياسرالبصرة

ميسون مصطفىمرتضى حيدر عبودالبصرة

نجوه عويضحازم كامل ثامرالبصرة

رباب عليشامل حسن عليالبصرة

غنده منورزمن حنتوش حميدالبصرة

صينيه نجيباياد سامي حسنالبصرة

فهيمه حسنليث خالد حمودالبصرة

زكيه واديعدي فاضل قاسمالبصرة

خيريه جباراحمد عبدالزهره حسينالبصرة

حليمه سواديعلي سامي مجيدالبصرة

حسنه ماجدحمزه عباس حمزهالبصرة

علياء بداويجواد كاظم عبدهللاالبصرة

سميره سالمكاظم حسين موسىالبصرة

ربيعه عبدعونمحمد حسن رباطالبصرة

فاطمه عبدالرحمنعباس شوكت عبدالرضاالبصرة

فاطمه حسينعماد كاظم عبدالحميدالبصرة

سليمه سبتيعقيل نعمه طعمهالبصرة

خديجه جاسمنعمه خضير سلطانالبصرة

اميره عبيدرشا حميد جليلالبصرة



صالحه سلمانعفيفه عبدالحسين مطرالبصرة

عطيه محسنمحسن محمد جاسمالبصرة

ليلى محاربرياض عبدالحافظ عبدالكريمالبصرة

هيفاء حسينقصي حسن حسينالبصرة

نوفه غضبانمحمد وليد ذاريالبصرة

لطيفه سريحامجد جواد كاظمالبصرة

كاظميه جاسمنبيل كريم محسنالبصرة

عاشوره عبدالحسينميسون ياسين عودهالبصرة

زهره نعيشخيري داود سلمانالبصرة

سليمه شرشاويعلي عزال خيرهللاالبصرة

رسميه حدادمطشر كمر محمدالبصرة

كاظميه عبودمناف عادل خلفالبصرة

هاشميه طالبمسلم علي خلفالبصرة

سميره داودعمار راضي محسنالبصرة

سليمه حميدرائد صبيح محمدالبصرة

غازيه مالكمخلص عبدالملك يوسفالبصرة

بشرى صادقعلي عبدالزهره عبدهللاالبصرة

نصره راشدفيصل حسان خلفالبصرة

فوزيه عدنانسمى عدنان قاسمالبصرة

خديجه عبداالميرحسن برزان ثامرالبصرة

سوزان عبدهللارامي عبدالرحمن محمد صالحالبصرة

حسيبه نجموليد عبود كاظمالبصرة

خاشوكه جارحياسين طالب شتيتالبصرة

فاطمه حسينيوسف حسين علوانالبصرة

سعده لفتهمسلم خيرهللا كاظمالبصرة

رضيه سعيدباسم عبدالكريم عبدالبصرة

نعيمه مشرياحمد عبدهللا فرجالبصرة

غاليه رحمهعبدهللا حسين جبرالبصرة

فاطمه عليعالء فالح عبدعليالبصرة

هضيمه جباركاظم مجيد كاظمالبصرة

سميره عبدالزهرهقصي رحيم جبارالبصرة



ميمونه جعفراحمد مكي جاسمالبصرة

كاظميه كاطعسلمان عطيه خيونالبصرة

خليله خلفخليل ناصر ثامرالبصرة

منى حمزهعلي فاضل عزيزالبصرة

بدريه محمودعبدالكريم عباس حمزهالبصرة

جبره عبودخضر علي زايدالبصرة

جاسميه حزامضياء حسن خلوهنالبصرة

فخريه فرهودنديم نصرهللا سبعالبصرة

مريم سعيدعماد ناظم عباسالبصرة

فاطمه كاظممهند عقيل جبارالبصرة

رازقيه حسنجوده كاظم ثامرالبصرة

رده جبارعادل نسيم نعمهالبصرة

ربيعه عباسصفاء ناصر نعمهالبصرة

ساهره صالحصفاء يوسف عبدالرزاقالبصرة

قبيله عبدالحسنعلي جعفر سلمانالبصرة

لميعه طعمهاركان مرتضى كاظمالبصرة

زاجيه حسنمحمد مصطفى عوادالبصرة

شنينه واويفالح حسين هنديالبصرة

فوزيه ماجدسامي عبدعلي عباسالبصرة

سكنه كاظمراضي عبداللطيف حبيبالبصرة

احالم حسنوعد عادل نعمهالبصرة

قسيمه عبودحامد عبدالرضا رخيصالبصرة

صبيحه فرحانيوسف جاسم عليالبصرة

جبريه كاطعقاسم حسن محمدالبصرة

ساهره عدايياسر حسن حسينالبصرة

مكيه عبدعليتوفيق صبري دعيرالبصرة

كلثوم رحمهحسين عباس سلمانالبصرة

فخريه صاحبامجد عبدالزهره حماديالبصرة

كميله عبدالحسينباسم خلف جاسمالبصرة

هناء فالحنورالحسن باسل جميلالبصرة

امينه حمزهعلي محسن صالحالبصرة



كوثر نجماحمد باسم خيرهللاالبصرة

عيده منصورمحمد خميس سعيدالبصرة

ليلى حسينعالء اسماعيل عيدانالبصرة

ورده شدهقصي كاظم جعفرالبصرة

جكاره ثامرعلي حسين عليالبصرة

نوريه عزيزعلي مجيد هاللالبصرة

ليلى عبدالعباسحسين كريم عباسالبصرة

سهام لطيفاحمد جليل مهديالبصرة

بهيجه عبدالصمدخالد عبدالكريم عبداللطيفالبصرة

امنه فاضلاسعد سامي راضيالبصرة

ليلوه عليحسين فرحان دعلجالبصرة

نسيمه جبيرعالء حسن عبدالرضاالبصرة

ساميه هاديعباس خيون عبيدالبصرة

صبيحه هاشمجعفر كامل عبدالرسولالبصرة

فضيله فالحعباس حافظ خضيرالبصرة

نزهه خنجرمرتضى سند نعيمالبصرة

سميره سلمانصباح جبير عبدهللاالبصرة

رقيه عبيدسيام حياوي راغبالبصرة

مريم عبودسجاد عضيد طالبالبصرة

بدريه فياضزكي حمود حاجمالبصرة

عاشوره محيبسمحمد خلف خاجيالبصرة

صبيحه عبيدشهيب حمد خشانالبصرة

فتحيه حسنعمار عبدالرزاق جبرالبصرة

عنيده موسىبشير امين فاضلالبصرة

نصره ضايفنعيم كريم سويفالبصرة

منيعه داخلحيدر مظفر عاشورالبصرة

زهره جابرعبدالرضا حبيب ضريسالبصرة

هاشميه محسنحسن سوير حسينالبصرة

جميله خليفهمنذر جثير جيادالبصرة

جماله حسينكاظم حسن عليالبصرة

كريمه صينخحيدر علي بنايالبصرة



اديبه كاملمهند عبداليمه مثنىالبصرة

كريمه جاسمفؤاد غانم محيبسالبصرة

مريم عباساسعد فاضل صبيحالبصرة

وسميه محسنمعن علي لعيبيالبصرة

سطريه عودهمسلم باقر شعبانالبصرة

ليلى سلماناحمد جبار عيدانالبصرة

عزيزه زايدسامي حسون مطشرالبصرة

قسمه نعيثلثائر نعيمه محمدالبصرة

كفاح عيسىمرتضى مؤيد شايعالبصرة

دله عودهحسن مهاوش جابرالبصرة

ساميه كاظمصادق الزم زهيرالبصرة

مكيه خليفهحاكم جاسم عباسالبصرة

ساميه محمدرعد جنديل هاديالبصرة

غداره خلفعبدالرسول علي اطميسالبصرة

خديجه مهودرحسين صباح مفتاحالبصرة

سومه طاهرعدي لفته حسينالبصرة

ليلى شمخيكريم عجيل مسافرالبصرة

فائزه وهيبمهند صبري واديالبصرة

سليمه عبدالعباسكاظم ناصر دبيسالبصرة

شنوه حسنسلمان كاظم لفتهالبصرة

ساهره صدامانور مؤيد صابرالبصرة

خديجه حسينمنتظر شريف عبدالمنعمالبصرة

سنيه عبدالحسيناحمد عبدهللا ختياتالبصرة

فخريه شمرانحسين داود سلمانالبصرة

فرات عودهيعقوب يوسف زعالنالبصرة

سلوى فاخرمحمدفاتح شاكر عبدالحسنالبصرة

ماجده كاملمحمد سامي كاملالبصرة

حسنه ثجيلسمير كامل طاهرالبصرة

دوله عبدهللاعقيل مالك طالبالبصرة

سليمه معتوقعقيل محسن عبودالبصرة

ليلى عبدهللاموسى كاظم موسىالبصرة



بسنه رحمهمسلم حرز عثمانالبصرة

حمريه راشدكاظم جبار جاسمالبصرة

نعيمه خضيراحمد جواد كاظمالبصرة

بهيهه حسينعماد نجم عبدهللاالبصرة

بدريه محسنعماد بطاح محمدالبصرة

عليه هاشممصطفى سالم راضيالبصرة

خالده عبدالكريمعبدالمنتضر عبدالزهره بدرالبصرة

زكيه عبدهللاحامد طالب موسىالبصرة

نوريه خلففواز كامل ظاهرالبصرة

فاطمه نعاسوليد كاظم رشكالبصرة

دخيله هاديمحمود محمدعلي عباسالبصرة

زكيه لعيبيعبدهللا كاظم صالحالبصرة

شيخه خير هللامحمد عدنان خلفالبصرة

ثوره عبدالباريكاظم محمد عباسالبصرة

ايمان محمدطارق سالم ناصرالبصرة

قسيمه عباسناظم عبدالكريم خلفالبصرة

حليمه مزيوبعقيل اسماعيل ياسينالبصرة

طرفيه طوبرشعباس دايش رسنالبصرة

كميله علواناكرم هادي احمدالبصرة

زهره رشكحسين جبار حميدالبصرة

حليمه حسنامير جابر زيارهالبصرة

صبيحه عبداحمد سلطان عبطانالبصرة

فاطمه سهمانور حمود جخرالبصرة

عزيزه شهاباسعد مفتن عليالبصرة

خوله حسنعماد جواد خيرهللاالبصرة

شده عودهجبار حاتم عسكرالبصرة

عيده عامرعبدالكاظم جبار حاتمالبصرة

مريم مجيدوليد خالد سواديالبصرة

امينه لعيبيسعد هادي مغامسالبصرة

سليمه عودهحيدر عبدالحسين دهشالبصرة

بدريه جدوعفؤاد حمدي صالحالبصرة



كلثوم صالحجاسم محمد حسنالبصرة

جويده ناظممازن نعمه عبداالمامالبصرة

مديحه جودانايمن منذر كاظمالبصرة

صديقه صادقميثم عبدالحافظ عبدالكريمالبصرة

بشرى توفيقحيدر عبدالكريم مالكالبصرة

جكنامه عليعبدالقادر سالم فنديالبصرة

ساجده سلمانصدام حسين قاسمالبصرة

قاسميه حميدعبدالزهره محمد خضيرالبصرة

ميعاد فيصلعلي خضير عزيزالبصرة

موحه خيونمصطفى عبدالرضا عليالبصرة

صبيحه جاسمحسن مناحي فضيلالبصرة

شكريه محمودحمزه كاظم جمعهالبصرة

صبيحه عبدباسم حميد رضاالبصرة

ساعه مغامسعلي عبدالباري مهلهلالبصرة

فاطمه هاشمصباح لفته سعيدالبصرة

حسنه شاتيكرار ستار جبارالبصرة

صفيه عبدالرحمنناصر عبدالواحد ناصرالبصرة

شريفه عاتيعادل شوريب مدورالبصرة

ثجيله عبدنواف عطيه سرحانالبصرة

ساميه جبرعقيل كاظم جريدهالبصرة

مكيه مكطوفمحمد شهاب احمدالبصرة

عيده سعودبدر جبار مجليالبصرة

بدريه عبدالرضاحيدر لفته عبدالرحيمالبصرة

ابتسام عبدالكاظممحمد نوري طالبالبصرة

تمنوم سعدكاظم جليل بريالبصرة

شهيده عليعقيل صبيح عامرالبصرة

صديقه جارهللاامجد جاسم محمدالبصرة

جميله محيبسجاسم جبوري رسنالبصرة

جاسميه عباسسالم حسين صالحالبصرة

ارويحه حسنميثم غاوي شريجيالبصرة

نوال شاكرحيدر نزار جالبالبصرة



جنات وهابحمزه ذراي هاشمالبصرة

حسنه خيرهللااحمد جليل صدامالبصرة

نوره كاظماحمد درويش محمدالبصرة

حلوه حسينحسين عباس حاتمالبصرة

هنيه محمدمحمد هاني صالحالبصرة

فرحه محمدمحسن علي حسينالبصرة

فاطمه شنتهمصطفى جبر طالبالبصرة

كريمه جعفرحيدر كريم حميدالبصرة

هاشميه مزبانمكي عبدهللا جابرالبصرة

حياه بدنحيدر علي فالحالبصرة

كاظميه عبدهللاعبدهللا نجيب مجيدالبصرة

مايعه عشبمصطفى راضي حسينالبصرة

كاظميه حواسكاظم عبدالحسن جبيشهالبصرة

رباب لفتهمحمود احمد عبدالرضاالبصرة

نجاه ناصرمهند صالح حسنالبصرة

نضيره زغيراحمد كامل عباسالبصرة

زهره عبدالحسينرعد حويس حسنالبصرة

زنوبه عويدباسم عبيد ابراهيمالبصرة

بلوه كشيشحسن داخل جمعهالبصرة

قابله قاسمحسن جمال محمدالبصرة

صطريه سلمانعباس حسين يوسفالبصرة

هناء حبيبعالء جاسم محمدالبصرة

جهاده عودهقاسم مانع لفتهالبصرة

زينه مالحعادل جالب شغيدلالبصرة

كاظميه حيالمحمد جاسم مشكورالبصرة

صبيحه رمضانمازن صالح غاليالبصرة

عليه صدامعبدالزهره علي مطرودالبصرة

سهله هاشمسعد عوده حسينالبصرة

عليه عيسىكاظم مجبل شعيرالبصرة

واليه كريمعلي عوده مرزوكالبصرة

فوزيه مسعودمناف عبدالعباس مهديالبصرة



حليمه حميدكرار هادي عبدالنبيالبصرة

خديجه كاظماسامه محمدباقر ياسينالبصرة

زنوبه صباحجعفر عكار صيهودالبصرة

حكيمه فهدثامر ساهي ثابتالبصرة

كاظميه علوانستار هاشم جابرالبصرة

كميله حمدهاني عبداالمير جالوغالبصرة

نديمه محيسنوسام صباح خنجرالبصرة

شميسه محمدحمد لعيوس حمدانالبصرة

رسميه عيسىعامر جادر جابرالبصرة

فوزيه قاسماحمد يعقوب يوسفالبصرة

فخريه محمدرائد عبدالزهره ظاهرالبصرة

امينه كاظماحمد حسين خلفالبصرة

بشرى احمدعماد بهجت رسنالبصرة

خيريه باقرعلي حسين احمدالبصرة

سحر جباريوسف رعد حميدالبصرة

نوريه رحمهوليد توفيق نجمالبصرة

سهر لفتهعلي صادق غضبانالبصرة

صبريه طاهرمحمد عبدالرضا عطشانالبصرة

حمديه نصارعقيل عبدالرزاق راضيالبصرة

زكيه شرموخغانم كريم عطيهالبصرة

لمياء جليلعلي سمير نزارالبصرة

خلود جباريمحمد علي عويزالبصرة

فتحيه سواديكريم سلمان محيسنالبصرة

كاظميه موسىعلي هيثم فيصلالبصرة

فرات عباسعلي عبدالباري بدرالبصرة

شده علكمحمد طه موزانالبصرة

سعديه هاشمرعد احمد محمدالبصرة

باسمه شريعهاشم تايه فرجالبصرة

ذاته عبدعليماجد سامي منصورالبصرة

نضال عبدالشهيدعالء عبدالكريم وحيدالبصرة

شاهه عبدصالح حسن يعقوبالبصرة



سميره محمدماهر كاظم عبودالبصرة

زهره عبدالعباسوسام جواد مناتيالبصرة

قيسيه عودهاحمد قيس صينخالبصرة

مريم راضيفالح قاسم محمدالبصرة

فيحاء عبدمحمد ستار جبارالبصرة

حكمه حميدحسين عبد يوسفالبصرة

كلثوم ديوانعبدالكريم شعبان عليالبصرة

سميره شنشولعلي موسى عبدالالبصرة

عليه محسنصادق حسن نعيمالبصرة

شهد ياسرصالح مهدي عجيلالبصرة

حكم عجيدهادي صالح مشتتالبصرة

حميده ناصرعبدالحسين عباس عبدربهالبصرة

مديحه ساهياحمد غني هاشمالبصرة

شميله عريمشعلي سهر لفتهالبصرة

سميره لفتهعلي حمود نجمالبصرة

فطيم جيادفرج كلش شفيالبصرة

ابتسام كاظمكرار علي صيهودالبصرة

فوزيه لطيفسجاد مالك محيالبصرة

فانوس مزيدعبدالواحد فضل حسينالبصرة

سليمه قاسمعلي فارس عزيزالبصرة

جميله كشمرمحمد عبدالساده عفاتيالبصرة

نوره ثجيلفهد غالي زغيرالبصرة

فليحه حسنحسن صبيح عبدمحمدالبصرة

عغره صالحشاكر علي حزامالبصرة

نضال عليحسين كفاح كريمالبصرة

ابتسام فالحجواد رزاق جاسمالبصرة

ربيعه خليففرج مالشه مطيرالبصرة

صافيه قاسممالك زياره جبرالبصرة

بتول عباسسهيل نجم عبدالكريمالبصرة

زهره موسىانمار عبدهللا علكالبصرة

وسميه محمدهاني علي جابرالبصرة



حليه علوانمصر شليج حسينالبصرة

حميده ثجيلاحمد نعيم مطلكالبصرة

فتحيه عبيدخليل اسماعيل ابراهيمالبصرة

سليمه جاسماحمد علي شيالالبصرة

بدريه باشخحسين كاظم لفتهالبصرة

عليه نعمهجواد كاظم طعمهالبصرة

فضيله حسنشياع سيد حزامالبصرة

نشد جلوبجعفر حسان سالمالبصرة

انيسه محمدنصير ياسين اسماعيلالبصرة

عبيده عوادمحمد عدنان صبيحالبصرة

عواطف خالدرعد عبدالمنعم عبدالحسينالبصرة

امريكا مزبانرحيم كاطع مرانالبصرة

تاجيه سكرعادل محارب عزيزالبصرة

نادره حبيبياسر موزان احمدالبصرة

زهره صالحعباس فاضل كاظمالبصرة

حمديه كريمحافظ خضير شخيرالبصرة

فليحه هذالعباس علي خنيصرالبصرة

ليلى غازينائل ابراهيم عباسالبصرة

فريده حميدمحمد معارج سكندرالبصرة

حصيله راضيرحيم ماضي منشدالبصرة

ربيعه عبدالحسنشريف عبدالزهره محيسنالبصرة

زهره اسحاقلطيف عبدالحسن جوادالبصرة

حسنه خيرهللارعد جليل صدامالبصرة

عدويه ناصرحسين بشير عليالبصرة

سميه عبودعباس علي غالبالبصرة

جيمه حنونعلي جاسم داودالبصرة

ناحيه حبيبرضا قيصر حميدالبصرة

شكريه جوادموسى شاكر هاديالبصرة

جمهوريه شريفعلي فيصل عطوانالبصرة

نهاد عبدالحسنجواد كاظم سبهانالبصرة

كريمه كاظممصطفى يونس ياسينالبصرة



كلثوم كاظممسلم فالح محيسنالبصرة

ليلى خضيرفاضل سلمان عبيدالبصرة

حليمه صالحكاظم فيصل جاسمالبصرة

بهيه موسىعمر اكبر عبدالرحمنالبصرة

قبيله منورعبدالزهره لعيبي خلفالبصرة

صبيحه احمدعلي حسن عبدالرضاالبصرة

بدريه حنظلجعفر صادق محمدالبصرة

صبيحه خلفسجاد ناجي رسنالبصرة

خيريه حسنعبدالواحد حسين شنيشلالبصرة

ساميه عبدالحسنوسام لفته حسينالبصرة

سلوى عبدالسادهكاظم عبدالزهره عليالبصرة

ملكه داودعالء ناجي كاظمالبصرة

زهره بدراسعد صالح اسماعيلالبصرة

سكينه حسينسعد صبيح شويلالبصرة

نديمه عليويايات جاسم محمدالبصرة

ليلى حسنرائد فجر ترياكالبصرة

جمهوريه غنبيتيعبدالرضا عباس خلفالبصرة

صبريه بدرانحسين نعمه احمدالبصرة

بهيه موسىعلي صالح عباسالبصرة

بسعاد عبدالكريمحيدر عبدالمهدي شهيبالبصرة

سليمه جايدباسم محمد عبدالرضاالبصرة

طابوكه نعمهعادل وحيد كاظمالبصرة

زهره حسينعباس عبدالكريم حنونالبصرة

كريمه هاديمحمد فالح حسنالبصرة

ملوك حسنعلي محمد عيسىالبصرة

صبيحه عنادمحمد عبود سلمانالبصرة

فرحه محييكاظم عبدهللا محسنالبصرة

دالل حسينبهاء عبدالحسن مزعلالبصرة

كريمه عليرعد عرمش ازويرالبصرة

ليلى حسينجواد عبدالكريم عباسالبصرة

تركيه انكومينعيم عبدالزهره حليفيالبصرة



منى سعيدعبدهللا فوزي صبريالبصرة

لبيبه ساميموسى حميد عبدالحسينالبصرة

صفيه راهيازهر عبدالكريم دوايالبصرة

عليه عبدالقادرعبدالحسن لفته محمدالبصرة

هديه وناننعيم داخل نصارالبصرة

وضحه جبيرمحمد شنوف حافظالبصرة

حيهن سعيدمحمد عبدالواحد بدرالبصرة

سليمه جبرعلي عوده كاظمالبصرة

رباب عبدالرزاقامين عبدالجليل ضمدالبصرة

ناجحه اسماعيلثائر عبد سلطانالبصرة

قسيمه غريبكريم صالح ناصرالبصرة

نظيمه نجمصابر حمود ثامرالبصرة

نهاد خضيرمحمد صالح خالدالبصرة

كاظميه منخيماجد جاسم محمدالبصرة

ماجده محمدعالء عدنان شعبانالبصرة

صبريه حلوصدام محسن عبودالبصرة

سميره كشيشموسى عبداليمه موسىالبصرة

رجاه شاكرميثم مونس حزامالبصرة

هاشميه مطلكمحسن صبير شنانالبصرة

فاطمه عجيلسالم جاسم دراجالبصرة

فطيمه كاملتموز علي الزمالبصرة

مريم ذيابحكمت عبدالواحد عبدالحسينالبصرة

قسمه خلفصباح حسن نعمهالبصرة

حديد منصورمحمد احمد عبدالمجيدالبصرة

غنيه زاهيحمدان عكض ناصرالبصرة

زهره سواديجالل عبدالباقي سوادالبصرة

عائده حمدصالح حسن خلفالبصرة

نوريه عبدهللامحمود سلمان عبدالنبيالبصرة

موزه قاسمفؤاد رحيم جمعهالبصرة

هاشميه عبداالمامحسن عبدالرضا يعقوبالبصرة

عواطف عزيزصالح هاشم جاسمالبصرة



ربيعه خضيراسماء جواد رعيدالبصرة

سلوى محمودعلي حسين ظاهرالبصرة

ونسه عبداالمامرعد ناصح عويدالبصرة

سكنه حسنحسين عبدالستار فنجانالبصرة

وحيده مهجرمعتز كاظم ناصرالبصرة

صبريه بديويحسين جابر خلفالبصرة

مناهل ياسينحوراء حيدر عليالبصرة

رباب شهابفالح مهدي صبريالبصرة

لطيفه سعيدقاسم حسن فالحالبصرة

وفيه خيرهللاجابر جندي جابرالبصرة

كاظميه لفتهمحمد كريم جايدالبصرة

زهره رحيمهحسين شنته حسانالبصرة

عليه عليسلمان يوده صباحالبصرة

نجف حمدذو الفقار عبدالحسن موسىالبصرة

ناجيه عبدالسيدصادق حمزه طالبالبصرة

سهله حميدمحمد عبود علكالبصرة

خيريه كربدياياد كاظم سرحانالبصرة

سليمه خلفصفاءالدين محمد سلمانالبصرة

فاطمه غضبانعلي محمد بادعالبصرة

ليلى حسنسجاد فاخر ناصرالبصرة

شيخه حسينساري جميل عبيدالبصرة

حيهن يعقوبنورالدين احمد سكرانالبصرة

نوريه سالممناضل راضي ضجرالبصرة

حسنه سلطانعبداالمير هيال حسانالبصرة

فوزيه عليحسين علي جبارالبصرة

عليه حسينزيد عبدالعباس هاديالبصرة

حليمه جاسمحسين علي عبودالبصرة

سليمه رحيممشتاق جمعه جاسمالبصرة

زهره كاظمعبدهللا عبدالجبار عبدالرزاقالبصرة

ايمان حميدعلي محمد عبدهللاالبصرة

سهام عبدالزهرهاحسان علي حسنالبصرة



ليلى شريفعلي الزم حسينالبصرة

حفظه جابرجواد كاظم مناحيالبصرة

فخريه رعيدهاشم فلفل عبدالرزاقالبصرة

خديجه عبدعلي احمد خصافالبصرة

مصيوغه محمدعلي عطيه لعيبيالبصرة

بشرى عبدالرزاقصفاء عبدالوهاب احمدالبصرة

نوال عباسمهدي فوزي عبدهللاالبصرة

هيفاء عبدالرزاقكرار يعقوب يوسفالبصرة

سفانه ياسرحسن شمخي ناصرالبصرة

حمديه سعدونقيس رحيم عبدالالبصرة

قسيمه هاشمعماد ماجد حميدالبصرة

زهره عيسىمنتهى خزعل حميدالبصرة

فطومه عسكراسعد عبدالقادر عبدالرحمنالبصرة

كاظميه مالكعدنان عبدالرزاق عبدالكريمالبصرة

امينه غلومماهر احمد جاسمالبصرة

حسنه داخلعذراء قاسم خضيرالبصرة

جميله واديفاضل حسين عليالبصرة

سناء يوسفصالح مهدي صالحالبصرة

سليمه جاسمعدنان علي حسينالبصرة

سميره نعمهمحمد عبود راضيالبصرة

هيله عبدالرضاعباس جبار عبدالرضاالبصرة

سكنه حميدصدام سعود وسافالبصرة

نذيره سلمانمنتصر فيصل رحيمالبصرة

سميره سابطاحمد علي قنيدالبصرة

امينه غلومساهر احمد جاسمالبصرة

سميره ضيدانابراهيم شاكر حامدالبصرة

شريفه حسانسعيد مهدي صالحالبصرة

سهام حمزهميثم عبداالمير حسينالبصرة

ليلى عبدالعظيمماجد محمد جاسمالبصرة

خديجه كاطعمهند فياض فاخرالبصرة

رسميه شلوكهطه مصطفى مظلومالبصرة



حليمه جاسممحمد عبدالرضا عبدالكريمالبصرة

سهام كاظمدارين نجم عبداالميرالبصرة

سعاد راضيمحمد حسين بريسالبصرة

فوزيه ضاحيحسين كامل قاسمالبصرة

كاظميه عبودكفايه قاسم عبدالبصرة

كاظميه شحيتقاسم محمد عبدالرزاقالبصرة

نعيمه خضيرجيهاد سامي حميدالبصرة

زهره لعيبيعدي عبدالحسين مجمانالبصرة

سلوى فيصلغسان سعدون ناصرالبصرة

ليلى محمودحسين علي محسنالبصرة

نوريه سالماحمد حسين خليلالبصرة

سلوى خشالهاسعد محمد سالمالبصرة

صبريه عبدالنبيحسن محمد حسنالبصرة

هديه غيالنعدي حبش غليمالبصرة

ليلى جابرعالء عبدالحسن عبودالبصرة

هديه محمدستار جابر داودالبصرة

ساهره مطرحيدر هاني محمدالبصرة

زهره خميسقيصر غازي امولالبصرة

خوله عبدالرحيمرعد ناصر روخانالبصرة

نضال عبدالعباسبالل حافظ طعمهالبصرة

خالده جميلحسن فالح عبدالحسينالبصرة

حليمه خزعلعمار لفته اسماعيلالبصرة

ابتسام عبدالرزاقحسن فاضل كريمالبصرة

رايهن كحيوشعادل عبدهللا حمدالبصرة

وفاء عبدعليعبداالمير شاكر عبدالوهابالبصرة

وفيقه محمداحمد حسن علي عيسىالبصرة

عالهن خاجيعبدالقادر عبدالرزاق مجيدالبصرة

كريمه كاظمرجاء محمد حامدالبصرة

منتوبه خفيطاهر مرير مجليالبصرة

قسمه تقيلعكاب نعمه محمدالبصرة

بدريه حيدرحسين سعد محمدالبصرة



اميره قدوريعباس سعيد طاهرالبصرة

مناهل رمضاناياد محمد مغامسالبصرة

نوال فاضلعلي صالح مالكالبصرة

زهره عليمحمد سلمان حنتوشالبصرة

بهيه مدلولظاهر حمادي عبدالالبصرة

كريمه رحيمقاسم عادل عليالبصرة

فاطمه سعدوناحمد ناصر عنكودالبصرة

اسراء وحيدحسين علي محسنالبصرة

سميره عبودجهاد سلمان كنعانالبصرة

لزمه زرزورحسن نعمه جبرالبصرة

زكيه محمدعباس مهدي عبدالسادهالبصرة

حريه صويحسالم محمد موزانالبصرة

صبيحه سلطانعلي عنكر مباركالبصرة

رسميه محمدمسلم خالد دراجالبصرة

فاطمه مجيدحسين علي عبدالحسينالبصرة

نجاه موحانامجد قاسم محمدالبصرة

مراتب يعقوبمحمد عبداالمير مكطوفالبصرة

وفيقه كاظماحمد قحطان رسنالبصرة

جاسميه محمدحسين ستار صحنالبصرة

كافي مزهراحمد فالح قدوريالبصرة

جنان احمدايمن احمد عبدالرضاالبصرة

سعاد كاظممشتاق جمعه حسينالبصرة

صافيه ديواناحسان كاطع عبدالرزاقالبصرة

جواهر جابرعباس باسم راشدالبصرة

حنان جميللؤي لفته شاكرالبصرة

زهره رحيماحمد عبدالزهره مونسالبصرة

منى ثامرامجد داخل نعيمالبصرة

ناجحه سلمانعباس علي حميدالبصرة

امل حمزهحسن عبدالهادي عزيزالبصرة

جاسميه كزارحسين فالح رسنالبصرة

حمديه عبيدخضير عباس سعيدالبصرة



غداره خيرهللاموسى عوده لفتهالبصرة

صبيحه عبدالسيدسالم عبدهللا عبدالنبيالبصرة

فتحيه داودفاضل عبداالمير عبدالواحدالبصرة

فاطمه ذيابغزوان جواد عبدالحسينالبصرة

فتحيه عباسمظفر نوري كاظمالبصرة

زكيه محسنناظم عبدالرحيم نجمالبصرة

عربيه سعيدمحمد خليل جودهالبصرة

ماجده الزماالء قاسم عبدالزهرهالبصرة

خديجه عبدهللاهاشم نعمه جنديلالبصرة

وحيده عبداالمامعبدالزهره عبدالجليل جاسمالبصرة

عقيله هانيسالم كاظم مزعلالبصرة

سكونه جاسمعدنان زكي حبيبالبصرة

فوكهن مزعلرعد محسن شراتيالبصرة

ناديه محمدمهند فيصل غازيالبصرة

سناء عبدالزهرهعمار هادي فاضلالبصرة

سليمه رحيمهحيدر عباس كنفذالبصرة

نازك حسينضمير رتيب حسينالبصرة

ساميه كطانتحسين علي جاسمالبصرة

صفيه رمضانفاضل اسماعيل سلمانالبصرة

زهره كاظممحمد نعومي بريجالبصرة

ثجيله كاظمجعفر مطشر ناصرالبصرة

عليه حسينجواد عبدالحسن محسنالبصرة

نعيمه حسينحسين كاظم هليلالبصرة

عواطف دشرمثنى مؤيد شدهالبصرة

ليلى كاظمسجاد فاضل هاشمالبصرة

نسيمه احمدعادل ناهي عباسالبصرة

صبيحه عزيزجهاد سلمان شاميالبصرة

سعديه قاسمحسين عباس مهديالبصرة

ماثر عبدعليحاتم باسم احمدالبصرة

سليمه محمدسامي لفته حسنالبصرة

رازقيه سوادينهاد ناجي يعقوبالبصرة



رازقيه سوادياسعد ناجي يعقوبالبصرة

زهره عطوانعلي طالب رسنالبصرة

لبيه عبدفاضل نجم هوازالبصرة

لوعه عبدهللاكاظم عبود رميالبصرة

نضيره عبدهللازيدون نافع عيسىالبصرة

قنديله عيالصدام حسين موزانالبصرة

حكم عوفيجعفر محمد جاسمالبصرة

سليمه حيدرصدام حسين جاسمالبصرة

ماجده عبدمسلم كاظم رحيمالبصرة

ليلى جاسمحبيب رمضان هاديالبصرة

امل هديرسحافظ جميل خلوانالبصرة

جاسميه عبدالحسنحسام سلمان داودالبصرة

صل مرزوقجاسم سعيد بلعوطالبصرة

فطيم صحنمهدي عبيد عويدالبصرة

مديحه عبدالحسنعلي هاشم حسنالبصرة

شكريه جرملحامد وصفي عبدالرزاقالبصرة

موحه خنفرلؤي عبدهللا عبدالحسنالبصرة

سكنه ناصرنزار عبدالنبي طعمهالبصرة

زهره كاظمعلي ياسين عبودالبصرة

خديجه جميلعباس حسين علوانالبصرة

ليلى عبدالحسينزينالعابدين فاضل جاسمالبصرة

نضال حسيناحمد يونس عبدالسادهالبصرة

كاظميه جودهعبدهللا لعيبي زبونالبصرة

نعيمه كاظمعبدهللا مزيد جابرالبصرة

هديه كزارصدام حسين عاشورالبصرة

فاطمه شاكرمسلم عقيل محمدالبصرة

عجيله عبدالسادهاحمد موازي نصيرالبصرة

بدريه فيحاندريد علي غلومالبصرة

زكيه داخلسامي اسماعيل خزعلالبصرة

ضياء ابراهيمعلي عادل دعيرالبصرة

حميده عبدالحسينعالء عبدالحسين عيسىالبصرة



حدهن موحيناصر عبدهللا زعالنالبصرة

ليلوه سرحانستار هارف طبيحالبصرة

فاطمه عبدهللاجسام عبدالرحمن جاسمالبصرة

سلوى محمدحامد صالح مهديالبصرة

فتوح قاسماحمد جميل مهرالبصرة

بنيه خليفهلفته حاتم عليويالبصرة

زهره سلطاننعيم كاظم جودهالبصرة

حمديه شهابمهدي محمد جاسبالبصرة

صديقه عبدالسادهكرار لفته طارقالبصرة

عاصمه عبدالحسينحسن صالح عبدالبصرة

هاشميه عبيدخيري عباس حسنالبصرة

نسعه نافلعباس راضي قاسمالبصرة

مدينه فاضلمحمد صبيح مشجرالبصرة

صبيحه زغيرحسين عوده علوانالبصرة

فاطمه جباررمضان شكير جلودالبصرة

امل وادياحمد صباح عبودالبصرة

جسامه حميدعالء حسين شاكرالبصرة

زعالنه فرجسامي خزعل علوانالبصرة

احالم عويدكاظم علي مهديالبصرة

خميسه رميحجهاد هندي علكالبصرة

هاشميه خليلعباس اسماعيل اكحيطالبصرة

حكيمه عبداالمامعدنان موسى عبدالخضرالبصرة

فلوجه عليمحمد عبدالقادر خضيرالبصرة

كوثر عويدحيان جابر عباديالبصرة

شرهه محسنغزوان علي جبرالبصرة

جواهر نعيممحمد عزيز محسنالبصرة

صبحه علكعباس لعيبي بدنالبصرة

سليمه مزهرهاني عبدالساده حسنالبصرة

امنه حسنعلي كاظم عودهالبصرة

جاسميه محمدوليد خالد شريفالبصرة

مناهل غضبانصفاء حسن محيبسالبصرة



سلوى خيرهللاعالء ماجد نايفالبصرة

سميره حميدعلي كاظم صياحالبصرة

ايمان عطيهوالء حسين محمدالبصرة

ليلوه مزعلفيصل عوده خلفالبصرة

هاشميه دحاماحمد زيبك عليالبصرة

سميره حمدماجد سلطان حمزهالبصرة

كاظميه عبدالرضاعالء حسين جارهللاالبصرة

تميميه عبدعليعبدعلي قاسم حسنالبصرة

ندوه جميلعبداالله جاسم عبدالزهرهالبصرة

فوزيه خلفصالح غضبان خيرهللاالبصرة

حسنه يوسفهيثم ابراهيم عبدالرزاقالبصرة

مريم عبيدسجاد عوده لفتهالبصرة

فطومه جاسمجابر عباس احمدالبصرة

بدريه عليابراهيم حامد خليلالبصرة

رمله جليلعلي كامل حنونالبصرة

عفيفه حنيشعادل عبدالرسول غياضالبصرة

سلوى ابراهيمعبدالحسن عبدالرضا محمدالبصرة

رباب جبارعمار عبدالباقي سعيدالبصرة

حسنه رشممجيده عامر صغيرالبصرة

نتيجه قاسمامجد مهدي عبدالزهرهالبصرة

نزيهه عبدالعزيزياسمين نجم عبودالبصرة

فهيمه جمعهفاطمه حسن عبدالحيالبصرة

حسنه نعمهفاضل عباس حاتمالبصرة

حنان عبدالرزاقصفاء خليل ابراهيمالبصرة

كفاح مهديحسن علي حسينالبصرة

ماجده محمودابراهيم عبدالكريم ابراهيمالبصرة

نعيمه لفتهانمار عبدالحكيم عبدالحليمالبصرة

زهره عبدهللاوليد سلمان عباسالبصرة

شكريه فاضلمحسن راسم محمدالبصرة

شنينه سالممحمد عويصي كريمالبصرة

فاطمه محسنعلي حطاب جريخيالبصرة



بيده حسانعبدهللا عبدالساده محيالبصرة

رسميه عبدهللاحسين شبيب سلمانالبصرة

زنوبه سكرعلي ياسين خنجرالبصرة

كريمه عباسميثاق جندي عبدالحسينالبصرة

بدريه حسينحبيب حنون جريوالبصرة

هوسه مفتنلطيف سلمان كاظمالبصرة

زهره خشننزار عبدالحسين قاسمالبصرة

خالديه حسينحيدر محمد ناصرالبصرة

رشيده جاسمعمار لفته حنونالبصرة

سعيده عبودفرحان رزاق ساجتالبصرة

ساهره عباديجالل موسى حمودالبصرة

بدهه صخيسالم لفته كريديالبصرة

ازهار عيسىمهند صادق جعفرالبصرة

زهره طالبعباس قاسم محمدالبصرة

زهيه ديوانحسن موات حريبالبصرة

فخريه غليمجاسم محمد سالمالبصرة

عليه مهديفؤاد سالم راضيالبصرة

نجيه احمدخالد ابراهيم حماديالبصرة

نجاه جوادكرار عطيه سعدونالبصرة

بشرى جباريحسين هالل عبدالبصرة

فله حسونيابراهيم محمد داودالبصرة

حظيه محسنرحيم مكي شياعالبصرة

حميده جاسمعثمان عبدالعزيز يعقوبالبصرة

ازهار طالبايمن عادل خالدالبصرة

كريمه ناصرحسام جعفر عبدالعظيمالبصرة

صفيه متيعلي رحيم موسىالبصرة

نظيمه جريعالء ناهي عباسالبصرة

حميده عبدهللاحيدر مذكور لفتهالبصرة

نشمه سلمانمسلم محمد محمودالبصرة

عواطف عبدالنبيحيدر نجم عباديالبصرة

مايهن كاظمهالل طعمه حيدرالبصرة



صبريه عبيداحمد كريم ريسانالبصرة

خوله جميلكرار عبدالملك شاكرالبصرة

سندس طارقعادل ناظم عباسالبصرة

انتصار شبيبسالم ظاهر حبيبالبصرة

هيفاء كاظماحسان فيصل صيوانالبصرة

جاسبيه جالبناصر حسين داودالبصرة

انيسه بكرايمن حميد محمودالبصرة

فيضه علوانسيف عادل عليالبصرة

اشواق صبارانور صباح مزهرالبصرة

هديه عبدالكريمرشيد عباس عامرالبصرة

زهره عبدالباقيمنتظر ياسر عبدالسادهالبصرة

صبيحه حسناحمد حيدر يوسفالبصرة

شنيكه كاظمرياح فريد عبدهللاالبصرة

غريبه زعالنحامد عبدالحسين عباسالبصرة

زينب جاسمطه خضر مرهونالبصرة

عجيبه مجديمحمد عيسى حمودالبصرة

كاظميه عبدربهرميض ريسان كليفالبصرة

لميعه جاسبيعرب صالح حسنالبصرة

شكريه جبارهخضير عباس فهدالبصرة

ناجيه عبدالقادرهيثم سامي عبدالحسينالبصرة

عليه زاملبشار جبر بوشيالبصرة

نضال حماديحسام طارق ناجيالبصرة

زهره شنيشلوارد جبر خليفهالبصرة

فخريه خلفمحمد كاظم مشتتالبصرة

حسنه حفاظياحمد سلمان جاهلالبصرة

صالحه داغرحسن نعيم خضيرالبصرة

ليلوه احمدصدام غانم عبدالرزاقالبصرة

صبيحه عبدالحسينمحمد جاسم مشكلالبصرة

مظلومه حسيناحمد نومي عبدالبصرة

بهت درباشصالح عذافه حسنالبصرة

سهام سلماناحمد علي نتيشالبصرة



مديحه مهديطاهر راضي طاهرالبصرة

سليمه فالحعارف عبدالرزاق عليالبصرة

نعيمه مشريفواز عبدهللا فرجالبصرة

بدريه داودعلي جعفر محمدالبصرة

شدهه سواديجبار كطان ناهيالبصرة

صينيه عامرعبدالكاظم طاهر عليخالبصرة

غنيه عطوانجعفر حسن عاشورالبصرة

سعديه يوسفحسين عبدالكريم سهيمالبصرة

نجاه ناصحصباح رسول فالحالبصرة

دالل ناصرداخل علي عبودالبصرة

جميله عليسامي علي محمدطاهرالبصرة

نداء عطوانمصطفى عبداالمير رحيمالبصرة

عواشه حسنعلي محسن درويشالبصرة

مدلوله جلوبجواد كاظم فيصلالبصرة

منيعه حسينحامد خالد سالمالبصرة

نظيمه عبدالزهرهمخلص عريبي ظاهرالبصرة

رسميه عوادسالم عذبي عليالبصرة

حمديه جاسمسعد تركي هاشمالبصرة

سليمه كاظممنهل كريم نعمهالبصرة

رحيمه مريسحسين علي ساجتالبصرة

سعده معيديمحمد غانم طعمهالبصرة

رسميه عبدالرضابسام عبدالحسين عبيدالبصرة

خديجه ضيدانعلي لفته رحيمالبصرة

سجته يونسمطر زيوك فهدالبصرة

ملكه لعيبيحسين عدنان سعدونالبصرة

جزيه هاشمعلي ناظم كيطانالبصرة

وسيله قاسملؤي محمد نعمهالبصرة

حديثه خريبطعالء ثاني واليالبصرة

نظيمه هاشمهاني محمد عبدالواحدالبصرة

هومه بريكريم غيالن غافلالبصرة

حوه حسينعدنان صدام شخنابالبصرة



سكنه علوانجهاد قاسم هاديالبصرة

فرحه نايفسجاد عبدالكاظم حايفالبصرة

سليمه جمعهمحمد لطيف فالحالبصرة

حظهن غركانجاسم بردي مكطوفالبصرة

ليلى درويشعلي حسن هاشمالبصرة

مصر سرحانضياء حسن قاسمالبصرة

حبيبه احمدحسين علي مجيدالبصرة

زنوبه عبدالنبيقاسم حسين عبودالبصرة

سوسن عبدالرضااحمد مصطفى ابراهيمالبصرة

حنونه عبيدبشاره مهدي حاتمالبصرة

جاسميه جبارعالء عبدالعباس سكرانالبصرة

نجيه ايوباثير شهاب احمدالبصرة

زينه فالحنزار جالب شغيدلالبصرة

ازهار يوسفامجد بشير احمدالبصرة

عزيزه خزعلعلي كاظم جاسمالبصرة

نضال عباسوسام جاسم جبارالبصرة

غنده قاسممعتز حسين جبارالبصرة

مطره داودقاسم محمد حنبوزالبصرة

نجوه عطشانسعد نجم عبيدالبصرة

كاظميه حيالحسين جاسم مشكورالبصرة

عيده شنيورمحمد سوادي حمدانالبصرة

فطومه ناصرحسين علي عبدالحسينالبصرة

كريمه عبدالعاليازهر محمد عبدالرضاالبصرة

جماله سماريعلي تركي مجيدالبصرة

كوثر عبيداحمد علي عبدالحسنالبصرة

حدوه كاملارشد سلمان التبيبيالبصرة

زهور رعدفالح حسن محمدالبصرة

فاطمه هليلحكيم جبر ثامرالبصرة

عليه شهايشهاب عبيد زهيرالبصرة

بسمه صابرعبدهللا عطا عبدهللاالبصرة

لطيفه محمدخالد عبدالحميد محمدسعيدالبصرة



حميده راضيعالء عبد جعفرالبصرة

نوره سعدسعود محمد عليالبصرة

جميله عاتيهاشم ارزيج فريحالبصرة

مديره حمدبدر سلمان محاربالبصرة

ايمان سبهانحسين احمد محمدالبصرة

فنر مشرفحسام جبار سلمانالبصرة

بشرى كاظمقاسم حافظ مطرالبصرة

كاظميه عبدالزهرهزكي عبدالصاحب نعاسالبصرة

مريم جاسممحسن علي حميدالبصرة

هيفاء طاهرسالم دايم موحانالبصرة

صعيله راضيحسن دهمي عطارالبصرة

زهره يعقوبعقيل عبدالباري حميدالبصرة

كريمه يوسفمحمد صالح حمزهالبصرة

فاطمه عاتيعلي محمد جاسمالبصرة

طليبه نعمهعقيل عزيز ياسينالبصرة

مريم عبدمهند سالم عبدالزهرهالبصرة

سعيده فزيعطالب عباس دواسالبصرة

نوريه عبدالجبارجهاد انس عامرالبصرة

سميعه عيدانجهاد لفته عبيدالبصرة

سلوى عبودعمار مكي شهابالبصرة

خديجه مجيددريد جاسم مطرالبصرة

نسيمه سعيدعلي خلف عانيالبصرة

لندن واويجعفر ناصر قاسمالبصرة

بهيه فلسحسن عبدالرضا طعيمهالبصرة

خالديه عبدالمحسناحمد قاسم عباسالبصرة

ليلى عزهحيدر مكي بتيهالبصرة

زباله عبدالنبيصالح نعيم فالحالبصرة

شهد باليمحمد محارب عبدالسيدالبصرة

صبري لعيبيحسن كاطع شيحانالبصرة

كريمه طالبعلي حيدر جبارالبصرة

نجاه عباسعباس علي عبدهللاالبصرة



وحيده محمودسيف اسماعيل عبودالبصرة

فاطمه علياحمد غانم عبدالبصرة

مكيه هاشممحمد جمعه مهديالبصرة

فاطمه خريشحسن زباله كاطعالبصرة

عايده هنديعلي ياس خضيرالبصرة

عيده راضيوليد جارهللا جغيمالبصرة

اقبال ناصرعلي عبد صالحالبصرة

هناء هوينسعد صالح طالبالبصرة

مصريه عبدالزهرهجعفر خيرهللا عاتيالبصرة

ليلى عبدالجليلحيدر سليم ناصرالبصرة

نبعه غريبمحمد رحيم خليفهالبصرة

ساهره داودعبدالرزاق حميد عبدالبصرة

نوفه عبدرسول شخر عليعلالبصرة

حمده عبدالحسنشياع مكصود عاتيالبصرة

عيده عبدالكريمحسين علي صالحالبصرة

نزهه شذرمحمد غزاي ساريالبصرة

حميده عبدالرحيمحيدر كريم عودهالبصرة

زهره هاشمماجد ياسر عبدالحسنالبصرة

سميره سواديتركي طعمه خليلالبصرة

زهره هاشمعلي حسين عيسىالبصرة

صبيحه بجايبالسم طوفان ضميدالبصرة

نظيمه عودهعمار حسن مطرالبصرة

مهديه ظاهرعلي عبدالحليم ساميالبصرة

مديحه كاظمناظم بسام سندانالبصرة

حليمه ساجتمحمد حسون لفتهالبصرة

سرور محمدمحمد عبدالزهره حسينالبصرة

حسنه عبدمحمد عوده ظاهرالبصرة

فوزيه مريحعادل كامل عليويالبصرة

مريم ناصرمنتظر مكي عليالبصرة

نديمه بجايعلي نعمه خيرهللاالبصرة

سليمه عليهاني محمدتقي جعفرالبصرة



وحيده جاسمعلي خلف كاظمالبصرة

شنينه خالفرحيم عليخ علوانالبصرة

نجاه كاطعمحمد محسن فرحانالبصرة

فاطمه عبدالسالمحسين فتحي طهالبصرة

عليه عبدالحسنحسين مصطفى سالمالبصرة

صبيحه عبداللطيفعبدالواحد نوري عبدالواحدالبصرة

سليمه عيسىمشتاق كيلو ثامرالبصرة

فاطمه حنوناياد محمد مهجرالبصرة

حفيظه محسنحيدر شمخي رحيمالبصرة

جاسميه كاظمحزب هللا سالم محمدالبصرة

فوزيه هويديامجد حسن عبدالحسينالبصرة

شروق عليهاشم عبدالرسول عليالبصرة

سميره سلماناحمد حميد كاظمالبصرة

رسميه عليغزوان كاظم شايعالبصرة

حليمه امريسنعلي حسين دوايالبصرة

هاشميه عودهمالك حسن لعيوسالبصرة

كميله حاتمماهر محمد جاسمالبصرة

ظهريه جرملعلي مهدي مهلهلالبصرة

سعيده حمدانعادل هويل شخيرالبصرة

فاطمه جابراسماعيل نوري عبيدالبصرة

سليمه رزاقمرتضى ياسر جباريالبصرة

افراح فاضلاحمد عبدالحسين عبارالبصرة

وفاء طاهراحسان شهاب احمدالبصرة

نائله لطيفحسين عبدالرضا عبدالرزاقالبصرة

زهره عودهمرتضى كريم عليالبصرة

شالله صباححسين خشان فليحالبصرة

حكم عجيدحسن صالح مشتتالبصرة

عريبي فياضاسعد خالد هويريالبصرة

زهره محيسنكريم حميد لفتهالبصرة

نشوه علوانرعد مهدي ثجيلالبصرة

مكيه جابركاظم شمال كاطعالبصرة



بشرى ياسرساهر عيدان فليحالبصرة

ساميه كاطعحيدر جاسب عبدالحسينالبصرة

باسمه كاظمخلف حسن زبالهالبصرة

زهيه ساجتعباس جابر حربيالبصرة

جسم عجيلسالم حسين محمدالبصرة

بدريه جمعهمحمد عوده فرجالبصرة

شكريه زغيرجعفر جاسب مشاريالبصرة

حمديه مشجللفته ثامر منصورالبصرة

كنيه راضيباسم مجيد جاسمالبصرة

سعديه منخيوليد موسى عبدالحميدالبصرة

عقيله جابرعبدالعظيم عبدالكريم عبدالحسينالبصرة

عليه عبوداحمد كامل يوسفالبصرة

كريمه خضيروائل عباس احمدالبصرة

حيهن عبدالنبينشات محسن خيرهللاالبصرة

جلثم عبدهللااسماعيل ابراهي عبدالوهابالبصرة

كاظميه صابرعبدالرضا هامش عباسالبصرة

عقيله جابرمحمد عبدالكريم عبدالحسينالبصرة

تاليه عباديميثم عطيه نشيشالبصرة

بدريه عطيهحميد دوير شرهانالبصرة

رهيفه فرجسالم ريحان زاهيالبصرة

صبيحه سعودعالء كاظم عبيدالبصرة

زهره صادقحسن عماد ناصرالبصرة

حسنه محمدظافر عبداالمير سعدونالبصرة

خيريه حميدجواد عبدالكاظم مطرالبصرة

فوزيه بدرعبدالحسين هاشم محمدالبصرة

حسنه عليغزال جاسم محمدالبصرة

سعديه لفتهحليم سعود داغرالبصرة

فاطمه مزعلمحمود توفيق مهديالبصرة

نصره شريعهحسين جود عيسىالبصرة

عجيبه بدرمحمود شاكر فالحالبصرة

رسميه جاسمعلي بدر ناصرالبصرة



هديه كاطعقاسم حسن زيارهالبصرة

وحيده محمداحمد كريم مرتضىالبصرة

ونه هاشممحمد ناجي مطرالبصرة

عيده حسنكاظم راضي جاسمالبصرة

خيريه فاضلخالد جمال عبيدالبصرة

عجيبه ريسانجبار عبدالحسين فياضالبصرة

هاشميه محمدعقيل رحيم سالمالبصرة

انيسه عيسىعبدالرحيم عبدالعزيز سيفالبصرة

مطره عبودفؤاد محمد عاشورالبصرة

رابحه ناصرمحمد علوان عبدالحسينالبصرة

فوزيه مهديعماد عبدعلي نجمالبصرة

جبيله فالحاسير حمزه عباسالبصرة

فتحيه كاظمعلي ابراهيم مهديالبصرة

صبيحه عبدالحميدفالح حسن فالحالبصرة

فاطمه لفتهعبادي كريم حمدالبصرة

فدمه خضيرقحطان عطيه بريسمالبصرة

دجله راضيرياض احمد عبدالحسنالبصرة

خالديه مغيمشصبيح خشان هميمالبصرة

مكيه فداغاحمد حليم كاطعالبصرة

نجاه خلفعالء عبدالدايم حميدالبصرة

زاجيه عليوسام كريم نجمالبصرة

ساجده حميدحسن نوري عبدالقادرالبصرة

كلثوم كعيدواثق كريم جويدالبصرة

بنيه جاليمحمد بردي عباسالبصرة

سناء سعودزينب علي حمودالبصرة

زهره طارشعلي مهدي محمدالبصرة

ليلوه علويمنخي رغيف جابرالبصرة

صفيه صادقناظم عسكر عبودالبصرة

عطيه زويدعبدالهادي مجيد منصورالبصرة

كاظميه فالحسعيد ناصر رحيمالبصرة

ليلى يحيىحبيب عبدالكريم عليالبصرة



ليلوه خلفخلف ابراهيم عبدالحسينالبصرة

هاشميه راضيكاظم زامل عبودالبصرة

زهره عبدالواحدسالم عبدالكريم حسينالبصرة

خديجه معلهجعفر حبيب جمعهالبصرة

فوزيه كريمعبود ديوان عبودالبصرة

رازقيه عبدالمحسنعلي نجي سعدونالبصرة

امنه عباسكنعان محمد جاسمالبصرة

صبيحه شهيدامجد حميد سعدونالبصرة

خالديه صالحهاني جبار الزمالبصرة

فهيمه صعيبرناظم حسن عراكالبصرة

هيله مطيلبحسين طعمه دهشالبصرة

راجحه عبدالكريموليد خالد صدامالبصرة

تركيه كاظممحمد عطا عبدالسيدالبصرة

نجف هاديعلي سالم عليالبصرة

نسرين كاظمحسين علي جعفرالبصرة

ميريه جاسمحيدر منذر دايخالبصرة

سميره ياسينمثنى محسن شاويالبصرة

زهره نجمبيداء علي ناصرالبصرة

مريم عيسىاحمد عبود عبدالعاليالبصرة

رباب خليلحسين عادل عبدالكريمالبصرة

كلثوم عبدالحسينمحمد جاسم خزعلالبصرة

فخريه الزماحمد قاسم عبدالحسينالبصرة

جلثوم سعيدعبداالمير بستان مطرودالبصرة

رقيه حسينكرار جاسم عبدالحسينالبصرة

حنتيه جارهللافاطمه جبار عبوديالبصرة

سميره جاسمعلي موسى عبدالحسينالبصرة

اميره سالمحسين كاظم ماجدالبصرة

فخريه عبدعلي عبدالنبي سهمالبصرة

رفعه ساجتمحمد جاسم محمدالبصرة

زويره خلفحكيم شاكر بديويالبصرة

ونسه عطيهتركي عبداللطيف اسماعيلالبصرة



حسن اوشيلجاسم علزان فرجالبصرة

فوزيه خلفحسين صالح ابوعوجهالبصرة

ايمان حسينازل وداد حسنالبصرة

رمله اسماعيلناصر مهدي صالحالبصرة

عليه فاضلمرتضى شاكر هاشمالبصرة

وعد كريممحسن كاظم شبيبالبصرة

حصر صالحجبار عبدالغالي حاتمالبصرة

جكاره حمدانبهجت حسين سعدالبصرة

ركعه برديحسين زغير عباسالبصرة

حذام عبدالعزيزمحمد عبدالحليم جونيالبصرة

حسنه سلمانناصر راضي جاسمالبصرة

سليمه زعالنفالح حسن عبدالوهابالبصرة

مدارس علياحمد جمعه عبدهللاالبصرة

زهره عبدهللاحازم احمد نعمهالبصرة

بنيه نجمليلى حمودي عوادالبصرة

سعاد ناصرحيدر موسى فرجالبصرة

زينب ماالهللسحر عبداالمير حلوالبصرة

نجله فاضلحسين طعمه مباركالبصرة

قدريه موزانهيفاء صباح خلفالبصرة

رسميه ماضيعالوي جابر ماضيالبصرة

عجيبه مزيعلعباس حسن ادهيمالبصرة

شكريه مهديحبيب عبدالحسين جاسمالبصرة

نايله كشيشعذاب عدنان عباسالبصرة

ناكه خلفمحمد شاتي سعدالبصرة

زهره حسنهادي عبداالمير عبودالبصرة

زكيه كمااللدينحيدر عبداالمير كاظمالبصرة

شلتاغه راهيحيدر عدنان ليفانالبصرة

خميسه منوخلطيف خلف مزيعلالبصرة

هديه نعمهوسام خالد حسنالبصرة

سليمه موسىرائد هتلر خلفالبصرة

هيله حيدرعلي برهان مواتالبصرة



هاشميه فالححيدر جبار عبودالبصرة

رقيه عبدالكاظمرافد جبار رحمهالبصرة

ثنيوه غياضصبار خصاف حسينالبصرة

انيسه جوادعبدالخالق صبيح خضيرالبصرة

حليمه خنفرهشام محمد خلفالبصرة

هيله عيدانحسن كاظم معنالبصرة

عليه جارهللاعبدااله علي خيرهللاالبصرة

رباب محمدعلي عناد فرجالبصرة

كاظميه ناصرعلي حميد مجيدالبصرة

سليمه خضيرعبدهللا عبود احمدالبصرة

حميده حميداحمد حميد حسينالبصرة

عبده غازيمالك طعمه عبدالعباسالبصرة

سعديه عزيزحسين رياض عبدالشهيدالبصرة

فضبله لفتهعلي رياض اسماعيلالبصرة

خديجه جاسماحمد فرج جوادالبصرة

فخريه محمدمحمد مردان حسنالبصرة

شهد منشدصفاء حسين جاسمالبصرة

جماله مهاويحيدر قاسم كاطعالبصرة

بدريه عليعلي سعد علوانالبصرة

عواطف قاسماماني ناجح عاصيالبصرة

وثيقه جعفرمحمد جاسم محمدالبصرة

شيله جابرعلي خالد قاسمالبصرة

حياه سعيدعبدالصمد سلمان لطيفالبصرة

بشرى حميدحيدر رعد فايزالبصرة

ليلى عبدهللاناصر طه ناصرالبصرة

كريمه دايخمحمد عاشور طعمهالبصرة

شكريه خضيرضياء نوري عليالبصرة

عديله شرهانخالد هاشم محمدالبصرة

خاتون شهابغالب عبدهللا جبارالبصرة

وسيله داخلعلي عبدالنبي عبدالسادهالبصرة

صيحه عنادعلي عبود سلمانالبصرة



ثامرهم سلمانرعد حمزه عباسالبصرة

خلود خلوهناحمد جابر موزانالبصرة

ليلى راضيصفاء غازي محسنالبصرة

ابتسام محمدعلي فالح مهديالبصرة

فتاه عكابنسرين راضي ذكرالبصرة

فتحيه حسنمنتظر عبدالرزاق جبرالبصرة

قسمه صاحبكرار كريم محمدالبصرة

حليمه محمدعليحيدر هادي خلفالبصرة

كريمه حسيننمير مهدي محمدالبصرة

حره عبدهللاصدام حسين خلفالبصرة

عليه شالكهحسن صابر داودالبصرة

ياسه خضيرزيد عبدالرحمن يوسفالبصرة

سيوان كاظمعمار اسماعيل جاسمالبصرة

صبيحه عبودنبيل ابراهيم فضلالبصرة

جميله عبدهللااحمد عيسى موسىالبصرة

خالده طهفالح حسن رمضانالبصرة

حمديه راضياحمد بشير جبارالبصرة

حسنه مجيدعبدالصمد نجم عبيدالبصرة

سعديه حبينياحمد عبدالرضا هذالالبصرة

حسنه منصورحيدر كاظم داودالبصرة

ايمان مكلفعلي حسن حميدالبصرة

سهيله لعيبيمحمد صالح شيحانالبصرة

نظيمه عباسعباس محسن جاسمالبصرة

جبريه رحمنطارق عبدالنبي جاسمالبصرة

بشرى محمدمرفا جبار حمودالبصرة

ماجده حميدزهراء عادل محمودالبصرة

جميله حميدحسين حسن ناصرالبصرة

شعيع سليمفاضل محمد زيارهالبصرة

نضال وحيدحسين حميد قاسمالبصرة

بدريه طعمهمحمد محسن حطابالبصرة

فطيم خيونمحمد كاظم عاصيالبصرة



حليمه عبدالعزيزخالد عبداللطيف خالدالبصرة

سلوى كاظمعزيز هالل عريبيالبصرة

حريه حسينعادل خشان اسماعيلالبصرة

زينه عليويحسين ثجيل كاطعالبصرة

ليلى حنوناحسان عبدالحافظ ناصرالبصرة

انيسه عامرعلي عبدالزهره حبيبالبصرة

هاشميه خلفباسم هاتو خلفالبصرة

صدقه عبدالحسنغازي برجس غازيالبصرة

وحيده عجههاني عبدعلي اطعيمهالبصرة

فاطمه عطشانموسى كاظم محمدالبصرة

فخريه عبدالحسنعباس محسن موسىالبصرة

صدامه سادهسلمان صبر حسنالبصرة

فضيله يازلحسن كطان عجمالبصرة

انيسه عيسىحسن محمد حسانالبصرة

كفاح ابراهيممجتبى ضريا خليلالبصرة

جاسميه عباسنمر مويش سعودالبصرة

نظيره عطواناحمد جاسم محمدالبصرة

اصيله عباسرعد فايز كريمالبصرة

صالحه عبدزينب صباح عبدالرسولالبصرة

صديقه حطيبازهر محمود خزعلالبصرة

كاظميه حنونحسين عبدالحسين جاسمالبصرة

نبيهه جاسممقدام خالد هوصانالبصرة

صبيحه عباسعامر انور حسنالبصرة

جماله جبيرسالم بليد محيسنالبصرة

مياسه صمدصالح ياسين صابرالبصرة

نضال مسعودمحمد راضي عبدالحسنالبصرة

مريم عليمحمود يوسف محمدالبصرة

جلثوم عباسمطشر ناصر برغوثالبصرة

باسمه عباسحسن سعيد صافيالبصرة

مصريه صالحعباس فرحان يوسفالبصرة

صبريه هاشممحمد نعمه حنتوشالبصرة



نضال عبدهللامصطفى مزاحم لفتهالبصرة

عايده عبدالنبياحمد هليل عبيدالبصرة

نضال طارشحسين صباح مطرالبصرة

خالديه سالمعلي محيسن طاهرالبصرة

سهام ماطورمازن عبدالعزيز مهودرالبصرة

فضيله خليلقصي عبدالوهاب شهابالبصرة

صفيه عبدالرزاقميثم احمد حمودالبصرة

فاطمه ثامرقصي نوري فيصلالبصرة

نهايه عباسمحمد عبدالرضا مالكالبصرة

سليمه شرهانحسين علي بدنالبصرة

زكيه محسنفؤاد سالم لفتهالبصرة

نوعه جبرمحمد ناصر لعيوسالبصرة

حميده عبدحسن عبدالرضا حالويالبصرة

قنديله سكرخالد عبدالرحمن ناصرالبصرة

حمديه غضبانفالح عباس كريمالبصرة

حنوه حسونمحمد جبر محمدالبصرة

ماجده محسنماهر ربيع عبدهللاالبصرة

خديجه خلفايوب نوري حسينالبصرة

فضيله عبداالمامعلي محسن فاضلالبصرة

زينب بدربهاء عبدالرحيم محيالبصرة

امل قاسمصفاء هاني جوادالبصرة

احالم نعمانحسين علي زيبقالبصرة

سندس كاظمعبدهللا عبدالرزاق محمدالبصرة

شكريه صكركاظم كريم جوادالبصرة

فرات محيسنحاتم كريم مهديالبصرة

موزه حموداحمد شاكر جاسمالبصرة

ليلوه كاظماسعد فلفل خلفالبصرة

اقبال مرزوقحيدر عباس مهديالبصرة

ناكه عبدصباح خضير سعيدالبصرة

مديحه لفتهعلي عبدالحسين جبارالبصرة

ليلى عبيدهادي سالم الفيالبصرة



نديمه كاظماحمد حسن عبدالسادهالبصرة

وسيله فرهودحسين حنون حسينالبصرة

وعديه كاطعاحمد كسار سلمانالبصرة

منعه ياسيناحمد كريم شمخيالبصرة

ثريه قادرهاني باسم حميدالبصرة

ناديه عبددنيا ربيع عبدالمنعمالبصرة

شفيقه موسىحسام الدين عبدالكريم عباسالبصرة

زهره مالكعبدالصمد حسين حمزهالبصرة

كميله كريمعلي عبدالعباس عاصيالبصرة

رابحه لفتهعباس ناصر حمدالبصرة

نجاه كاطعمصطفى طاهر حبيبالبصرة

هناء قاطعحسين اياد شايعالبصرة

ليلى كريمحسين ياسين عبدربهالبصرة

تحيه عويدعلي مجيد حميدالبصرة

نهاد عبدالكريمخالد حسن عليالبصرة

رسميه رمضانعصام عواد سهرالبصرة

نعيمه مهديعالء عبدالمحسن كاظمالبصرة

كريمه جباركاظم قاسم كريمالبصرة

حيهن عبدالزهرهرعد عبدالرضا ناصرالبصرة

فخريه حبيبمحمود حمزه عباسالبصرة

نوال مالكمناف ناصح مونسالبصرة

وداد غالباحمد شاكر عبدهللاالبصرة

سليمه كاطععادل بشير جبارالبصرة

حالهن ناصرناجي محيسن محمدالبصرة

شكريه جرملواثق وصفي عبدالرزاقالبصرة

كاظميه كريماحمد جبار شقيالبصرة

فخريه خميسفاضل عبدالقادر ناصرالبصرة

فاطمه محمدحسين خزعل مذكورالبصرة

هجيع صحينحيدر ابراهيم دليالبصرة

مسمايه جابرعلي صالح حسنالبصرة

سليمه عباسصفاء مهدي عبدهللاالبصرة



شليش هندالحمزه عدنان عوفيالبصرة

يرقه غريباحمد جليل عبدالوهابالبصرة

ميسون جلوبمحمد اياد لطيفالبصرة

حسنه هاشمضياء حيدر محسنالبصرة

مشخص عبدالحميدقيس علي نجمالبصرة

نجمه محمدسالم منذر حسينالبصرة

زهره كاطعمهدي جبار خزعلالبصرة

ربيعه سالممسلم زيدان طارقالبصرة

زكيه مكطوفعدي ناجي محمدالبصرة

حمده عبيدعبدالرحمن ناصر شافيالبصرة

كاظميه فيصلحيدر صافي خفيالبصرة

زهره حسنجالل عبداالمام مجلالبصرة

هيفء ناصرعباس فضل حسينالبصرة

ساميه حمودباسم جاسب عزيزالبصرة

زينب جويتثامر حيدر غاليالبصرة

مريم سلمانيوسف جاسم محمدالبصرة

ايمان صالحكرار عبداالمير فاضلالبصرة

شكريه عبدالزهرهكرار جواد كاظمالبصرة

حمديه مسلمحسن كامل عبدالرضاالبصرة

ليلى جاسممنتصر نجم عبودالبصرة

لمياء شاللزين العابدين جواد كاظمالبصرة

فهيمه بشارهصادق ماجد ركنالبصرة

صدانه جخيورعدنان شاقول مكيطيفالبصرة

بدريه خطارعقيل عبدهللا شهابالبصرة

ساجده حسنمحمود شاكر محمودالبصرة

نسمه محيسنمحمد كاظم جبرالبصرة

شيماء امجدعلي صالح مهديالبصرة

فاطمه كاظمحيدر عيسى خضيرالبصرة

سعديه شاكرمحمد حميد غيالنالبصرة

صبريه حسينناجي قاسم سلمانالبصرة

كريمه عبدالعباسمحمد صالح حسوالبصرة



بدريه قاسمكاظم رضا رسنالبصرة

حليمه باهضجواد كاظم مهوسالبصرة

بشيره محسنمهدي صادق محمدالبصرة

طليعه نمرحسين علي خلفالبصرة

حوه عبدهللاصدام حسين خلفالبصرة

فريده كاظممامون عبدالصاحب حسينالبصرة

حريه شنيشلمحمد جاسم شرادالبصرة

حمديه كليوحسين علي حسنالبصرة

زهره حسيناحمد هاشم عليالبصرة

سعديه زورهمحمد عبدالجبار جالبالبصرة

نذيره محموداثير عبد داغرالبصرة

طاهره مكيضياء حسين عليالبصرة

فوزيه عليمنتهى كامل كريمالبصرة

صايه جبرجاسم شبيب مجيدالبصرة

نجاه دمعانحسن قاسم كوزالبصرة

زاهيه جالبعماد جبيشه ناصرالبصرة

فاتن مزهرمنتظر عبدالحسين عبودالبصرة

سعاد حولوسام عبدالكاظم خضيرالبصرة

حميده غالبباسم عبدالحليم طالبالبصرة

زكيه ضيدانكاظم وهيم فهدالبصرة

عليه محمدعقيل محمد نجمالبصرة

ابتسام محمدموسى عبدالرحمن خلفالبصرة

ياسه بندرحميده عبود محمودالبصرة

فاطمه عودهعلي سالم مطرالبصرة

لمياء عاتيكاظم قاسم محمدالبصرة

مصريه كريمسعد جميل حمدانالبصرة

حسنه دفارعبدالكريم عيدان ظاهرالبصرة

نعيمه محمداحمد عبدالغفار محمدياسينالبصرة

ملوني عبدالواحدطارق ميمون عليالبصرة

امينه طهرانفاضل حسين عباسالبصرة

وفيه ندوانساري نومي هنيديالبصرة



شبيدي نجمسليمه مطر صغيرالبصرة

عجيله جبرباسمه صكر عبدالحسنالبصرة

فاطمه عبدالسادهمنثى موسى عبسىالبصرة

سلوى جاسمعلي مكي احمدالبصرة

حسيبه عباسمحمد ياسين فرحانالبصرة

ياسه خضيرجعفر سالم عبدالواحدالبصرة

حليمه خلفهادي عبدالواحد خزعلالبصرة

فدمه مرانرحيم كاظم عليالبصرة

امل عبدالنبيعلي عبدالكريم عبدالرزاقالبصرة

فوزيه كاظمخالد عبدالحميد واديالبصرة

كوثر حمزهحسين شاكر عاجيلالبصرة

زاجيه بدرسالم ضايف عبدالزهرهالبصرة

فضيله محمداكرم راضي عبدالحسينالبصرة

خيريه ياسينعذاري عبدالكريم عبداللطيفالبصرة

سليمه عليمحمد جواد جاسمالبصرة

كاظميه حريجهصالح حسين صبيحالبصرة

زينب عبدالنبيمحمد تحسين صاللالبصرة

عليمه محسنمعتز محمد كاملالبصرة

حسنه جيادمحمد علي خلفالبصرة

زهره الزمحيدر عباس وطنالبصرة

فتحيه حمزهقيس عبداللطيف محمدالبصرة

ياسه ياسينمصطفى حسين جاسمالبصرة

صبيحه عبيدعلي حمد خشانالبصرة

طياره حسينعدي محمد متليكالبصرة

نسيمه رسولميثم ياس خضرالبصرة

ورده محمدسعد رحيم ياسرالبصرة

حياه عفلوكامجد داخل حبيبالبصرة

حذام فرحانعلي يعقوب مكيالبصرة

عيده سلمانمحمد غازي خليلالبصرة

بهيه كريمهمام جواد كاظمالبصرة

جاكلين كرابيتطالل كريم عليالبصرة



قاسميه محمدعلي صدام حسنالبصرة

سهام عبدالجليلرؤوف عبدعون عجميالبصرة

شعاليه كنيفذعلي عزيز حسينالبصرة

هيزه داودصفاء عبدالحاكم بدرالبصرة

حريه ناجياحمد مطر عاصيالبصرة

باسمه لفتهاحمد يعقوب كاظمالبصرة

لطيفه راهيحسن فالح نباتالبصرة

هناء جيادايمن اسعد حميدالبصرة

عليه حسينصادق بدو جنامالبصرة

ليلى حنونحسن عبدالهادي محسنالبصرة

بشرى توفيقحسين عبدالكريم مالكالبصرة

ركينه محيبسجارهللا حسن محسنالبصرة

هاشميه مجيدحسن صابر سرحانالبصرة

يسرى سعدونجاسم محمد علي قاسمالبصرة

خيريه عويدمنتظر كريم جبارالبصرة

رازقيه عبدالرضاامير حسن سلمانالبصرة

جميله عبدالصاحبقيصر مطشر خلفالبصرة

نوريه باشخمثنى علي مالحالبصرة

هيله عزيزكريم فالح خضيرالبصرة

زميطه شنيورغني غافل جاسمالبصرة

قديره خلفطارق حسين عليالبصرة

تماضر حاويعباس حسن مرزوقالبصرة

كفهن عليمحمد غازي خلفالبصرة

كاظميه كريممطشر جري عبيدالبصرة

بشرى حميدحسن سلطان نعمهالبصرة

زهره جمعهخضير مطر دشرالبصرة

صفيه جونيمحمد حسين خشانالبصرة

باسمه حسينمسلم جاسب مطرالبصرة

فطومه كاظمهاني عبداالمير عبدالزهرهالبصرة

خديجه خشنيوسف سوادي ياسينالبصرة

كاظميه دعيجصالح حسين عسافالبصرة



جميله صباححسن محمد حسينالبصرة

ليلى عبدالنبيقصي محمد خيرهللاالبصرة

خالده حميدحسن غني سويدانالبصرة

رداعه جبرفهيمه حسين فيحانالبصرة

حوري محسنمطر عبدالرضا حسنالبصرة

كاظميه واديحمزه فرحان جونيالبصرة

عالم سويبحامد فالح حمودالبصرة

سكينه عبدحيدر صافي خضيرالبصرة

نوال فاضلعالء عبداللطيف عبدالرحيمالبصرة

سميره حلوعلي فرهود حسنالبصرة

نزيهه طاهرضياء لفته جاسبالبصرة

امل جبارغزوان كاظم عكلهالبصرة

نظيره علوانصفاء سلطان مزعلالبصرة

حسنه سبهانساجد كاظم غضبانالبصرة

عليه ابراهيمفراس ضياء عبدعليالبصرة

وفاء جابراصيل عقيل هاشمالبصرة

ساهره سعيدعدي مطرب عبدالحسينالبصرة

مدينه جاسمانور عبدالعالي قاسمالبصرة

كاظميه حبيبحيدر فالح حسنالبصرة

بدريه صالحعيسى عويد عبدالزهرهالبصرة

زيتون طهحسين علي عبدالكريمالبصرة

حياه عبدالواحدعلي صالح زوبعالبصرة

سالمه فيصلعلي عبدالحسين خطابالبصرة

رضيه هاشمعباس عبدالمجيد قاسمالبصرة

مناهل عبدهللاشاكر جبار حسنالبصرة

اخالص عبدالحسنكرار محمد شافيالبصرة

جميله عامركريم نعيمه كرم هللاالبصرة

سناء مهديحسين خليل عبدالرضاالبصرة

حياه كريممحمد خلف كاظمالبصرة

امنه فارسقتيبه مدرك حميدالبصرة

رغد جعفرمصطفى عبدالكريم كاظمالبصرة



امل حبيبحسام حسين عليالبصرة

صبريه احمدهادي احمد هاديالبصرة

سميره ناصرحسن حسين نعيمالبصرة

هنوه بدرعبدالرحمن حميد خضيرالبصرة

كفاح جبارضياء محمد مرزوكالبصرة

نسرين كاطعصفاء عبدالكريم عجيلالبصرة

فضيله راضياثير جاسب عليالبصرة

كاظميه عبدعلياحمد عباس خليلالبصرة

سكنه علوانقاسم عباس عليالبصرة

صبريه محمدعلي جاسم عبدالزهرهالبصرة

حصيله شياعسالم لعيبي فرجالبصرة

هناء عبدالواحدجاسم محمد نعمهالبصرة

جبره مردانصالح حسن عليالبصرة

سعديه خيوناحمد داخل معارجالبصرة

حسنه ثامرضياء صبيح جاسمالبصرة

كريمه كاظمسلمان داود خلفالبصرة

عنيده خلفعيدان عبد سميجالبصرة

مريم طالبحسين فايز عبدالصاحبالبصرة

وجدان عطيهاحمد هاني عبدهللاالبصرة

نعيمه قاسمحيدر حميد كاظمالبصرة

رقعه منصورمصطفى كريم صالحالبصرة

خيريه منصورحمزه فائق مهجرالبصرة

ابتسام عبدالجليلمصطفى مالك مطشرالبصرة

منتهى جباررعد سعيد كطافهالبصرة

صفاء عبيدغزوان كاظم دشرالبصرة

بدريه حسبمحمد نغيس عليالبصرة

كوثر عبدحسن ستار جبارالبصرة

فضيله صالحمصطفى محمد عودهالبصرة

رسميه عبدالرزاقيوسف جاسم محمدالبصرة

موزه عليعبداللطيف عبيد ثامرالبصرة

حميده عبيدعايد حسين ماجدالبصرة



نظيره حميدعباس علي حسينالبصرة

لطيفه عبدهللافاروق فاخر الياسالبصرة

جواهر عزيزجعفر طاهر عبدالحسنالبصرة

حمده داخلحسين ستار خضيرالبصرة

جمهوريه مروانبالسم علي عزيزالبصرة

قديمه خليلاحمد سلمان لطيفالبصرة

جنان خليلعلي جاسم محمدالبصرة

كاظميه قاسممرتضى سعيد عيدانالبصرة

خيريه جابرعلي فارس صابرالبصرة

كريمه صالحخالد زكي عبدالوهابالبصرة

عيده كريمعكاب وهيب ابو كرصهالبصرة

زهره فاضلحيدر مهدي فالحالبصرة

فخريه عليسمير زيدان معيلوالبصرة

نسيمه زويرطالب عبدعلي كريمالبصرة

كامله مرزوقباسم عبدالشيخ نعمهالبصرة

صبيحه عباسجعفر عوفي سلمانالبصرة

شمسيه صكبانحسين عطيه حسينالبصرة

زهره يعقوبمحمد حسين عليالبصرة

غازيه ناصرحيدر حسن ضاحيالبصرة

ششميته عطشانهاشم داود سلمانالبصرة

هناء حميدحيدر حسن دعيرالبصرة

ظهريه صبيحوطن حسن وشاحالبصرة

مريم عبدالحسينحسين عامر موسىالبصرة

بدريه محمدعلي مالك فيايالبصرة

زعالنه سعدونقاسم كاظم مجيدالبصرة

اخالص عبودمحمد كريم ناصرالبصرة

كريمه شويعوليد عبدهللا عطشانالبصرة

قنديله نايخكاظم عطيه سكرالبصرة

حمديه شبوطعلي عويد سالمالبصرة

فاطمه بربوتحيدر فرحان برديالبصرة

حليمه هاشميحيى عبدالرزاق عبدالرحيمالبصرة



سعيده عوضوحيد جميل مان هللاالبصرة

سهاد عبدعلي حسن عبدالرزاقالبصرة

منى كاظمرائد حامد جاسمالبصرة

جميله عليحسين حميد موهانالبصرة

جويده عباهللاسعد لفته فريالبصرة

فاطمه كاظمعلي عصفور حاجمالبصرة

معصومه رزوقيضياء عبدربه كريمالبصرة

فاطمه عبودعلي عباس عليالبصرة

هناء فضيلعلي سليم طعمهالبصرة

نوميه محمدمنير صالح عباسالبصرة

حسنه علينبيل عبدالحسين تغلبالبصرة

صبيحه خيرهللاعلي سعيد مجيدالبصرة

شكريه اجناممطشر عالوي عباسالبصرة

هاجر هنيدرعد غالب غضبانالبصرة

جميله عيسىاحمد عبدالرحمن حبيبالبصرة

نسيمه فارسمهدي بحر عبدهللاالبصرة

عيده موزانعماد راضي عبدالبصرة

عطيه احمدميثم عيسى حميدالبصرة

ناجحه مجيدشاكر خالد احمدالبصرة

حطريه حميدبدن عاتي فرجالبصرة

خضيره عالويعباس عبدالحسن عيسىالبصرة

كريمه كريماحمد خليل ابراهيمالبصرة

حسيبه محمدصادق جعفر عبدهللاالبصرة

ليلى حمزهعلي حامد عبداالميرالبصرة

بدريه حمدعلي جاسب عاشورالبصرة

نويهه حسنعلي عبدالحسين حاجمالبصرة

سليمه الزمرامي مؤيد داودالبصرة

صفيه عبيرهخزعل صالح عبدالزهرهالبصرة

عليه صدامعدنان علي مطرودالبصرة

زكيه عزرمحمد شريده كزارالبصرة

سليمه مجديضياء عبدعلي فالحالبصرة



وحيده شويعهاحمد محمد زويرالبصرة

سليمه خضيرصباح نوري محسنالبصرة

غريبه مطرودعدنان سوادي هاشمالبصرة

سميره حمدكحيط سعد مايوسالبصرة

مليحه علياحمد نعيم مجيدالبصرة

خالديه محمدمحمد عبدهللا ادهمالبصرة

نعيمه احمدحسن عبدالهادي ناصرالبصرة

نجاه كاظمعلي عباس حسينالبصرة

نصره حاجمجواد كاظم محسنالبصرة

نبيهه عبدالكريمحسين قاسم حسنالبصرة

وفيه قاسمعباس ابراهيم محمدالبصرة

امل حاجميوسف عبدالخضر عبدالسادهالبصرة

جواهر حنونعلي هليل حسينالبصرة

نبليه عبداالميرسامي ريسان خلفالبصرة

حكيمه غضبانسالم غانم خلفالبصرة

حنان صدامجعفر كاظم جابرالبصرة

اميره محسنوليد مزعل عريبيالبصرة

زهره احمدعبدالكاظم عبدالزهره خلفالبصرة

حسنه عبدالرضاحمزه عوده ظاهرالبصرة

نجيبه خضيرمؤيد عبدالمطلب ياسينالبصرة

ايمان حبيبمحمد عبدالواحد جونيالبصرة

مكيه داودعالء حسين جعازالبصرة

عليه طعمهحسن فالح نافلالبصرة

راجحه صالحسجاد عبدالحسن شاهرالبصرة

كريمه عاصيوسام كاظم جبرالبصرة

فطيم عليوياسعد هاشم عبدالرضاالبصرة

جبريه شجرمنصور كاطع لفتهالبصرة

فتحيه كريمميثاق سامي سلمانالبصرة

نعيمه مجيدقيصر محمود عبداللطيفالبصرة

تعبانه جاسمرمضان حافظ محيسنالبصرة

ياسه ياسينرافد فاضل عبدالحميدالبصرة



رجاء عليصباح ابراهيم احمدالبصرة

اميره ظاهرفاضل عباس ابراهيمالبصرة

صبيحه عدايمحمد صبيح عودهالبصرة

فتاه طعمهصفاء جاسم محمدالبصرة

حكم حلومحمد عوده بريشالبصرة

ايمان عبدالكريمعباس محمد عبدالرضاالبصرة

بدريه صدامعبدالواحد عبود بديويالبصرة

غازيه جاسمصالح مهدي حمودالبصرة

كمره عويدعبيد سلمان بنيانالبصرة

زهره جبارهاني عباس جاسمالبصرة

بشخه واديانور صباح تاليالبصرة

خلود عامرفاطمه موفق ياسينالبصرة

جنان جميلرياض سلمان عبدالنبيالبصرة

مره عبدمجيد حبيب سوباطالبصرة

احالم عبدعليعلي محسن عبدالزهرهالبصرة

ذكرى محمودعبدالرشيد فوزي اسماعيلالبصرة

حفيظه محسننزار شمخي رحيمالبصرة

خيريه لفتهميثم ياسين جابرالبصرة

خالديه محسنعبدالزهره جبار موزانالبصرة

احالم هنيدواحمد قصي داودالبصرة

لميعه حربعلي عبداالمير مباركالبصرة

نوال فاخرمرتضى مجبل باقرالبصرة

رسميه عليمحمود جاسم محمدالبصرة

زغير زهرهغانم عذوب محمدالبصرة

مريم طاهرعبدهللا علي قنبرالبصرة

نجاح جبارخالد عطوان عبداالمامالبصرة

خالديه محسناحمد جبار موزانالبصرة

حسن وطنعلي محمد جاسمالبصرة

غاليه عاجباحمد باسم محمدالبصرة

بدريه حسينعالء رشك لفتهالبصرة

فوزيه موسىماجد صالح محمدالبصرة



نوال درويشمصطفى عباس حسينالبصرة

خيريه ياسينوداد نجم عبدالحسنالبصرة

حمديه كريمنزار خضير شخيرالبصرة

خيريه ناصرصفاء خلف فرجالبصرة

حياه كاظممحمد احمد شاكرالبصرة

ملكيه محمدصادق عبدالكريم حسنالبصرة

فاطمه سلمانكامل علي عبودالبصرة

مظلومه فاضلرعد جمعه عباسالبصرة

مهند قانونطرفه غندان ربيعالبصرة

ماجده حسينحيدر كريم محسنالبصرة

زهره جابرفاخر عجيل مجدابالبصرة

جنان دحاممهدي صبري ساميالبصرة

هاشيمه باهضجبار محسن عطيهالبصرة

فخريه مطرودفالح غازي فالحالبصرة

زهره عبودعبداالمير علي مزهرالبصرة

سيده العيوسكرار علي قاسمالبصرة

فوكهن مناتيوليد خالد شاغيالبصرة

رزيكه حسينسجاد طاهر عبدالرضاالبصرة

نسمه حمودحسين علي محمدالبصرة

حليمه فهدضياء لطيف شهابالبصرة

عرنوبه حمودحسن داود سلمانالبصرة

كوكب ناصحغازي صباح جاسمالبصرة

نجديه عبدالنبيمنذر رشيد نعمهالبصرة

سكنه فروانمرتضى كاطع عبدالبصرة

علويه محيسنهادي شبوط عبيدالبصرة

هناء حسينحسن محمد صدامالبصرة

ابتسام كاظمجاسم غانم قاسمالبصرة

مريم عبدالجبارزينب سالم عليالبصرة

سهام هيريدياياد رحيم حاتمالبصرة

جماله سلطانسليم حمود حافظالبصرة

حليمه جاسمشيماء عبدالرضا عبدالكريمالبصرة



امل جبارمرتضى سالم غانمالبصرة

شياله جبركاظم عبداالمام فرجالبصرة

غنيمه حميدباسم طارق هاشمالبصرة

جماله قاسممحسن عجيل قاطعالبصرة

ناديه غضبانمصطفى عبداالمام خلفالبصرة

خالده مهديعلي هادي عباسالبصرة

زكيه بجايحيدر طاهر عطوانالبصرة

امالزين كطامياحمد جاسب مكطوفالبصرة

زنوبه حسينفراس خلف يزلالبصرة

فضيله عبدهللااحمد عبدالكريم جاسمالبصرة

جبره دخيلاحمد حمز عبدالحسينالبصرة

شكريه راضيجاسم محمد عبدالحسينالبصرة

فخريه منديلمصطفى فالح حسنالبصرة

زهره هاديوليد جاسب محسنالبصرة

بطاقه منشدطاهر عنيصل خلفالبصرة

رياسه سلمانعالء مونس سعيدالبصرة

عروبه رمضانعالء جابر محسنالبصرة

فتحيه عبدالجليلمحسن علي حمزهالبصرة

شريفه كاظمحميد عطيه كاظمالبصرة

فاطمه عباسثائر قاسم جازعالبصرة

نجاه عباسحسين عادل سلمانالبصرة

فضيله حاتمحيدر فاخر كاظمالبصرة

شويجه فؤادبشير علي جلودالبصرة

سهيمه محسنرياض نوري جاسبالبصرة

سندس نعيمعلي عبدالجبار حاشوشالبصرة

فضيله غضبانصدام عبدهلل معارجالبصرة

كريمه مصطفىعمر حميد مصطفىالبصرة

ثريه فرجناهي جميل ناهيالبصرة

فضيله عبدالواحدصدام سالم بدرانالبصرة

خديجه عبدالحسينعباس عبدالرزاق عبودالبصرة

فخريه موسىايمن فاضل عبدهللاالبصرة



شماله عبودقاسم محمد ناصرالبصرة

بخيته هاديعدنان كريم حبيبالبصرة

حيره صالحتركي داخل عبودالبصرة

وحيده عزيزمؤيد صالح عليجالبصرة

ملكه شريفمحمد مردان محمدالبصرة

ليلوه موسىمحمود ناصر صالحالبصرة

ساهره عليمصطفى جاسم حسنالبصرة

فتحيه حسنعلي عبدالحسن عليالبصرة

بسهن عبدالنبيعلي حسن عبدالكريمالبصرة

نجاه صبيحمناضل فضل ناجيالبصرة

ميريه طعمهشوقي حسن داودالبصرة

سنيه خضيرحسين خميس وداعهالبصرة

هدى فلحيهاشم عوده جوادالبصرة

فطيمه سرحانمحيسن مخيط واليالبصرة

سعاد جاسبمحمد ناصر جرملالبصرة

هديه كاظمهادي عادل عبدالزهرهالبصرة

ثجيله عبطانعكله سمي عطشانالبصرة

ابتسام حسينمحسن عبداالمير حسنالبصرة

سكينه احمدقاسم عبدالكريم خلفالبصرة

صافيه مجيدحيدر جاسم عبدالرحمنالبصرة

سلوى رمضانمرتضى شهاب احمدالبصرة

كريمه عبدالسادهصباح كارون عبدعليالبصرة

غازيه مجيدعدي فوزي خلفالبصرة

قسيمه مهلهلعنود كريم محمدالبصرة

كاظميه موحياحمد صبر عزيزالبصرة

حريه برهاناحمد مبارك محمدالبصرة

عليه عليعادل قاسم عبيدالبصرة

نضال جبارعبدهللا طالب مظلومالبصرة

وفاء عبدعلي كاظم الزمالبصرة

سناء علياحمد عبدالكريم قاسمالبصرة

ملكيه فالحنظير مهنه سلمانالبصرة



فرحه عبدالنبيحسن رحيم سلطانالبصرة

سناء عبدالكريمحسين ثائر ناجيالبصرة

عاتيه صالحكريم حسون برهانالبصرة

حصه صيوانطارق محمد عودهالبصرة

فاطمه جاسمماجد يوسف يعقوبالبصرة

نوريه عبيدمسلم يوسف خلفالبصرة

خالديه صالحصدام جبار الزمالبصرة

قبيله نيسانكاظم عبيد هاديالبصرة

وحيده جيادعلي عبدالعباس بنيانالبصرة

جمهوريه عبدعليمحمد شاكر نعمهالبصرة

نبيهه زيارهعلي باسم عبدالرضاالبصرة

سنيه خنيابعبدهللا صحن هاملالبصرة

نظيمه عبودحيدر محمد جاسمالبصرة

شنونه حبيجمعه صبيح فاضلالبصرة

كامله مجبلستار جبار كتيبالبصرة

فضيله جبارقاسم خلف عبدالنبيالبصرة

عصيه عبدهللاحيدر سالم صالحالبصرة

حميده صالحبسام هشام عبدهللاالبصرة

خديجه صالحماجد عدنان راضيالبصرة

نعيمه ثامرعلي راضي حيدرالبصرة

نضال محمدمؤيد احمد عبدعليالبصرة

صبيحه عبودوليد ابراهيم فضلالبصرة

فضيله جبارزياد طارق بصيرالبصرة

مديحه عزيزامير مهدي صالحالبصرة

حسنه راشدعلي العيبي منصورالبصرة

سنيه مكطوفياسر مصطفى محمدالبصرة

عواطف قاسملقاء عباس محيبسالبصرة

تسواهن ضايفمحمد حسن عبدالنبيالبصرة

هدى فاضلحسين علي منصورالبصرة

هناء حنظلانور قاسم راضيالبصرة

ابتسام كاظماحمد جاسم محمدالبصرة



حيهن ونانجابر عوده عبودالبصرة

خديجه سهمستار جابر عودهالبصرة

سليمه عبدالرزاقحيدر مصطفى حسونالبصرة

عزيزه حسينمحمد كريم محسنالبصرة

موليه محمدحسن كريم عليالبصرة

نجف حسنعباس عارف عباسالبصرة

فوزيه عبدالواحدرضيه عبدالقادر مهديالبصرة

كاظميه حنظلعبدالمجيد عباس خضيرالبصرة

شمعه عبدالجبارجعفر سعدون ناصرالبصرة

قسيمه عبدالسيدمالك حسن فياضالبصرة

جميله ناصرفرقان بدر لفتهالبصرة

هيله علوانجاسم بريت محمودالبصرة

مكيه محسنفاخر خلف صاحبالبصرة

حسن عبدالحسناحمد شيال مانعالبصرة

فائزه مطروسام حسين حمودالبصرة

رباب عبدالكريمسالم خضير عبدالعباسالبصرة

سميه ظاهرعلي جباري محمدالبصرة

سميره فالححيدر عكله شلشالبصرة

ماجده جمعهعلي سعيد عبدالزهرهالبصرة

منحوته محمداحسان عزيز مجبلالبصرة

فطومه عبدالزهرهماجد عبدالصمد جابرالبصرة

ساعديه جباريكرار ازريع ماطرالبصرة

خديجه حسينمحمد كريم جمعهالبصرة

زهره مشاريياسين حميد كريمالبصرة

كريمه عبدالحسنعادل سعد جريالبصرة

صبريه عباسامجد جاسم صباحالبصرة

امل داودوضاح كريم عبدخلفالبصرة

صالحه نافلياسر مرشد غافلالبصرة

مصريه هزلديوان كامل طاهرالبصرة

مطره جاسماحمد عبدالكريم طعمهالبصرة

جبريه مهديعبدالساده طاهر عبدالسادهالبصرة



نعيمه خلفكرار علي جباريالبصرة

احالم جوادحاتم عبدالستار مزيدالبصرة

امينه مرزوكياس خضير جبارالبصرة

سعاد حميدعلي حسين مثنىالبصرة

زهيه عودهمرتضى عبدالزهره حسنالبصرة

هبوت غنيقيصر صينخ جبارالبصرة

عليه محيسنحيدر غانم ذيابالبصرة

هاجر عيدانفؤاد علي جاسمالبصرة

قنديله جخماحمد عبد حمدانالبصرة

ساعديه عنيدكاظم عريبي كوادالبصرة

صبيحه هاشمالزم ناصر عبدالجبارالبصرة

سهام غانمجاسم محمد عبدهللاالبصرة

سليمه حبيبمحمود عدنان حسينالبصرة

فتحيه غضبانحمود سالم حمودالبصرة

كنوه مهديثائر محمد زبونالبصرة

احالم عبدالحياحمد عماد عبدالرضاالبصرة

موصه عبيدعباس محسن عذافهالبصرة

صبريه شلكرسعد عبدالجبار خضرالبصرة

نشوه محياحمد شذر واجدالبصرة

حمده داخلراضي بصري زمزالبصرة

فخريه فرجاحمد ليلو عليالبصرة

خضيره عبيدغانم صبيح طهمورالبصرة

شنونه هاشميحيى شاهين ماشيالبصرة

بشرى جوادفراس جاسم محمدالبصرة

سميره عبدالوهابايمان نوري عثمانالبصرة

بشرى عبدالحميدمها عبدالفتاح منصورالبصرة

حليمه عبدالكريمجاسم باهض خضيرالبصرة

حمديه فياضفردوس حيدر مهديالبصرة

حميده نجمهاني حواس عبدالوهابالبصرة

فخريه الزمجالل علي حسينالبصرة

ليلى عبدهللاعباس احمد شهابالبصرة



تركيه حوشانمحمد حازم بهارالبصرة

كريمه خالدكريم راضي خزعلالبصرة

خديجه غضبانحوراء جاسم جرادالبصرة

حمديه عبدسالم محمد جعازالبصرة

بشرى خليلعلي ستار جبارالبصرة

سليمه عبيدشيماء جمعه غانمالبصرة

فريده ادريسفهد عبدالكريم عبدالعزيزالبصرة

نجيبه رمضاننضال شعبان مكطوفالبصرة

عريفه حسونحسنين عبدالصمد زعيبلالبصرة

سعاد هاشمحسام كاطع كاظمالبصرة

بلقيس ناصرحيدر عبداالمير سكرالبصرة

حمديه راضيجواد عبدالكاظم جاسمالبصرة

شريفه مطرمنذر فاضل عبدالبصرة

حفيظه حمودرعد خلف قدوريالبصرة

سوكيه مرزوككريم زبار غميرالبصرة

نوريه ناصرشاكر مهدي شويلالبصرة

فهيمه شهيبباسم عبدعلي جاسمالبصرة

زهره عليمشتاق احمد جابرالبصرة

عطيه مجيدوامق سلمان عبدالرزاقالبصرة

عيده فرحانخالد محمد نتيشالبصرة

شويخه جار هللانهايه عبادي عليالبصرة

خاجيه غانمجعفر قاسم حبيبالبصرة

بشرى عبدالجباراحمد حبيب كريمالبصرة

نسوم دبعونسعيده شطيب غافلالبصرة

بثينه حالويمشتاق جواد كاظمالبصرة

صلبوخه عايزفؤاد عبدالحسين عبودالبصرة

ساهره بصيوهادي هاني الزمالبصرة

وحيده عثمانعامر يوسف عمرانالبصرة

حياه قاسممهند جابر عبدالحسينالبصرة

صبيحه ناصرنعمه فاخر سبهانالبصرة

منى سعدحسين علي حسينالبصرة



فضيله خليفهعباس محسن حسينالبصرة

نوريه عبدالحسيناحمد ذياب سرحانالبصرة

زكيه خلفحيدر علي حسينالبصرة

عفيفه حبيباحمد عبدالرضا عليالبصرة

سعديه لعيبيجابر عبدالرضا خلفالبصرة

انتصار سعدونعلي جاسم محمدالبصرة

باسمه حسنمحمد عبدالحسين مجديالبصرة

فاطمه جابراحمد حسن جابرالبصرة

معصومه موسىجاسم عباس جعفرالبصرة

حليوه حريرمجيد هاشم محسنالبصرة

منى حسنشاكر محمود حميدالبصرة

ازهار قاسمساره نوري عبدالقادرالبصرة

زيتونه عادلمهدي غريب عاشورالبصرة

ملكيه عبيدوسام خيون حسينالبصرة

صبريه شيبونعبدهللا عوده طهالبصرة

خديجه كاطعمازن فياض فاخرالبصرة

فاطمه محمدعبدالرزاق ابراهيم عبدالنبيالبصرة

كريمه عبيدناجي صباح عبدالبصرة

باسمه قاسمعلي غانم كريمالبصرة

شكريه مولىميثم قاسم مولىالبصرة

خديجه خضيرصدام حسين شياعالبصرة

ربيعه حمودمحمد محمود عيدانالبصرة

زهره رشكعباس جاسب محسنالبصرة

جماله كاظمعلي نعيم ناصرالبصرة

نجيه عبدالكريممحمد محمود عبدالقادرالبصرة

ساجده جابراحمد محمد ناصرالبصرة

كريمه حماديابراهيم كريم نتيشالبصرة

سكنه احمداسعد طالب سلمانالبصرة

نجاه مويجعلي كاطع راضيالبصرة

هاشميه عبودعلي مردان الزمالبصرة

عواطف عنيدصباح تقي عبدالمحسنالبصرة



وجدان سليمعلي صالح نوريالبصرة

نضال عباسجاسم عبدالحسن جاسمالبصرة

انتصار جليلاحمد مكي راضيالبصرة

حليمه مزعلهادي سوادي عبدالبصرة

لوميه عبدالرزاقماليه كنوزي عبداالمامالبصرة

عذابه نعيثلعلي وحيد شليشالبصرة

ساهره حسناحمد صبيح خضيرالبصرة

لطيفه شهابجواد علي حسينالبصرة

سحن عليويسعد فارس محاربالبصرة

قاسميه فرحانفراس كريم زاملالبصرة

زهره خالدشيماء كامل وحيدالبصرة

ليلى عبدهللاهادي كاظم موسىالبصرة

كريمه عبدعليحيدر صباح صاحبالبصرة

فاطمه كاظمقاسم رحيم احمدالبصرة

هاشميه مجيداحمد صابر سرحانالبصرة

ايمان غضباناكرم كريم محسنالبصرة

نجاه عودهواثق عبدمسلم كرمالبصرة

نسيمه كاظمعلي عوده ثجيلالبصرة

خالديه كريمحمزه عبدالرضا عبدالفضلالبصرة

معصومه جواداحسان عبدهللا كريمالبصرة

بهره غضبانحيدر كاظم مهديالبصرة

دوله كطافهمسلم طاهر عبدالمجيدالبصرة

قبيله عبودعبدالرزاق عبدالكريم عليالبصرة

امينه لفتههاشم حسين عليالبصرة

كريمه طعمهضياءالدين محمد سكرانالبصرة

هيله محمدعبدالحسين علي عبيدالبصرة

سعيده كاظممحمد عبدهللا زعترالبصرة

عربيه سعودجبار ناجي حسنالبصرة

جسر زاملكاظم سعود ابراهيمالبصرة

عنيه سلمانسالم جباري منخيالبصرة

حمديه حسنجاسم سرحان سلمانالبصرة



سعاد قاسمعلي عبدالزهره حسينالبصرة

مكيه هومولتوفيق محيسن نامولالبصرة

غاليه عذافهسعد عبدالحسين حسنالبصرة

هاشميه يوسفعباس مصطفى الزمالبصرة

كاظميه واويعلي فرحان جونيالبصرة

حذامه عبدااللهسالم ميثم ياسالبصرة

نعيمه مهديحمزه مشرشب لوتيالبصرة

زهره كاظمحسين علي عويدالبصرة

ناجيه جابرطاهر علي حسينالبصرة

فوزيه حلوهيثم عبدالزهره رحمهالبصرة

هناء عبدالحسينحسين محمد هاشمالبصرة

زينب عبدالصمداحمد هادي عليالبصرة

حياه اسماعيلمحسن محمد محسنالبصرة

نوريه محمدثابت عبدالقادر حاجمالبصرة

رائده ابراهيموائل عبدهللا موسئالبصرة

تديمه كريمجميل صابر زايرصيهودالبصرة

نضال حبارمحمد وليد عبدالحسينالبصرة

زكيه حاجممنتصر شاكر سهيلالبصرة

سليمه باللرياض قاسم عبداالمامالبصرة

ليلوه علوانمحمد عباس عبودالبصرة

نجاه ناصرحسين علي عبدهللاالبصرة

شكريه جرملخالد وصفي عبدالرزاقالبصرة

سكنه عباسجالل مردان محسنالبصرة

مايهن علياباذر وحيد واديالبصرة

سليمه ساريصدام عبدالساده عليالبصرة

خيريه عبداللطيفضياء محمد يحيىالبصرة

حسنه رشمخلف مفتن سندالبصرة

نجاه غانمباسم مجيد سالمالبصرة

ليلوه حسينعادل فهد داخلالبصرة

زهره محمدجبار سليم عبدالعاليالبصرة

تركيه ثامركاظم بجاي جابرالبصرة



ورده صادقحسن بصري عبدالجليلالبصرة

سليمه عذافهسرمد عبدالرضا عليالبصرة

كصده عزيزعبيد حسين هزيرالبصرة

زبيده عبدالجليلصالح عبدالرحيم كاظمالبصرة

حسنه كاملهشام عدنان خضيرالبصرة

نزيهه عبدالحسنانور عبدالحافظ عبداالميرالبصرة

شيخه كميطصائل حسن عليالبصرة

بدريه سلمانسالم فيصل سدخانالبصرة

نبيله عبداالميراثير ريسان خلفالبصرة

وفاء عاشورجعفر صادق امينالبصرة

وسيله جابرجعفر لطيف حاجمالبصرة

سعاد غالبمسلم حمد مهناالبصرة

نعيمه عقيلحيدر عبدالخضر يعقوبالبصرة

حسنه سعدوليد كاصد عاصيالبصرة

انيه عبدالرزاقياسين محمد مزعلالبصرة

كفاح عبدالرسولبسام سامي جميلالبصرة

سكنه كاطعلفته فالح نسيمالبصرة

زهره تويهتحسين عالمه حسونيالبصرة

خديجه محمدمحمد فاضل عباسالبصرة

وسيله زفرامجد جابر لفتهالبصرة

حنان محمدزهراء فاضل عباسالبصرة

حكيمه عبدالصمدميثاق مسافر خلفالبصرة

حنينه صالحسعد عبد موزانالبصرة

ليلى محاربمنير عبدالحافظ عبدالكريمالبصرة

رسميه سعدونشهاب احمد ثوينيالبصرة

جنان كريمسيف ميثم لطبفالبصرة

رازقيه عبدالعباسحسين جميل محمدالبصرة

انيسه سبتيفاطمه حسين مزهرالبصرة

جواهر ناصرواثق عبدالزهره عبدالحسينالبصرة

سكنه ابراهيمسامي محسن عبدالصاحبالبصرة

ورده غلومعبدالباري حسن عليالبصرة



فطيم حسينحسنه مردان عبدهللاالبصرة

بسعاد هذالنجم عبود مصبحالبصرة

بهيه هاديسالم عبداالمير طهالبصرة

شكريه فهدفرج حمود حمدالبصرة

اميره هاشمعلي عبدالرحمن صادقالبصرة

حليمه زغيرسالم كيلو حميدالبصرة

مصريه عليعلي خضير بدنالبصرة

حسنه لفتهحمديه صبر عبدالحسينالبصرة

جميله سلمانمرتضى هاشم قاسمالبصرة

سعاد ناهضعباس طارش سدخانالبصرة

نسمه محيسنعبداالمير كاظم جبرالبصرة

جبره ابراهيمزينب صيهود نجمالبصرة

نضال عليحسين علي هايالبصرة

سميره عباسمرتضى عبدالحي حسنالبصرة

خاتون عليحسين محمود حسينالبصرة

سميره ناصراحمد بشير يعقوبالبصرة

امل محمدسعيدحيدر قاسم سعيدالبصرة

هناء غانمسوسن عبدالعباس جاسبالبصرة

نزيله حاشوشحمزه شكراوي سلمانالبصرة

حمديه طعمهمؤمل احمد عبدهللاالبصرة

زينب حسيبعبدالحميد وليد حميدالبصرة

نسيمه بدرحسن خلف جابرالبصرة

شنونه مرزوكحسين علي حسينالبصرة

باهضه غالبطه عبدالرحمن طعمهالبصرة

سميره حمدمالك سلطان حمزهالبصرة

سليمه قاسمنسيم خليل صالحالبصرة

سهيله عبدالكريماسامه خليل محمدصالحالبصرة

نسيمه عكابناظم كاطع جازعالبصرة

عقيله هاشماكرم بشير عبدالرحيمالبصرة

ربيعه عطاراحمد يونس طعمهالبصرة

فاطمه حبيباحمد عبدالحسين حباشالبصرة



مهديه كاظمصبيحه عبدهللا غانمالبصرة

زبيده مختاضرياض نديم خلفالبصرة

هاشميه صاحيفاضل وسمي عطيهالبصرة

جاسميه غانمعلي عبدالحسن صيهودالبصرة

ليلى مثقالعماد عبد عاتيالبصرة

حوراء عبدالجليلمرتضى كريم يعقوبالبصرة

نجاه عبدالكريمميثم طاهر عبدالحسنالبصرة

ملكيه عامرحسن عويد جابرالبصرة

نعيمه سلمانكمال عبداالئمه جبارالبصرة

خيريه قنطارعبدهللا جندي طعمهالبصرة

بسهن خلفماجد كاظم عبيدالبصرة

قادريه قادرحسام عبدالحسين حسنالبصرة

فضيله عبدالهاديانور كريم منصورالبصرة

نفيسه اسماعيليسرى اسماعيل خليلالبصرة

سليمه عبدهللامحمد عقيل غصابالبصرة

هناء سعيدعبدالقادر زهير عبدالقادرالبصرة

خيريه عطشانعدنان شرباك موسىالبصرة

منال عنادعطيه عبدالجبار زغيرالبصرة

عيده اشتتجبار حسن جامنالبصرة

خيريه عطشاناحمد شرباك موسىالبصرة

زهره حسنجواد كاظم عبدهللاالبصرة

جماله حافظزهير طه نوريالبصرة

سميره صالحوسام قاسم بشيرالبصرة

سهيله جمعهعلي حبيب عبدالحسنالبصرة

زينب حسانحسن علي بشيرالبصرة

سليمه حمدمصطفى عواد سبهانالبصرة

بسهن جبارجاسم عبدهللا جاسمالبصرة

صبيحه وناسحكيم محمد شوايالبصرة

كريمه عبدالحسينجعفر عبدالحسين حمودالبصرة

كوثر حمزهابراهيم شاكر عاجيلالبصرة

مكيه جمعهحسين لعيبي زبينالبصرة



زهره حميدعلي عبدالحسين يوسفالبصرة

نوشه زرزوروسام صباح عبدالزهرهالبصرة

نصره راشدعلي حسان خلفالبصرة

ليلى رجبحسين علي خلفالبصرة

هاجر عبداالميركرار عبدالحسين كاظمالبصرة

فهميه شناوهصدام محيبس وراوشالبصرة

سميره ناصرقاسم صندل جاسمالبصرة

عيده منصورمانع خميس سعيدالبصرة

كتبه راضيحيدر مجيد حاجمالبصرة

سهام عطشانخالد خميس صافيالبصرة

زهره هاشمرعد مهدي عبدالنبيالبصرة

كاظميه عبدالرزاقعلي حميد فطيهالبصرة

رزيعه حبيبجابر عبد عيسىالبصرة

لميعه جاسمحسين صالح حسنالبصرة

صداقه حمودعباس كاظم رشمالبصرة

عجيله محيسنحميد فعل حسينالبصرة

لمياء سالمنورس ثجيل مسلمالبصرة

جميله حسينوليد يحيى حسنالبصرة

وفيه حطابعباس عرمش رحمهالبصرة

خميسه محمدوسام عبدالحسين حميديالبصرة

مطره حابطعلي سالم نابتالبصرة

بشرى عبدالواحدمؤتمن محمود مباركالبصرة

طليبه عليماحمد بناي سلمانالبصرة

فاطمه محمداسماعيل علي عبدهللاالبصرة

كوثر محمدحسام محمد صالحالبصرة

بعروره عليعلي شرشاب محمدالبصرة

امل قاسمعالء ستار عليويالبصرة

كوثر عويدشكري محمود مجيدالبصرة

فطيم ناصرعقيل عوده صبرالبصرة

رباب مجيدحيدر اياد شاكرالبصرة

احالم كاظماحمد محمدعلي درويشالبصرة



فاطمه عبدسعد سهيل كريمالبصرة

امل ناصرعلي عبدالزهره سعدونالبصرة

حفيضه عبدالعباسعلي كاظم محمدالبصرة

جيمه سدخاننزار قاسم نعيمالبصرة

نوفه جابرحسن عبيد عليويالبصرة

جلثم عوادباسم قاسم عاشورالبصرة

تحرير قاسماحمد علي عبدالنبيالبصرة

كاظميه قاسمكاظم صبيح ثوينيالبصرة

ليلى دشرمحمد عبدالرضا ميدانالبصرة

شبيدي حبيبحسين علي محمدالبصرة

حسن صالحمحسن غريب غافلالبصرة

منوه خلفقصي عيال عبدالصاحبالبصرة

فوزيه عزيزفرقان مجيد فاضلالبصرة

نشميه عبدهللانعيم عبد بشيرالبصرة

شياله عاشورخالد جواد كاظمالبصرة

بدريه احمدمثنى جابر عبدالواحدالبصرة

خيريه احمداركان خيري حميدالبصرة

نجاه حسينعلي جبار عبودالبصرة

بشرى صحنكرار مهدي عبدالرزاقالبصرة

نزهت بدناياد كاطع طوفانالبصرة

ليلى جخيورنجم عبدهللا طالبالبصرة

جلثم عبدالمعبودكنعان ابراهيم عبدالصمدالبصرة

صبريه درويشرحيم محسن كاظمالبصرة

عواطف قاسمعلي عدنان رحيمالبصرة

مهيه كاظماحمد علي موسىالبصرة

بتسام فاضلواثق عبدالحسن بستانالبصرة

وفاء شاكرمحمد اسعد منصورالبصرة

سليمه حبترمجيد ناصر مكصودالبصرة

رفيعه معتوقصباح سعيد صالحالبصرة

فوزيه قاسممصطفى عطوان سعدالبصرة

نبيهه جوداناحمد اياد عوادالبصرة



رازقيه عليمقداد عبدالرضا حسنالبصرة

هيفاء مهديضياء صبيح عدايالبصرة

سعيده حسينمصطفى علي خليفهالبصرة

سليمه غضبانمحمد دعير فرحانالبصرة

سلوى كاظماحمد صالح جابرالبصرة

اديبه عبدهللاصفاء حسن عويدالبصرة

اركان عبدالكاظماحمد مصطفى عليالبصرة

رازقيه عبدالوهابعلي عبدالكريم ناجيالبصرة

عليه حسنسرمد فيصل راضيالبصرة

زكيه يحيىمحمد عبدهللا عليالبصرة

حليمه عزيزناصر مهدي طاهرالبصرة

حكيمه اخبيطعبدهللا احمد عبدالجليلالبصرة

نجيه مهديعلي جليل عنيدالبصرة

رسميه فارسحسن دنيف مزهرالبصرة

تله موزانحسين خلف حميديالبصرة

مريم احمدمسلم فاضل عبدالبصرة

كاظميه واويحسين فرحان جونيالبصرة

غنيه عبدعليعالء خليل ابراهيمالبصرة

سليمه مهدىباقر حسن خميسالبصرة

سلوى بدرستار جبار عبودالبصرة

زكيه بدرحسين عبداالله عبدالصمدالبصرة

نوريه عبداالمامعباس محمد جاسمالبصرة

ليلى كريمعباس ياسين عبدربهالبصرة

صفيه فاضلحسن فائز حمزهالبصرة

بشرى زبونوسام رعد رحيمالبصرة

هيله حسينصالح منصور عبدهللاالبصرة

عزيزه خزعلجواد كاظم جاسمالبصرة

خيريه هاشمعلي خيرهللا عبودالبصرة

جوري مزهرمرتضى مطوس عبدالمحسنالبصرة

طوعه كاظمحيدر عبدالعالي جويعدالبصرة

وجيده غانماحمد جندي نزالالبصرة



حياه خزعلصباح كاصد محمدالبصرة

بنيه كاطعمحمد كسار حمودالبصرة

جنان قاسممحمد اشرف مرتضىالبصرة

رباب عبدالنبيسجاد احمد حمودالبصرة

سليمه سلماناحمد عبدالحسين جبرالبصرة

سليمه داودحازم عبدالحسين سبتيالبصرة

حنان ضريبهضياء حبيب قاسمالبصرة

صبريه عبدالسادهعبدالخالق مشعل واوانالبصرة

شميله زبونعلي كاظم راضيالبصرة

حكمه يوسفقصي نعمه طالبالبصرة

هدى عيسىثائر عبدالعظيم حسنالبصرة

ثجيله حامدحسن نعمه عطيهالبصرة

بشرى محمدقاسم يونس شنديالبصرة

كفاح جباروالء محمد مرزوكالبصرة

اميره عفاتحسين نجم عبدهللاالبصرة

نعيمه سلطانرياض عبدهللا احمدالبصرة

كريمه حتروشتحسين محسن عبيدالبصرة

منشد قاسمعادل خالد مجذابالبصرة

كميه عبيدحمزه برزان غضبانالبصرة

رضيه مهاوشاحمد عداي شديدالبصرة

امينه شاهينصالح عدنان عبدالسيدالبصرة

اقبال مطشرهيثم ناصر عوادالبصرة

شكريه زغيرمحمد جاسب مشاريالبصرة

صبريه هاشمخالد رحيم لفتهالبصرة

ساريه رحمهعمار كاظم مطلكالبصرة

كاظميه محيسنكريم سالم احمدالبصرة

فخريه عبودعيسى فاضل شاتيالبصرة

فلاير شرهانعلي جمعه شريفالبصرة

اقبال غالبشاكر محمود محمدالبصرة

جراده حسينسالم صالح عبدالنبيالبصرة

سكنه عبدعليحيدر مولى عبدالحسينالبصرة



شكريه محمودحسين كاظم جمعهالبصرة

كريمه لفتهسعدي مصطفى كاظمالبصرة

ساميه جبرحميد كاظم جريدهالبصرة

رازقيه مطرمصطفى عبدهللا علوانالبصرة

فاطمه عبدالغنيمردان نزار طارقالبصرة

عجيبه شنفمجبل كهرب يوشعالبصرة

غازيه مالكهشام عبدالملك يوسفالبصرة

ليلوه خلفاحمد عوده كاظمالبصرة

شيخه عبدالحسينمؤيد غازي ابوالهيلالبصرة

مجيده حسينحسين علي قاسمالبصرة

نجيه محمدوسام منذر حسينالبصرة

حليمه مرهمكاظم عبدالحسين عودهالبصرة

حليمه عباديعالء كاظم كحطالبصرة

جميله عبدالغنيحسين خضير سالمالبصرة

شاكريه كشيشعوده حياوي جباريالبصرة

كميله دخيلكاظم ثجيل كاطعالبصرة

مكيه عبدعليمحمد صبري دعيرالبصرة

بدريه عزامعدنان سفيح عوضالبصرة

سعديه قاسماحمد جميل سلمانالبصرة

نوريه طاهرعلي مجيد حميدالبصرة

نصيره عباسقاسم كاظم حسينالبصرة

حليمه عبدهللاعبدالخالق ناجي هنديالبصرة

كريمه شياعحسين قاسم عبدالرضاالبصرة

رازقيه خلفمحمد احمد ناصرالبصرة

ليلى خضروليد عويد سالمالبصرة

جميله عبودعلي حسين عليالبصرة

هديه عبدالحسنتحسين جبار خلفالبصرة

سمره لفتهحسين علي راضيالبصرة

هديه خلفعباس لفته هاديالبصرة

نجمه معارجاثير بصيو عبيدالبصرة

سهيله جميلاحمد علي مهديالبصرة



بدريه عبدالرسولحميد عبدهللا حميدالبصرة

نصره عبدالحسنعلي عبدالكريم نعمهالبصرة

بلده فرحانمزهر قاسم خلفالبصرة

نهله راهيهادي فاضل مطرالبصرة

كرديه صكرحميد محمد ثامرالبصرة

حمده فضلصالح عبود حسينالبصرة

منتهى واردعباس علي كحاميالبصرة

ناديه مهجررزاق محيل سالمالبصرة

ليلى كاظمخالد عبداالمير حسينالبصرة

ليلى مشجلمحمد جاسم حميدالبصرة

يسرى خلفلؤي مطر عبودالبصرة

كاظميه حميدحيدر كريم ياسينالبصرة

صبيحه عبودناصر جلوب كاظمالبصرة

برنو جهلولمحمد كاظم طليعالبصرة

كريمه جوادسامر عامر موسىالبصرة

غداره فزعحسن شاكر راضيالبصرة

فوزيه حسينمنذر حاجم سلطانالبصرة

سلوى سلمانوليد حسين عليالبصرة

هيله عبودحسام حسن فنفونالبصرة

ليلوه سرحانجبار هارف طبيجالبصرة

نجاه حسنعلي صباح عودهالبصرة

وفيه عباسحسنين صادق بدنالبصرة

خالديه حسينكرار محمد ناصرالبصرة

رياسه هاشمتحسين جميل عبدالسادهالبصرة

عدويه جميلايهاب جاسم محسنالبصرة

علويه كاظمرائد كامل محيسنالبصرة

كريمه جمعهعلي محسن حدودالبصرة

فطيم حنتوشحسن راشد دوايالبصرة

دخيله عبيدمرتضى خضير كشيشالبصرة

عذبه دنينهرعد كاظم دخينهالبصرة

فهيمه عبدالنبيعبداالمير سعدون جبارالبصرة



كميله حاتمعقيل محمد جاسمالبصرة

سليمه راضيمهدي عادل كاظمالبصرة

حمده كباشيحيدر عبدالواحد غضبانالبصرة

حسنه عليصالح جاسم محمدالبصرة

امل هديرسناصر جميل خلوانالبصرة

كريمه فيروزعقيل هاني ناصرالبصرة

رقيه خشانغازي حسن ناصرالبصرة

كوثر صالحعبدهللا اياد عبدهللاالبصرة

عقيله حسنمرتجى مسلم جيجانالبصرة

مياسه حشفاكرم طاهر حيالالبصرة

فلحه ناصررسول فليح حسنالبصرة

بشرى فرحانسالم عادل عبدالوهابالبصرة

حمديه جاسمحسين كريم هاديالبصرة

كيمه خلفساجد فتحي جبرالبصرة

بدريه حنونمحمد حسين صالحالبصرة

بسنه عبدراضي قاسم سالمالبصرة

فطيم عبدالحمزهعلي شياع اهذيلالبصرة

منال كاظمحسين سعد حسينالبصرة

ورده فارسمصطفى محمد فضلالبصرة

ورده فارسعلي محمد فضلالبصرة

شكريه غضباناسعد عيسى عبودالبصرة

نوريه مال هللاحسين صالح ظاهرالبصرة

سعديه موحانحسن محمد هيالنالبصرة

كريمه صافيصالح وهاب مهديالبصرة

سليمه واديعلي حمدي عباسالبصرة

جنسيه مطشرنجم عبد دشرالبصرة

حياه يونساحمد لطيف حميدالبصرة

باسمه عاصيجواد كاظم سعيدالبصرة

حنتوشه يوسفامير محمد عبدالحسينالبصرة

حليمه حسنحسن حميد صباحالبصرة

لذه عبدالرضاجعفر مسلم حنونالبصرة



ليلى عوضراضي شهاب جبرالبصرة

بشرى غليموليد كاظم مطشرالبصرة

نعيمه سلمانعالء خالد ياسينالبصرة

هاشميه فالحعبود جبار عبودالبصرة

كامله عويدقاسم مهدي شيخانالبصرة

مديره كريمصفاء عبدالصمد حسنالبصرة

بدريه محمدعدنان عجيل ضمدالبصرة

وجيهه جاسباحمد حسن قاسمالبصرة

ناجيه عبدالكريمعبدالعزيز منعم عزيزالبصرة

احالم عبدالحسينعزت جبار عبدالزهرهالبصرة

رباب عبدالصاحبزياد طارق كاظمالبصرة

كاظميه عباسعبدالرحمن حسن زمامالبصرة

امل وهيبحمزه صادق حمزهالبصرة

نوريه باكوتمحمد نوري عبدهللاالبصرة

نوريه جابراحمد عبدهللا زغيرالبصرة

وفيقه علياحمد عبدالكريم عبودالبصرة

سليمه سعيدحسن فالح حسنالبصرة

فطيم خريبطسيف جبار عبدالبصرة

كافي خلفعلي نعيم مكيالبصرة

ليلى خضيرهاني شاكر داخلالبصرة

سميه عبيدطالل خضير شخيرالبصرة

مهى جليليوسف ابو ذر يعقوبالبصرة

امل صبيحضياء كريم جاسبالبصرة

بلقيس زايررائد خزعل سعيدالبصرة

نصره عطيهوسام طحيبل محمدالبصرة

زهره عبدالعاليحبيب طاهر يحيىالبصرة

زهره عطوانمهند حافظ عبدالعباسالبصرة

حياه سالمحيدر صادق عبدالصمدالبصرة

حمديه فليحمصطفى فاخر حسينالبصرة

كاظميه حبيبمحمد خماس بدايالبصرة

اميره ناصرسامي عماد موسىالبصرة



هديه نعمهدحام خالد حسنالبصرة

ليلى محمدمحمد قاسم عبدهللاالبصرة

زكيه احمدرعد حمد عيسىالبصرة

عنيده كريمرائد مراد بنايالبصرة

حسنيه حوشانجواد كاظم صالحالبصرة

حكم سواديرغده موسى عودهالبصرة

نسيمه زبينتهاني عبدالحسين محسنالبصرة

لزمه سالمحسين بدن عليويالبصرة

سليمه احمدهيثم عبدالمجيد عيسىالبصرة

كنيشه خلفحسن جاسم محمدالبصرة

حياه حميدمقداد فيصل غازيالبصرة

فوزيه حلوعلي عبدالزهره رحمهالبصرة

سنيه عباسمجيد حميد سهرالبصرة

شنكوره خضيرجاسم عبدالعباس ثامولالبصرة

عكايه عبدالنبياكرم حميد شبوطالبصرة

عهود محمدطيف ضياء عبداللطيفالبصرة

سجينه عبودعلي عجيل حافظالبصرة

فطريه عباسجاسم صنيع خلفالبصرة

لمياء حسنضياء طارق شمخيالبصرة

غرنوقه حاميمشتاق كاظم محمدالبصرة

رازقيه حسيناحمد علي نجفالبصرة

مهى زماطحيدر حميد ابراهيمالبصرة

نجوى سعدونحبيب عبدالجليل حبيبالبصرة

ورديه عبدالرضاباسم محمد شريفالبصرة

عليه هانيعقيل كريم خضيرالبصرة

فضيله شالشعبدعلي جبار اسماعيلالبصرة

وفيه بدرنائل هواز منصورالبصرة

زهره طالبعباس جابر عيدانالبصرة

فرحه عبيدكاظم جعفر عبودالبصرة

خالديه ياسينخالد جمعه خزعلالبصرة

نجف هادياحسان سالم عليالبصرة



مريم عاشورسالم خيرهللا ابراهيمالبصرة

هيله كحاميجبار لعيبي حاتمالبصرة

هديه شريفعالء فاضل لفتهالبصرة

رسميه عليباسم طالب نجمالبصرة

ناصريه صبيحياسر جبار عبدالرضاالبصرة

رسميه عبدالنبيزهراء عبود محمودالبصرة

بهيه عليعلي اسماعيل سعيدالبصرة

هويزه ثجيلمحمد عبيد خضيرالبصرة

موحه عليكاظم عبدالواحد عذابالبصرة

رسميه خلفحسن قاسم حسنالبصرة

زكيه داودخيون عبدالكريم ناصرالبصرة

صفيه اسماعيلقاسم نطيه غانمالبصرة

ذكريات هاديكرار كريم عليالبصرة

بتول محمدحسين صالح مهديالبصرة

كفايه جاسمسالم نجم عبدهللاالبصرة

نجوه رحمهعالء نجم عبدهللاالبصرة

حميد رمضانعلي حسين عليالبصرة

مايعه جميلميثاق نوري عبدالواحدالبصرة

سكينه نعمهرعد فاضل ناصرالبصرة

صبيحه فليحمحمد عباس عودهالبصرة

خالده عبدالواحدثامر مهدي صالحالبصرة

مطره ناصرشفيق عبدالرسول قاسمالبصرة

عبوده هاشمسالم صدام جاسمالبصرة

صبيحه جيترصالح عبدالساده محمدالبصرة

فاطمه ساجتنجم عبدهللا عبدالحسينالبصرة

زينب فاضلامال عقيل جبارالبصرة

فاطمه طاهرجاسب رحيمه فرجالبصرة

كريمه حسينبشير عبدالزهره ابراهيمالبصرة

ناكه عذيبغانم رفه مطيرالبصرة

تويفج عبيدلطيف عجمي عجرشالبصرة

نزيله راهيمحمد قاسم محمدالبصرة



كحيليه عزيزحسن عواد غافلالبصرة

حسن جارهللاثائر عبدالواحد حسنالبصرة

سعديه راضيعلي محمد غضبانالبصرة

سليمه جبارباقر شاكر لعيبيالبصرة

سعديه جونيمحمد قاسم غانمالبصرة

ثريه عبدهللاحسين علي عبدالحسينالبصرة

فاطمه عكلهماجد فالح حسنالبصرة

نضال منشدجاسم محمد عليالبصرة

دجله سلمانعباس عادل جعفرالبصرة

عالهن عبدالعاليمرتضى رمضان حليمالبصرة

حميده هاونمحمود جواد انتيوشالبصرة

رسميه غالبضياءالدين مكي فالحالبصرة

حليمه عبدهللامهدي جعفر نجمالبصرة

رباب عليميثم عبدالمجيد عبدهللاالبصرة

اصيله معيبدعبدالغفار جبار عالويالبصرة

نديمه عبدالرضاميثاق طالب عبودالبصرة

غاليه حسينعباس صالح جعفرالبصرة

فردوس عبدعليحسن عدنان عبدالجليلالبصرة

سهام حميدسراج عبدالحر عبدعليالبصرة

عفيفه عبدفاضل عيسى مرهونالبصرة

شفنون نعيمهمحمد سرحان شنيورالبصرة

سميره محمدعدي عقيل زباريالبصرة

شفاء عبدالواحدعلي هادي عبدالحسنالبصرة

نسيمه نعيمجالل ماناهلل جميلالبصرة

عليه تاليعذاب نثر ياسينالبصرة

زينب مهديضياء رمضان حسينالبصرة

امنيه احمدهيثم احمد عبودالبصرة

سوسن صبريزينب علي جابرالبصرة

نوريه محمدعليحيدر محمد عبدالرحمنالبصرة

نضال معتوقعماد عبدالعالي عباسالبصرة

نرجس طاهرجاسم محمد ناصرالبصرة



خالديه كريديعبدهللا محسن زويدالبصرة

صبيحه يوسفجاسب عبدالكريم ديوانالبصرة

سميره خلفحازم محمد فليحالبصرة

هيام جخيورميالد عبدالكريم وهيبالبصرة

كاظميه حسينعلي عبدالحسين مهنهالبصرة

سليمه محمدمسلم عبدالخالق محمدالبصرة

صبيحه جريفاضل مكي عمارهالبصرة

حمديه هاشمباسم ظاهر احمدالبصرة

زهيه صندوقعادل عبدالزهره غانمالبصرة

سهام فاضلمازن نعمه عباسالبصرة

زهره عباستحسين عبدعلي حسينالبصرة

خيريه عيسىمنذر عباس خضيرالبصرة

كميله عزيزمحمد عواد غافلالبصرة

ساهره عبدالرضاقاسم حمد عبدالرضاالبصرة

نبيهه عبدالقادرفراس ماجد محمدالبصرة

خديجه جايدسالم حميد سالمالبصرة

غنيه عطبحسين صيوان ياسرالبصرة

مريم خالدمسلم عبدالكريم جابرالبصرة

ليلى عبدالوهابصباح عبدالحسين طوفانالبصرة

صالحه جاسبسامي سياب فرحانالبصرة

قسمه عليمحمد حكمت عليالبصرة

كليمه عثمانعقيل ابراهيم خليلالبصرة

منى كريمسجاد جواد مالخالبصرة

جالبه مطربدر كاظم جودهالبصرة

سوسن حميدحسين مرتضى حسينالبصرة

حليمه محمدمحمد عبدالرضا جبارالبصرة

دخيله جوادعالء رمضان ريسانالبصرة

اقبال حميدمصعب رياض عبدالرحمنالبصرة

اسماء حسينقصي خيري عوفيالبصرة

سعاد عبدالرضاقصي جبر جيجانالبصرة

سعديه كاظمعون عباس عبدالسادهالبصرة



نسيمه حمزهمحمدعلي ضياء محمدالبصرة

بدريه لفتهصبري هادي عبدالمحسنالبصرة

سنيه لفتهوفاء فوزي مفتنالبصرة

جيتايه كحامييوشع محبس خلفالبصرة

عشيره قاسمثائر توفيق داودالبصرة

مسيره جبروضحه طعمه هويانالبصرة

سهام سلمانزين العابدين محمد رضا ياسينالبصرة

سهام عليبلقيس كاظم مجبلالبصرة

حمده جناحجميل ثامر يوسفالبصرة

ليلى منصوراحمد حمود عبيدالبصرة

ناجيه ماجدحيدر عاشور كريمالبصرة

لطيفه جاسمضياء مهدي صالحالبصرة

دجله ظاهرعلي جواد كاظمالبصرة

منى حسنحمدي صالح مهديالبصرة

ناهضه طالبمرتضى عبدالصمد موسىالبصرة

نظيره كريممحمد قاسم محسنالبصرة

ساجده عبدالرزاقحميد مجيد حميدالبصرة

مديحه سالمسجاد طارق عطيهالبصرة

فاطمه مشكانعلي جبار ابراهيمالبصرة

عفاف صادقاحمد محسن حميدالبصرة

خيريه سبتيعلي عبداللطيف مركبالبصرة

صبريه بالسمعبداالمير عبدالوهاب عباسالبصرة

نجوره عبودخيرهللا عبدعلي جبارالبصرة

حميده حميدمازن عبدالعباس مقدادالبصرة

كريمه محسناحمد صالح فائقالبصرة

حمريه طالبجاسم خليل حسينالبصرة

علكايه كريمخلف عبيد مخورالبصرة

هنوه محمدعبدالزهره جاسم محمدالبصرة

نعيمه حسينعوده عبداالمير نصيفالبصرة

ضويه جاسمعقيل كاظم عسكرالبصرة

سميره احمدابراهيم مجيد عبدهللاالبصرة



زينه عصفورحسنين سعيد نعمهالبصرة

هاجر شافيرياض ابراهيم داخلالبصرة

وسن هشامسيف فارس خلفالبصرة

سلوى محمدمحمد عبدالكريم مهديالبصرة

عيده لفتهعباس حكيم داخلالبصرة

احالم عباسعلي عبدالواحد عودهالبصرة

تركيه انكوليفائز عبدالزهره حليفيالبصرة

سهير محمدصالحمحمد رحيم عودهالبصرة

صبيحه سلمانعلي عبدهللا حسينالبصرة

صالحه هاشمفالح حسن محسنالبصرة

ساجده غانماحمد علي الزمالبصرة

ساميه مجبلجاسم رسن راضيالبصرة

ناجحه ناجياحمد هاشم الزمالبصرة

غند حسنحمزه فالح حسينالبصرة

وحيده حسونكريم عبد عباسالبصرة

عيده فاضلضرغام زكي مهديالبصرة

ورده شهيبسجاد زياره ناعمالبصرة

خيريه حمداحمد عبود رسنالبصرة

حياه ناصرحسن علي حسينالبصرة

سهام فريجهالحسن مهدي مرزوقالبصرة

سليمه يعقوباحمد حسين ابوالهيلالبصرة

خيريه محمدعصام علي حسينالبصرة

جمهوريه محمداحمد حديد سعيدالبصرة

روضه عبدالحسناحمد عساف حسينالبصرة

بدريه عبدعليخالد يونس عبدالرزاقالبصرة

نجيه رمضانمكي وحيد سلمانالبصرة

فريده عليفارس مهدي جريحالبصرة

جنان جميلحسن سلمان عبدالنبيالبصرة

زهيه ديوانعلي موات حريبالبصرة

نوال شاكرنور نزار جالبالبصرة

هيله شمخيطالب مكي حماديالبصرة



حسنه زبالههادي دينار سلمانالبصرة

سلوى مكيعقيل احمد اغاريالبصرة

راعه محسنحيدر عبداالمير جمعهالبصرة

سميره عبدعليحيدر عادل محمودالبصرة

جاسميه محمدعهود عبدالرضا حسانالبصرة

عليه محمدحيدر عزيز خضيرالبصرة

عواطف عبدالرضامؤيد عبدالرضا حسينالبصرة

عليه خزعلوليد راشد خالويالبصرة

نصره عبدغنيمه خلف عايشالبصرة

شنونه مطرودعبداالله علوان حسينالبصرة

صبريه موسىمهدي مصراع جودهالبصرة

حسنه عبدالحسينعلي مازن هاديالبصرة

سلمى حيدرمصطفى محمد فليحالبصرة

قسيمه عبدايمن عبدالساده خلوانالبصرة

سومه سالممحمد توفيق عبدالمحسنالبصرة

كامله محسنحيدر عوده جبارالبصرة

رزيقه نتيوشجعفر حسين هاونالبصرة

رسميه سلمانميثم حسن هاشمالبصرة

سميه جارهللاعماد جوده جالبالبصرة

عليه مرجانعباس بهار خريبطالبصرة

هديه فرحانحسين علي جبرالبصرة

صبيحه عباسمحمد عبدالزهره جنديلالبصرة

طرفه ناهيجبار عبيد ثانيالبصرة

مطره بريسمحيدر حسين عجمالبصرة

خديجه عليسجاد عبدعلي عبدالحسنالبصرة

سالمه شنديخالد رسن رفيشالبصرة

عائشه محمداسماعيل عبدالسالم اسماعيلالبصرة

فضيله محمدفرزدق عبدهللا محمدالبصرة

كريمه خريبطمحمد قاسم ثامرالبصرة

مريم سالمحسنين عالءالدين عبدالرحيمالبصرة

صبيحه نعيمضياء صبر سواديالبصرة



نوشه داوداحمد حميد زغيرالبصرة

مدلوله عودهاحمد عوض عبدالجليلالبصرة

فريده عبدالجباراركان اسد عبدالكاظمالبصرة

فضه حسنناظم جاسب عباسالبصرة

غيده حسينعباس عبدالحي عباسالبصرة

فاطمه عبدهللاسليم عباس طعمهالبصرة

شويله شفيقمكي لفته عليالبصرة

امل خماستغريد فرحان حافظالبصرة

غنده زهراوعبداالمير عبدالرسول محمدالبصرة

فهيمه حسانحسين عصفور عسكرالبصرة

اميره سالمحسام كاظم محمودالبصرة

جميله نحندوليد سالم حنتوشالبصرة

دنيا فالحعلي عزيز كاطعالبصرة

صايه غضبانقحطان رزاق بدنالبصرة

ليلى كاظمحميد فالح مرانالبصرة

هناء حسونحسن ياسين نجمالبصرة

صبريه بريجعماد شريف ساجتالبصرة

فاطمه كاظمعطيه عصفور حاجمالبصرة

ليلى عبدالواحدمروان جواد كاظمالبصرة

ميسون عبدهللاسيف محمد طعيمهالبصرة

حليمه جعفرمحمد حسن بندرالبصرة

هيله علوانحاتم بريت محمودالبصرة

رديفه غنتابجاسم محمد جازعالبصرة

زينب لعيبياحمد فوزي حسينالبصرة

صبحه محسنصفاء رمضان جنديالبصرة

عايده حسنوليد خالد سلطانالبصرة

زهره حالوبناهي حميد جاسمالبصرة

بدريه حميدصالح حسن حطيحطالبصرة

ساهره جبارزين العابدين حسين عبدعليالبصرة

سميره زبيديجاسم علي جاسمالبصرة

كلثوم محيسنحيدر عزيز عبدالحسينالبصرة



ليلوه حمزهستار جاسم حسانالبصرة

جميله حسونعلي محمد جنديلالبصرة

يرفو عيدانعلي مسلم عذاريالبصرة

سلوى جودههادي محمد دشرالبصرة

كريمه خلفعالء جوهر فاخرالبصرة

فخريه ناصرفاضل عباس عبدالكريمالبصرة

زهره عباسخالد دشر حسينالبصرة

شريفه سعودصبيحه علي محمدالبصرة

وفاء قاسمصفاء نوري مويردالبصرة

نجاه كريمسكينه ناصر ارحيمالبصرة

زهره صكرابراهيم محمد بدرالبصرة

خالديه حمودعباس ديوان مشكلالبصرة

مكيه محسنكاظم عبدالمهدي عليالبصرة

تقيه عليسعد عبدالرضا حيدرالبصرة

شكله داودمحمد صالح حسنالبصرة

رجاء محمدشيماء جمال راضيالبصرة

نبيهه بليحفاضل علي مطشرالبصرة

ثنوه عيالعبدهللا عوده عبدهللاالبصرة

رازقيه داودمحمد عبدهللا ابراهيمالبصرة

حبيبه عبيدحسن خميس قاسمالبصرة

هدى جميلمحمد سالم حسنالبصرة

صبيحه عباسرياض موسى عبدالكريمالبصرة

نصيره حميدمحمد زكي خضرالبصرة

هاشميه كاظمرحيم شرقي راضيالبصرة

حسنه هاشمعلي كريم عبدهللاالبصرة

ياسه عبدالجليلحسن عباس حسنالبصرة

ساره مجيدخضير عبدالساده محمودالبصرة

خديجه سعيدعباس عبدالعالي عطيهالبصرة

مصريه عباسابراهيم سامي سلمانالبصرة

سهام سبتيفاطمه حسن فالحالبصرة

فاطمه هايسمزهر عيسى ثريرالبصرة



حياه هاشممشتاق طالب رمضانالبصرة

جميله جبرتحسين لعيبي صبرالبصرة

نوره هيالعوده علوان لفتهالبصرة

امل الزمعمار عبدالستار سويدالبصرة

شفيقه جاسبحامد عبداالمير عبدهللاالبصرة

فهيمه كاطعصادق فرج بردانالبصرة

جاسبيه عليحسين عنيد وردالبصرة

حسنه سعدونحسن فارس عليالبصرة

مدارس محمدكاظم هادي مجيدالبصرة

امل قاسمستار صادق جعفرالبصرة

خاجيه غانماكرم قاسم حبيبالبصرة

عليه شنيععمر عادل غزالالبصرة

رفعه جاسماحمد ريسان صادقالبصرة

منال حميداحمد عبدالغفار احمدالبصرة

زكيه ضيدانمحمد وهيم فهدالبصرة

نضال ساميمازن علي موسىالبصرة

فخريه فلحيكريم عبدالمطلب هاشمالبصرة

كريمه عبدالقادرزهير صالح عبدالقادرالبصرة

بدريه شلطيحامد زغير سويدالبصرة

سناء ابراهيممهند محمد جاسمالبصرة

رمله جليلالمي كامل حنونالبصرة

كوثر عرنوصمديحه محمود شاكرالبصرة

كاظميه حسنعماد صالح لفتهالبصرة

سعديه فيصلرياض احمد فيصلالبصرة

محينه طاهرمنصور نجم عبدهللاالبصرة

سليمه ردادابراهيم جارح حوشانالبصرة

لميعه سلمانحسين عوده خلفالبصرة

عربيه ناصرمهدي حبيب مهديالبصرة

نوريه عبوديوسف ابراهيم يوسفالبصرة

سعاد غريبرائد امين عليالبصرة

بشرى جبارجاسم محمد سعدونالبصرة



فضيله عبدالنبييوسف عبدالشهيد حميدالبصرة

زينب ناصرمصطفى سمير عزيزالبصرة

حويه جبارمنسي عواد طعمهالبصرة

جميله خلفحسن عزيز طعمهالبصرة

رسميه هاشممجيد عبداالمير مجيدالبصرة

سهام شبلمحمد عبدالكريم عكلوالبصرة

جاسميه عودهمرتضى سالم حبيبالبصرة

قسيمه عودهحسين علي طهالبصرة

هيام سعدونحيدر علي صالحالبصرة

فاطمه شريفعالء صباح مرانالبصرة

سوسن وحيدمحمد عبدالرضا الوسالبصرة

فليحه حنتوشعبدالحسين عزيز منصورالبصرة

سندس عبدالصاحبكاظم راضي موسىالبصرة

ازهار طالبسجاد عادل خالدالبصرة

وضحه حميدمحمد ياسين ثامرالبصرة

ساجده نجمميثم حسين عليالبصرة

عوطف جبارصادق عبدالكريم نوحالبصرة

عائده مزهرمحمد جاسم هاشمالبصرة

عليه واديجاسم موات علوانالبصرة

زينب جباراحمد غيدان فرحانالبصرة

سميره عبدعليحميد فالح محسنالبصرة

سومه فالحعباس جياد عباسالبصرة

سعديه هاشممحمد حليم عليالبصرة

نجاه سالمايهاد خضير سالمالبصرة

جبريه جازعحكيم هاشم كريمالبصرة

جبريه جازعتحسين هاشم كريمالبصرة

زينب شاكرمرتضى علي توفيقالبصرة

بنيه ناصرعلي داود سلمانالبصرة

حمديه مجيدعمار مناحي كطانالبصرة

مطره موسىسعد محمد كريمالبصرة

كتبه راضيمصطفى مجيد حاجمالبصرة



حسنه يوسفحطاب زيدان حطابالبصرة

عواطف ياسرصفاء حسين عليالبصرة

فتحيه ابراهيمميثاق طالب عليالبصرة

زينب بياناحمد حسن سعودالبصرة

نديمه فنيخرمحمد منعثر زيادالبصرة

انعام عبدالزهرهمصطفى سهيل نجمالبصرة

جبيره عجيميناجي تركي طعمهالبصرة

قاهره سالمحسين عادل عليالبصرة

بشيره عبداياد كاظم صنيخالبصرة

سعديه عزيزقيس حسن زيبقالبصرة

خديجه جعفرسعيد حيدر سعيدالبصرة

صبيحه جابرسالم خلف كاظمالبصرة

سميره جاسمعدي مطشر محاربالبصرة

ناجحه محمدحسين عبدالزهره واردالبصرة

حسيبه ديوانمحمد جاسم مرانالبصرة

جميله زاملهاشم عاصي شنيطلالبصرة

وحيده طالبحيدر موسى سعدونالبصرة

رازقيه جعفرهيثم رحيم مهديالبصرة

فوزيه كاطعانور جمعه حسونالبصرة

نوريه سهمتوفيق علي شناوهالبصرة

رقيه جعفراحمد هادي كاطعالبصرة

سلوى مجيدمصطفى سلمان خضيرالبصرة

حياصه محيبسسلمان عبيد مجيسرالبصرة

فضيله شريمرتضى ظاهر مطرالبصرة

نوميه نعمهصالح عبدالحسين عباسالبصرة

كريمه غضبانسعد صدام رميلالبصرة

تحيه منهيمهدي صالح نسيمالبصرة

فاطمه عبدالحسينحسن صبيح حسنالبصرة

تاجيه عبدالزهرهمحسن عبدالساده ناهيالبصرة

وبريه عباديتحسين ضامن عليالبصرة

رازقيه احمدعماد كاظم عبدالحسينالبصرة



صفيه مهديجواد بدر عبيدالبصرة

فريده معلهعمار عبداالمام محمدالبصرة

نعيمه مفتاحرزاق باشخ لفتهالبصرة

كريمه عاصيحازم كاظم جبرالبصرة

فضيله عباساحمد شالل عبيدالبصرة

مكيه محمدحسن هادي عبدالرضاالبصرة

عليه سعيدمحمد سهم ملغوثالبصرة

ساهره صبريعماد مسلم جابرالبصرة

ضمياء محمدكرار حيدر جوادالبصرة

شبيري لفتهعلي عبيد مجافتالبصرة

شمخيه محسنعلي عامر حبابالبصرة

حليمه خضيرصباح حنون سهرالبصرة

حليمه عبدالحسينعدي جبير عبدالحسينالبصرة

سهام جاسمحبيب ابراهيم عبدالرزاقالبصرة

حمديه شنونشهاب حمد سواديالبصرة

فاطمه عليطعمه بخيت بكرالبصرة

رضيه مكطوفمحمد طارش جابرالبصرة

سميره شاكرقاسم علي هاللالبصرة

هديره كاروكعبدالرزاق خلف غانمالبصرة

شكله عبدالزهرهاسعد مجيد يوسفالبصرة

وحيده نجمصدام جميل ساجتالبصرة

نوره سعودعبدهللا علي مخيلفالبصرة

صديقه حذيهحيدر محمد عطيهالبصرة

ملكه خلفمصطفى جواد طعمهالبصرة

عدويه ناصرايمن بشير عليالبصرة

نجاه زغيرصفاء غضبان مولىالبصرة

بسهن دعيرابراهيم كاظم جاسمالبصرة

فطومه عباسثامر عباس سبهانالبصرة

فخريه بدرعلي جاسب خزعلالبصرة

حسنه شايععماد كاظم لفتهالبصرة

قبيله قاسمطه ياسين بنايالبصرة



صايه شاللجاسم حسن مرشدالبصرة

زينب جعيولحيدر عبدالسالم جاسمالبصرة

غنيه رزاقعباس هالل عبدالبصرة

نوال عليحسن جاسم كاطعالبصرة

شهد رغيفمحمد بريدي ساجتالبصرة

ليلى جاسمعصام عبدالكريم فاضلالبصرة

عسل هاشمسالم عبدالزهره راضيالبصرة

حيهن عليزهير حسين سويدالبصرة

رقيه جلوبحسن كريم عيدانالبصرة

بشرى ياسينمحمود باسم مطشرالبصرة

نضال كاطعسامي شبيب كاظمالبصرة

عليه حاجمسمير غانم لعيبيالبصرة

عاتيه حمدمخلص شنيشل بنايالبصرة

طليعه عبيدحامد جبار ساريالبصرة

حياه عبدالحسينمحمد عبود حسينالبصرة

امينه معارجزين العابدين جعفر عباديالبصرة

كامله منصورمصطفى خزعل بريالبصرة

حمديه ناصرعلي عبدالرضا محمدقاسمالبصرة

صالحه ماهودطارق عبدالحسين جاسمالبصرة

جمال حوزهعلي عبدالكريم عبدهللاالبصرة

رازقيه مجيداحمد اسماعيل عبدالزهرهالبصرة

جميله جويخالد عوده ادخيلالبصرة

سميره ابراهيمسعد محمود احمدالبصرة

بسمه خليقهعدنان مكطوف محمدالبصرة

كاظميه عبيدحسين محمد خضيرالبصرة

كاظميه عبدالحسينعزيز اسماعيل عبدهللاالبصرة

شكريه كيطانعادل حميد حواسالبصرة

حكيمه كاظمعلي مهدي عباسالبصرة

نعيمه كاظمحسن علي جلودالبصرة

حليمه مجيدعباس عبدالصاحب منصورالبصرة

زينب عبدالحسنقيصر غالب عبودالبصرة



عليه عبيدكامل موحان عجيلالبصرة

جسمه شريعهرسول بدن عانيالبصرة

عجيله نعيمهمحمد علي جباريالبصرة

قسيمه عبدالزهرهجليل ابراهيم خضيرالبصرة

دوكه حاتمشوكت رحيم حسنالبصرة

نجاه حميدستار جبار شنيتالبصرة

خالديه طاهرسالم كريم كاظمالبصرة

بدريه خضراويحسين ابراهيم عبدعليالبصرة

رحمه راضيحازم داودد سلمانالبصرة

زهيه محمدجبار حميد محمدالبصرة

امل عليفاضل سبهان خميسالبصرة

بهيه انتيشحسين عبدالحسين عباسالبصرة

امل لطيفمحمد مهدي محسنالبصرة

رسميه عبدالصمدعباس مالك عباسالبصرة

برنو عطيهحسين يوسف داودالبصرة

ناصريه عبودواصف عزيز قاسمالبصرة

سميره قاسمسامي نجيب عبدالحسينالبصرة

كريمه مجيدعلي زامل عليالبصرة

نشمه صالحعبدالكريم جادر حمزهالبصرة

سهيله مطشرعالء علي محمدالبصرة

سهيله خالدميثاق طالب مزبانالبصرة

حسينه ثاجباحمد ثجيل كاطعالبصرة

فليحه حسنعيسى جابر زيارهالبصرة

ليلى طهاسعد عبود عيسىالبصرة

كارهن علييوسف معيدي كوادالبصرة

عاتيه حمدقاسم شنيشل بنايالبصرة

نجوه عطشانعبدهللا نجم عبيدالبصرة

رشا صباححسن عبداالمير ناصرالبصرة

نجوه عبدهللاعبدالرحمن خليل حمودالبصرة

كاظميه عبدالواحدصفاء عبدالزهره هاديالبصرة

طلوبه زعالنعبدالمنعم كاظم موسىالبصرة



سليمه حنونفائز عبدالحسين هاملالبصرة

حنان بنيانعلي حسين باجيالبصرة

حليمه حميدعبدالنبي هادي عبدالنبيالبصرة

وهبيه سويداحمد محمد جاسمالبصرة

فليحه حسنحسين سهم بشارهالبصرة

دوله موسىعلي جليل حسينالبصرة

سليمه عبدالواحدعلي حسين كريمالبصرة

زهره محمدحسين درويش خضيرالبصرة

ثريه شالكههادي جوالن يعلالبصرة

نجاه غالبليث عبدالكريم خضيرالبصرة

امل عبدالرزاقماهر ايوب مهجرالبصرة

زهره محمدعلي عبدالرزاق طالعالبصرة

اخالص عبودعلي كريم ناصرالبصرة

مطره كاظمثائر علي عودهالبصرة

حميده سلطانفارس هادي حسنالبصرة

بهيه نصارفهد عطيه سرحانالبصرة

حسنه عليصادق جبار قصبالبصرة

كاظميه كاظممازن غازي عبدالحسينالبصرة

اقبال مباركعلي عبدالخالق عبدالزهرهالبصرة

جنسيه كاظمخلف قاسم كاظمالبصرة

حنه عباسكريم فالح حمدانالبصرة

كليفه جادرعلي زغيرون بكيالبصرة

انتصار حسنامجد محمد كاظمالبصرة

دخيله هليلعبدالواحد نعثول فهدالبصرة

ايمان غانمعبدالكريم عبدالقادر عبدالكريمالبصرة

نبعه مطركاحمد جاسب عبدالسادهالبصرة

جاسميه راضيمصطفى صبري جابرالبصرة

حريه احمدكرار محمدجعفر ياسينالبصرة

وبريه احمدسمير حاجم سلطانالبصرة

نعيمه سلطانعدنان عبدهللا احمدالبصرة

لميعه وارداسعد مؤيد بدرالبصرة



نجاه قاسمقصي خلف عيدانالبصرة

قادريه داودعلي كاظم جوادالبصرة

باسمه صبيحمالك ناصر فضلالبصرة

فاطمه يوسفعدنان ياسين خليلالبصرة

بهيه سلمانعلي جميل عبدالعباسالبصرة

رباب خلفعلي حسين لفتهالبصرة

حليمه نسيملمحمود شاكر مفتنالبصرة

قادريه عجماحمد عبدالنبي حسنالبصرة

زهره عبدالزهرهنعيم وادي منسيالبصرة

حسنه كريزثابت حسين علكمالبصرة

كريمه محمداحمد عوده ديوانالبصرة

سهله خلفعباس فاضل عبدالوهابالبصرة

شلتاغه مجيدعلي محمد حميديالبصرة

مظلومه سلطانعلي ثجيل مريالبصرة

احالم نعمانسجاد علي زبيقالبصرة

سميره سلمانحيدر جاسم داغرالبصرة

كريمه راضيمحمد عباس راضيالبصرة

سليمه حسنمحمد حسن خضيرالبصرة

وسته بنايوالء غازي غانمالبصرة

بدريه جلوباحمد جباري مطيلبالبصرة

حليمه جمعهمحمد شاكر مسلمالبصرة

سميره عاصيحيدر علي منشدالبصرة

ربيعه عبدالسادهجمال محمد حيدرالبصرة

زهره احمدهيثم نجم محسنالبصرة

حميده جباريحيدر عبدالواحد حديدالبصرة

زمزم كريمعلي فاضل محمدالبصرة

بدريه عبدالحسينعماد حميد محمودالبصرة

بدريه محمدحمود عبدالزهره حمودالبصرة

دعبوله فرجمحمد جبار هاشمالبصرة

خالديه غانمشيال حمد شيالالبصرة

فوزيه باقراحمد عبدمحمد حسينالبصرة



فوزيه باقرفرقان عبدمحمد حسينالبصرة

رباب عاصيعباس عبدالخالق محسنالبصرة

بهيه خليفجراح عفات طاهرالبصرة

عليه شهابمحمد امير عبدالوهابالبصرة

زكيه جدوععمار نعيم هاللالبصرة

سكنه سالمسالم زايد جويدالبصرة

زينه حطاماتعيد زبون خالويالبصرة

سعديه كاظممحمد شنشول عبودالبصرة

مجيله مشتتفهد فاخر خيرهللاالبصرة

مصيوغه محمدحسن عطيه لعيبيالبصرة

جليله بنيحسن ستار جبارالبصرة

كلثوم ناصرخليل جعفر خليلالبصرة

الفيه سلطانحيدر كاظم ناصرالبصرة

االء زريجحسين وحيد جبارالبصرة

زهره بربوتمحمد حسين حافظالبصرة

حوريه عبدعليجليل ابراهيم ايوزالبصرة

حسنه كاظمزين العابدين نعيم جريالبصرة

هاشميه محمدعصام عبدالواحد عبدالزهرهالبصرة

كاظميه مهودرمحمد كاظم خنجرالبصرة

فاطمه خريشاحمد زباله كاطعالبصرة

بطيه عويدسعد عبدهللا محمدالبصرة

طوعه حسنعلي جبار عبدالنبيالبصرة

نشميه محسنحيدر ناصر حاجمالبصرة

كريمه شويععلي عبدهللا عطشانالبصرة

عليه عبدالمحسنمحسن فاضل عباسالبصرة

عجيله صالححمزه غزاي ساريالبصرة

ماجده عبدالحميدحسن عبدالخالق حليمالبصرة

فضيله يوسفقاسم سعدون خلفالبصرة

سميره محسننبيل راضي عضبانالبصرة

جسم محسنعلي جبار بدنالبصرة

عانيه مطشرحسين حريبط نيشانالبصرة



عليه عيسىاحمد راضي شريفالبصرة

انتصار رحيممحمد حسين عليالبصرة

زينب حويتحسين حيدر غاليالبصرة

صبيحه جوادعلي راضي خلفالبصرة

سليمه لفتهعباس فاضل رمضانالبصرة

حسنه خضرمحمد شاكر جبارهالبصرة

ابرنجي غياضفالح جبار عطيهالبصرة

امريكا هربودحيدر خضير رشيدالبصرة

حسيبه جاسممنتصر وهد حميديالبصرة

حريه كريمخليل رهيف وهيبالبصرة

جسم ساجتاحمد عوده فرجالبصرة

معصومه عبدالشهيدحسين محمد ياسينالبصرة

علكايه لطيفمعين علي عبدالبصرة

حميده خلفرضا بدن ساجتالبصرة

ساهره ستارمرتضى بشير عبدالرزاقالبصرة

زهره جيجانحسين علي حسنالبصرة

منسيه سدخانسالم علوان جابرالبصرة

ساهره حسينهدير عباس كشيشالبصرة

فليحه ابراهيمجاسم محمد كاظمالبصرة

ناظميه جابرمجاهد عبدالعالي عبدالجبارالبصرة

رباب احمدعدي علي فهدالبصرة

خيزرانه حافظربيع هاشم عبدالحسنالبصرة

بشرى عودهاكرم جاسم ضيدانالبصرة

فاطمه داودعلي كاظم راضيالبصرة

سلوى عباسمحمد كريم جابرالبصرة

منوه مشكورفرحان خلف صحنالبصرة

هيفاء عبدالشهيدمهند سليم عبدالوهابالبصرة

كريمه عبدالنبيهاني عقيل عليالبصرة

صبيحه حميدسيف صادق صاحبالبصرة

خيريه عبدالرزاقعلي حسن عباديالبصرة

رجيه خلفداخل غازي يعكوبالبصرة



وجيه كاظمصافي حميد سلمانالبصرة

حميده كاظمحمزه عباس عبودالبصرة

سالي جمعهسعد غانم عودهالبصرة

طلوبه زعالنقصي كاظم موسىالبصرة

نعناعه عليسعيد علي حسنالبصرة

بدريه عبدالرسولهاشم عبدهللا حميدالبصرة

فوزيه جاسمعلي طه محمدالبصرة

يسرى حامدمهدي صالح ناصرالبصرة

صبريه حسنسجاد جميل ابراهيمالبصرة

خاتون عليعبدهللا صالح عبدهللاالبصرة

وداد حسنعلي حسن سعدالبصرة

نصره مهديعدي رمضان معتوقالبصرة

بريديه مزيعلصادق عاصي عبيدالبصرة

رضيه بعروراحمد قاسم محراثالبصرة

فضيله مكيعالء عبيد جوادالبصرة

قسيمه محمدصباح فاضل ناصرالبصرة

سلوى ياسينعالء عبدالكريم طهالبصرة

فضيله ناجيطارق علي مطشرالبصرة

ليلى جبارمحمد هادي مزعلالبصرة

منى ياسرسجاد منذر حميدالبصرة

سليمه مساعدباسم طعمه منهلالبصرة

شكريه كاظمعلي عباس كشيشالبصرة

شنه حمدانكاظم عباس جاسمالبصرة

هيفاء ضمدعلي احسان شاكرالبصرة

نجاه حموداكرم عبدالكاظم مريالبصرة

وحيده عامرمرتضى حسن عبدالرسولالبصرة

سميره صالحمحمد احمد مزيدالبصرة

هاشميه عطيهمحمد هاشم لفتهالبصرة

حسنه صبيحجالل سالم جاللالبصرة

قسيمه محمدهشام فاضل ناصرالبصرة

كريمه عليعباس فاضل بردانالبصرة



خلود احمدحسين جاسم محمدالبصرة

مطره معاركمهدي مناتي فياضالبصرة

سعدونه عطيهصالح نوري عامرالبصرة

بلقيس باهضمحمود علي عبدالسادهالبصرة

خلود احمدمحمد جاسم محمدالبصرة

نضال كاظمسيف اسعد فاضلالبصرة

زينب كاظمعلي طالب عبدالسادهالبصرة

صالحه صبيحمحمد صالح شغيدلالبصرة

ماليه خيونعبدالزهره حالوب ذيابالبصرة

فليحه هذالكرار علي خنيصرالبصرة

غند سالمفاخر عزيز كاطعالبصرة

ليلى الزمسالم مجيد خلفالبصرة

ساهره جبارحسن سالم عبدالكريمالبصرة

فاطمه عباسعزيز عبدالواحد عبدالعزيزالبصرة

نعيمه طهعدي جاسم محمدالبصرة

حصيله جالبعوده فعيل حسنالبصرة

شكريه محمودحسين محمد عبدالحسينالبصرة

حياه عبدهللاعقيل عبدعلي محسنالبصرة

حميده جيادسجاد صادق طعمهالبصرة

نوريه سدخاناحمد حسن سلمانالبصرة

جميله محمدبشرى عطيه عجيميالبصرة

فخريه رحيمهحنون سرحان خلفالبصرة

منسيه يعقوبنبيل عبدالقادر مجيدالبصرة

رفعه رحمهحيدر جاسم محمدالبصرة

شكريه وطباننائل فالح محسنالبصرة

شكريه خضيرنبيل عبدالزهره دهرالبصرة

حربيه رحيمهكاظم شاكر ماضيالبصرة

انعام جبارهند كريم جهادالبصرة

غاليه فليحاحمد سعد سلمانالبصرة

عالهن نجمجاسم محمد ابيدالبصرة

حميده هاديحسن ناصر بدايالبصرة



نجاه داغرمحمد عبدالرضا لعيبيالبصرة

جميله اسماعيلرعد سلمان هاشمالبصرة

خيريه كاظمستار محمد نصوريالبصرة

خليله ابراهيمجاسم عبدهللا جاسمالبصرة

ناجيه عليمؤيد نعمه سالمالبصرة

زهور عبدوسام هاشم كاظمالبصرة

نعيمه ساميمازن منذر خلفالبصرة

كريمه احمدوسام عادل محمودالبصرة

نهضه عبدالقادرمحمد جميل جليلالبصرة

مكيه روميعلي عبدالواحد فرجالبصرة

زهره صالحكاظم عزيز نعمهالبصرة

زكيه مهديلؤي حسين مرزوقالبصرة

كاظميه فدعمغيثان عذبي ماالهللالبصرة

رجاء قاسمعبدالكاظم رسول سواديالبصرة

يسرى جبارزينب احمد جاسبالبصرة

كاظميه صالحزين العابدين علي عبدالجليلالبصرة

ورده زاجيحمود حسين طاهرالبصرة

غند غانمماجد مزهر ثجيلالبصرة

عليه مروانمحمد عبدالحسين حمودالبصرة

كامله طاهرحسين رحيمه ماردالبصرة

هاجر بالفهد علي جاسمالبصرة

رنا نعيممرتضى رعد حجيجالبصرة

حفيظه جويسنعيم جبار زويرالبصرة

حليمه مثنىمحمد عبدالرضا عبدالسادهالبصرة

رباب حسنحسين علي جابرالبصرة

قبيله حسنناظم موسى راضيالبصرة

فطيم دردوحمحمد سكنان عليويالبصرة

نجاح ياسينحسن جميل رحمهالبصرة

صبيحه عليمسلم عبدالسيد علوانالبصرة

فاطمه ياسينحسين رياض عليالبصرة

كاظميه خضيرصفاء ناصر عودهالبصرة



فليحه جوينفاخر جبار رسنالبصرة

وحيده سلمانمثنى ذياب عبدالبصرة

هناء مكيمحمد صالح مهديالبصرة

فريحه ثامرحليم هندي عبودالبصرة

نضال ياسينحسين راضي ابراهيمالبصرة

نجاه جابرحسين عاصم حسنالبصرة

حيريه جريوحسين لطيف عبارالبصرة

قبيله عبدلحسيناحمد جعفر سلمانالبصرة

صبيحه مانعاحمد عبداالمام ياسينالبصرة

وبريه عبدالسادهضياء لفته حسينالبصرة

فائزه احمدفالح حسن عنايهالبصرة

نسيمه محمدعلي جبار سالمالبصرة

وسيله حسنعلي عقيل عليالبصرة

فاطمه كطوفحسين رحيم ناصرالبصرة

حنفيه محمدحيدر يونس محمدالبصرة

فرضيه سلمانميثم جواد عبدالكاظمالبصرة

حسنه عباسجواد كاظم هاديالبصرة

رازقيه محمدمنير جندي مزهرالبصرة

نضال سالمقيصر عبدالحسين عباسالبصرة

غاليه غالبحسن حيال ساجتالبصرة

حمديه جبارحسين عبد مطرالبصرة

زهره راضياسعد يحيى ناصرالبصرة

حنان يوسفايمن موسى حسينالبصرة

عطيه حلولعزيز كامل مسيرالبصرة

فطيم سيدانعام حميد خريبطالبصرة

نجاه قاسمحيدر جابر حميدالبصرة

بدريه ماذيعلي محيسن محمدالبصرة

بشرى خضيراسعد هاشم عاشورالبصرة

جلثم عباسصمد علي حسينالبصرة

خيريه منصوراحمد فائق مهجرالبصرة

كلثوم عليعباس خضير مونيالبصرة



شلهه ماردمجيد معله زباريالبصرة

وصف ياسينفرحان مهجر لفتهالبصرة

امل جاسمرائد عبدالحليم يعقوبالبصرة

حطري عبدالرضاقاسم عبدالحسن عاتيالبصرة

زينب جخيورعبدالرحمن حمود عذيرالبصرة

زينب محمدعلي عبدالواحد جمعهالبصرة

سكنه عليمحمد جاسم محمدالبصرة

منتهى لفتهكرار حسن منديلالبصرة

بدريه كاظمسحر غازي جبارالبصرة

فاطمه فزعامجد عبود شمخيالبصرة

جاسميه ساجتصالح جميل نجمالبصرة

بدريه حنشمقداد كريم الزمالبصرة

حتهن فضلكريم نصير حميديالبصرة

زينب عبدالهاديعزيز مكي عزيزالبصرة

عيده عبدالزهرهمروان مزهر عطيهالبصرة

غازيه طعمهعلي صبيح زغيرالبصرة

حذام عبداالمامجسام هشام عودهالبصرة

خميسه جبرناظم خلف خنفرالبصرة

تغريد حمودمنذر نعمان عبدالحميدالبصرة

حياه حسنمصطفى عبدالكريم مجيدالبصرة

صبريه عبدالهاديمحمد خضير زغيرالبصرة

ماجده عبدالحميدعلي عبدالخالق سليمالبصرة

مريم عباسعادل مهدي عبودالبصرة

نوشه حميدمحمد رمضان بالسمالبصرة

سليمه عجلاحمد محمد مختاضالبصرة

حميده صالححسين جوده مرعيالبصرة

فاطمه جيادحيدر جابر عباسالبصرة

نوره جمعهسمير ياسين حسينالبصرة

عادله عبدالواحدحيدر جاسم محمدالبصرة

كاظميه عودهسيف صباح غنيمالبصرة

ناضره محمدنجاح محمد عبدالزهرهالبصرة



نوال حسبرضا يحيى طهالبصرة

هناء حسنغيث خضر مجيدالبصرة

شميله عاشورعلي محمد جونالبصرة

صايه خفيعادل حيران فضيلالبصرة

نجوه جاسممحمود عبل اسودالبصرة

خالديه صالححيدر علي كريمالبصرة

ندوه عبودفهد فالح جبارالبصرة

زينب حيدراحمد نايف جاسمالبصرة

صبيحه خضيراحمد مظلوم عاتيالبصرة

حالوه لفتهفؤاد امين حنونالبصرة

هديه مصراعصفاء رحيم فارسالبصرة

انيسه عودهاسعد هاشم عبدالكريمالبصرة

هدوه عبدهللاوليد حسن عليالبصرة

امل عليجعفر عبدالحسن عباسالبصرة

انتصار فاضلحسين ذياب فالحالبصرة

باسمه جابرعلي حسين عليالبصرة

غاليه رحيمهاحسان جاسم محمدالبصرة

دوكه سالموليد عبدالزهره نزالالبصرة

صالحه ياسينحسين حافظ عجيميالبصرة

ورده خليلضحى اياد عبدالصمدالبصرة

شنينه حسنرضا مولى محمدالبصرة

عالهن صبيحطاهر حمزه عبدالحسينالبصرة

زهره مطيرمالك ياسين عيدانالبصرة

حسيبه عبودكاظم قاسم عبدهللاالبصرة

بدريه يوسفابراهيم عبدالكريم عبيدالبصرة

رضيه كركرحميد حري مشاريالبصرة

سليمه حسينخالد حسين زايدالبصرة

دوله محمدكريم عبيد عبدالحسنالبصرة

جواهر جوهرعامر كاظم جاسمالبصرة

هديه عبدالزهرهحسين محمود حبيبالبصرة

نجاه عبدالهاديفالح عباس حافظالبصرة



منعوته عبدالرسولمصطفى حكمت قاسمالبصرة

خديجه قاسمجاسم حمادي قاسمالبصرة

سليمه هانيحسين عادل نوميالبصرة

سلوى عزيزعادل عبدالخالق حسينالبصرة

فطيم خيونجواد كاظم عاصيالبصرة

حريه خلفمالك كاظم خريبطالبصرة

فوكهن مطلكناصر محسن مزعلالبصرة

صبيحه نعمهاحمد عباس شنتهالبصرة

بهيه مدلولناصر حمادي عبدالالبصرة

سليمه مجيدحسين ناجح سعيدالبصرة

صديقه محمداحمد صبيح جاسمالبصرة

فخريه جبارمحمد مزهر مكطوفالبصرة

قمريه جبارامير عبدهللا عودهالبصرة

ليلى خليفمحمد فيصل خالويالبصرة

دنيفه بشيرعلي سالم حمدانالبصرة

سعديه نافعرضا عذيب محبسالبصرة

بشيره منورتهاني عبدالرضا قاسمالبصرة

نظيمه حمودجهاد كاظم جريالبصرة

اسماء محمدرسول جعفر شمالالبصرة

عائده سواديحسام خلف سعدونالبصرة

هديه محمدبشار جابر داودالبصرة

سميره حسانيعباس احمد سالمالبصرة

هليله ثجيلعبدهللا دحام حريفشالبصرة

كريمه حسينامجد مردان عبدهللاالبصرة

جماله زاملعلي حسين عليالبصرة

وحيده عبدالكريممعاذ عبدالواحد حامدالبصرة

سميره منشدعبدهللا عبيد حربيالبصرة

سناء ناصرعمار فؤاد احمدالبصرة

حميده مهديسجاد قاسم حسينالبصرة

دويه جمعهعلي مجيد فالحالبصرة

عليه حسينضياء مجيد عبدالواحدالبصرة



كامله شنينحسين خيري بزونالبصرة

افتخار حسينفؤاد مدلول ياسرالبصرة

طليعه ناصرقاسم عبيد عذافهالبصرة

هديه امينماجد حميد صيوانالبصرة

كريمه منسياحمد منصور عبدهللاالبصرة

خاتون محمدمحمد ثامر احمدالبصرة

حميده عبدالكريمصالح نوري بندرالبصرة

شيماء عبدالصمدخالد وليد عبدالمنعمالبصرة

كريمه حسنفارس ماطور سويلمالبصرة

شيخه عبيدضياء عبدعلي عبدالحسينالبصرة

رحيمه كاظمحسن عبود واليالبصرة

ليله قاسمحسين ثامر عامرالبصرة

غنيده ثامرفالح حسين ثانيالبصرة

حوري عبدسعيد عبدالكاظم داودالبصرة

سليمه فالحاحمد اسماعيل بشيرالبصرة

فاطمه شريفخالد صباح مرانالبصرة

قيسيه اسماعيلحيدر خريبط داودالبصرة

كريمه جابرعدي عادل خليفهالبصرة

مهيه عادلنهاد علي عبيدالبصرة

سعديه عزيزعقيل عبدالساده جبارالبصرة

سلمه خلفوادي ناهي مشكانالبصرة

صبيحه حنتوشحمزه طه يونسالبصرة

سميره حسنمرتضى رعد شياعالبصرة

بسهن عبدالرحمنمحمد فاضل حسينالبصرة

نبيهه خلفسلمان عبدالكريم زبيلهالبصرة

لوعه سلماناسعد مهدي صالحالبصرة

نزهه يوسفحيدر كاظم عبدالسادهالبصرة

بشرى محمد شريفمهند سالم عبودالبصرة

امينه عبدعليبهاء هاني كاظمالبصرة

قنيده رسنصالح مهدي عبدالحسنالبصرة

كاظميه شريجيكرار زياره عبدالبصرة



طسمه عبيدالصادقاالمين طاهر مشهدالبصرة

عطيه مطرودسعد حمزه عباسالبصرة

سهام حسينمصطفى حسين عليالبصرة

رابحه خطارعالء حسن عطارالبصرة

صبيحه نعمهحيدر قاسم كريمالبصرة

حياه دمعانرعد مكطوف نعمهالبصرة

عوفه عبدهللاعلي يونس شنديالبصرة

سعيده خضيرمحمد خيرهللا منصورالبصرة

فريضه طلفاحمحمد موحان عوالالبصرة

حسنه رشكحسين حيدر مطشرالبصرة

ليله يعقوبكاظم قاسم داخنالبصرة

زهيه موسىعلي توفيق جبارالبصرة

نصيره سلمانعلي فريد عبودالبصرة

صدامه همامعباس عيدان داودالبصرة

زنوبه عباساحمد سوادي صادقالبصرة

خميسه هاديليث عاصي مطرالبصرة

حمديه رزاقحسين حيدر هميليالبصرة

كريمه خليلمناهل عدنان محمدالبصرة

كويتيه ثامرنزار جاسم عامرالبصرة

نصيره حسينسامي مايود رسنالبصرة

عليه عبدالرحمنشاكر محمود حميدالبصرة

قسيمه قدوريجاسم محمد نجمالبصرة

فنديه عباسعبدالفتاح حقي صادقالبصرة

امل صبيحعلي حسين محمدالبصرة

باسمه مانعحيدر صدام عبدهللاالبصرة

حتمه رسنعلي بدر حسنالبصرة

عيده خيرهللاحازم حمدان مسلمالبصرة

زينب محمدفرج طعمه عفاتالبصرة

رحمه سعيدجهاد عبدالساده مباركالبصرة

حسنه علياحمد عدنان خلفالبصرة

فوزيه مهديعقيل فرحان عبدالسادهالبصرة



بسهن منخياحمد جابر خزعلالبصرة

نتشه بنيانستار جبار جاسمالبصرة

بلده حسينعلي هاشم عنادالبصرة

خديجه عبدالحسينحيدر باسم منديلالبصرة

فوزيه نجمجنان عبدالجبار عليالبصرة

حميدع غانمسعدي خالد عباسالبصرة

هاشميه عودهسجاد عبدالباري عبودالبصرة

مصريه غضبانكاظم حاتم كاظمالبصرة

ناهده عباسمحمد جابر حمزهالبصرة

منسيه كريمفياض عويد خضيرالبصرة

اديبه عبدالواحدانس فالح فايزالبصرة

بسهن لطيفمنذر رعد جادرالبصرة

فخريه ناجيايمان محمد عبدالرزاقالبصرة

جسم سواديمديحه قاسم رسنالبصرة

امل غضبانسجاد كريم قاسمالبصرة

ساهره ابراهيمعلي مسلم لفتهالبصرة

امل جابراحمد صبيح جعفرالبصرة

نهوند كاظمكاظم لطيف عالويالبصرة

رحمه راضيمسلم داود سلمانالبصرة

زينب كاظمزين العابدين نجم عبدالعاليالبصرة

كريمه كارونعالء سالم دشرالبصرة

سعدونه صدامميسون حسين عبدالنبيالبصرة

حمديه دشرحسين احمد سعودالبصرة

هديه مصبحستار عبدالحسن سعدونالبصرة

صبحه محمداثير محمد علي موزوقالبصرة

زهره محمدزيد سالم خلفالبصرة

مطره عبدالكريمصالح بدران عيسىالبصرة

سميره عبداللطيفسالم عبداليرهب عيسىالبصرة

رباب عبداالمامحسام سامي عبدالنبيالبصرة

زهره زاملعالء صباح باديالبصرة

كريمه منعثرعماد سامي محمدالبصرة



سطريه حسينحميد نصار جبارالبصرة

اقبال خلفعبداللطيف داخل حميدالبصرة

وسيله عبدالهاديسوسن خضير حمودالبصرة

زينب وهابمحمد فؤاد خلفالبصرة

سهام ابراهيمغزوان خلف يوسفالبصرة

نزيله حاشوشرحيم شكراوي سلمانالبصرة

بوشيه غضبانسميره عبدالحسين سبهانالبصرة

فخريه حسينهيفاء صباح لطيففالبصرة

انتظار كريمهدى عبدالحسن رمضانالبصرة

مطريه ابراهيمعبدالكريم سلمان عبدالكريمالبصرة

جميله عبدالجليلاسعد عبدالرضا عبداالمامالبصرة

نجاه صبيحناجي فضل ناجيالبصرة

عطيه حافظسعيد خنجر شكبانالبصرة

قادريه طهعلي عبدالجليل عبدالواحدالبصرة

هناء ياسينعباس علي سلمانالبصرة

حليمه هاديعماد طاهر حبيبالبصرة

حليمه هاديعباس طاهر حبيبالبصرة

كامله لعيبيحيدر وارث فالحالبصرة

مصريه حسبمحمد عوده قصبالبصرة

دالل كيلوحيدر رياض مانعالبصرة

نعيمه عبيدحميد محمد داودالبصرة

فريده احمدصدام حسين عليالبصرة

ظفيره غالبمنعم صبري عبدالجليلالبصرة

جماله غاليقاسم حسين عاتيالبصرة

عنيده مرداسياسين فليح عباسالبصرة

بشرى كاظماحمد فاروق احمدالبصرة

زهره ضربوطحمزه فرج خلفالبصرة

حليمه خضيررسول كاظم ناصرالبصرة

زهره شبيبعلي عادل عبدالكريمالبصرة

ايمان عبدالعاليحسين عبدالزهره حسنالبصرة

ياسه محياحمد صالح مهديالبصرة



سعديه عبدالكريمعبدالحميد عدنان عبدالحميدالبصرة

كاظميه هاتوجمعه بدر موسىالبصرة

هيله جودهمرتضى نجم عبدهللاالبصرة

خديجه صالححسن احمد حسنالبصرة

باسمه لفتهكاظم يعقوب كاظمالبصرة

ام الزين حمديمؤيد عبدعلي عودهالبصرة

فطوم لفتهحسين محسن عليالبصرة

سليمه خزعلحسين عبدالنبي عبدالكريمالبصرة

ابتهال نجمكرار عبدالجبار عبدالزهرهالبصرة

فاطمه زويرعقيل عبدهللا كريمالبصرة

سليمه عبدالجليلجواد صالح عباسالبصرة

ساهره ناصراثير ناصر صبيحالبصرة

سميره احمدمحمد طالب يوسفالبصرة

حليمه زنادعلي ضايف عذافهالبصرة

سميره خضيرمحمد عزيز محمدالبصرة

سليمه خليلثائر عبداالمام عبدالصمدالبصرة

تايه عويدعون صالح كربولالبصرة

فائده سلمانمحمد عبدالرضا مكطوفالبصرة

عيده سلمانمرتضى غازي خليلالبصرة

حسنه عليكرار جميل هاشمالبصرة

هاشميه جاسمعلي ساده خليفهالبصرة

نجمه معيديسالم فاضل سواديالبصرة

كاظميه محسنكاظم نزار خلفالبصرة

عزيزه خزعلوسام كاظم جاسمالبصرة

نجاه قاسماثير فالح عبدالسادهالبصرة

فاطمه عبدالحسينحسين صباح عبدالبصرة

حميده جاسمسالم ربيع عباسالبصرة

نوال حسننبيل جليل خضيرالبصرة

ايمان عيديعلي صالح سبتيالبصرة

فاطمه حنتاوحسين عالء عبدالحسينالبصرة

ابتسام غازيصباح صافي فيصلالبصرة



سميره خضيرصالح نوري ناصرالبصرة

نوال فاضلحسين عبدالنبي نجمالبصرة

فرحه دغيمعماد جاسم بريالبصرة

نجاه عبدالسيدصباح حسن ساجتالبصرة

تركيه موسىاحمد عدنان عبدالواحدالبصرة

كفاح يحيىطه رحيم جاسمالبصرة

صفيه عبدالحسناحمد عبدالحسين محمدالبصرة

سندس ناصرحسن يوسف يعقوبالبصرة

عاريه كاظمحميد مشاي هذالالبصرة

اقبال جابرمحمد راضي غاليالبصرة

سومه مفتنحازم عواد وردالبصرة

رديعه عبدمحسن مطر عجيلالبصرة

غانمه ادهامصبيح فالح حسينالبصرة

حليمه عبدالواحدحيدر حسين علوانالبصرة

حربيه عبدالسادهنبيل قيصر عطاالبصرة

فوزيه هيالحسن علي الزمالبصرة

هاشميه لفتهعدنان رمضان عبدالواحدالبصرة

نوريه محسنحسام جبار عبدالبصرة

كفايه خليفهحسن محمود جبارالبصرة

عليه حسنميثم قاسم عوادالبصرة

فرحه خشانمالك حسين باشاغاالبصرة

هيله مهديمحمد جمال عبدالزهرهالبصرة

فاطمه نعيمهصالح عبدهللا مشطالبصرة

تحروبه حيراضي حسين غافلالبصرة

كميله عيسىقاسم محمد ياسينالبصرة

نظيمه خضيرسمير جعفر مسلمالبصرة

خميسه مونسجبار صالح خلفالبصرة

صبيحه نجمحسن محمد حسنالبصرة

نزهت عباسفرات عزيز مغامسالبصرة

عصريه زرزورفرحان كطامي جعازالبصرة

مجده حسينوليد عباس عبيدالبصرة



الفيه مشريحسن ذياب خضرالبصرة

رياسه مال هللاعارف ناصح سلمانالبصرة

سناء جبرجعفر عدنان خيرهللاالبصرة

شكريه هرمولحيدر قاسم سبتيالبصرة

نجيه باهضكريم سوادي صيهودالبصرة

حميده جاسمضياء حسين عبدعليالبصرة

امل قاسموسام علي لعيبيالبصرة

قسمه مشرفعلي فيصل عبدالوهابالبصرة

جاسميه عبدالكريماياد حميد نصرالبصرة

دوده جلوبحميد سبهان ريسانالبصرة

سكينه جثيررسول عبد محمدالبصرة

فليحه عباديمفيد نافع عبدالعاليالبصرة

بهيه بدرحسين غانم عبدعليالبصرة

زكيه محسنحيدر مهدي عليالبصرة

جسومه سدخانحسين عبدالساده عبلالبصرة

معاليه ثجيلعلي منحران عجيلالبصرة

فليحه حسنرحيم جابر زيارهالبصرة

غيده سالممحمد قاسم سلمانالبصرة

حدهن مهودرعبد محسن مناتيالبصرة

مطره حسنعلي حسن مطرالبصرة

شمعه قاسمجمال ماجد كاظمالبصرة

فطومه عبدالزهرهعدي عبدالصمد جابرالبصرة

سرور سالمعباس عائد عبدالعاليالبصرة

سنيه مجيدعلي طلفاح عبوديالبصرة

نعيمه سدخانعلي طالب عوادالبصرة

سميره رحمهعقيل جاسم مطرودالبصرة

كوثر ناصرعالء كاظم العيبيالبصرة

زهره ناصرعبدالستار عبدالكريم عليالبصرة

قسمه كريممحمد لفته قنديلالبصرة

سعديه مرزوكحيدر خالد حميديالبصرة

جاسميه محمدلطيف قاسم عبدالزهرهالبصرة



مصريه سعدونعصام عبد حنونالبصرة

وحيده حسنحسن جعفر حوامالبصرة

فضيله قاسمجهاد مهدي صالحالبصرة

كمره قاسمرعد حسن نامولالبصرة

رقيه موسىمصطفى ماجد كاظمالبصرة

نوال محمدسجاد حسين شامخالبصرة

فضيله ناصركرار فاضل خلفالبصرة

كريمه حافظثائر جواد كاظمالبصرة

ابتسام مجيدوجدي كريم مردانالبصرة

ايمان احمدنعيم مسلم جميلالبصرة

تقيه نعيمحيدر احمد راضيالبصرة

غنيمه جلوباحمد حمزه عباسالبصرة

سهام حريناحمد خلف خيونالبصرة

ركن جبرقاسم موحان كريزالبصرة

حوري محسنعوده عبدالرضا حسنالبصرة

رسميه حسينسالم كتاب مبيردالبصرة

زهره ياسرجواد زحيمه خضيرالبصرة

ونسه شنديعبدالحسين عاصي شنيطلالبصرة

نعيمه محاربظاهر جاسب عبودالبصرة

كريمه حسينقائد مهنا حمدالبصرة

عقيله عبداللطيفيعقوب يوسف قاسمالبصرة

كوكب فالحباسم قاسم محمدالبصرة

باسمه فنجانعلي جواد كاظمالبصرة

بدريه عليجهاد فالح حسينالبصرة

وعده راهيباسم جمعه شنيظلالبصرة

زهره خلوفياحمد يوسف حسونالبصرة

ميسون جابررافد خيون كباشيالبصرة

حسنه محمدرمضان الزم محسنالبصرة

نسيمه عليصباح عبدالزهره عبدالكاظمالبصرة

سلوى ثامرصدام ابو الهيل ناجيالبصرة

نبيه جبتراحمد عبدالرضا كريمالبصرة



زهره كريممنتظر ضعيف خلفالبصرة

فاطمه خضيرمسلم علي عبدالحسينالبصرة

صبيحه فطيسهقاسم محمد عذابالبصرة

سليمه عبدالرضاحيدر كريم غانمالبصرة

فوزيه غريبجعفر علي حسينالبصرة

عليه حسينحازم كاظم جلوبالبصرة

كتبه راضيحازم مجيد حاجمالبصرة

رداعه اكبرعدنان جاسم محمدالبصرة

ناجحه عليجواد كاظم عليالبصرة

ليلى ثامرمرتضى حسن زاملالبصرة

سليمه كاملاياد فرحان هاللالبصرة

فضيله كاظمكريم صبري بشيتالبصرة

سهام جبارباسم جبار كاظمالبصرة

ربيعه باهضجاسم عبد سلمانالبصرة

بدريه رخيصهشام جاسب ناصرالبصرة

رابعه سعدعلي زهراو عريجالبصرة

كوثر عبدالمجيدعبدهللا عبدالرزاق حمزهالبصرة

عواطف مويلعلي مراد مظلومالبصرة

كطيه رشادهاشم محمد طاهرالبصرة

لمياء عبداالميرعبود ناظم عليالبصرة

كاظميه جاسمناظم دشر شنيطلالبصرة

غصون فاضلعلي عبدالحسين لعيبيالبصرة

مليحه مطلكعلي محمد ثجيلالبصرة

سنيه فرحانمهدي عطار عليالبصرة

زهره خضيرجالل قاسم جدوعالبصرة

ناهيد كاظمعلي احمد مباركالبصرة

هيله عبدالحسينواثق طاهر محمدالبصرة

عاشوره حسنحبيب طاهر شعالنالبصرة

نجاه جبارمهدي رحيم عريبيالبصرة

ماجده نعيممحمد باقر شاكرالبصرة

نصره عبداالماممحمد ثامر عليالبصرة



حجيه جونياسماري جبار لفتهالبصرة

حياه كاظممرتضى احمد محسنالبصرة

كاظميه طاهرراضي جاسم فالحالبصرة

نعيمه عبدالحسينجليل محمد ونانالبصرة

صفيه عذافهعلي عبطان محسنالبصرة

حليمه نعمهجالل طاهر جميلالبصرة

الهام عبودوالء قيس عليالبصرة

نديمه وهيبجعفر سعد صيوانالبصرة

فاطمه عويدعالوي حسين داودالبصرة

صفيه عبدالعاليعالء فوزي كشيشالبصرة

سلوى حمهمحمد هاشم عليالبصرة

بهيه نصاراحمد عطيه سرحانالبصرة

جوديه نعيسعلي ناظم كاظمالبصرة

هاجر عويداثير نايف عودهالبصرة

مريم عزيزعلي صادق يوسفالبصرة

باسمه محسنغالب نجم عبودالبصرة

جميله مهوسعلي ليلو عباسالبصرة

غداره فزعتحسين شاكر راضيالبصرة

فطيم علوانبلوه تمناتي ماضيالبصرة

كامله كريمعلي جبر غالبالبصرة

كامله محسنكاظم طهمه مهديالبصرة

صبيحه بدنسعد خنوبه خوافالبصرة

فاطمه زايرهشام صبيح ماجدالبصرة

فوزيه عباسخالد محسن زبونالبصرة

هيله سعدسعد سلمان رشمالبصرة

زهره ابراهيمكاظم مجيد عبدالزهرهالبصرة

صبريه داغركاظم حسين جبرالبصرة

فتنه الزماحمد جاسم لفتهالبصرة

سميه عبداللطيفضياء عزيز عبدالحيالبصرة

قطاره ناصراحمد طه شريفالبصرة

حياه عليجاسم محمد ابراهيمالبصرة



ستاره جبارنزار عبدالهادي ثجيلالبصرة

سندس عبدالحميدمحمد نبيل ابراهيمالبصرة

سكنه عويدعباس زغير عليالبصرة

سومه نهارمحمد مزهر سعودالبصرة

فوزيه ثابتعمار هدام عبدالبصرة

عزيمه توفيقمامون نعمه عليالبصرة

صبريه محسنعلي سرحان محمدالبصرة

ساجده عبدالرضاعباس جاسب خزعلالبصرة

ليلو جاسمصالح مهدي عسافالبصرة

لطيفه عبدعليعباس سعيد عبدالحسينالبصرة

شوزنان غضبانعلي حسين شرهانالبصرة

نسيمه كريممحمد حسين لفتهالبصرة

جزيه حسينساجد عبد كاظمالبصرة

صباح مهديحيدر عبدالحسين عبدهللاالبصرة

ساجده حمودسجاد عبد عودهالبصرة

سلمى حبيباركان عالءالدين رجبالبصرة

شكريه صكرصفاء كريم جوادالبصرة

ظنه عبدالغنياحمد سامي جريالبصرة

نوريه عجميصباح هاشم خلفالبصرة

جميله عبدالحسننبيل عبدالكريم حسنالبصرة

هاشميه الزمعلي عبدالواحد سلمانالبصرة

كريمه خلفبهاء جوهر فاخرالبصرة

جمهوريه خضيروسام عبدالرزاق حمودالبصرة

زهوه الزممزهر طاهر حتيتهالبصرة

فريحه جونيحسن قاسم فليحالبصرة

رقيه محمداحمد مجيد حميدالبصرة

نجيه سميفاضل احمد ثجيلالبصرة

موحه جاسبريحان عبدالواحد جبارالبصرة

امل عبيدجاسم نسيم حسينالبصرة

بهيه جودهسعد ثابت مريديالبصرة

خزنه بايمعدي طارش هاديالبصرة



هاشميه كريمفرحان طاهر ملجهالبصرة

سليمه حميدكاظم جواد جبارالبصرة

نجمه عبدهللاسالم عبدالحسن حبيبالبصرة

فيلحه سميرعبدهللا جابر سرحانالبصرة

كريمه قاسممحمد خالد محمدالبصرة

حليمه قاسمفرج خصاف هاشمالبصرة

ساهره غازيقاسم عبدالنبي صالحالبصرة

صبيحه جابرلؤي جاسم محمدالبصرة

كاظميه مساعدكريم عاصي عبدالبصرة

حواطه عبدالحليمحمزه غانم نجمالبصرة

طلبه سلمانماجد عبدعلي جبارالبصرة

نظيمه واديحميدي ماجد كريمالبصرة

فاطمه عبدالنبيمسلم عبدالواحد عبدالكريمالبصرة

منيره كاظمحسين علي ياسينالبصرة

فوزيه ناجيمحمود كريم حسبالبصرة

حسنه حسنتوفيق سالم عبدعليالبصرة

شرجيه مهديناجي غازي جاسبالبصرة

اصيله سعيدكاظم جري عبودالبصرة

وفبقه شخيتعلي سعيد عطوانالبصرة

كافي خلفمحمد نعيم مكيالبصرة

عوفه عبيدحسن علي جعفرالبصرة

امنه احمدمحمد عبدالحسين فرحانالبصرة

جميله جبارحسن قاسم رضوانالبصرة

فاطمه طاهررياض مهدي محمدالبصرة

زكيه عبداياد جوده عنادالبصرة

قسيمه عبدكاظم جواد كاظمالبصرة

حسنه هاشمعالء سلمان عبيدالبصرة

صبيحه عنيدعصام فاضل مظلومالبصرة

كريمه نعيماحسان يوسف خلفالبصرة

بكيه خلفاياد عبدالسالم حنونالبصرة

وبريه لفتهعامر خلف عامرالبصرة



بلده مهديرافد يعقوب يوسفالبصرة

صالحه مهاويحسين كريم مطلكالبصرة

زاجيه جمعهماجد بدر سلمانالبصرة

رباب دايخباسم سامي عاشورالبصرة

صدامه عطيهمانع عبيد غاجيالبصرة

صبيحه عبدالجباراحسان علي غلومالبصرة

رهيه مشعانمطشر فاضل جاسمالبصرة

فضيله قادرنظير مردان عطوانالبصرة

نسيمه حسانعالء شوقي كاظمالبصرة

قمره عيسىجاسم عبد نعمهالبصرة

سليمه جونيجاسم محمد ماضيالبصرة

خاتون حبيبمهدي جاسم كريمالبصرة

سليمه كاظمعباس حسون راضيالبصرة

بشرى محسنمحمد صبار غزالالبصرة

بشرى واديعباس منصور حسنالبصرة

سعيده صبحطاهر جاسم دنيفالبصرة

خيريه شهابشراد جميل طهالبصرة

نوريه عبدالجليلحيدر حكيم ناصرالبصرة

ثنيه عجمانرعد سرحان عاشورالبصرة

تركيه عجيلحسين جالب شعيرالبصرة

عقيله ناجيمصطفى طالب يونسالبصرة

معزه فرحانحازم حجرش جيادالبصرة

صفيه جبرسالم مجيد سلمانالبصرة

نجف هاديكرار سالم عليالبصرة

شمعه مخيلفجعفر احمد درويشالبصرة

عفيفه يوسفعلي حسن جاسمالبصرة

فوزيه فزعحيدر سالم دويريالبصرة

جمهوريه عبدعليمحمود شاكر نعمهالبصرة

سندس خشانحسين فالح حسنالبصرة

امينه عبدرعد محمد جاسمالبصرة

سنيه رحمهعقيل حرز عثمانالبصرة



فاطمه مهديهاشم عبدالباري عبودالبصرة

نزهت حرداوعمار سلمان غضبانالبصرة

امل ناصرعدنان غانم حمزهالبصرة

فخريه وطانعصام عباس محسنالبصرة

بسنه رماثيحيدر خضير لعيبيالبصرة

نضال محمودحاتم كريم فاخرالبصرة

سالمه عليحنظل عبود سلطانالبصرة

رباب خليلحسن عادل عبدالكريمالبصرة

سعيده عباسماهر نجم عبدهللاالبصرة

مريم محمدفاضل صكر ابراهيمالبصرة

فخريه محمداسعد مهدي جاسمالبصرة

نجاه عملرانحيدر خليل خلفالبصرة

موضي عنادغازي فيصل منشدالبصرة

بدريه عبدالمحسنرزان ابراهيم سلمانالبصرة

جميله عبودحسين عبدالحكيم عبدالجليلالبصرة

فليحه عليوييسرى محمد مهديالبصرة

نضال عبدالعزيزرواء عبادي كريمالبصرة

زهيه عليفاضل جبار عاتيالبصرة

جميله قاسممحسن عباس طالبالبصرة

ناصريه راضياحمد معرض غضبانالبصرة

سناء فاضلمحمد رحيم حسينالبصرة

نعيمه يوسفساجد عبدالحليم عباسالبصرة

كاظميه عبدالحسينعبدهللا كاظم سكرانالبصرة

شكريه جبارسمير فليح هبيرهالبصرة

سكنه عالويعلي عبدالزهره غضبانالبصرة

رباب فالحمسلم عقيل حبيبالبصرة

وحيده هاتوجعفر طارش مطرالبصرة

شيشه عبدهللاحيدر عبدالحسن مصيلغالبصرة

ملكيه جمينحيدر جميل راضيالبصرة

سنيه عزيزجمال عبدالباري عيدانالبصرة

قبيله عليجاسم عادل احمدالبصرة



حميده داحسحداوي صالح هاديالبصرة

جبره صالحاحمد داخل عبودالبصرة

وصيه فضلجبار عبدهللا صبيحالبصرة

صبريه شاكرصفاء نجم عبدهللاالبصرة

قسيمه احمدمدحت علي كاظمالبصرة

سجته كبوسمصطفى تعبان راضيالبصرة

فاطمه جمعهقاسم حسن عبدالرزاقالبصرة

مصريه عودهعباس رحيمه جهيلالبصرة

زعيمه جاسمحسين فايز عبدالنبيالبصرة

خديجه حمزهحمزه علي حمزهالبصرة

شكريه عبدالحسينعبدالرحمن سلمان عطارالبصرة

صبيحه محمدعبدالرحمن عبدالرزاق عبدالرحمنالبصرة

شريفه رباطمسلم شريف حسونالبصرة

عليه طعمهخليل مظلوم مطرالبصرة

الراجي هاشميهمحمد كاظم جبرالبصرة

سميره حسنرحيم يوسف موسىالبصرة

كاظميه جاسمرائد محمد عبدهللاالبصرة

خميسه عبودحيدر علوان صبيحالبصرة

خديجه محمدمختار عبدالحكيم عبدالعاليالبصرة

صبيحه عودهمحمد راضي حيدرالبصرة

نجيه ابوالهيلعالء راضي معتوقالبصرة

كريمه عنيدعماد عبدالخضر عباسالبصرة

فطيم عزبسعدون جاسم خريبطالبصرة

كميله خلفمحمد حمزه عودهالبصرة

بدريه عيضلاسيل جاسم محمدالبصرة

سيناء ياسينفرح حامد جالبالبصرة

حنين سلمانمرتضى عبدهللا جابرالبصرة

فطيمه صبيححمزه علي نايفالبصرة

كريمه كاظمساهر عبدالكريم عبدالسادهالبصرة

فياظه عبودحسين علي مردانالبصرة

انسيه محمدعبدالقادر حسن خلفالبصرة



صالحه كشيشبتول علي كنيفذالبصرة

زهره محمدوليد مالح عبدهللاالبصرة

كريمه قاسمعالء هاشم محمدالبصرة

صبيحه دحامكاظم طالب سعيدالبصرة

بسهي موسىعباس عبدالجبار نعمهالبصرة

بشرى ابراهيمامير حسن فرحانالبصرة

نوال سعدعباس جابر حسنالبصرة

مطيره تعبانشريف جعفر بعاجالبصرة

زهره عزيزياسين عباس داودالبصرة

ظهريه ثامرابراهيم عوده عجيميالبصرة

حبيبه عزيزماجد حميد صبيحالبصرة

فوزيه قاسمعقيل مهنه ناصرالبصرة

تركيه عبدالرضاعبدهللا عيسى جعفرالبصرة

ملكه مهديزمن حسب عريبيالبصرة

خالديه جهادعماد عيال عبيدالبصرة

كريمه منسيعباس منصور عبدهللاالبصرة

بدريه جودهستار عبدالجبار عبدالسادهالبصرة

خيريه خضيرجاسم محمد عليالبصرة

نرجس عبودعماد مهدي صالحالبصرة

برنو كاظممجيد شاتل عبدالهاديالبصرة

حسيبه محمدصباح محسن جاسمالبصرة

حياه جاسمحيدر عاشور محمدالبصرة

لطيفه محمدمهند عبدالحميد محمدسعيدالبصرة

موزه موسىعقيل عباس محمدالبصرة

حتيمه بهيلاحمد راضي خريبطالبصرة

سعديه ياسينعقيل سالم عبدالزهرهالبصرة

نجوره عبودمكي عبدعلي جبارالبصرة

نوريه خلفناظم محيسن عثمانالبصرة

فضيله ياسيناسراء عثمان مغامسالبصرة

كاظميه سكبانحسين سعد فاضلالبصرة

عزيزه محمدباسم جبار طاهرالبصرة



نجاه كريمرافد نعيم عبدالزهرهالبصرة

فطيم تولهسعد عزيز مشحوتالبصرة

قبله فلكاحمد علي هاشمالبصرة

ربيعه فليحعباس فاضل شمالالبصرة

فاطمه احمدوسام مجيد حميدالبصرة

جليله عبدالحسنمحمد قاسم خلفالبصرة

ربيعه ياسينعدنان مكي عبدالجبارالبصرة

سميره عبداالميراثير حميد ناصحالبصرة

سهام عاشورمحمد توفيق صالحالبصرة

ساره ياقوتمعتوق عبدهللا معتوقالبصرة

تسيار هاديمسلم هاشم عبدالحسنالبصرة

سليمه حنونمهند لفته وحيدالبصرة

برنجيه جعفرباسم فاخر حامدالبصرة

نجاه صبيحخيون حسن خيونالبصرة

رسميه عباسواثق باقر عبدهللاالبصرة

كريمه عليعلي احمد حميديالبصرة

وسيله عباديابوذر عبدالحسين عباسالبصرة

مصر نعمهعلي جاسم ذيابالبصرة

جكليته جارهللاشيماء خلف جابرالبصرة

فريده كاظمصالح مهدي حسنالبصرة

انيسه خلفصباح مهدي جايدالبصرة

رداعه رسنكاظم محيسن عاتيالبصرة

فائزه غانمسليم شيخان عبودالبصرة

هاشميه معاونعبد ياسر خفيالبصرة

عيده احمدناجي عبدالرزاق داودالبصرة

خالديه حنظلعلي عبدالحسين محسنالبصرة

تركيه شبوطجليل نعر كطانالبصرة

سليمه يعقوبمحمد اسماعيل حمدالبصرة

نوفه خضيرهاشم محمد جاسمالبصرة

جميله مزهرراضي علي عبدالبصرة

رسميه عبيدحيدر عبدالرضا وهيبالبصرة



عليه عبدالحسينزيدون خلف عبدالحسينالبصرة

وفاء محمدمحمد عبدالزهره مجيدالبصرة

هناء محمودبهاء عدنان عبدهللاالبصرة

هاشميه موسىجاسم محمدعلي محمودالبصرة

فجر مجبلجاسب راشد خزعلالبصرة

نجاه عبدهللامحسن منسي عامرالبصرة

نوريه عودهاحمد مزعل خزعلالبصرة

قادريه جبيشههاشم عبد صقرالبصرة

حياه سادهاحمد زويد حسينالبصرة

طلبه عزيزوسام عادل فارسالبصرة

جواهر حمدناظم صالح محمدالبصرة

انتظار جبارعلي نعمه خضيرالبصرة

غزوه حافظحسين علي عبدالحسينالبصرة

بدريه سباهيشكريه خريبط رشكالبصرة

نعيمه شياععلي حسن كريمالبصرة

عفره سابطجبار عبود خابطالبصرة

هاشميه طعمهحسن فالح حسنالبصرة

سهام ناصرناصر كريم سالمالبصرة

حكيمه حسينحسين علي عبدالبصرة

كاظميه عبدالزهرهرفاق سالم واديالبصرة

عاشوره سالمياسر رحيم فالحالبصرة

عليه عبدالحسيناحمد مكطوف ذيابالبصرة

صفيه مكيعدنان رحيم موسىالبصرة

بخيته دمينهعباس عبد حميدالبصرة

باسمه جاسمرعد داخل حسنالبصرة

عزيزه حسينفاضل زياره كاظمالبصرة

فهم سدخانثريا جباري عطوانالبصرة

حربيه خلفكريم كاظم جبارالبصرة

خديجه خضيرحسين عبداالمام حبيبالبصرة

كاظميه عبدالحسينحسن علي احمدالبصرة

ماجده قاسمزين العابدين ناظم كاظمالبصرة



ساهره سالمفاضل مهاوي عبيدالبصرة

صباح قاسمرعد حميد جاسمالبصرة

بشرى ابوالحوسعلي نعيم صبريالبصرة

جميله حجوسيف علي عبدعليالبصرة

رضيه موسىاحمد ماجد كاظمالبصرة

مياسه زرعصادق قيصر خيرهللاالبصرة

زهره رحيممحمود جميل عبدالبصرة

ندوه كاظمحسين عبدالمهدي داخلالبصرة

حمديه جونيكاظم سبتي نسيمالبصرة

مصريه صالححمزه فرحان يوسفالبصرة

بشرى غضبانكرار نجم مطرالبصرة

ماجده سلمانحسين علي عبدهللاالبصرة

رباب ناصرخيرهللا محمدعلي كاظمالبصرة

فهيمه يوسفمحمد عاشور امويحالبصرة

هاجر مهديمنتظر عبدالغني عبدالستارالبصرة

حياه رحمهكرار احمد اشخيرالبصرة

نشميه برهانحسين علي شغيالبصرة

حسنه محمدحازم علي هاشمالبصرة

رجاء عليسجاد ناظم ثامرالبصرة

زينب ابراهيماحمد عبدالباسط عبدالصمدالبصرة

سلمى لفتهجواد كاظم لفتهالبصرة

ليلوه واليحيدر علي سعيدالبصرة

رسميه فاضلمحمد كاظم حسنالبصرة

فاطمه اليذحسام عايش كريمالبصرة

حمديه عربيدعبدالرضا عطيه جاسمالبصرة

فجر عجيلماجد حميد جاسمالبصرة

تركيه جبرعباس فاضل لفتهالبصرة

نجاه صباحقصي خلف جبارالبصرة

حياه نجمعلي عبدالكريم عليالبصرة

فتيله مروانحسن عبود كاملالبصرة

جماله شاردخالد اسعد خالدالبصرة



سليمه واديعباس سليم ريسانالبصرة

ساعديه كاطعاشرف ماجد عبدالكريمالبصرة

سمحه جوالنعمار بدر ناصرالبصرة

نوميه ماهودهاني شاكر سعدونالبصرة

زهره حمدرياض توفيق عبدالرضاالبصرة

نعيمه ياسينرعد محمد اسماعيلالبصرة

رشيكه حنونجميل غضبان صافيالبصرة

جنان حسنامجد علي عبدالزهرهالبصرة

قبيله دافرزهير عبدالرزاق محمودالبصرة

بطوشه سهيلناصر حسين نايفالبصرة

نوريه حنونمصطفى جبار مجيدالبصرة

كوثر فيصلعمار مرتضى شريفالبصرة

تاليه عباسمرتضى محمد عبدالحسنالبصرة

سليمه عبدالرحيمانور عادل عباسالبصرة

صبيحه عبودقاسم حمد سعدالبصرة

بدريه صالحوليد عبدالرزاق منصورالبصرة

تاجيه سلمانصادق جعفر ميثمالبصرة

شيماء صالححيدر خالد صالحالبصرة

وفيه مهجرثقه ناجح فالحالبصرة

نجاح دنونمرتجى حسين كيطانالبصرة

ليلى عبدهللاحيدر محسن جبرالبصرة

ناديه نبتاقبال فالح خلفالبصرة

بشرى عبدالرحمنمصطفى دايم شاللالبصرة

طرفه مصبحعلي قاسم حميدالبصرة

فاطمه ساجتنجم عبدهللا عبدالحسنالبصرة

طوعه راضياحمد عبدالرضا عليالبصرة

رقيه عبدالسادههاشم جبار مالكالبصرة

ياسه كاظمعلي محسن طارشالبصرة

زهره حطيحطعلي فارس حسينالبصرة

صبيحه عايشحسين خصاف بيدانالبصرة

ماجده كاملشكيب مرتضى كاملالبصرة



زهره عزيزسالم عباس داودالبصرة

انيسه عودهعدي هاشم عبدالكريمالبصرة

سمر جعفرنزار كاظم حبيبالبصرة

جغاسي حاتمعلي صالح حسنالبصرة

سميره عليايااد عاشور منشدالبصرة

حيهن لفتهحمد خزعل بلبولالبصرة

هديه صالحمهند مبارك زاجيالبصرة

موحه عبيدعادل محسن عذافهالبصرة

امل ناصرنبيل صالح حسنالبصرة

صبريه ياسينبهاء عبيد خلفالبصرة

ربيعه عبدالرحيممنتصر عزيز سالمالبصرة

كميله جبرخضير جبار حريجهالبصرة

بشرى ضاحيحنان ابراهيم صيهودالبصرة

اصيله مهديعبدعلي عبدهللا جاسمالبصرة

ساهره حميدحيدر ساري ثابتالبصرة

كواهن سارينجاح طعمه عبداالمامالبصرة

منى قاسموليد خالد حاتمالبصرة

نجمه عبداالمامعباس موسئ عليالبصرة

حسيبه موحانشاكر عطيه طاهرالبصرة

هديه ونانناصر داخل نصارالبصرة

هديه تركياثير شمخي جبيرالبصرة

راجحه عليصباح علي فيصلالبصرة

خالديه كاظماحمد ابراهيم هاشمالبصرة

جنان سلطانحسين علي صابرالبصرة

ليلى محسناحمد عبدالرزاق عبدالبصرة

شكريه راهيوسام عادل عباسالبصرة

خلود عبدالمجيدعلي حمود جابرالبصرة

عليه بريسمرحيم مناحي مهلهلالبصرة

رشيده خيرهللاعلي كاظم فليحالبصرة

هاشميه عبودسلمان مشكل حسينالبصرة

شرهه رحيمعبدالحسن خيرهللا كاظمالبصرة



سلوه غانمعائد صبيح هاشمالبصرة

جميله حاتمقاسم شعبان حمدالبصرة

هاجر عبدالحسينمرتضى عبدالحليم تبلالبصرة

ابتسام نجموسام محسن عبدالرسولالبصرة

سهله جواداحمد علي اسماعيلالبصرة

شنوه عيالسلمان عوده عبدهللاالبصرة

حمديه جودهفالح مهدي عودهالبصرة

فريجه محسنحسين مظلوم حمدانالبصرة

حسنه عبدحيدر مجيد حميدالبصرة

زهره ياكوتحسين فاضل عبدالقادرالبصرة

حميده عبدهللايوسف عبدالواحد عبدعليالبصرة

جواهر حنونسجاد هليل حسينالبصرة

عليه حسناياد جبار خماسالبصرة

سعاد عبدالجليلياسين ناظم ياسينالبصرة

ساريه خضيررحيم صبر فرهودالبصرة

سكينه عبدالنبيسمير عبدالنبي محمدالبصرة

هديه خلفصالح هادي علوانالبصرة

جكنامه حمدحسين علي خلفالبصرة

تقيه حسنكاظم عبد جردالبصرة

حسنه خلفراضي جبار رسنالبصرة

ثوره عبدالكريمعلي رياض مهديالبصرة

حذامه حسينحسين جعفر سلمانالبصرة

لطيفه حيدرعلي يونس عليالبصرة

اخالص مجيداحمد محمد عبدالرزاقالبصرة

ميسون محمدهاشم اسعد فالحالبصرة

نسيمه عكابكاظم كاطع جازعالبصرة

صبيحه عزيزفؤاد سلمان شافيالبصرة

مدينه محسنجواد عطيه عبدالنبيالبصرة

غانميه عبداالهاحمد عبدالقادر ديوانالبصرة

كاظميه طالبهاله صباح حتيتالبصرة

هاشميه عبدالحسينحسن طعمه دمينهالبصرة



زهره محمدعصام مردان محسنالبصرة

ناجيه عبدمحمد حسين جبارالبصرة

بديعه حميدمحمد مهدي جمعهالبصرة

زينب عباسمهدي عبدالكريم عزيزالبصرة

هيفاء شاكركاظم سلمان عليالبصرة

زهره طالبحسين قاسم محمدالبصرة

سعديه مهديعلي عبدالحسين حسنالبصرة

حكيمه غانمعلي عبدالدائم حميدالبصرة

زكيه عليستار جبار ماهودالبصرة

ناديه عبدالخالقاسعد عبدالكريم محسنالبصرة

عيده لطيفكاظم عبدالزهره حسنالبصرة

امل قاسمكفايه صبري عبيدالبصرة

كفايه البداحسان نوري فالحالبصرة

عائشه عبدالهاديسالم معيوف رمضانالبصرة

اشرف رمضانحسين قاسم كاظمالبصرة

كريمه كاطععامر جابر مشيطالبصرة

سوسن يعقوبمريم موح سرهيدالبصرة

مريم جاسمعلي غازي حمدالبصرة

ساهيه حسينعلي عبدالحسين اسماعيلالبصرة

باسمه سهرعدي محيبس رزوقيالبصرة

وحيده محسنعقيل جاسم جبرالبصرة

سنيه جريامجد سلمان حاجمالبصرة

بدريه ياسرمرتضى يعقوب يوسفالبصرة

مديره حمدفهد سلمان محاربالبصرة

رازقيه غريبسلوى عبدالسالم شاويالبصرة

باشه فرحانمالك محيل كاطعالبصرة

ثمره عليحسين ناجح نسيمالبصرة

فاطمه مشاريجواد كاظم جاسمالبصرة

فوزيه كاظمايمن عبدالزهره حبيبالبصرة

رائده رسميانور صباح بدرالبصرة

جسم جلوبحمزه خلف حميدالبصرة



عامله داخلجاسم خلف عبيدالبصرة

عليه عبدالحسنثائر خلف عبدالحسينالبصرة

سكنه جاسممحمد ماضي مهاويالبصرة

نضال عبدالواحدعباس دعبل حنوشالبصرة

جنسيه محمدشريف حميد علوانالبصرة

مكيه كطافهبهاء حسين كريمالبصرة

صفيه صالحعباس خليل هاديالبصرة

نضال عبدالحسنسامي وليد موسىالبصرة

ابتسام عبدالزهرهحسام حسين عبدالبصرة

مريم يعقوباحمد عبدالصمد خزعلالبصرة

صبيحه عمارمحمد عبدالرزاق احمدالبصرة

زهره شاكرازهر حسن حموديالبصرة

ناصريه هنديجالل توفيق بجايالبصرة

كميه برسيمملكيه عباس عورالبصرة

شهروده جابرسوادي كاظم كرمالبصرة

رمله عبدالنبيعبدالعليم محمد ياسينالبصرة

جاسميه يعقوبعلي كامل يوسفالبصرة

فطومه يوسفثابت اسماعيل ادريسالبصرة

زكيه فيصلطالب ناصر عباسالبصرة

دوله عبدالغفورهادي مهدي عليالبصرة

هيله حمزهفراس قاسم حسنالبصرة

نوريه عبدالنبياحمد عباس عبدهللاالبصرة

نجيه جمعهعبدالحسن عبداالمير طاهرالبصرة

امل خميسنجيب جواد كاظمالبصرة

ناجيه عبدالقادرمسلم سامي عبدالحسينالبصرة

عطيوه صالحستار صبار جادرالبصرة

انتصار كاظميوسف السيد عطيهالبصرة

ياسميه عودهكامل كريم صبارالبصرة

جميله رملهاني فيصل صباحالبصرة

جاسميه كزارمحمد فالح رسنالبصرة

ربحه جاسبامجد ادور نجمالبصرة



حسيبه زغيرحسين عبدعلي محيسنالبصرة

شفيقه هاشمظاهر حبيب عبدالحسينالبصرة

رسميه ثائرهشام يحيى صبيحالبصرة

زينب سلطانحسين عبدهللا حسينالبصرة

قسيمه محمدعبدالحسين فاضل ناصرالبصرة

كفاح حسنحيدر حسين عكابالبصرة

فضيله محمدعليمنتظر سامي غايبالبصرة

رحيمه فالححيدر محسن عذافهالبصرة

زهره طاهراحمد هاشم حسنالبصرة

ربيعه حسنعوده بريسم محمدالبصرة

حليمه فاضلعلي عبدالسالم فرجالبصرة

بهيه سلطانصالح عبدارزاق حاتمالبصرة

فوزيه حسنفراس علي كطيوالبصرة

بشيره خميسسالم مانع انعيمالبصرة

ماليه بعنونيعقوب هاشم لفتهالبصرة

صنعه عبدهللاحسن فالح مرزوقالبصرة

عيده صبيحعقيل جاسب عبودالبصرة

جسم محمدحسين شعبوث دوايالبصرة

حدهن موحيمحمد عبدهللا زعالنالبصرة

حكيمه نعمانسالم يوسف عبدالخضرالبصرة

كاظميه داخلحسن فالح كشيشالبصرة

فتنه جعازيوسف حسن مكطوفالبصرة

بدريه محمديعرب عبدالرضا سالمالبصرة

نسيمه عبدالرضااسعد راشد عباسالبصرة

طليعه حسيناحمد سلمان عليالبصرة

كاظميه سالمجبار عبدالكاظم عبدالجبارالبصرة

فخريه عباسعلي حسين حمزهالبصرة

ضويه عبدالحسينسامي كريم محمدالبصرة

فاطمه عودمفالح محيبس حميدالبصرة

كريمه عبدالرضاعصام جابر خلفالبصرة

سميره رحمهعصام جواد شناويالبصرة



ونسه مكيحسين حميد عباسالبصرة

حفيظه عفاتكاظم جايد ثجيلالبصرة

سعدونه نجمعلي عدنان رحيمالبصرة

صبيحه سواديمرتضى حسين نعمهالبصرة

جاسميه حسينناجي عواد طاهرالبصرة

نعمه عطيهمسلم لطيف عبدالسادهالبصرة

فليحه مطرودعباس جاسم ذربالبصرة

هناء عبدالرزاقاياد طاهر جاسمالبصرة

زهره عليمحمد جبار حسينالبصرة

هديه عليحازم عبدالزهره جبارالبصرة

لوفي الزمعلي غانم فليحالبصرة

فاطمه ثجيلعلي جالل اوغيرالبصرة

نوريه مطراحمد كاظم حماديالبصرة

فاطمه حنتوشوسام ناظم عبداالميرالبصرة

مزهوره صبرشريف ساجت مطشرالبصرة

سليمه حريزفاضل لفته عبدالواحدالبصرة

بدريه شنيورحسن علي سلمانالبصرة

عجميه غندصبيح دويج سيافالبصرة

وسيله عبدعليخيرهللا الزم عودهالبصرة

نجاه كاطعجميل عاشور محمدالبصرة

ليلى محمدعدنان حسين عبودالبصرة

هاشميه سلمانصادق بدر رشاشالبصرة

ناهضه عطيهمحمد حسن راضيالبصرة

ابتسام كرمليحسين حسن لفتهالبصرة

سلوى عباسحسين كريم جابرالبصرة

صفيه عبدالكريمعماد عفات واديالبصرة

زينب يوسفعلي جاسم جابرالبصرة

سنيه حسينعالء عبدالمنعم لعيبيالبصرة

بتهن ثابتكريم جوني بدنالبصرة

وحيده عبدعونبهاء عاشور سداويالبصرة

هيله هاشمحسين قيس بدرالبصرة



زينب عبدالكريمزين العابدين مؤيد جابرالبصرة

صبحه حسينلؤي حيدر عبدالرضاالبصرة

هناء هاديحسين عبدالواحد عبدالرسولالبصرة

نوريه طالبجميل نبيل حميدالبصرة

عزل رسنخضير بور غياضالبصرة

نوره كاظمحامد عاصي داغرالبصرة

اقبال محمدعلي هشام ثامرالبصرة

رحيمه كاظمرياض عبود واليالبصرة

فاطمه شنتهستار جبر طالبالبصرة

جزائر دخيلعلي حبيب مردانالبصرة

زايره دوهانجمعه عجيل ياسرالبصرة

طشاره حيدروسام كاطع عبدالكريمالبصرة

ليلى جاسمعلي ستار جبارالبصرة

ليلى حيدرعلي عبدالعزيز فضلالبصرة

خديجه عبدالحميدفاروق طه عبدالعزيزالبصرة

شويله عبودرحيم عويد جويدالبصرة

دوخه داودحسن بدر عيدانالبصرة

كريمه عبدالحسينحيدر جوده عبدالرضاالبصرة

جبره هاللاحمد هالل بريالبصرة

حليمه كاظمعلي غالي منشدالبصرة

نوريه كاطعاحمد عبدالنبي حزامالبصرة

بهيجه عبدالمجيدخليل ابراهيم عليالبصرة

حسنه هاشمحيدر جاسم حسينالبصرة

بسعاد كريممحمد جاسم حمدهللاالبصرة

وحيده كاظمعبدهللا خيرهللا مسيرالبصرة

شميله سفيحعلي غتر شنيتالبصرة

كريمه تركيحيدر نمر ياسينالبصرة

سعديه جبرمحمد كريم عبدالزهرهالبصرة

فرحه محمدحسين علي عذافهالبصرة

مريم نباتحسين جمعه فهدالبصرة

رازقيه عليويمحمد ساجت امهيجلالبصرة



بدريه عكالاسعد رشيد تبينهالبصرة

ايران متعبياسر عمار يسرالبصرة

خضيره جاسمسالم صالح كاظمالبصرة

بحيته مناحيغانم موازي ذعذاعالبصرة

لوله محمدجاسم هاشم سلطانالبصرة

نجاه عبدالكريمعقيل طاهر عبدالحسنالبصرة

نتوه شريحكيم عبدالزهره شاللالبصرة

منى عباديليث احمد عبيدالبصرة

كريمه عبداللطيفحسن كاظم حسنالبصرة

كريمه عثمانعمر عبدالكريم عراكالبصرة

خلود سلمانعماد انس شاكرالبصرة

نوره صليبيناصر ختالن ميسالبصرة

زهره درباشعبدعلي حمود محمدالبصرة

جبره معالاحمد ثاني دبيانالبصرة

ركن عبدالرضاسلمان عبدالرضا حسنالبصرة

ثجيله عصفورعقيل خليف محمدالبصرة

زينب رفيععلي حسين محينوالبصرة

حنونه مهوسفاضل خيكان منهلالبصرة

رحاب سريحجعفر حميد كاظمالبصرة

صالحه رويحعبدالكاظم ابخيت رهيفالبصرة

امل عبدالحسينعلي سلمان زغيرالبصرة

وحيده عبداالميراكرم محمود عبودالبصرة

مصر خلفكريم خيون عبدالنبيالبصرة

تحيه عبدعليتحسين علي برديالبصرة

هاشميه فنديمحمد هاشم شهابالبصرة

حليمه ابراهيمحيدر شاكر موسىالبصرة

مزحه حمدميثاق نجيب احمدالبصرة

كاهيه عبدالزهرهعلي خضير ناصرالبصرة

حميده عباساحمد عبدالعباس خضيرالبصرة

غيده حسنحسين صباح لفتهالبصرة

ناجحه عبدالزهرهعقيل مهدي عليالبصرة



غنوه جبرمحسن صباح حسونالبصرة

رحيمه طالبسالم سعد عبدالجليلالبصرة

كفايه عاشورصباح كريم حسينالبصرة

قسيمه عبدالكاظماياد مهدي زعيبلالبصرة

عواطف عليعدي محمد عليالبصرة

رابحه عنادنوري عكب جبرالبصرة

هاشميه عودهمحسن محمد محسنالبصرة

حدهن لطيفحيدر حمود جابرالبصرة

ساجده عاشورمحمد قاسم كريمالبصرة

اميره عفاتعلي نجم عبدهللاالبصرة

خديجه خليلاسعد محمد حسنالبصرة

كاظميه مساعدعلي عاصي عبدالبصرة

هناء عطيهمسلم هاني عبدالحسينالبصرة

نجاح عبدالصمدصفاء ناجح عبدالمعينالبصرة

تسواهن غانمناجي دمعان حواسالبصرة

هاشميه زغيرمهدي خلف ماضيالبصرة

نافعه اسماعيلعلي محمد يوسفالبصرة

نصيره داودحسين عبد اسماعيلالبصرة

نوريه عبدالنبيمحمد عباس عبدهللاالبصرة

مطره موسىيونس ثجيل حميدالبصرة

هيزه داودبدرالدين عبدالحاكم بدرالبصرة

زهيه عيالعلي ظالم رشكالبصرة

كاظميه عبدالرسولفاضل مردان محسنالبصرة

قسيمه ناصرحازم مكي جسامالبصرة

عبده حزامعلي نغميس شمخيالبصرة

نجاه ناصحزين العابدين رسول فالحالبصرة

غازيه عطوانعماد عداي ضاحيالبصرة

زكيه راضيلفته عبدالباري راضيالبصرة

نسمه سلمانقاسم محمد جيادالبصرة

انيسه حسينرمضان لفته رمضانالبصرة

حربيه عبودعبدهللا محسن موزرالبصرة



جميله محمدعلي عبدالعباس سلمانالبصرة

ليلى حسنيحيى مكي تعبانالبصرة

كاظميه محمودبهاء عبداالمير يوسفالبصرة

حميده كاظميونس غيدان فرحانالبصرة

حسيبه عبودكاظم حسين عليالبصرة

خاتون طهعادل عبدالهادي يوسفالبصرة

سكينه عيسىعالء اغنيد احريشالبصرة

افتخار مجيداسعد عبدالرحمن اسماعيلالبصرة

دخيله مهجرصادق عبداالمير خلفالبصرة

حمديه مجمانحسين علي جلوبالبصرة

فاطمه عاصيعادل طارش جبرالبصرة

رسميه حمزهمحمد سليم حميدالبصرة

عقيله جابرحسين عبدالكريم عبدالحسينالبصرة

لوكه صينخكاظم حسن عليالبصرة

عنب عليلطيف عبد دحلوسالبصرة

سنيه محمدحسنحسام حسين عبدالرضاالبصرة

حربيه كميطعلي راضي عبدالبصرة

بسته عامراحمد جاسم محمدالبصرة

صبريه مزبانحسن فرحان غيفانالبصرة

بتول حافظكاظم منحوش محمدالبصرة

حلوه زاملمهدي علك خلفالبصرة

ليلوه ابراهيممصطفى ابراهيم نعيمهالبصرة

كاظميه عبيدقيس حيدر عيدانالبصرة

هديه جاسمحسين كريم ردنالبصرة

عجيه سلمانفؤاد فالح حسنالبصرة

شكريه هاديعلي احمد نعمهالبصرة

فضيله عبدالكاظمسجاد رزاق طعمهالبصرة

ماجده حميدعلي عبدالجبار صدامالبصرة

نعناعه صدامعماد علي طالبالبصرة

سلمى سعيدبهاء عطوان جويدالبصرة

ارداعه جاسمعلي حسين عجيلالبصرة



زهره محمدسعدون عبدالزهره جساسالبصرة

حطيري عبدالرضايوسف عبدالحسن عاتيالبصرة

سمر كريممحمد عادل رحيمهالبصرة

نوال اسماعيلخالد عبدالودود يحيىالبصرة

جميله مجتبىعبود محمود عبودالبصرة

نعيمه فليحيوسف حسن جابرالبصرة

خيريه عبدالهاديعباس هاشم عبدالزهرهالبصرة

باسمه عليسمير صالح مهديالبصرة

نبيهه نوريداود سالم حسينالبصرة

نهاده حسنعادل ماجد حسينالبصرة

ليلوه حسينحبيب بكر سلمانالبصرة

ساميه عبدالرحمنمحمد جبر خلفالبصرة

سليمه ابراهيمعلي عبدالعباس مطرودالبصرة

نصره جبارهفالح صويح حسينالبصرة

ليلى عزيزفارس عبدالوهاب عبدالرزاقالبصرة

بنيه حسنعادل جاسم اسماعيلالبصرة

مريم عليعبدالرحمن عبدالكريم حميدالبصرة

شماله فالحوجيهه عبدهللا مكونالبصرة

زهره شنانميسون يوسف احمدالبصرة

اقبال جعفرعوض محسن عوضالبصرة

انيسه لفتهوليد عباس ساجتالبصرة

مها زماطكرار حميد ابراهيمالبصرة

بدريه عبدالجليلعلي ثجيل عبدالنبيالبصرة

نجوان محسنعلي احمد كريمالبصرة

سميره عبدالشهيدعبدهلل شهيد كريمالبصرة

سميره كاظمرسول عبدالحسين عليالبصرة

نضال وحيدحسن حميد قاسمالبصرة

سكنه عباسطالب كاظم محمودالبصرة

رياسه جاسمكريم ثامر حطابالبصرة

هاشميه هاشمحسن خالد نجمالبصرة

هويه ناصرعدي نوري لفتهالبصرة



سكنه عباسمحمود كاظم محمودالبصرة

امل جابراسعد حمادي عبيدالبصرة

امل خضيرعالء سعدون محمدحسينالبصرة

انيسه باقرعلي صمد موسىالبصرة

فطيم منخيعباس سلمان جريالبصرة

كوثر يعقوبمعتز عبد حبيبالبصرة

حيهن محسنخالد محيسن عبيدالبصرة

فوزيه ريسانمهند عبدالكريم هاشمالبصرة

عليه رضامصطفى مطر وطنالبصرة

كاظميه ناصرحيدر مكي مناديالبصرة

شوغه مجيلعقيل طالب زيارهالبصرة

ناظميه محمدمحمد عمران عبدالكريمالبصرة

حميديه كاظممحمد جبار غلمالبصرة

جميله موسىباسم عبدالرحيم عيسىالبصرة

حمديه قاسمحسنين رياض عبدالحليمالبصرة

امل ناصرعادل عبدالحسين كاظمالبصرة

مديحه محسنوائل رعد حميدالبصرة

رحيمه موسىمصطفى ناصح اسماعيلالبصرة

فاطمه عمارحبيب جاسم عبدالسيدالبصرة

خيريه علياحمد علي حسينالبصرة

نجاه كسارمسلم جباري طالبالبصرة

عليه حسينمحمد عبدالواحد عبدالبصرة

مدلوله جاسبصادق جعفر مزعلالبصرة

فتاه كريمرائد عبدالباري واديالبصرة

سليمه صالحعماد فالح حسنالبصرة

حسنه حجيحنون جبر جبنالبصرة

حوري عودهاحمد عباس جارهللاالبصرة

حمديه صالحكاظم جوده مريالبصرة

رضيه جبروادي عيسى مزيعلالبصرة

غزاله عبدالحسينمحمد داود سلمانالبصرة

جميله جلوبمحمد عبدهللا ناهيالبصرة



مسيره جاليحسن جبر فراجالبصرة

حسنه كاظمقاسم محمد سعيدالبصرة

طشاره حافظكاظم جلوب زيدانالبصرة

جميله جاسمعدنان عبد شايشالبصرة

سليمه احمدعبداالمير نوري هاديالبصرة

ساميه محسنعبدالحسين حمزه عباسالبصرة

مريم حسنعلي نجم عبدعليالبصرة

ساجده عيدانسمير مجيد حميدالبصرة

سهيله عبدالحسينسلمان عبدالرزاق حسينالبصرة

روسيه اسماعيلامين راضي هاشمالبصرة

ورده جاسمحسين عبداالمير حاتمالبصرة

صبيحه بدرجواد خليل كاظمالبصرة

كريمه عبدالرزاقاسراء يعقوب يوسفالبصرة

رضيه اميلدعاء عبدالحسين خضيرالبصرة

نجمه عبدهللاناظم نوري ساهيالبصرة

رضيه عليستار جبار فؤادالبصرة

فوزيه روميداود سالم كريمالبصرة

غاده غازيرضا علي كريمالبصرة

امل صبريمها محمد يعقوبالبصرة

فاطمه عبدعطيه سيالن عكرالبصرة

بهيه خضيرعلي اسماعيل عليالبصرة

احالم كاظمرافد عباس محسنالبصرة

فاطمه حليفيخوله محسن رستمالبصرة

ملكه لعيبيماجد عبدالرزاق عامرالبصرة

عليه عبدرنا كريم كويشالبصرة

خديجه حميدجابر صباح حميدالبصرة

لبيبه زبالهعباس حسين راضيالبصرة

رجوه ابراهيمثائر هاشم حميدالبصرة

سليمه جباكعمار جاسم حسينالبصرة

كاظميه حنونجنان عوض حامدالبصرة

حياه غاليسعيد سالم واديالبصرة



لميعه عبدالرزاقرضا حسن مهديالبصرة

مديحه ادياسراء عبداالمير طعمهالبصرة

رضيه جليلقاسم فارس مالكالبصرة

بثينه عيسىحيدر يونس سلمانالبصرة

بشرى خماسعلي حسين علوانالبصرة

ملكيه عبودمحمد عبدالرضا احمدالبصرة

شيله عذافهجميل طاهر محمدالبصرة

نهاد قادرحيدر خضر رحيمالبصرة

لطيفه عطيهعزيز حمود عزيزالبصرة

هيله عبدالنبيمحمد طاهر عيسىالبصرة

خالديه عودهعبدالزهره كاطع جبارالبصرة

عيله محمدعليفتاح صالح عبدالخالقالبصرة

امينه ياسينعامر نجم عدنانالبصرة

سليمه حسنيوسف زياره جبرالبصرة

عدويه عبدالكريمحسين علي محسنالبصرة

نوال عيسىحسن منذر حسينالبصرة

ساره خميسعباس مهدي عبدالكريمالبصرة

كريمه يعقوباحمد ياسر عمرانالبصرة

نجالء احمدزينالعابدين عماد ابراهيمالبصرة

بنيه جاسبوسام مطرب فيصلالبصرة

زكيه مهديفالح محسن مرزوقالبصرة

صبيحه عودهعماد جبار غركانالبصرة

عليه كاملايهاب حبيب مطرودالبصرة

رضيه حمدعباس عبدالكريم شاكرالبصرة

فهيمه حسنسمير خالد حمودالبصرة

كريمه عاصيحسين لفته فرحانالبصرة

فاطمه سالمبشاره عبداالمير بشارهالبصرة

ايمان صدامحمزه عباس عبيدالبصرة

بشرى حسينوسام عبدالحسين عليالبصرة

غلبيه عودهعلي فالح عودهالبصرة

شكريه عبودباسم محمدصالح عليالبصرة



نجوى عبدخليلي ابراهيم شفيالبصرة

صبيحه الزمزينب علي عبدالحسينالبصرة

نزهه رمضانمحمد جواد سلمانالبصرة

صبيحه محمدعبدالخالق مكطوف غانمالبصرة

ابتسام شمخيفاطمه مهدي دويلالبصرة

حسنه عبداالمامعبدهللا عدنان خلفالبصرة

انيسه جاسممنتصر عواد لفتهالبصرة

حكيمه خضيرمصطفى عبدالباقي نصرالبصرة

عنب مزبانالزم غضبان ضيدانالبصرة

مريم حسنعادل ناصر عبودالبصرة

معصومه صحوسمهدي عبدالحسين محمودالبصرة

بهيه خلفعاطف حميد سويدالبصرة

ليلى حمودمازن عبدالرزاق محمدالبصرة

ليلى كنوشحسامالدين ستار جبارالبصرة

ماليه لعيبيحسين مطلق حسينالبصرة

بشرى جلوبعلي كاظم اجبيرالبصرة

عفيفه عبدهللاحيدر عبداالمام شاكرالبصرة

حربيه شالكهحقي اسماعيل عبدالنبيالبصرة

هاشميه ياسينستار عبدالحسين عبيدالبصرة

سبته خلفحسين سامي كاظمالبصرة

زهره عزيزرعد عزيز عبدهللاالبصرة

غيده سلمانمزاحم عادل عبداالميرالبصرة

اصيله نعمهصباح محسن عبدالرحمنالبصرة

بدريه ياسينعماد نوري عودهالبصرة

تسواهن راشداسامه نجم احمدالبصرة

حظهن ناصرضياء عبدالزهره سلمانالبصرة

صبيحه عايشمحمد خصاف بيدانالبصرة

فخريه خلفهيثم عائد كعيبرالبصرة

لويله عبدالواحدمحمد جمعه شاللالبصرة

نجمه صبريحسن جمعه صافيالبصرة

غنيه حسنصالح عبداالمير خنفوسالبصرة



حياه ريسانمثنى مكلف شعالنالبصرة

ايمان عبدالقادرمؤيد عبداالمير عبدهللاالبصرة

ثنوه ناصررعد جعفر عبدهللاالبصرة

طليعه حسينعبدهللا عبدالحسين طرادالبصرة

هاشميه رسنجاسم حسن نايرالبصرة

نوال حامدمصطفى عبدالعباس ناهيالبصرة

سندس حسينزينب صادق جعفرالبصرة

امل صبيحمحمد باسم صبارالبصرة

ابتسام عبدالخالقحسين كريم شنانالبصرة

نعيمه محمدعوض جبار كاظمالبصرة

رضاته حسنعامر برزان ثامرالبصرة

كلثوم ناصرجعفر عبدالكريم محمدالبصرة

حسنه حبيبحمزه جاسم حمزهالبصرة

سعدونه جاليخالد محمد عبدعليالبصرة

جميله نعيمهعباس عوده خيرهللاالبصرة

بشرى كريمدريد عبود حسنالبصرة

نبيه عبدهللارباب كريم جاسمالبصرة

خليل قاسملطيف سعد ابراهيمالبصرة

فاطمه صالحعلي سوادي حمديالبصرة

ساره حطابمسلم جوده عيسىالبصرة

فاطمه ظاهرنوري عاشور قاسمالبصرة

نديمه طالبعباس سلمان اسماعيلالبصرة

سكنه منديلمحمد كاظم حسينالبصرة

خيريه حسنجعفر علي محسنالبصرة

نجيبه يونسجهاد عبداالمام فاضلالبصرة

رسميه عليجاسم مالك هاشمالبصرة

زكيه محسنعباس جاسم عوادالبصرة

عليه جابرعامر عبدالصاحب سالمالبصرة

صبيحه نعاسجواد كاظم محمدالبصرة

حسنه خضيرميثم ناظم ناصرالبصرة

صدامه مزعلاحمد عباس ضيدانالبصرة



جليله ابو الهيلخليل مهنه جاسمالبصرة

صبيحه جبرحسن حماده حسنالبصرة

كفايه ديريفضل حسين خشانالبصرة

كاظميه حسنكرار عبدالغفار بندرالبصرة

صبريه فاضلفيس عبدالواحد حمزهالبصرة

اردافه محمدماجد سليم سعدونالبصرة

ليلى محمدحاتم كريم بستوكالبصرة

عدويه عبدالكريممحمد علي محسنالبصرة

ترقيم خضيرعلي عيدان عبدالبصرة

خالديه عبدالرزاقحسين علي حيالالبصرة

هاجر راضيجمال يوسف عبدالصاحبالبصرة

وحيده جمعهحسين هالل هاشمالبصرة

حميده شابطايهاب عبدالرزاق عويدالبصرة

حمديه عبدحسن غريب حسنالبصرة

نوال عليواثق سالم محمدالبصرة

نداء احمدعالء حسين ابراهيمالبصرة

كريمه جربوعايمان ماجد عبدالبصرة

زهره بريسممحمد منير اسماعيلالبصرة

ورديه عبدالرضاجاسم محمد شريفالبصرة

هديه عبدالجليلحسام عبدالرزاق جبارالبصرة

سليمه حسينعلي حميد عبدالرضاالبصرة

جوريه خليلمشتاق طالب كاظمالبصرة

رباب حسنعلي قاسم محمدالبصرة

انتصار محمدحسين حبيب عودهالبصرة

حليمه عبيدحسين رزاق سالمالبصرة

ثجيله خلفطالب مجيد سلمانالبصرة

سميره طعمهعالء حامد هليونالبصرة

رسميه سالمواثق رسن مانعالبصرة

صبيحه عوفيعلي عبدالمعبود خلفالبصرة

باسمه سبهانانور سالم حذيهالبصرة

حسنه كطامياحمد حسن خليفهالبصرة



حسنه فرهودنعيم علوان محيسنالبصرة

كاظميه عباستوفيق كاظم كنيفيدالبصرة

سليمه جبرعالء فليح زعيبطالبصرة

بسهن مجبلحيدر حميد عبدالحسينالبصرة

بهيه محسنسليم عزيز حسنالبصرة

انيهه فالحمحمد جاسم محسنالبصرة

فليحه جبرعبدالرحمن حسين فارسالبصرة

نجاه عبدالجبارمخلد صالح غانمالبصرة

هناء طعمهعالء حسين صالحالبصرة

خديجه جاسمعامر محمدعلي حمزهالبصرة

ام البنين حسينحميد كريم دفارالبصرة

بشرى يوسفعلي عبدالجبار موسىالبصرة

سكنه قاسممصطفى عبدالزهره عبودالبصرة

جميله محمدقيصر عباس جبارالبصرة

حياه سبتيعلي عبدالكريم عبدالواحدالبصرة

بدريه مطشرجابر خضير عباسالبصرة

فضيله عبدالسيدلؤي مجيد عليالبصرة

مريم غضبانخزعل جاسب جارهللاالبصرة

سعيده رذيلجالل محمد عبيدالبصرة

جبره اشبيلمحمد عبد احسينالبصرة

وسيله باهضمحسن علي ارباطالبصرة

قسم سالمغانم عبداالمام مطشرالبصرة

قبيله جميلرينوس احمد شهيبالبصرة

حسنه صنيخرسول احمد مهناالبصرة

شكريه جرملرافد وصفي عبدالرزاقالبصرة

سناء غائبعلي ضياء اوحيدالبصرة

كريمه نعيثلوسام خميس صالحالبصرة

امنه عبدسجاد حسين جاسمالبصرة

كريمه هاديعبود سعد عبودالبصرة

جميله مردانعلي حسن داودالبصرة

حمريه عبدعليانتصار حسين عيادهالبصرة



مصر تعبانهادي كريم كاظمالبصرة

خميسه ارحيمناجي عبدالحسين حسانالبصرة

لوعه ثامرحميد مسلم عدنانالبصرة

بشرى قاسممهدي جواد حسنالبصرة

صبيحه حسونظاهر عوده جبارالبصرة

ناديه مهدياحمد عبدالرزاق قاسمالبصرة

كريمه مركزمهند تركي فهدالبصرة

غاليه شديدكامل حسن هديرسالبصرة

زنوبه حسينكاظم ياسر عبدالرضاالبصرة

خديجه قاسمعبدالعباس ريسان جاسمالبصرة

هاشميه الزمغسان حمود جاسمالبصرة

نجاه عليجالل عبدالحميد عبدالكريمالبصرة

مريم عيسىواثق حمدي صالحالبصرة

نضال جاسماحمد حسين جبارالبصرة

ماليه جابرسعد فاضل حسينالبصرة

وجيهه محمودغيث لفته جعازالبصرة

كميله ياسينحسين صبيح كاظمالبصرة

عالهن عواجهمرتضى حسين جباريالبصرة

زهره مهودرعلي طاهر شنيشلالبصرة

صديقه سالمهاشم يوسف غالبالبصرة

سليمه عبدهللاحيدر اسماعيل ابراهيمالبصرة

سليمه عاصيعبدهللا خلف سبتيالبصرة

سلوى خوامابراهيم حسين كاظمالبصرة

شنينه جالبسامي حسين طاهرالبصرة

كبه جبرخليل ابراهيم قاسمالبصرة

ساهره عبدالرضاسامر علي حسنالبصرة

دنيفه سالمكريم مسير ملوحالبصرة

نقيه ياسينعلي حاتم حسنالبصرة

موهيه عبدالزهرهرائد اسحاق خلفالبصرة

محيله رشيججاسب فازع ضهدالبصرة

حمده عبدالحسينناصر عبدالحسين ناصرالبصرة



حربيه خلفمازن مكي احمدالبصرة

ليلى كاظمحسين راضي ظاهرالبصرة

نجيه محسنزهراء عبداالمير علوانالبصرة

حسن عيسىجاسم فهد معيديالبصرة

جميله حطاباحمد كريم صالحالبصرة

بدريه احمدعباس علي خضيرالبصرة

كلثوم عبوداثير عبداللطيف طاهرالبصرة

نجمه عبودعلي داود سلمانالبصرة

سكنه سلمانكاظم حميد هاشمالبصرة

خيمه رزنتوفيق ناصر عبدالزهرهالبصرة

وعديه مرزوكمشتاق عبدالحر حسنالبصرة

كريمه طالبعلي سعيد عبدالعباسالبصرة

صفيه وسميماجد عبدالرزاق هليلالبصرة

مسعوده عيدانمحمد سهر جميلالبصرة

كبرى يوسفمحمد طه عباسالبصرة

موضه جبروليد رشك رحيمهالبصرة

بدريه حسينمحمد دينار حسينالبصرة

جميله حامدعادل خيرهللا حسنالبصرة

قبيله حسنعلي حسين عليالبصرة

زهره حسناحمد شبار خريبطالبصرة

ماليه فياضثائر كاظم عبدعليالبصرة

حليمه مزعلسعدهللا سوادي عبدالبصرة

حسنه عبدالسادهعلي سالم كاظمالبصرة

سميره صالححسين عبدالزهره كريمالبصرة

بدريه موسىعوده كاظم سعيدالبصرة

غلبيه عبدالرضااحمد وذاح محمدالبصرة

جبريه عباسعمار احمد حسنالبصرة

مكيه عبدالرحمانعبدالرحمان محمدصالح خليلالبصرة

حكيمه سماريكطمه عوده كاظمالبصرة

صديقه عريبيعلي حسين سلمانالبصرة

بليده سنمرتضى عبدالساده عبدالحسينالبصرة



تركيه خزعلعزيز منحر مسلطالبصرة

عواطف وريوشزكي عطيه حسنالبصرة

مره عبدالحسينعبيد حميد ادريسالبصرة

غنيه عبدالزهرهطه عبدالمطلب عبدالحميدالبصرة

هاشميه غازيمريم شهيد ناصرالبصرة

هاشميه عودهكاظم عبدالباري عبودالبصرة

اميره راضيحسن علي طالبالبصرة

مكيه عيسىكاظم شلش زغيرالبصرة

حيهن عليساجد صباح محيبسالبصرة

صبريه عبداسعد نعمه عجيلالبصرة

زهره خير هللاايمان تفاك عجرشالبصرة

سلوى محمدعبدهللا صالح مهديالبصرة

حليمه حمزهماجد صبار سلمانالبصرة

صبيحه عليعماد سلمان يعقوبالبصرة

هاشميه زعالنعلي فنجان عزيزالبصرة

هنيه محمدسجا صباح راشدالبصرة

حسنه نعمهمؤيد عباس حاتمالبصرة

ساميه عمرانعبدالمنعم صالح مهديالبصرة

كلثوم احمدصفاء يوسف لفتهالبصرة

بسنه صدامحسين كريم اسماعيلالبصرة

جميله فهدوحيد فريد ناصرالبصرة

باسمه راضيوسام صباح حسنالبصرة

زهره اسماعيلجاسم يوسف يعقوبالبصرة

كميله عبدهللاعباس محمد عبدالكريمالبصرة

فضيله عبدالنبيقاسم صادق عبداالمامالبصرة

حسيبه حمدهشام مويح كريمالبصرة

فهيمه صفنعادل جالد عويليالبصرة

جمهوريه حسينكاظم عبدهللا باتولالبصرة

حنوه خلفعلي حنون حمدانالبصرة

عجيبه حسينحسين طالب خلفالبصرة

بشرى جبارحسن يوسف عبدالواحدالبصرة



كريمه محيسنمحمد امين جبارالبصرة

رسميه محمودعلي عبدالخالق غضبانالبصرة

بيهيه خلفمنتظر حميد حبيبالبصرة

هنادي حميدوليد ابراهيم حماديالبصرة

بشرى ابراهيمعلي جواد عبودالبصرة

امنه داودرائد محمد حامدالبصرة

حليمه محسنجالل هامل ابوالهيلالبصرة

لومه كاظممحمد سلمان محمدالبصرة

نجمه عبدهللاعلي عبدالكريم هاشمالبصرة

نعيمه عبدالرضالؤي جلوب حسينالبصرة

سعيده فزيعشريف عباس دواسالبصرة

جميله طالباحمد صبري حاجمالبصرة

رسميه حميدمحمد حوني كعيدالبصرة

ناجحه ياسينمحمد نعمه تركيالبصرة

نظيره جبارنبراس كريم حيدرالبصرة

حطريه موسىناجي مجيد منصورالبصرة

ورده حسنوسام ناظم قاسمالبصرة

سليمه حسننجم عبدهللا كاظمالبصرة

جبره حسينعباس عبدالحسين عاشورالبصرة

نجاه داغرجواد عبدالرضا لعيبيالبصرة

هاشميه حسنعباس سالم شاللالبصرة

صبريه حميدجميل عبدالحافظ مجيدالبصرة

فاطمه عودهعباس فالح عبدالبصرة

زنوبه سعدعوده حميد فهدالبصرة

شريفه عيسىمحمد سنجون كشيشالبصرة

خوله حسنعباس عبدالكريم غضبانالبصرة

بنيه ناصركاظم داوود سلمانالبصرة

زينب طعمهباقر عباس رمضانالبصرة

صبريه غالبعادل خضير محسنالبصرة

رضيه هاشمحمزه عبدالمجيد قاسمالبصرة

فخريه كباشياكرم جليل شلغمالبصرة



حسنه جودهقحطان ماجد بردانالبصرة

شنينه عتويشامل محسن صابرالبصرة

ليلوه خيرهللاعقيل مناوي خضيرالبصرة

جنان جابرحمد هاشم حمدالبصرة

نجاه ريشانطالب عبدالصاحب منصورالبصرة

حسنه عبدالعاليعلي محسن عبدعليالبصرة

ياسه خضيرابراهيم عيسى مهجرالبصرة

غنيه عطوانامجد حسن عاشورالبصرة

هيله عريبيعلي عباس مهجرالبصرة

شهيده سلمانعقيل عبدالكريم صدامالبصرة

هيفاء عبدهللاحيدر حسين عليالبصرة

ايمان بدرفرحان ابنيان محمدالبصرة

مصر شوايمحمد عبدالزهره محمدالبصرة

موجات شعالنابراهيم مطشر عويدالبصرة

صبريه عبدعليحيدر عباس جاسمالبصرة

حدهن توفيقحمد كريم حميدالبصرة

رسميه عبدالرضاقاسم عبدالحسين عبيدالبصرة

سعده رحيمهفاضل عبد زغيرالبصرة

حسنه عزيزعلي صباح عزيزالبصرة

وجيده غانمنعمه جندي نزالالبصرة

قاسميه عبدهللامحمد خضير ثامرالبصرة

سعده مشتتمسلم عقيل بادعالبصرة

جاسميه قاسمحسن عبدالكريم محمدالبصرة

حسنه شايعهاشم كاظم لفتهالبصرة

حريه محسنغياض حاتم غاجيالبصرة

بدريه خميسعلي احمد عبدالنبيالبصرة

صباح صيوانمحمد حسن عبدالنبيالبصرة

نشوه عاشورلعيبي خزعل شلفاطالبصرة

سليمه عبدالكريماحمد عبد احمدالبصرة

تاجيه عبدهللااحمد غفوري صدامالبصرة

نديمه طالبغسان سلمان اسماعيلالبصرة



عاشوره فرهودعلي غانم حمدالبصرة

شكريه يعقوبمصطفى خير هللا جابرالبصرة

كوثر عبدالحافظماهر هادي يوسفالبصرة

علويه محسنعماد شبوط عبيدالبصرة

سليمه ثامرماهر كاظم عبدالبصرة

وجيده غانمزهير جندي نزالالبصرة

خياره مهاويباسم محمد كريمالبصرة

سلوى عطواناياد قاسم كحيطالبصرة

جسمه زاملطالب محمد عليالبصرة

حياه جاسباحمد محسن حسنالبصرة

نجمه حسيننصر قاسم مطيلجالبصرة

عيده احمدجالل عبدالحر جميلالبصرة

مريم حافظمزهر جاسم محمدالبصرة

رباب احمدعبدالباري غالب ضمدالبصرة

بيبي جبرخيرهللا داخل لهدالبصرة

مطره علياسعد كامل حامدالبصرة

بدريه عباسحيدر هاشم كاظمالبصرة

نزهه سلمانعلي مهدي وسافالبصرة

ابتسام عبدالحافظكرار سامي عبدالعباسالبصرة

فوزيه رسنعلي حسين جلوبالبصرة

ثنوه محمدسجاد حميد كاطعالبصرة

فخريه عباسمقداد مكي مفتنالبصرة

جمهوريه شريفيوسف فيصل عطوانالبصرة

خيريه محمداحمد جاسم حبيبالبصرة

نعيمه خلفعلي عبداللطيف محمدالبصرة

زينب مجيدعبدهللا عبدالقادر عبداللطيفالبصرة

شكريه حسنعلي عاصي عويدالبصرة

مريم طالببهجت فائز عبدالصاحبالبصرة

تاليه سلمانامجد ستار الزمالبصرة

كفايه ابراهيمحيدر رعد شمخيالبصرة

زكيه زاملفالح حسين سفيحالبصرة



امينه ياسينعادل عدنان نجمالبصرة

قسيمه هاديحسين عدنان كاظمالبصرة

كريمه رحمهعلي كاظم جمعهالبصرة

كونه هاشمعدنان جاسم محمدالبصرة

فطوم حمهماهر محمدامين عبدالحسينالبصرة

عطيه حسنرافد عطشان محسنالبصرة

عبيده حمزهمحمد وحيد خيونالبصرة

ليلوه فهدمحمد سلطان محمدالبصرة

نجاه ضيغموطيان كريم جميلالبصرة

بلقيس باهضزين العابدين علي عبدالسادهالبصرة

ايمان طالبمسير الزم عبداللطيفالبصرة

تقيه مهديمحمود عادل كاظمالبصرة

جميله اصبيحقاسم عبدالكريم حميديالبصرة

اميره جاسمبهاء حاتم عطيويالبصرة

هاشميه خالدعلي زيدان فالحالبصرة

تعبانه ابراهيمهشام منخي جبارالبصرة

كميله فاضلحامد لهمود جاسمالبصرة

سليمه رحيمحمزه عباس عبدالحمزهالبصرة

نصره عبدالكريمعلي جعفر صالحالبصرة

صبريه سلمانيوسف عبدالزهره عبدالحسينالبصرة

راجيه شجرباسم عوده غانمالبصرة

ليلى كوالنضياء لفته عليالبصرة

حنان محمدعليحيدر عبدالعظيم عبدالباريالبصرة

رسميه محمدجبار قاسم عبدهللاالبصرة

بدريه محمدميالد عبدالرضا سالمالبصرة

عواطف عليمحمد عبدالرضا حسينالبصرة

سهام محمداحمد علي كاظمالبصرة

كاظميه جاسمكاظم دشر شنيطلالبصرة

سكنه ياسرجوده خضر عباسالبصرة

ساريه ضمدعلي ياكوت ساميالبصرة

نشعه عبدالنبيمرتضى ابوالهيل جابرالبصرة



زينب لطيفعلي عبدالزهره عباسالبصرة

فخريه خيرهللاعادل بنيان جلودالبصرة

اقبال عبدالزهرهاحمد كاظم مزهرالبصرة

قسمه محمدجاسم محمد جردالبصرة

زهره لفتهساجت جاسم ساجتالبصرة

قسمه ياسرعلي محمد عبدعليالبصرة

جماله لفتهعباس هاني عبدهللاالبصرة

جيبره عجميمهند تركي طعمهالبصرة

فاطمه كاظمحسن فرحان خايسالبصرة

فخريه عبيدعلي مالح عبدالكريمالبصرة

بنيه جاسبلطيف مطرب فيصلالبصرة

نجف عبودمحمد عبيد خضيرالبصرة

فريجه كاظمحامد عجزان سلمانالبصرة

جمهوريه لفتهشاكر جليل عبودالبصرة

ناهده مطشرعلي حسن حسانالبصرة

عوفه فرجرمضان محبس مشعلالبصرة

شريفه سعدعدنان ريسان مكيالبصرة

فطوم عبدالواحداحمد عبدالحسن خلفالبصرة

وحيده يونسعالوي زيدان ناصرالبصرة

فطومه طهوليد جميل عبدالجليلالبصرة

عديمه شريعجاسم ناصر حمدالبصرة

كاظميه جبارصفاء لفته عودهالبصرة

نعيمه جباراحمد عبدهللا مطرالبصرة

نوشه زرزوراحسان صباح عبدالزهرهالبصرة

كريمه محمدعيسى علي احمدالبصرة

جتسميه محمدعوده تايه حماديالبصرة

سكنه كالصاسعد جواد كاظمالبصرة

ذوات لفتهحيدر سمير عبودالبصرة

كريمه جعفرعلي حسين عبودالبصرة

سنيه حريفشعامر موسى عودهالبصرة

نداء فارسمحمد يوسف طهالبصرة



سفيقه سكرعبدالكاظم عدنان عبدالكاظمالبصرة

فاطمه سالناكرم عبدالحسين عباديالبصرة

نجيبه حبيبمحمد قاسم عبدالحسنالبصرة

جكاره ناصراحمد موحان شنيارالبصرة

اخالص عبدالحريوسف طه سنجونالبصرة

بهيجه مهديعلي حسين مباركالبصرة

حليمه سالممرتضى محمد مانعالبصرة

ميريه كاظمطه غالب بديويالبصرة

لذه مباركعلي صالح مهديالبصرة

هيله جودهمسلم نجم عبدهللاالبصرة

صبريه عبودكاظم جبار مكطوفالبصرة

فاطمه فيصلمهند ثجيل حاتمالبصرة

نوريه هاشمعلي حميد عكلوالبصرة

كاظميه عليمنير عبدهللا جوالنالبصرة

حميده محسنامين صباح حسنالبصرة

بدريه كريشعمار صندل جامعالبصرة

وسيله لفتهمدحت صالح عبدالزهرهالبصرة

توعه جبراحمد ناصر لعيوسالبصرة

احالم مهلهلسعدون صالح عبدالحسينالبصرة

طوعه نتيشاحمد مسلم حماديالبصرة

خيريه صباحعلي نجم عباديالبصرة

كريمه عطورعلي عبدالرزاق داودالبصرة

ليلى عبدالكريمحيدر نوري عبدالزهرهالبصرة

رباب عبدالواحدعباس عبدهللا عبدالزهرهالبصرة

رطبه حسيناحمد بدن ساريالبصرة

طلبه ثامرقصي مردان كاظمالبصرة

عربيه عبدالواحدعذاب مسيج سعودالبصرة

امينه جاسماحمد جاسم اسماعيلالبصرة

ابتسام عليحسين علي عبدالرضاالبصرة

موده هاشماحمد قاسم محسنالبصرة

جوزه كريمصباح حسن عليالبصرة



ساعديه عنيدصباح عريبي كوادالبصرة

مكيه سعيدصالح فارس جودهالبصرة

حنان عبدالصمدوائل احمد ياسينالبصرة

امينه فاضلحيدر حسن فاخرالبصرة

ناجيه ريسانسالم غالي جاسمالبصرة

حمديه حسنمحمد جاسم محمدالبصرة

كميله موسىمحمد مجيد حميدالبصرة

كامله كاظمجابر سلمان عباسالبصرة

حريه حسينحيدر عبدالحسين نيروزالبصرة

فاطمه سلمانعبدالحسن ناصر محسنالبصرة

سلوى عطيهقصي حسن عليالبصرة

اميره قاسمحيدر قاسم الزمالبصرة

نجمه سعيدشهاب رمضان كريمالبصرة

زينب راشداحمد سعدون جاسمالبصرة

دوله وحيدبشير نجم عبدهللاالبصرة

ربيعه شاكرعبدهللا سعدون عبدالواحدالبصرة

رحيمه ماضيسرحان حسن محسنالبصرة

عبده عبدالكريممروان مهدي عباسالبصرة

نوريه طاهرصفاء هاشم مهديالبصرة

عاشور جباركرار هاني زيارهالبصرة

حريه كريممحمد رهيف وهيبالبصرة

ساجده خلفسامي وحيد مردانالبصرة

ورده محمدحسين شياع سالمالبصرة

سنيه ياسناجي ثجيل عبدالسادهالبصرة

نوال عبدعليماهر سالم شاكرالبصرة

جميله نعيمهقاسم عوده خيرهللاالبصرة

غنديله فنجانمهدي صبيح حواسالبصرة

كامله عجميفاضل جاسم محمدالبصرة

ملكيه ناصرعالء جبار الزمالبصرة

نجيه عبدالكريمحسين محمود عبدالقادرالبصرة

شليبه طعيمهعلي حسين لعيبيالبصرة



رازقيه عبداالمامعلي صبيح هيونالبصرة

ملكه ناصحمحمد ناجي شمخيالبصرة

هيله لعيبيرسول خماط فارسالبصرة

حميده كاظمجعفر عيدان فرحانالبصرة

سميره حسنعدي جباري لفتهالبصرة

ساعه عبدالجليلحسين صبيح حاتمالبصرة

كاظميه محمدكرار حيدر كويتالبصرة

زكيه ابراهيمعبدالنبي عبدالحسين خضرالبصرة

فخريه عبودعلي كاظم حسنالبصرة

حسبه عباسهيثم طاهر عبدالبصرة

صبيحه محمداحمد قاسم محمدالبصرة

سلوى سالماحمد عبدالمحسن مجليالبصرة

رباب محمدعواد مرتضى احمدالبصرة

رقيه داودمهدي عبود عيسىالبصرة

حسنه جيادحيدر علي خلفالبصرة

صبيحه عبدحمزه محمد كاظمالبصرة

وبريه جاسمتحسين سرحان ناجيالبصرة

نوريه جاسمعلي موسى جريالبصرة

كريمه مطلقكرار غازي دينارالبصرة

دجله حمزهمرتضى مكي كاظمالبصرة

سهام حمودعمر يوسف داودالبصرة

فاطمه عزيزحسين خالد مجيدالبصرة

حسنه سرحانمنير محمد حمدالبصرة

انتصار يعقوبعلي عبدهللا مباركالبصرة

جاسميه مهديحيدر قاسم غانمالبصرة

خالديه مغيمشعباس خشان هميمالبصرة

عذراء ثامرمحمد عبادي زاملالبصرة

عواشه طهعبدالكريم احمد محمودالبصرة

سلوى صدامكاظم جواد عبداالميرالبصرة

وبريه عبدالحسينمحمد حسن شانيالبصرة

جاسميه محمدحاتم سليم زاملالبصرة



سلسبيل حمودعلي عبدالحسين فاضلالبصرة

سليمه عيالرسول منصور ماهودالبصرة

نعمه خاجيمحمد راضي شبرمالبصرة

نزوه جاسمناظم لفته صالحالبصرة

خالديه كريمفاطمه راضي انعيمهالبصرة

حنونه مهوسمحمد خيكان منهلالبصرة

عجيبه لفتهعباس عذاب حيالالبصرة

كتبه مهديكريم موسى ناجيالبصرة

صفيه خلفعلي عصري هلبتالبصرة

عفره حمداننجاه عوده عليالبصرة

نجمه عبوديمسلم سالم جارهللاالبصرة

زهيه عبدهللاحمد حبيب عبدالحسنالبصرة

معصومه حسينعلي طارش عبودالبصرة

جاسميه خزعلعباس عبدهلل عبدالكريمالبصرة

طوعه عبدالواحدكرار ناصر عبدالكريمالبصرة

ابتسام عبدالعزيزعلي عبدالكريم قاسمالبصرة

شيله حسنكاظم حسين ثابتالبصرة

فضيله عبدالرضااثير محسن مسعدالبصرة

ليلى صالححميد ابراهيم حسنالبصرة

حسيبه حطابعمار نبيل عبدالستارالبصرة

طليعه جليفحمزه عباس هليهلالبصرة

لميعه مفتاحمنتظر كريم زيارهالبصرة

جليله وحيدمحمود شاكر الزمالبصرة

امنه حميدسيف محمد سعيدالبصرة

سليمه غليماحمد ابراهيم بدنالبصرة

وحيده حسيناحمد جاسم خشينالبصرة

وحيده هاتومحمد طارش مطرالبصرة

جاسميه لعيبيمخلد فرحان عبدالرضاالبصرة

صفيه مشايهاني شاكر سكرالبصرة

سواريه عبدعادل جالب كريديالبصرة

شكريه حسينوسام جاسم محمدالبصرة



قيسيه زايدعقيل صكر كاظمالبصرة

كامله محمدعبدالزهره عبدالعباس بنيانالبصرة

اسعيده حسيندالل كاظم جاملالبصرة

سليمه شبيبوسام عماد صبريالبصرة

حسنه عليريسان هاشم محمدالبصرة

فاطمه سعيدفالح مالح شكندحالبصرة

جبره ساهياياد علي احمدالبصرة

فخريه حميدمحمد خلف ضيدانالبصرة

نبضه شريجيداود سلمان محسنالبصرة

مجيده عيدانمازن رمضان حمدالبصرة

نجيه حمدوليد عدنان هميمالبصرة

سعاد نعمانعماد مجيد سلمانالبصرة

سعاد عبدالحسينعلي جبار زغيرالبصرة

سنيه شريفضياء عبدالواحد عريبيالبصرة

زهره محمداحمد سالم حميدالبصرة

سليمه واديعباس حمدي عباسالبصرة

سالمه جونيحيدر رياض عبدالحسينالبصرة

شفيقه كحيطمقداد قاسم محمدالبصرة

زهره عبدالواحدعلي كاظم نهيرالبصرة

بدريه فليححسين حميد رهيجالبصرة

موحه طعيمهنجم عبدهللا محسنالبصرة

مطره عبدالحسنحميد خلف عليالبصرة

سعاد ابراهيممحمد فاضل بريسمالبصرة

رسميه فنجانحيدر طعمه عليويالبصرة

عصريه عبدعليعلي عبدالمحسن جليلالبصرة

مريم ايوبزيدون ناصر عبدالحميدالبصرة

فضيله ضايفطالب عبد داودالبصرة

بشيره قاسمصفاء عباس حسينالبصرة

قمريه عبدعليامينه عبدالغني سعيدالبصرة

هالله شيحانصالح عبد هزلالبصرة

مريم محمدعمار قاسم حسينالبصرة



رباب محمدمحمد رحيم حاتمالبصرة

ليلى حسنحسن فاخر ناصرالبصرة

حكيمه ابرهيممحمد صباح محمدالبصرة

فهميه مالكرياض فوزي غالبالبصرة

صبيحه عبدالجليلسالم جاسم سلمانالبصرة

زهره جمعههبه قاسم صاحبالبصرة

امرهللا محمدمناضل خليل حدادالبصرة

فخريه شاغمحمد ريسان عبدالرضاالبصرة

عيده حيدرماهر علي حسينالبصرة

ساريه جاسمعبدهللا عبيد حماديالبصرة

فرحه عبدالحسينوميض لفته عبدهللاالبصرة

حسنه عليداود سلمان حطابالبصرة

سكنه محمودنجم عبدالزهره كاظمالبصرة

عذاره مفتنماجد قاسم رحيمهالبصرة

فائزه احمدامينه مازن عبداالميرالبصرة

قبيله كاظمحيدر خلف هنيديالبصرة

حميده خيريياسين عزيز عبدالجليلالبصرة

بهيه صدامعلي حسين كاظمالبصرة

نعيمه جاسمعالء محسن عبدالرزاقالبصرة

نوريه عبدالحسينمضر حاكم عبدالمنعمالبصرة

غيده منصورمصطفى محسن فالحالبصرة

عيده رحيممحمد علي نتيشالبصرة

بدريه نحاشجبار عوده عبدالبصرة

نعيمه عناديوسف خميس يوسفالبصرة

جويه طعمهجاسم باني نعمهالبصرة

عقيله حسينوليد فوزي يوسفالبصرة

نعيمه راضيحوراء قاسم محسنالبصرة

سميره جبرحسين سليم حسينالبصرة

ايمان احمدحسين الزم ريشانالبصرة

جليعه معيودقاسم حمد محسنالبصرة

فيهن هاشمعلي ابراهيم عبدالستارالبصرة



خديجه جاسمعبداللطيف محمدعلي حمزهالبصرة

نوريه هاشمنبيل نعمه جبارالبصرة

امل فهدمحمود زويد ضهدالبصرة

نضال حسنعلي نزار احمدالبصرة

حمده جاسمفوزي لفته عليالبصرة

بوريه جريجواد كاظم كاملالبصرة

سهيله جابرمروان غانم جابرالبصرة

فهيمه فهيمههاشم عبدعلي جاسمالبصرة

كلثوم عليسلمان خضير مونيالبصرة

نعيمه عليسعد فاضل احمدالبصرة

ربيعه عبدالرحمنصباح محسن صالحالبصرة

مديحه هاشماياد صبيح صاخيالبصرة

لوله باشخسالم محمد جاسمالبصرة

عوفه حنظلسمير عجمي خضرالبصرة

امينه غلومشهاب احمد جاسمالبصرة

زنوبه لفتهنورس عادل عليالبصرة

ليلى عليامجد عبدالرضا جاسمالبصرة

بشرى احمدايمن محمد لفتهالبصرة

حمديه كظاميجالل حويل خزارالبصرة

مصريه عبدالنبيحسن عزيز عبدعليالبصرة

صبريه منسيحسين جري خضيرالبصرة

بدريه عبدالحسينصبيح محمد عليالبصرة

فاطمه غازيانوار هاني مريعيالبصرة

رسميه سلمانجاسم محمد عريبيالبصرة

نوريه محمدشذى كاظم مهلهلالبصرة

نهايه لعيبيعلي عباس كطافهالبصرة

شكريه حماديفاضل عويد يوسفالبصرة

امل جبارمصطفى ماجد عبدالزهرهالبصرة

عليه حسينمحمد ياسين شنديالبصرة

نجمه عبدهللاعبدالرضا محمد الزمالبصرة

عليه عبدعلي غالي خلفالبصرة



ليلى جابراحمد عبدالحسن عبودالبصرة

مريم راضيماجد قاسم محمدالبصرة

فوزيه باهضفراس محيسن عبدالزهرهالبصرة

خالديه ياسينعباس عبدالرضا حريجهالبصرة

نجمه عبدالصاحبرضا شهاب احمدالبصرة

هناء صبيحعقيل محمد ثامرالبصرة

نوال حسنعلي حسين جنامالبصرة

سميره شنيفعلي حسن كاظمالبصرة

ليله عليعالوي ترف حمدالبصرة

احالم عبدالرحمنزيدون امين عبدهللاالبصرة

فخريه حمدمازن جاسم محمدالبصرة

نوريه اسماعيلعلي جواد كاظمالبصرة

بدريه دهاممرتضى لفته سالمالبصرة

ربيعه شرهانكريم عبدالساده عباس,البصرة

امتحان صالححمزه يحيى جازعالبصرة

خيريه عبدالعباسابراهيم خليل قاسمالبصرة

مدلوله جبرصباح عبدالحسن غالبالبصرة

حوريه حسينسجاد صبري حميدالبصرة

فاطمه هاشممصطفى عبيد ساريالبصرة

سهام غانمموسى محمد عبدهللاالبصرة

بدريه راضيحسين عبدالكريم رحيمهالبصرة

نظيمه حسنعلياء عبداالمير عليالبصرة

جواهر عليعباس عبدالرزاق احمدالبصرة

نضال حلبوصاحمد صاحب عبدالمولىالبصرة

صبريه جليلسامي عبدالرزاق كاظمالبصرة

شفيقه سيفكريم عبيد سالمالبصرة

زهره كاظمجبار عبدالحسين بالسمالبصرة

احالم فاضلعالء عباس طالبالبصرة

ماسيره عبداالميرليث موحان بالسمالبصرة

عيده عبدالرسولاحمد ابراهيم مجيدالبصرة

بتول كاظمحسن خليل ابراهيمالبصرة



فاطمه عبدالزهرهنجم عبدهللا حريجهالبصرة

هيله خضيرمحمد الزم محمدالبصرة

حجله جاسممسلم بنون غانمالبصرة

جاسميه كريممصطفى ريسان سعدونالبصرة

زكيه خضيريجاسم سعيد سالمالبصرة

جباره ضيدانحمدي حميد زعيلالبصرة

رقيه عنايهسعيد محسن جعفرالبصرة

حديجه حضيراحمد حسين شياعالبصرة

زهره عبدالحسينكريم محيسن كاظمالبصرة

هديه عبدالجليلاحمد عبدالرزاق جبارالبصرة

ساجده عبدالقادرمحمد ماجد عبدالزهرهالبصرة

سعاد نعيمجبار سعد ارحيمهالبصرة

حمديه راضيعلي كاظم عبدالبصرة

رسميه ايوبحسين حمزه عباسالبصرة

انتضار جبارمصطفى نعمه خضيرالبصرة

نوره يعقوبمهند معتوق جاسمالبصرة

خميسه سواديعبدهللا نجم سواديالبصرة

سلوى عبدالصمدليث ناظم حسينالبصرة

كميله صكبانعلي ساهي شبيورالبصرة

انتصار رزاقخضر اكرم حسينالبصرة

كريمه خليللؤي خريبط شبرالبصرة

شكريه فهدصالح حمود حمدالبصرة

رجيبه عليعوده جليل حدادالبصرة

قضيله محمدحيدر حسين عليالبصرة

ملكيه خلفاياد خيري عبدالبصرة

سناء عبودصالح عارف ناصحالبصرة

فيهن عطيهاسعد قاسم جابرالبصرة

ساميه دهيسعماد عبدالزهره شخيرالبصرة

حوراء رمضانماجد حكيم داودالبصرة

صبيحه لفتهوسام خماس طعمهالبصرة

سليمه احمدعيسى عبدالمجيد عيسىالبصرة



حسنه لفتهعلي الزم مشكلالبصرة

فاطمه سبتيمصطفى سالم عباسالبصرة

يسرى كريمخالد عبدالكريم جاسمالبصرة

فاطمه مهديعالء عبدالحسني غامسالبصرة

هناء عيسىيوسف عبدالصمد يوسفالبصرة

خلود عبدالمجيدسلوان فاضل حسينالبصرة

عائده عباسمحمد عون عليالبصرة

جبريه نعمهحسن عباس عيسىالبصرة

ورده جاملفالح عبدالزهره جعفرالبصرة

زهره حسنعقيل رزاق عبدالسادهالبصرة

حكيمه طعمهعدي ماجد عامرالبصرة

سميره لفتهعالء عبدالرضا طليعالبصرة

سعاد عبدالجليلفراس ناظم ياسينالبصرة

بدريه جالباحمد شاكر ثجيلالبصرة

خيريه جويداحمد عبدعلي جابرالبصرة

ميثاق جمعهحسين علي محسنالبصرة

جسم ساجتماجد عوده فرجالبصرة

حتميه بهيدلهادي راضي خريبطالبصرة

صبريه عبيدعمار ثجيل جابرالبصرة

فوزيه كاظممحمود حسن محمودالبصرة

بهيه راضيسالم صدام سلطانالبصرة

شكريه راضيمحمد شمخي فياضالبصرة

سعيده نبيتاحمد سالم عبدالبصرة

حسنه علياحمد عبدالرحمن سلطانالبصرة

كريمه صادقوالء وليد سالمالبصرة

منال لفتهاحمد مرتضى فرهودالبصرة

راجحه مهدياحمد اقدام عبدهللاالبصرة

نبيهه فتيحعلي حسن خلفالبصرة

هديه شنشلكاظم سفيح عبيدالبصرة

كميه خميرهحسن عوده عبدهللاالبصرة

نوريه كاظمفراس فياض جونيالبصرة



ناصريه صبيحرافد صادق جوادالبصرة

لوعه خزعلقاسم عيسى محمدالبصرة

قابله قاسمعادل جمال محمدالبصرة

لطيفه عبدالجباررمضان حسون سلمانالبصرة

خيريه منصورعبدالزهره فائق مهجرالبصرة

حسنه حماديزهير خلف جاسمالبصرة

سعيده فزيعفرحان عباس دواسالبصرة

خيريه عبوداحمد لفته حسينالبصرة

طبيونه ميمروليد عبدالحسين مهودرالبصرة

نظيف عطاسحسن خليف عويدالبصرة

بشرى عودهرحيم جاسم ضيدانالبصرة

سكنه معتوكاحمد جاسب جعفرالبصرة

شديهه سفيحرائد هاشم اسماعيلالبصرة

حسنه عجيلحيدر محسن هاشمالبصرة

خديجه جابرعلي كاظم حبيبالبصرة

زوينه عبيدعبداالمير عبدالهادي حسنالبصرة

نعيمه عبدالسادهفريد عبدالغيبه عبدالرضاالبصرة

سهام جاسمنبيل ابراهيم عبدالرزاقالبصرة

نجيه جبرحيدر قاسم جهادالبصرة

رسميه يوسفخالد صادق حطابالبصرة

فاطمه عبدالسادهكاصد زغير خيابرالبصرة

سناء عبدالخالقعمر منذر عبدالعزيزالبصرة

رميله عاكولعادل محمد نتيشونالبصرة

خيريه عبدهللاحيدر عبدالرحيم عبداللطيفالبصرة

خديجه لفتهزياد صالح كهيالبصرة

سلمى طعمهانور صالح راشدالبصرة

بهيه وهيمسلمان عزيز سلمانالبصرة

سعديه جابرمحمود خليل ابراهيمالبصرة

فاطمه ذربسلمى عبد ماضيالبصرة

بنت الناس غانمعلي حسن الزمالبصرة

عليه حسينعبدالخالق جاسم عبدهللاالبصرة



ربيعه عمرانيوسف طالب عبدهللاالبصرة

ماجده حميديوسف كمال احمدالبصرة

ناجيه عبدالغنياحمد سعيد فيصلالبصرة

فتحيه سالمعماد احمد قاسمالبصرة

كاظميه عيسىهيثم محمد جاسمالبصرة

مفيده كاظممشتاق كريم حلبوتالبصرة

عجيبه كاظمحسين جمعه شرهانالبصرة

ماليه عيادهيوسف عايد صالحالبصرة

قبيله ياسيناحمد حمزه عباسالبصرة

اميره محمدهيمن عزيز حمودالبصرة

وفاء حميدسجاد محمد رحيمالبصرة

ساميه كرميلسيف غازي فيصلالبصرة

نبيهه قاسمحمزه جبار عبدالرحمنالبصرة

عواطف محمدجواد كريم جوادالبصرة

حسنه عليعلي كاظم حميدالبصرة

هاشميه حمودناجي جابر محمدالبصرة

فضيله ايوبعباس عبدالشهيد مناحيالبصرة

حسينه شراههعبدهللا نجم محسنالبصرة

حكم عبدالوهابعلي حسين عبدالحسينالبصرة

ليلى محاربمحسن عبدالحافظ عبدالكريمالبصرة

وداد عبداالميرحاتم محسن عبودالبصرة

هاشميه محمدجمال هاني كطافهالبصرة

مريم عبدعليعلي وليد شاكرالبصرة

فضيله طهاحمد راضي مطشرالبصرة

بدريه طعمهعالء محسن حطابالبصرة

جميله عباسثامر منور احمدالبصرة

فوزيه عبدالحليمسلمان داود سلمانالبصرة

زهره حمزهحسن عبد عباسالبصرة

جايهن شنيشلعلي شلج عجيلالبصرة

فرحه فؤادمحمد صافي قاسمالبصرة

فضيله حسينمحمد عبدالحافظ يعقوبالبصرة



عوفه عباسمحمد جاسب محمدالبصرة

رخيصه جبارعيسى عبدهللا عبدالحسنالبصرة

بسمه محسنمهدي عباس مهديالبصرة

زيتون منصورعلي جميل عباديالبصرة

سهيله نجممحمد فالح مهديالبصرة

سميره عبدالسادهجالل خالد حسنالبصرة

لطيفه عزيزعلي رحيم عبدهللاالبصرة

سعاد عبدالباريفهد نزار عبدالسالمالبصرة

صبيحه عليجواد سهم وحيدالبصرة

ضمياء عبدهللاحسنين عبدعلي حسنالبصرة

بشرى حميداحمد سوادي صالحالبصرة

سلوى جاسمكاظم مكي احمدالبصرة

فضيله عليمحمود شاكر ناصرالبصرة

تحيه سعيدعبدالرحمن مهدي كاظمالبصرة

حليمه عبدالنبيكاظم عبدان عبدهللاالبصرة

سكنه قاسمحيدر هاتو محيبسالبصرة

صالحه سماريعلي محسن ثامرالبصرة

خاشوكه جبارصباح نوري هاشمالبصرة

نبعه صالحنوار اسكندر شنيتالبصرة

هاشميه عبدكاظم قاسم مكطوفالبصرة

ليلى عزهعلي مكي بنيهالبصرة

خوله عبداللطيفعمر عبود عبدالقادرالبصرة

ماجده حميدجالل جميل عبدالكريمالبصرة

عيده عبدهللاهاشم حنون جاسمالبصرة

صالحه يونسيوسف خليل ابراهيمالبصرة

سوسن حاتملقاء كريم جاسمالبصرة

غازيه ثالثجالل فتاح عباسالبصرة

فته محسنعبدالباري حميد عبدالزهرهالبصرة

سليمه محمدهاني لفته حسنالبصرة

وسيله زعالنعبدالجبار جواد كاظمالبصرة

حسنه محمدمحمد طه حالوبالبصرة



فاطمه حسيناسماعيل نجم محمدالبصرة

رضيه حواسعلي مزعل خلفالبصرة

صبيحه هاديعاطف مهودر عبيدالبصرة

ابتهال عبدالسيدعذراء زهير عبدالزهرهالبصرة

فضيله رشكمحمد كاظم سعدونالبصرة

كريمه عبدايات صباح خلفالبصرة

عطشه مروحهديه هاشم خلفالبصرة

نضال عباسضياء فائق محمدعليالبصرة

فخريه نعمهعلي مطر نعيمهالبصرة

هديه حميديعادل عناد فرحانالبصرة

كريمه شنينصبري علي صبريالبصرة

فتحيه غضباناسعد سالم حمودالبصرة

كريمه خلفماجد جاسم نصيفالبصرة

خيريه عباسسامر عبد طالبالبصرة

طليعه اسماعيلمحمد غالي داودالبصرة

كريمه عليحازم عبدالحسين عبدالنبيالبصرة

هاشميه عبدسجاد عبدالرزاق محمدالبصرة

معصومه ابراهيمهاشم محمد احمدالبصرة

سومه حسنباسم عبد عريمالبصرة

سهله وحيدفوزي هاني نزالالبصرة

سليمه واشيعلي حمدان محمدالبصرة

زهره كاظمعدي عبدالفتاح حسنالبصرة

خميسه مزهراكرم جالل ريلالبصرة

فوزيه عبدالواحدفيصل غازي عبدالرضاالبصرة

بلقيس احمداحمد توفيق رجبالبصرة

خضيره يونسقاسم خضير جناحالبصرة

وزيه رمضانميثم كاظم مزيدالبصرة

سوفانه جواداحمد حميد هاديالبصرة

حميده عجيلمحمد كاظم شمخيالبصرة

خالده كاظممحمد جميل كاظمالبصرة

تركيه جابرعبدهللا حميد بستانالبصرة



صبريه محيسنكاظم سرحان محمدالبصرة

عليه حسينقصي حميد فزاعالبصرة

صبريه فليحعبدالحسين عبدالنبي رسنالبصرة

ربيعه مهديحسين عبدالحسين عبدعليالبصرة

فاطمه عبدالرزاقلؤي حسين زعالنالبصرة

كريمه حبيبصدام قاسم محمودالبصرة

ابتهاج رمضانحسين علي حسينالبصرة

رشمه مهديباسم محسن جابرالبصرة

سليمه سماريصدام غازي عبدالبصرة

رباب جاسمخالد ثامر جايدالبصرة

سعديه عبدسعد جبار حميدالبصرة

شفيقه حميدحسين كريم خلفالبصرة

ليلى عبدالرزاقعلي كريم الزمالبصرة

حربيه علوانحكيم قاسم مطلقالبصرة

عجروحه حسينحسن كاظم فرجالبصرة

سنيه عبودمحمد حمزه عباسالبصرة

سليمه عاصيفرحان خلف سبتيالبصرة

خيريه سعدوناحمد مالك حميدالبصرة

عيده عبدالرضاسعود عزيز سيابالبصرة

علويه كاظمساري داخل فهدالبصرة

كريمه رحيمهعالء خيون جبارالبصرة

نغم محمدحسين عماد عبدالكاظمالبصرة

حسنه علوانعلي مالك عودهالبصرة

مريم محسناسعد زياره حيدرالبصرة

عليه سهرعلي خضير مزهرالبصرة

كريمه شاكرواثق خيون قنيدالبصرة

كاظميه يونسكاظم جميل حنونالبصرة

كريمه عاصيمهند لفته فرحانالبصرة

وسيله عبودمسلم محمد جاسمالبصرة

صفيه عبدحكيم مالك الزمالبصرة

شريفه شاجيحكيم شوني دخيلالبصرة



زينب مجيدمحمد علي مهديالبصرة

حسنه كريمكريم عبدالعالي شوالالبصرة

سوسن عبدالحسينمحمد صباح رمضانالبصرة

عيده عامرنزار جبار حاتمالبصرة

شروق الزمجواد عبدالرضا عبدالحسينالبصرة

سميره سلمانصالح جبر عبدهللاالبصرة

وبريه جاسممحمد ناصر حسينالبصرة

وحيده عبدالرضاحسن علي حاشوشالبصرة

ابتسام عبدالكاظماسعد نوري طالبالبصرة

طليبه علياحمد عبدالحسن صبرالبصرة

حنان جميلعلي لفته شاكرالبصرة

حسنه عبداالميرعلي عبدالرسول خضرالبصرة

خزعليه عبيدحسين عبدالزهره حنونالبصرة

نوره عبدالحسينمحسن جبر فالحالبصرة

كريمه شيالكاظم حسن نجمالبصرة

جايات دغيمتفالح حسن طعيمهالبصرة

نصره عبدالحسينصباح كاظم عبدهللاالبصرة

بطاقه عباسمحمد طاهر مطشرالبصرة

حريبه كحيطحسين راضي عبدالبصرة

ليلى مال هللاسلمان حكمت محسنالبصرة

ماجده عبدالزهرهحسين طالب مذكورالبصرة

حبيبه غيالناحمد سلمان صالحالبصرة

نظيمه طاهرواثق يونس جبارالبصرة

امل عبدالحسينعماد علي حسينالبصرة

فائده كاملعالء ابراهيم شلشالبصرة

عواذل حميدمسلم عباس جمعهالبصرة

اقبال عبدالزهرهعباس زهير نجمالبصرة

سليمه حسيناكرم اسعد زيارهالبصرة

زهره عبدعليعوني حمادي عبدالبصرة

زهره دندوشعلي كاطع صجمالبصرة

سوسن حيرانمهند سفاح مهجرالبصرة



خرابه حنونحامد قاسم طعمهالبصرة

نعيمه بريسمشهاب احمد حمودالبصرة

ناجيه ناصررافد عوفي حميدالبصرة

خيريه حسينعلي جواد رشاكالبصرة

جلثم طاهرصبر عبدالرزاق محسنالبصرة

نوال عبداالميرحسين غازي درويشالبصرة

رياسه هاشمحسين جميل عبدالسادهالبصرة

عبده جمعهداود موسى جالبالبصرة

فطومه برهانعبدهللا قاسم حسونالبصرة

حسنه كاطعمحمد فوزي خلفالبصرة

رباب هانيسمير عبدالمجيد كاظمالبصرة

سهيله خالدمشتاق طالب مزبانالبصرة

انور عبداالميرمصطفى احمد حسنالبصرة

ليلوه سلمانعادل اسماعيل خليلالبصرة

زهره خزعلسجاد غني عبدالزهرهالبصرة

هديه احمدحيدر حسن خليلالبصرة

دوخه داودعزيز بدر عيدانالبصرة

عنيده عباسرعد عزيز حمودالبصرة

خديجه جبرعلي كاظم وحيدالبصرة

صبيحه مزهرماجد عبد شلوطالبصرة

هاجر صادقمحمد لطيف محمدالبصرة

ارضيه منصورمحمد مرتضى ياسرالبصرة

لطيفه قبيلهجبار محمد كاظمالبصرة

حظيه خصافعباس حميد هاشمالبصرة

ذاتهن عطيهعبدالزهره اسكندر مباركالبصرة

خالديه ياسينعلي جمعه خزعلالبصرة

زهره جبيركريم عباس مالحالبصرة

بلقيس عبدالكريمحسين عبدالزهره عزيزالبصرة

فوزيه شميتنذير بشير علوانالبصرة

جماله مطشرمحمد تحسين عالويالبصرة

ابتهاج فاضلمحمد صباح نوريالبصرة



كميطه كريمعالء حسن ساجتالبصرة

بتيه مركبعبدالمنعم حنين كريمالبصرة

حبيبه حيالفالح صافي شغيالبصرة

حليمه حنتوشمحمد يوسف عبدالزهرهالبصرة

حسنه حوالكاظم محمد عمرانالبصرة

فطيم جابرعلي مطرود عجيلالبصرة

عائده حمدخلف حسن خلفالبصرة

رسليه سالممحمد عبد غركانالبصرة

نصره خليفاحمد عبدالكريم لعيبيالبصرة

مديحه جمعهعباس علي جبارالبصرة

مهديه عوادرائد صالح راضيالبصرة

نعيمه هليلثامر ياسر نصيفالبصرة

سميره كريممحمد خصيب حنونالبصرة

حدهن ديواناحمد سوادي بشيرالبصرة

كريمه منسيامجد منصور عبدهللاالبصرة

انسام حسنفهد محسن كاصدالبصرة

خيريه منصورجعفر فائق مهجرالبصرة

سلوى سلمانكرار اياد مصطفىالبصرة

فضيله عبودحسين علي ناصرالبصرة

اقبال قاسمعباس مالك منشدالبصرة

جميله تحسينعبدالباري يسر جوهرالبصرة

ليلوه جعينيمحمد مجيد الزمالبصرة

فضيله عبداالمامعبدالحسين محسن فاضلالبصرة

فضيله محسنسالم ماجد حمودالبصرة

فضيله محسنحسام ماجد حمودالبصرة

غيده شنانماهر حامد ماعودالبصرة

حنينه حمداناحمد علي كريمالبصرة

احالم هانيسجاد عادل عباديالبصرة

حسنه محمدشريف حميد علوانالبصرة

كوثر حطابعالء كاظم لفتهالبصرة

نعيمه احمدعبدالرحمن عبدالهادي ناصرالبصرة



شميله صالححيدر زعيبل طربالالبصرة

حميده رحيممصطفى حافظ كوزيالبصرة

رضيه صيوانمهدي ثامر ديوانالبصرة

ماجده عبدالحميداحمد عبدالخالق سليمالبصرة

ايمان عبدالنبييعرب عبدهللا ابراهيمالبصرة

حسنه حطابهاني حميد سعيدالبصرة

هيله عبودكرار حسن فنفونالبصرة

بنيه محمدحكيم جميل خماطالبصرة

هدى عبودعلي مؤيد زيدانالبصرة

كميه عبيدنعيم دليمي يونسالبصرة

حسيبه كريمسعدون عويد عبودالبصرة

دينار عيدماجد صالح مطلكالبصرة

تاجيه عبودبهاء الدين عبدالحسين قاطعالبصرة

فريده محسنمصطفى جاسم محسنالبصرة

سليمه جاسمجبار محسن كباحيالبصرة

عليه ناصراحمد عبدالزهره تركيالبصرة

ديناره سبعمحمد رجه عكيليالبصرة

سليمه عليقاسم محمد ابراهيمالبصرة

غنيه صكرمهدي سمير صدامالبصرة

بسهن مناتيجاسب جبر شخطالبصرة

ساجده عبدالغنيباقر سلمان نجفالبصرة

فاطمه حميداحمد مجيد غضبانالبصرة

نديمه جباركاظم كريم هاشمالبصرة

امل مختاطعامر محمود عبدهللاالبصرة

سليمه كركيعباس ظاهر مطشرالبصرة

شذره حماديكاظم عواد عطيهالبصرة

امينه شاهينصباح عدنان عبدالسيدالبصرة

سنيه نجمتحسين عباس عبدالسيدالبصرة

بهيه حمودعادل عبدالرضا حسينالبصرة

نعيمه عودهمهدي مليح عودهالبصرة

زاهده عطاناسعد عوده كاطعالبصرة



صبريه نعيمهعبدهللا عبار داخلالبصرة

صبريه شذرمحمد مبارك الماصالبصرة

اصيله حبيبماهر كاظم طالقالبصرة

مروه عيدانفؤاد حبيب صخيالبصرة

جميله عبدالحسنعباس فاضل عليالبصرة

بشرى سلماننوفل سامي عيدانالبصرة

كريمه جاسمثائر مانع عبدالحسينالبصرة

شمسه سلمانعبدالحي نعمه جابرالبصرة

كلثوم كاظممنقذ عبدالسيد ناصرالبصرة

هديه غالبخيرهللا معتوق خضيرالبصرة

زهره حسينعالء كفاح ياسينالبصرة

غنده قاسمعبدعلي حسين جبارالبصرة

ساجده عبدالعباسكرار علي عبدالقادرالبصرة

كريمه منافموفق كريم راضيالبصرة

رحيمه كاظمعلي حنتوش بدايالبصرة

فضيله شنانناصر طالب سبتيالبصرة

ابتسام جواداسعد مهدي فاضلالبصرة

جماله شجرطعمه حسين لفتهالبصرة

خميسه هاديعدي عاصي مطرالبصرة

تاليه عويزصادق صالح كربولالبصرة

زنوبه طاهرجميل عبدالرزاق عبودالبصرة

هيله سعيدجواد كاظم ياسرالبصرة

عاليه ثابتحسين علي فارسالبصرة

نعناعه سدخانعلي خالد ثجيلالبصرة

سعديه لفتهعالء عبدالصاحب خضيرالبصرة

سلمى عباسسالم عقيل محمدالبصرة

مشارق عبدالحسينحيدر عبدالباري احمدالبصرة

زكيه طعمهعلي عبيد هاديالبصرة

زينب شهدشهاب حمدي عبودالبصرة

كاظميه ضايعواثق جبار مناتيالبصرة

نجسحه مانعضياء حياوي حويسالبصرة



حياه رحمهعلي احمد اشخيرالبصرة

حنان خالدمحمد عبداللطيف يوسفالبصرة

حبيبه محمدعبدهللا حمد خضيرالبصرة

سهيله محمدعوف عبدالرحمن عيسىالبصرة

حسنه خلفصبيح عبدالكريم تامولالبصرة

نهله فرحانمحمد مرتضى عطوانالبصرة

جمهوريه نطيتهحسنين واهم شهيدالبصرة

جماله متانيحسين جبار حايفالبصرة

زهره كريمعقيل حمد محمدالبصرة

نظيره زغيرامجد كامل عباسالبصرة

زهره بربوتعلي حسين حافظالبصرة

ملكيه عبودمنتظر علي يوسفالبصرة

عليه حسينرائد عبدالواحد خلفالبصرة

امل لفتهجاسم برزان جاسمالبصرة

اسيا عودهابراهيم بدر كريمالبصرة

نجالء عباسزيدون بدر سعدونالبصرة

فضيله جابرسامي مهدي جبارالبصرة

هاشميه موسىجبار محمد عليالبصرة

سليمه فالحمحمد اسعد ناصرالبصرة

ربيعه سالمسجاد زيدان طارقالبصرة

خديجه صبريعلي كاظم نعيمالبصرة

زهره حسينرياض وديع حاشوشالبصرة

نزهه بريسمحسين تعبان شبوطالبصرة

ماجده صبيححسين عاصي صبريالبصرة

داخله حراكهجعفر محمد فرحانالبصرة

مريم داخلجعفر حليم محسنالبصرة

هاشميه فليحعباس رحيم عبيدالبصرة

حميده عبدالسادهعلي عبد جمعهالبصرة

شكريه رويحعلي سالم رسنالبصرة

حسنه زعطوطحيدر غالي فليحالبصرة

مريم عبدالنبياحمد عبدالواحد كرمالبصرة



صبيحه فردوسوسام سبتي محمدالبصرة

فاطمه عبداللطيفعبدالشيخ عبدالحسن سالمالبصرة

جباريه عبدهللاناصر راشد عزيزالبصرة

مريم عبدالعزيزمصطفى محمد سالمالبصرة

عروبه عبدعليكرار حيدر كريمالبصرة

نوريه كاظمعبدالواحد كرم كاظمالبصرة

حمامه عيدانعبدالعالي خلف شمالالبصرة

نعيمه شنتهحسين محسن جنانالبصرة

نجاه مجبلحسنين فالح حسنالبصرة

هاشميه عودهمهدي حسن لعيوسالبصرة

زهره عبيدسبتي يوسف سويبالبصرة

خالديه مانعحازم عبدالحميد صافيالبصرة

سلوى ظاهرمنتظر كريم طاهرالبصرة

صبيحه عبدعليحافظ مشاي ضميدالبصرة

زهره ياسينحسن عبدالمحسن فاضلالبصرة

شكريه عوادكاطع عبيد حايفالبصرة

زكيه عبدهللامحمد عبداالمام جوادالبصرة

سليمه مهلهلسعد هالل فعيلالبصرة

جماله عليعبدالعزيز خضير جودهالبصرة

خديجه زيارهحسين محمد حسنالبصرة

جاسميه خضيرعلي ضامن رعيدالبصرة

حيهن كاظممجيد عبدالخالق شاملالبصرة

غنيه زعيبلعقيل سمير كاظمالبصرة

رازقيه شهابفهد عبود خضيرالبصرة

ساجده عبدالنبيعباهلل ابراهيم طارشالبصرة

حسنه مهديمنتظر هاشم عودهالبصرة

زهره شمخيطالل خالد جدوعالبصرة

سهام هاشممصطفى جاسم محمدالبصرة

كاظميه محسنعباس جبار كاصدالبصرة

سعده عاتيابراهيم خلف راضيالبصرة

صباح خلفحسين محمد حسينالبصرة



زهره حسينمحمود كامل حاجمالبصرة

ملكيه خزعلمسلم كاظم موحيالبصرة

ايمان سعودمحمد ناظم دينارالبصرة

شيله عذافهحيدر طاهر محمدالبصرة

امل قاسمضياء ستار عليويالبصرة

منوه عبدالحسينراضي حسين محمدالبصرة

زهره حسنعلي عبدالمحسن بدنالبصرة

بلوه عباسكامل حسين كشاشالبصرة

بدريه عنيدعلي ماضي عودهالبصرة

اميره محسنوسام طعمه عبدالزهرهالبصرة

شكريه سالمحمزه عادل عبدالكريمالبصرة

عنيده ثامركاظم ثامر يزلالبصرة

باشا راضيسالم خيرهللا هاديالبصرة

خيريه نافلمحمد علي كاظمالبصرة

كريمه عبدالمهديرعد عبدالحليم سادودالبصرة

حياه كاظمسالم كباشي غانمالبصرة

جميله جوادمدرك عبدالواحد عباسالبصرة

صبيحه نعمهعلي حامد مبرمالبصرة

انيسه علياحمد خليل يعقوبالبصرة

بشرى عليعلي نوري جاسمالبصرة

ليلوه ديوانمحمد هبيره عصوانالبصرة

بشرى عباسمهند ماجد عبدالجليلالبصرة

احالم خميسماهر قيس ياسينالبصرة

ساره رعيدحامد خالد عبدهللاالبصرة

جميله عبدالرزاقنهله سعيد سلمانالبصرة

نعيمه خصافجواد كاظم مالكالبصرة

مراتب عبدالرضاهيفاء يعقوب يوسفالبصرة

ناجحه عبدالكريمابراهيم يحيى خليلالبصرة

غدنانه حاجمرحيم والي قاسمالبصرة

فطومه عبيدقاسم حمد ثامرالبصرة

بهيه جلوبموسى كرار عبدالسادهالبصرة



جمانه صباحسعاده جبر طاهرالبصرة

وسيله معتوقمروان جاسم محمدالبصرة

شرين احمدعقيل منصور اسماعيلالبصرة

هيله حاتموسام رضا عبودالبصرة

فتحيه عليحمزه اسحاق طعمهالبصرة

شريفه عبدهللهاني زهراو سليمالبصرة

زهره دحامسالم شاكر مرزوقالبصرة

عائده جوديصفاء سعودي سالمالبصرة

بشرى عبدالخضرنور حميد يوسفالبصرة

باشا هاشمهادي حنتوش جسامالبصرة

حياه حمودكامل خلف فزعالبصرة

فوزيه فياضعلي عبدالعالي خطارالبصرة

رازقيه عبودعدي ابراهيم جلوبالبصرة

شكريه حسنفليحه هالمه محمدالبصرة

بشيره شيبونحسين لطيف كاظمالبصرة

دكسن حمودابراهيم غالي عباسالبصرة

لطيفه عبدعليكاظم حالوب مطرالبصرة

سهام عباسعبدالرضا علي محمدالبصرة

وندوشه جميلكاظم طعمه حسونالبصرة

بدريه راضيجاسم صالح حسينالبصرة

بهيه عبداالميركرار سلمان زهراوالبصرة

موحه سالمكاظم مطشر محيسنالبصرة

خميسه وديعسعد جبار عبدهللاالبصرة

نوريه جابرحيدر عبدالخالق حسنالبصرة

بشرى عباسمحمد نجم عبدهللاالبصرة

فوزيه عبدالعباستحسين علي طالبالبصرة

وسيله بحيتجنه ابراهيم مالكالبصرة

سليمه هاشماحمد حنون مالكالبصرة

شريفه عاتيحازم شوريب مدورالبصرة

وبريه محمدجاسم عبدالحسين حويزاويالبصرة

ركشه رحيلزغير عويد ناجيالبصرة



زينب ماجدمرتضى ثامر كنعانالبصرة

زهره مسلممسلم عبدالحسين راضيالبصرة

زكيه عبدالحميدسهيل عبدالمنعم عبدالوهابالبصرة

صبريه سنداسعد عباس فرجالبصرة

هيله غديرعبدالنبي فالح خضيرالبصرة

ساجده حسينمسلم علي خريبطالبصرة

تاجيه عوالمرتضى اكنيدح طلفاحالبصرة

مهجه عبدالرسولحكمت خلف عبدهللاالبصرة

غيده هبيليحسن محمد صبيحالبصرة

تاجيه ساهرسلمان داود سلمانالبصرة

مضكيه حسينحاتم هادي عبدالزهرهالبصرة

كريمه جبررحيم راضي عودهالبصرة

خالديه عبعوبعباس زبون حموديالبصرة

غنده منشدعلياكبر منذر باشخالبصرة

رحيمه مهديمعتصم جميل جاسمالبصرة

كريمه بخيرحسن نعمه سلمانالبصرة

جيبه فاخرعبدالحسين صالح هاشمالبصرة

فليحه حسنحسنه حازم مشمولالبصرة

عنيده عطوانثامر عبدهللا عليالبصرة

زهراء سلطانخالد جبار محمدالبصرة

صبريه سماريسعيد صالح مرعيالبصرة

شيخه حسينزهير جميل عبيدالبصرة

شربت ياسينخزعل عبدالحسين محمدالبصرة

مليكه فارسعلي عبدالساده قاسمالبصرة

زكيه قاسممناف محمود كبانالبصرة

افراح جميلمحمد زكي عبدالسادهالبصرة

تمن اسكندرمرتضى جواد كاظمالبصرة

فواكي سالمصادق جاسم محمدالبصرة

بشرى جاسممرتضى جواد صافيالبصرة

سجته كاطعهادي عوده جابرالبصرة

نعيمه حتيحتوفاء عبدالرضا فالحالبصرة



ليلى هليلحمدي حسن فنجانالبصرة

الهام جاسبمنتظر توفيق حميدالبصرة

بسعاد مطشرظافر فاضل عباسالبصرة

كريمه عبدالجبارعلي سامي عبدالوهابالبصرة

جماله عبدهللابارح كاظم راضيالبصرة

سميره كريمحيدر عبدالحسين كاظمالبصرة

رضيه مهاوشعلي عداي شديدالبصرة

ربيعه صباحنجم عبدهللا نجمالبصرة

عشيره حسنعبدالحسين حامد عبدالحسنالبصرة

حياه كريممحمد ميثم سوادالبصرة

سميره محسناحمد راضي غضبانالبصرة

حميده محمدعقيل فايق حمودالبصرة

فضيله سلمانصالح محمد حسينالبصرة

كامله سالمحمزه صدام عبدالحسنالبصرة

بهيه عباسمحمد هاشم باقرالبصرة

حياه هاشممحمد هاشم سعدالبصرة

بشرى عبدالكريمهاني مسلم صالحالبصرة

حدهن مطرسعيد عبدالجبار حسينالبصرة

مكيه كريمصباح عبداالمير عبيدالبصرة

رقيه عبدالسادهعلي جبار مالكالبصرة

عنوقه مظلومقصي عبدالرزاق عليالبصرة

قسمه محمدعبدالرضا عبدالكريم موسىالبصرة

امينه عبدالغنيحسين نجم شاكرالبصرة

منتهى عبدالوهابوسام عبدالسالم عميرالبصرة

رسميه كاصدحازم سلمان عبدالصاحبالبصرة

حياه عباديعلي كاظم قاسمالبصرة

حسيبه منصورامين حسين عبودالبصرة

سليمه عيسىحسن قاسم عبدالرضاالبصرة

رباب حسينمحمد عبدالرضا اسماعيلالبصرة

نوال فيحانجاسم غضبان فرحانالبصرة

شنونه داخلعلي جمعه مهودرالبصرة



خيريه محمدعادل فيصل منصورالبصرة

حسنه سلمانباسم مجيد غيالنالبصرة

رسميه غالبعالء مكي فالحالبصرة

نجمه جاسمعباس محمد مشداخالبصرة

ساهره ستارهادي بشير عبدالرزاقالبصرة

عيده عبدهللاافراح داود سلمانالبصرة

عليه حسينصباح عبدالحسن شنديالبصرة

هنيه هاشمايوب حامد ايوبالبصرة

وضحه حسينعيدان ضباب غركانالبصرة

حميده حبيبزمن هادي مهنهالبصرة

خديجه شهابقاسم محمد حسونالبصرة

صبريه سلمانصدام غالي ناصرالبصرة

ربيعه عبدالكريمثائر خليل ابراهيمالبصرة

صالحه خيونعلي عبدالصاحب حسنالبصرة

نويله عبدالواحدعلي جمعه شاللالبصرة

خوله سالمحسام حسين خصافالبصرة

فتحيه جاسبمحمد راضي صاحبالبصرة

ليلى عجيلعلي حسين مطرالبصرة

عليه حسينقاسم عبدالجليل صبيحالبصرة

كوثر عبدالكريمعيدان عباس عيدانالبصرة

زينب عبدالكريمكرار قاسم ضمدالبصرة

حليمه جاسمنجم مطشر محييالبصرة

جبره سدخانعلوان صالح ناصرالبصرة

وفيقه عبدالرزاقعبدالرزاق عبدالكريم يعقوبالبصرة

امل سكرامجد خيون عبيدالبصرة

سعديه مهديواثق صالح ثامرالبصرة

زينب غانمزيد عباس محيسنالبصرة

حدامه رشمحمود حاتم جاسمالبصرة

ماجده لحنظحيدر شهاب داودالبصرة

جاسميه مناتيحسن راضي زاجيالبصرة

نعيمه فليحطالب موحي نعيمالبصرة



خاتون نايفاحمد جاسم محمدالبصرة

سومه دحاممحمد نوري محسنالبصرة

نجاه عبدالزهرهيعقوب ناصر يعقوبالبصرة

قاسميه عودهعبدالكاظم كريم جبارالبصرة

هاشميه فليحعلي مايع وشيحالبصرة

نديمه طالبعدنان سلمان اسماعيلالبصرة

كاظمه سهوانعدي عبدالجبار طاهرالبصرة

زينب محمداحمد عبدالخالق دويرالبصرة

حسنه عبدالسيدمعتوق جدوع معتوقالبصرة

نوريه جبارحسن جاسب سواديالبصرة

بشرى مصعبمرتضى وليد مويحالبصرة

هديه عبدالزهرهمحمد جمعه عودهالبصرة

سكنه معرضحمديه محيسن حميديالبصرة

فخريه كاظمامين عبدالحافظ خضيرالبصرة

ليلي عليعباس وطن مهديالبصرة

فطيمه كاملعمار علي الزمالبصرة

زهور نافعسجاد عدنان جبارالبصرة

ساريه حسنعبداالمير جالي صابطالبصرة

وسيله عباديمقداد عبدالحسين عباسالبصرة

موزه عبدالحليمحسين لفته شرقيالبصرة

كليمه طعمهمامون عبدالباقي حسنالبصرة

زينب عليسجاد عباس حسنالبصرة

جكاره عبودعباس حسن عودهالبصرة

عفره سهرعماد لفته ساجتالبصرة

جميله ناصرخالد بنوان مشحوتالبصرة

خالديه جابرعالء عباس جندالالبصرة

سميعه عبدالصاحبمصطفى علي حسينالبصرة

الهام محسنحيدر عباس حبيبالبصرة

بسهن جاسمحيدر عطيه حبرالبصرة

ناديه خالداحمد اسعد نجمالبصرة

اقبال نيساناحسان حطاب محمدالبصرة



وحيده حسندعاء جاسم محمدالبصرة

رحيمه عباسمحمد جاسم حموديالبصرة

سليمه جاسمعزت مشعل كاطعالبصرة

شريفه عبدالباريحماده عذبي احمدالبصرة

سكنه مظلومنجم حسين عودهالبصرة

جاسميه فيصلعلي جابر ماهرالبصرة

بدريه حسينصالح عبدالزهره فارسالبصرة

رفيعه محينرياض قاسم رضاالبصرة

مكيه عبدالحسنخليل موسى حسنالبصرة

فاطمه عبدهللابسام عبدالرحمن جاسمالبصرة

حياه خليلوليد حسن عليالبصرة

خديجه حميدميثاق فيصل غازيالبصرة

سعديه عبدالنبيناظم غازي صحنالبصرة

مديحه شاويزين العابدين مزعل نعمهالبصرة

كاظميه لعيبياحمد فرحان عريبيالبصرة

سميره كاظمقائد حسين كحيطالبصرة

سميره عيسىمنال صباح عبودالبصرة

باسمه هاشماحمد ايوب يوسفالبصرة

بيبي سلمانبشير جاسم كاظمالبصرة

مصر نعمهمحمد جاسم ذيابالبصرة

رحمه متليكمجيد حميد ناصرالبصرة

ماجده غاليهاني حسين عليالبصرة

خوله عباساحمد غازي مالكالبصرة

نوريه جبارقاسم غازي كاظمالبصرة

صبريه فارسثائر علي سلمانالبصرة

جميله منصوروليد مجيد علوانالبصرة

سناء عبدكرار محمد حسنالبصرة

كاظميه عبدالحسينمؤيد صالح عبدالسادهالبصرة

عيده عليرعد حسن محمودالبصرة

كميله طعمهعلي كامل عبدالرزاقالبصرة

حسنه هاشممحمد كريم عبدهللاالبصرة



زهره عليحسن مشكور عامرالبصرة

حمديه هاديحسام يوسف ناصرالبصرة

حليمه راضيحسام رعد حسينالبصرة

كاظميه حافظصفاء احمد رسنالبصرة

لطيفه سالمعالء حسين عليالبصرة

سليمه خضيرعلي ثاجب محيلالبصرة

ساهره كريمقاسم محمد ثامرالبصرة

حميده راضيمصطفى محمود حسنالبصرة

دنيا احمدلجين كرار رمضانالبصرة

نضال نوريحسن جبار مجيدالبصرة

بدوه عبودعلي محمد جخمالبصرة

سليمه حنونعثمان عبدالحسين ذيابالبصرة

رسميه حسنسعد والي صدامالبصرة

سليمه عبدالكريمحسين قاسم جاسمالبصرة

عيده عبدمسلم شريف شلبهالبصرة

ورده يعقوبحسين عبدالصمد عبدالوهابالبصرة

وحيده رسنامين طابور كاطعالبصرة

بشرى كاظمحسين طالب مجيدالبصرة

دكسن رشمعالء عبدالزهره كزارالبصرة

نعيمه كاظمازهر بهجت الزمالبصرة

جاسميه عبودمثنى رحيم الزمالبصرة

نعيمه جبارمرتضى عبدهللا مطرالبصرة

شيخه جليلسالم راضي هنديالبصرة

نجمه عبودمهند صبيح جبارالبصرة

محاسن عبدالكريمعباس قاسم كريمالبصرة

كريمه جلوبعدي راضي جاسمالبصرة

نجده عطشانعلي قاسم عوادالبصرة

لمياء سعيداكرم ميثم سبتيالبصرة

بسنه منصوراحمد نسيم سالمالبصرة

عيده عفاتحسين ثاجب محسنالبصرة

حميده عبدالحسنكاظم وحيد كاظمالبصرة



هاشميه مجيدمحمد صابر سرحانالبصرة

كوثر حمزهاحمد شاكر عاجيلالبصرة

خلود عبدحسين حميد باهضالبصرة

سعيده خضيرامجد جبار عيسىالبصرة

فاطمه احمدمحمد نجم عبدهللاالبصرة

مكيه جيادقصي زكي ذرايالبصرة

نوريه عزيزهيثم مطشر رزاقالبصرة

خديجه يوسفعادل عبد عبدهللاالبصرة

فخريه لفتهفيصل حسين ساجتالبصرة

امل حسينحيدر كاظم حيدرالبصرة

بشرى حسينجالل ناجي حسينالبصرة

فليحه حسنجاسب عدنان غضبانالبصرة

سلوى عبدالعظيماثير رجب مردانالبصرة

رباب عبدالباقيعمار عبدالسجاد عبدالحسينالبصرة

منيره حمزهعقيل مجيد حسينالبصرة

اقبال محمدزياد عبدالكريم محمدالبصرة

وفاء عبدالحسينسجاد حسين عبدالنبيالبصرة

غريبه يسرايمن ثعبان خضرالبصرة

ساميه سعيدطه ياسين خضيرالبصرة

سميره فاضلعالء غني هاشمالبصرة

نوشه دهشعلي ابراهيم جبارهالبصرة

غيده ظاهررياض عبدالحي نعمهالبصرة

فاطمه عودهتهاني عبدالكريم حميدالبصرة

كريمه دعيركرار حسين لفتهالبصرة

غداره جثيرعلي حسين مكطوفالبصرة

ساهيه عبدالصمدجواد عبدالزهره مطلكالبصرة

نجاح ابوالهيلعبدالصمد عبدالحسين حسبالبصرة

عليه معنبشير جاسم زبونالبصرة

سفانه ياسرعلي شمخي ناصرالبصرة

سنيه جريوجدي سلمان حاجمالبصرة

فضيله عجيلمزعل مطشر حميديالبصرة



غيده زغيرعبدالواحد هاشم جثيرالبصرة

سعديه فرحاننصير حمزه عباسالبصرة

قبيله مزهرعبدالكريم جعفر فاضلالبصرة

ابتسام جبارحسين علي زغيرالبصرة

فهيمه عطيهحمزه سرحان خليفهالبصرة

كفاح جبارزين العابدين محمد مرزوقالبصرة

فدمه ديوانسجاد ياسين شنديالبصرة

حليمه نعيممحمد حميد غاليالبصرة

امنه واجدحميد ضيدان عدنانالبصرة

خديجه قاسمعلي محمد عجميالبصرة

نضال صدامرياض عبدالرسول عذيرالبصرة

رسميه مسلمصبحي عبدالحافظ عمرانالبصرة

جمعه زبونخالد موسى قاسمالبصرة

فتينه شعيتمحمد سعيد حسينالبصرة

قاسميه محمداكرم ماجد لطيفالبصرة

شكيره عبودحازم محمد جاسمالبصرة

زهره رزاقمحمد عادل خزعلالبصرة

جميله متعبعبدالحسين مجيد كزارالبصرة

سميه عبدهللاكرار قاسم صبريالبصرة

نضال جباريوسف فالح عبدالحسينالبصرة

حسناء قاسممنتظر صالح عذيبالبصرة

ورده عبدهللاسيف عبدالكريم عبدعليالبصرة

جليثم كاطعاكرم شبيب علكالبصرة

كاشه سلماناكرم علي كريمالبصرة

نجيه محمدجواد كاظم شرقيالبصرة

حسنه فهدعاشور كوثر حسينالبصرة

لطيفه عبيدكريم شاوي ياسينالبصرة

فليحه حسينمحمد عبدالحسين عبدالنبيالبصرة

امل طعمهعقيل عبدالحسين جبرالبصرة

حمديه عيسىعالء زغير قاسمالبصرة

هناء عطامحمود مسلم عبدهللاالبصرة



طيبه عبدالواحدباسم حسين عليالبصرة

زهره ثامرعلي حسين عليالبصرة

ملكه لفتهقسام جالب فاضلالبصرة

شكريه عباسعبدهللا عزيز خضرالبصرة

جوري عبدبراق عبدالولي ياسينالبصرة

فطيم واويحيدر عبدالجليل زغيرالبصرة

زينب عدنانوميض عبداالمير حسينالبصرة

فيحاء جوديرافد لفته عبدالزهرهالبصرة

صبيحه عايشعلي خصاف بيدانالبصرة

نزيهه سدخانسمير داود ثجيلالبصرة

فلحه عبدالحسينحسين لفته فرجالبصرة

خديجه عبدالحسنعلي نجم عبدهللاالبصرة

جميله قاسمخالد عبداللطيف حمدالبصرة

فتحيه عبدالشهيدعال غسان عبدالعزيزالبصرة

فرحه حمدقصي نجيب احمدالبصرة

نجيه حربعباس سبتي جابرالبصرة

هجنه جبرامين حسن محمدالبصرة

جميله عبدالسيدنبيل عبدالخضر احمدالبصرة

لميعه سلمانعباس عوده خلفالبصرة

بدريه منديعمار محمد يوسفالبصرة

عليه محيبسجواد كاظم شهابالبصرة

سكينه عبدعلينعمان خليل حسنالبصرة

نمارق ذاريعباس غازي سلمانالبصرة

ناديه ريحانمحمد حافظ عبدهللاالبصرة

نومه ناصرزينب فرج جميلالبصرة

هاشميه عبدربهمحمد ثجيل عبدالسيدالبصرة

جاسميه عبودجمعه مطر عبدالبصرة

هيام يوسفاحمد محد احمدالبصرة

نعيمه جابرعلي حسين عليالبصرة

باكيته عبدالحسينسالم بداي اعيكشالبصرة

ليلى جعفرجعفر علي مهديالبصرة



كوكب طاهريعقوب يوسف موسىالبصرة

ليلى مطشررسميه عوده عبدالجليلالبصرة

كاظميه سعدونصالح خضير رشمالبصرة

حسنه بحلوكامجد نهير طارشالبصرة

علويه هجولهالل حزام جمعهالبصرة

ايمان عبدالجبارشهاب احمد خلفالبصرة

مالحه وثيجعبدالكريم جاسم فرحانالبصرة

طلبه عبدالنبيصفاء ماجد عبدالرزاقالبصرة

نجاه عبدالجليلعيسى محمود يوسفالبصرة

عفيفه حنشعامر عبدالرسول غياضالبصرة

شكريه عبودمحمد عبدالوهاب احمدالبصرة

ميسون عبدهللاحمزه طالب صبريالبصرة

عربيه محمدحسن هاشم محسنالبصرة

حسنه سعدونلطيف عبدالكاظم شياعالبصرة

شلوه مهلهلوليد سلمان داودالبصرة

رجاء عبدهللاباهر عبدالرزاق عبدهللاالبصرة

رسميه طالبثائر خالد عبدالرزاقالبصرة

طيبه عثمانجمعه حسين عبدالرحيمالبصرة

نسيمه جعازعلي فيصل عسكرالبصرة

فهيمه لطيفمروان منشد ياسينالبصرة

صبيحه كاظمحسين عبدالرضا حاجمالبصرة

نعيمه عطشانحسن عباس سلمانالبصرة

سهام لطيفعلي جليل مهديالبصرة

ليلى ياسينمؤيد جابر مطرودالبصرة

حمده الزمجميل عبدالحسن كاظمالبصرة

رجاء طهعمار عبدالكريم بانيالبصرة

حليمه عطشانمحمد نعمه سلمانالبصرة

سعاد قاسمحسين عبدالزهره حسينالبصرة

ليلى عباسمهند كريم سعدونالبصرة

جكاره عبدربهفاضل ميناو محمدالبصرة

سعاد نجمفارس مصعب عبدالشهيدالبصرة



صبريه طاهرمالك عبدالرضا عطشانالبصرة

حسنه عطيهجعفر سالم عوادالبصرة

فاطمه ماضيصفاء جميل خلفالبصرة

رابعه حسنقدوري صبيح فلحيالبصرة

وحيده سعيداحمد ناظم حميدالبصرة

هناء جرمنقاسم ماجد سلمانالبصرة

هاشميه عبيدعقيل عبدالقادر عبيدالبصرة

نشميه كاطعحيدر شاكر حسنالبصرة

وفيه مكلفشاكر عصمان نوريالبصرة

حمديه محمدعبدهللا مهدي موسىالبصرة

سهله عبداالميرصالح هادي طعمهالبصرة

زكيه خلفعمار كريم كاظمالبصرة

ماسدت شاكرنيسان اسماعيل جبارالبصرة

هاشميه نايفجميل فالح معودالبصرة

حسنه زعطوطعالء غالي فليحالبصرة

دوله عبودانس طاهر قاسمالبصرة

رضيه طاهرانور سجاد مكيالبصرة

ميعاد محمدعلي عبدالغني فالحالبصرة

سعده علوانحسين دعير عبدالحسنالبصرة

وحيده موسىزين العابدين احمد عبدالسيدالبصرة

بهيه انتيشعبدهللا عبدالحسين عباسالبصرة

سليمه فالحعالء زياره صالحالبصرة

عصريه عيسىحسن فالح حسنالبصرة

حليمه جليلمحمد صالح نعيمالبصرة

خيريه لفتهفهد باجي عبدالرضاالبصرة

نوره عليمحمد باقر طالبالبصرة

نعيمه حمزهزكيه جعفر شريالبصرة

حليمه راضيحبيب حمود عيدانالبصرة

خديجه رشكحسين علي سنسولالبصرة

بهيه حمدانعيدان خلف جويدالبصرة

غاليه عليسمير عبدالرزاق مشكورالبصرة



نجوه عبدهللامهند صبيح عباسالبصرة

منيره جريماهر علي نهيرالبصرة

بهيه شلشنجم عبد سفيحالبصرة

رجيه صكبانايوب عبد صالحالبصرة

منوى صيادحميد عطيه حسينالبصرة

حربيه شانيصالح باسم محيسنالبصرة

كريمه هاديحسين عبدهللا حنونالبصرة

وحيده عباسعلي حامد جاسمالبصرة

هدى حزامماجد عبدهللا جاسمالبصرة

رابحه خالدعلي قاسم خزعلالبصرة

كاظميه عبدالصمدستار حسين جاسمالبصرة

خاجيه عليسجاد جاسم كوزالبصرة

كريمه عبوداحمد عبدهللا اسماعيلالبصرة

ورده حمزهايمن عامر طالبالبصرة

فتيله مروانمصطفى عبود كاملالبصرة

رسميه عبدالحسيناسيل روضان كشيشالبصرة

وفيقه حسينمسلم عبدالرزاق غالبالبصرة

شفيقه صالحاحمد ناجي عبدهللاالبصرة

صالحه مال هللاغانم سالم عاصيالبصرة

تميم كاطعنور محمد رمضانالبصرة

ساعه مزبانحازم ياسين حميدالبصرة

كوكب خليلاحمد مراد عزتالبصرة

خالديه طعمهايوب محمد قاسمالبصرة

حليمه رحمهقاسم محمد عيدانالبصرة

ليلى محمداحمد حمود سلمانالبصرة

غنيده صبيحمحمد رسن نتيشالبصرة

حليمه كشيشتحسين عبالحر عبداحمدالبصرة

زهره عذابحسين كاظم فعيلالبصرة

سليمه رشكباقر سعدون سالمالبصرة

ونسه جودهياسر تعبان خلفالبصرة

سحر جبارعلي عيسى جاريالبصرة



زينب طاهرعلي عبدالكريم قاسمالبصرة

بشرى جبارفؤاد سالم لفتهالبصرة

هيله محمدعلي موحان صدامالبصرة

جماله عليهاشم حسين فالحالبصرة

صفيه رزيجقاسم سعدون جريالبصرة

فضيله عبودخيرهللا عبدالزهره ياسرالبصرة

سهام عبدالصمدجعفر قاسم جريالبصرة

نوريه لفتهاسعد مهدي عبدعليالبصرة

ليلى سلمانعزيز عبدالرحمن الزمالبصرة

سعيده جخمعدنان صوين مناويالبصرة

ايمان حسنمحمد قاسم عبيدالبصرة

زهره ظاهيعبدالحسين هادي مجيدالبصرة

غنيمه جبارحيدر جاسم مطيلبالبصرة

غند شميلعباس جواد هاشمالبصرة

حليمه عباديياسر كاظم كحطالبصرة

صيله خلفناجي رزاق حسينالبصرة

فاطمه عباسعبدالحسين عبدالستار اسماعيلالبصرة

صبيحه وردحسين عبد مفتنالبصرة

شكريه عطوانصادق عبيد عبدهللاالبصرة

افراح عبدالصاحباحمد بشير عطيهالبصرة

فضيله شمخيلؤي وفي حمودالبصرة

شكريه عبدالحسينمصطفى عبدالسجاد لفتهالبصرة

خوله عبدالزهرهعالء عبدهللا عبدالجبارالبصرة

نعيمه غليمزيدان خلف غالمالبصرة

هيله مويححميد زويد خلفالبصرة

حليمه عامرحسين علي عطيهالبصرة

سالمه عبيدعدنان خيرهللا جودهالبصرة

هاشميه عنكودحسن عبدهللا عليالبصرة

جسمه محمدعزيز عرو سالمالبصرة

مديحه جودانحسين منذر كاظمالبصرة

صابونه عليمطشر راهي جميلالبصرة



صبريه يوسفمحمد رميسان كاظمالبصرة

فرحه دغيممنتصر جاسم بريالبصرة

فاطمه حطيحطواثق كاظم الزمالبصرة

سكينه حسونيراضي شايع سادهالبصرة

حوريه حسنسيف علي كطيوالبصرة

قسمه غانممسلم عواد سالمالبصرة

نعيمه عبدالزهرهمحمد عباس عليالبصرة

تركيه الزمداود سلمان عباسالبصرة

كاظميه عجيلعزيز محمد عاشورالبصرة

فاطمه عبدالحسينمحمد جاسم محمدالبصرة

سميره عضيهسامي حميد علوانالبصرة

مدلوله حسنسعود رزاق ساجتالبصرة

فضيله قاسممحمد معد مسعدالبصرة

هناء هاشمعلي ستار جبارالبصرة

ايمان جاسمهاني عبدالرضا عبدعليالبصرة

كريمه قاسمعالء خالد محمدالبصرة

حمامه حطيحطخالد خلف سعدونالبصرة

بطاقه حبيباثير شاهين زغيرالبصرة

نصيفه خضيرعبدالستار كاظم سلمانالبصرة

حياه حواسشفيق لطيف حريجهالبصرة

رساله عليحيدر كريم عجيلالبصرة

حياه عبدهاشم حمدان عليالبصرة

ليلى علوانهاشم عبدهللا مكيالبصرة

فوزيه ناشيحسن شريف لفتهالبصرة

زينب فالحعمار جواد كاظمالبصرة

سليمه حسينصالح اسد عبدالواحدالبصرة

اميره عفاتمحمد نجم عبدهللاالبصرة

عجيله كليهمطاهر حسن ثامرالبصرة

جنان عبدالرضاعلي باسم نجفالبصرة

وبريه محسنباسم خضير ضايفالبصرة

سنيه باشخثائر مسلم هانيالبصرة



ابتسام جعفرباقر رزاق جنديالبصرة

نضال جاسمحيدر مجيد عبدالخالقالبصرة

قطره حنديحسين كفاح جاسمالبصرة

فريحه دعلجحسين مهنا عنادالبصرة

نجاه عبدالحسنمنتظر عبدالكريم كنعانالبصرة

زهور جابرامجد لفته احمدالبصرة

زهره جبارعصام قاسم يونسالبصرة

حنينه محيسناحمد شعالن عبدالعباسالبصرة

ايمان وهيبجواد طالب عبدالحسينالبصرة

غيده الزمامير بادع موسىالبصرة

عليه محمودباسم طه ياسينالبصرة

مصريه خلفمحمد محسن هربودالبصرة

شمسيه صكبانعدنان عطيه حسينالبصرة

سنيه عباسرياض هاشم جبلالبصرة

نبيه كريمحيدر عناد غيالنالبصرة

صبره ياسرحامد عبدهللا حسينالبصرة

جواهر شاللاثير نجف عبدالزهرهالبصرة

فاطمه محمدحسين علي جعيولالبصرة

شكحه محسنمهدي عبدعلي علوانالبصرة

شكريه نجمرياض عبداالمير عزيزالبصرة

لوعه عوفيحسين خيرهللا عبودالبصرة

ماجده ماهودعباس كاظم حمدالبصرة

سهام صكبانمحمد عبدالرضا نايفالبصرة

نظيمه خطارفاروق عبدالحر متليكالبصرة

امنه جمعهعباس عبدالغني جاسبالبصرة

شتاله رسننعيم كاظم شليغمالبصرة

سلوي رزاقعصام خالد عبيدالبصرة

بدريه مطشرعواد خضير عباسالبصرة

فاطمه غالباحمد ظاهر مهديالبصرة

سهيله ياسينزين العابدين قاسم محمودالبصرة

نوره سعدونفاخر رحيم شنديالبصرة



مرجيه نعيمعاشور عطشان صادجالبصرة

ظهريه خريبطحيدر عبدالخالق حسنالبصرة

حسنه عنيدعقيل عبدالزهره راضيالبصرة

خديجه هاللاحمد عبدعلي قنبرالبصرة

لمياء عبدالكريماحمد حسين معتوكالبصرة

نزهت مرداوعالء سلمان غضبانالبصرة

هليله شاهرابراهيم عبدالساده لغيويالبصرة

سناء جبرمهدي عدنان خيرهللاالبصرة

عبده حسينمصطفى عبدالحي عباسالبصرة

بدريه زيونمحسن جعفر عبودالبصرة

خميسه محمدعاشور كامل عاشورالبصرة

سليمه كاظممحسن كاظم صالحالبصرة

جكليت عباسحازم جميل هاشمالبصرة

صالحه مرزوكقاسم عبدالخضر زيارهالبصرة

نضال عبدالرزاقهاني ناظم كاظمالبصرة

مريم كايدشامل اسحاق عبداالمامالبصرة

انعام مالكحسين علي غنيالبصرة

حياه حسينمحمد محمود عيسىالبصرة

صبريه طعمهضياء زامل مضهضبالبصرة

بشرى عبدالرضاباسم سالم عبدالخضرالبصرة

نزيهه حمودمحمد قاسم محمدالبصرة

نزاله يسرعبدهللا كامل عبدالواحدالبصرة

دجله قاسمعباس جاسب حلبوتالبصرة

حكيمه غضبانجاسم غانم خلفالبصرة

حسنه علياحمد كريم مالحالبصرة

خميسه حافظزكي مسير مشريالبصرة

عليه خاطرحيدر سالم عريبيالبصرة

فاطمه خماطكاظم طارش سلمانالبصرة

وداد جثيرعلي بشير جابرالبصرة

صبيحه عايشحسن خصاف بيدانالبصرة

فاطمه هاديعبدهللا فاضل عبدالوهابالبصرة



نوعه مقصصعصري مطر جذابالبصرة

اميره عبدالسادهمهدي قاسم حسينالبصرة

حسنه فهدعلي كوكز حسينالبصرة

كاشيه سكرجاسم عيدان حميظالبصرة

هالله مطرمحمد سعود خزامالبصرة

شهد حمدياسر جبار حمودالبصرة

زنوبه حاتمعقيل يوسف صداعالبصرة

نوره حميدثائر طالب صالحالبصرة

عليه عبيدخالد فاضل محسنالبصرة

ساريه جبرعذير كاطع فالحالبصرة

فتينه عاشورحمد بدر عبودالبصرة

خالده نزارجاسم ناظم ظاهرالبصرة

حليمه قاسممحمد خصاف هاشمالبصرة

جزائر عليعزت ابراهيم عبدعليالبصرة

رغد عبدالقائممحمد جاسم سعيدالبصرة

دخيله محمدمصطفى مهدي روضانالبصرة

زهره جوادسعيد مالك عبدالرزاقالبصرة

ليلى جاسبمالك حسين غركانالبصرة

رجاء كاملذوالفقار ناظم عاصيالبصرة

جنان بريسحيدر علي جباريالبصرة

زهره لفتهحسين خلف جابرالبصرة

امينه بدرباسم جاسم عدايالبصرة

صبيحه محيبساحمد حميد قاسمالبصرة

وفاء عليعقيل مسلم طالبالبصرة

غند كريمحسن سعيد عليالبصرة

حليمه عبدعليعادل ظاهر حبيبالبصرة

تركيه سواديعاتي طعمه عبدالعاليالبصرة

زهره عبداحمد جواد كاظمالبصرة

سميره داوياحمد سعدون جلوبالبصرة

زهره جباروسام عدنان صدامالبصرة

لطيفه سالمسجاد حسين عليالبصرة



فوزيه صادقمحمد عبدالوهاب خلفالبصرة

وسيله عاشورمرتضى الزم دريولالبصرة

هاشميه خزعللطيف مهدي جبرالبصرة

رقيه محمدحسن عبدالزهره قبطانالبصرة

بسهن عبدهللااحمد رزاق حسنالبصرة

سلوى سالمواثق لطيف هجولالبصرة

سميره كاظمحيدر حسين محمدالبصرة

حليمه مهديعلي عبدالجبار صالحالبصرة

ترفه نايفحسين رحمن جميلالبصرة

نوره حبيبهشام خضير حمزهالبصرة

وفيه فاضلجاسم عبدالجبار جاسمالبصرة

اديبه عباسصدام صبيح جيادالبصرة

ناديه عبداللطيففيصل عبدالصاحب شغاتيالبصرة

وحيده جليلفالح لطيف يونسالبصرة

وفاء عبدالزهرهتحسين طعمه عبدالخالقالبصرة

اخالص عبدالحريونس طه سنجونالبصرة

زهره خليلعباس غركان مهيلبالبصرة

ليلى جاسمايمن محمد احمدالبصرة

سلوى حميدعبدالباسط درويش عامرالبصرة

سكنه ماضيهادي نجم عبدهللاالبصرة

نضال محمدعلي منصور رزاقالبصرة

شربت عينيعبدالساده سنجون كشيشالبصرة

طليعه زايرمحمد صالح عذابالبصرة

ايمان خليلمحمد قصي محمدالبصرة

تاجيه خريبطمصطفى جخيور عبودالبصرة

كميله حمدريسان عبداالمير جالوغالبصرة

ساجده فاضلاسير زكي عبدالجليلالبصرة

حسنه عيسىعقيل موسى عزيزالبصرة

فاطمه شبيبعبد خلف محمدالبصرة

زهره جبرعلي جبر مطلقالبصرة

جميله فاخرعلي جميل ابراهيمالبصرة



كفايه حسينعبدالزهره مهدي عبدالرضاالبصرة

كاظميه عدنانحسن كاظم عبيدالبصرة

بشرى اميرصفاء محمدراضي راضيالبصرة

حسيبه ديوانقاسم محمد علوانالبصرة

ماليه خيونمصطفى حالوب ذيابالبصرة

كريمه حسنسالم جاسم محمدالبصرة

سعديه عبدالكريمصادق ياسين عبوديالبصرة

خديجه حمزهماهر عبدهللا نجمالبصرة

فتنه خلفحسن كاظم مريلالبصرة

فطيم خضيرمحمود عوده محيلالبصرة

خيريه زايرنصيف جاسم محمدالبصرة

خاجيه درباشعلي عامر طوالهالبصرة

شريفه محمدعليهبه مكي عبدالكريمالبصرة

سليمه سعيدحسين نيروز فليحالبصرة

بدريه شوكانفرزدق علي حسينالبصرة

سوريه حسيناحمد جبر زبينالبصرة

سليمه مناتيصالح حسن غيالنالبصرة

شريفه محسننجم عبود كاطعالبصرة

طلبه كريمغيث عوده كاظمالبصرة

اماني محمدحسن يوسف عبدالرحيمالبصرة

جبره وشالاحمد عبدالساده مكيوشالبصرة

بدريه مفتنايوب ناصر علكالبصرة

جنان ناصرستار جبار كاظمالبصرة

قبيله عباسكاظم حسين سباهيالبصرة

كريمه ياسينضياء حسين عليالبصرة

رقيه يوسفعبدهللا حميد ابراهيمالبصرة

جبره حميديفاضل عبود حاجمالبصرة

سعديه غريرعبدهلل نجم عبودالبصرة

كميله خلفعادل عبدالكريم عبدهللاالبصرة

ناصحه باقراحمد بدر مكيالبصرة

غنيه لفتهحسن جاسب حنظلالبصرة



سهام سالمعالء مطر عليالبصرة

جواهر مرحبمصطفى عبدالعزيز صافيالبصرة

غنده جابرعلي كريم مشطالبصرة

سليمه كاظمايات شعالن جرينالبصرة

صنعه مسيرعدنان صبيح كاظمالبصرة

غريبه صفيتقاسم محمد فهيدالبصرة

تقيه عبيدمازن مكي حسينالبصرة

نظيمه محمدعالء كريم مجيدالبصرة

سليمه مجيدمحمد حسين حميدالبصرة

فتحيه عبدالرزاقعبدالرحمن ياسر عبدالبصرة

امال حميدضياء عطيه جاسمالبصرة

هديه جاسمنجاح صالح محمدالبصرة

فوزيه حنونباهض ناظم باهضالبصرة

انيسه مباركمحمد جعفر عبدالكريمالبصرة

زبيده جاسمنواف محمد هاشمالبصرة

صفيه ناصرمحمد يحيى عبداالميرالبصرة

رباب عبدالرزاقعلي عبدالجليل ضمدالبصرة

جليله وحيدالزم شاكر الزمالبصرة

سميره طعمهحمزه حامد هيلونالبصرة

غازيه طونيهنبيل خالد نمرالبصرة

نظيمه جاسمخالد عداد طاهرالبصرة

وسيله خلفتحسين علي محمودالبصرة

حسن سلمانخاسر راضي جاسمالبصرة

فردوس جاسبحسين هادي مجريالبصرة

سليمه جاسمابراهيم كاظم فالحالبصرة

مطره نباتاحمد محيبس حسينالبصرة

ماجده جبارامجد شعبان ابراهيمالبصرة

سليمه داودحسن فاضل عبدهللالبصرة

فوزيه فلحيحامد عبدالسيد شاتيالبصرة

مكيه فالحغانم جاسب عليالبصرة

سميره ابراهيمغصون منصور عليالبصرة



سعيده صبيحمسلم شهاب احمدالبصرة

شذى داودحاتم خضير عبودالبصرة

هيله فرجحسين غانم عبدهللاالبصرة

شيماء عدناننور محمد عليالبصرة

كاظميه جمعهسامي علي كاطعالبصرة

حريه كاظمحسن كريم شامخالبصرة

عليه عنيداحمد خلف عيدانالبصرة

نوريه زاملمحمد ميثم عبدالكاظمالبصرة

خديجه عذارحميد عباس ساجتالبصرة

صبيحه جاسمرعد رحيم جاسمالبصرة

عليه صالححيدر هاشم مناحيالبصرة

زهره يعقوبهاني عبدالحسين راضيالبصرة

سلوى نجممحمد لطيف حمدالبصرة

زهره كريمفاطمه غليم جمعهالبصرة

وفاء كاطعفاضل محيبس حاجمالبصرة

قادريه جابرحيدر حمود جودهالبصرة

نبعه سويدعالء محمد منصورالبصرة

عواطف ناصرمرتضى كامل عليالبصرة

حدهن عنادعبدالحسين طعيمه حسنالبصرة

زهره سلطانعبدالرضا طعمه جبرالبصرة

زهره محيلمحمد سلمان شلشالبصرة

خالده جاسممحمدجواد مهند صالحالبصرة

ساعه حسنعادل جلوب جبرالبصرة

فرات عبدالجبارمحمد مجيد هاشمالبصرة

فطومه عبدالصاحبحامد صالح حمديالبصرة

نجيه عبدالكريمعلي راشد محييالبصرة

بدريه مالححليم حيال حامدالبصرة

صفيه كريماسعد نعمه فرجالبصرة

حسنه نايفكاصد سلمان عبدالحسينالبصرة

صفيه جاسممصطفى كاظم قاسمالبصرة

زنوبه شنيففايض شافي جابرالبصرة



ليلى حسينحال شاكر عبدالنبيالبصرة

نايله معتوقعبدالحسين احمد عبدالرسولالبصرة

سعديه حبيبحسن خماس عبدالنبيالبصرة

فخريه صالحصادق جعفر حسنالبصرة

شكريه عبيدياسين طه شياعالبصرة

نوره جاسمماجد جعفر عبدالرزاقالبصرة

جاسميه عبدالحسينعلي عبدالحسين جودهالبصرة

قسيمه صالححسن حمادي عباسالبصرة

هديه منصورعلي خربيط عليالبصرة

سهام عزيزمرتضى حسن عبدهللاالبصرة

غزوه جاسممحمد لفته صالحالبصرة

بتول عبدالنبيابراهيم صالح قاسمالبصرة

امنيه فرجحيدر صبيح كاظمالبصرة

سهيله عباسحبيب شهيد عبدالصاحبالبصرة

مايهن فرحانسلمان عبدالصمد مرادالبصرة

رباب عبدالكريمحيدر عبدالحسين ايوبالبصرة

حسيبه بداياميره عبدالرضا جابرالبصرة

سعاد عبدالحسينرائد حميد عبدعليالبصرة

تاجي كاظماياد محمد يعقوبالبصرة

حليمه ساجتكاظم حسون لفتهالبصرة

زكيه صالحعقيل سالم الزمالبصرة

امل صاحبسيف الدين خضير باقرالبصرة

نجاه عليهالل عبدالحميد عبدالكريمالبصرة

زكيه مهديعباس حسين مرزوقالبصرة

شيشه خلفجاسم يعقوب شريفالبصرة

علويه خضرحميد رسن خلفالبصرة

جماله مهاويحسين قاسم كاطعالبصرة

شلتاغه مازونحنون سلمان عبيدالبصرة

هلوه جاتمطالب الزم ناصرالبصرة

فطيمه شبيتمحمد اعليوي محمدالبصرة

جيتايه غاليجبار جعفر يازعالبصرة



باسمه طاهرناجي ثجيل كوكزالبصرة

نشميه برهانحسن علي شقيالبصرة

كنوه مهديعباس محمد زبونالبصرة

كريمه كاظمحسين ناظم عبدالكريمالبصرة

هديه عبدالرزاقذوالفقار ودود عامرالبصرة

حليمه عزيزضياء صالح مهديالبصرة

منى احمدمحمد بهجت نايفالبصرة

ربيعه نجمعلي وصفي طاهرالبصرة

مروه كاظممحمد صاحب جبرالبصرة

فخريه محسنعلي عبد مزيعلالبصرة

زهيه صافيحسن رمضان مهديالبصرة

انتظار عبدالحليممهدي عوده عزيزالبصرة

زجيه محمدصادق علي عبدالحسينالبصرة

ملكيه جودهاثير لطيف ناصرالبصرة

كامله كاظمناصر عطشان ريحانالبصرة

قمريه هاشممصطفى سوادي نزالالبصرة

رباب محمدامير علي صالحالبصرة

نعيمه ناصرعبداالمير سلمان حمدالبصرة

حريه كريممنذر فاضل جابرالبصرة

بهيه حمادياثير كامل ناصرالبصرة

غيداء موسىعالء حسين عليالبصرة

حمده حيدرشاكر شنان حسنالبصرة

وجيده جيادامين غرام عبيدالبصرة

وحيده عثمانثائر يوسف عمرانالبصرة

خديجه لفتهعباس مهدي صالحالبصرة

رجوه محمدخالد جواد صنكورالبصرة

سليمه محمحامد لفته حسنالبصرة

كامله جوكانعبدهللا جاسم عبدالواحدالبصرة

ندوه يعقوبيعقوب ناجي يعقوبالبصرة

زهره عبدهللاسامي ياسر جابرالبصرة

نضال نوريبهاء جبار مجيدالبصرة



سعاد ياسينكاظم طالب جابرالبصرة

رسميه مهاويعليه لطيف ناصرالبصرة

بشرى شذركرار مهدي صالحالبصرة

فاطمه خضيرخيرهللا معين خيرهللاالبصرة

شريفه عباسحسين كاظم جيادالبصرة

غازيه مزيعلعلي كريم حميدالبصرة

سكينه خلفتحرير عزيز عبودالبصرة

نعناعه حميدهيثم كاظم خميسالبصرة

صبريه صباحعبدالخضر كاطع نصارالبصرة

شيله جابرماجد خالد قاسمالبصرة

صالحه ابراهيمياسر عوده مزعلالبصرة

هناء نجمخالد وليد مجيدالبصرة

مصر مسعودماجد كاظم بخيتالبصرة

نجيبه جبرمحسن علي سبودالبصرة

خالديه حماديمنهل عبدالجبار فضلالبصرة

فخريه صالحاسماء لفته عيسىالبصرة

مريم حسنعلي ازهر خيرهللاالبصرة

شنينه محيسنعمار جابر حسنالبصرة

فاطمه غانممحمد جبار حسنالبصرة

لذيذه عبدجوده شهاب سريحالبصرة

فوزيه مال هللاانور حسين غانمالبصرة

بنور منورمحمد عبدالرزاق حسنالبصرة

فخريه جمعهعلي عبدالكريم جيادالبصرة

رجاء حمزهحسين وادي محمدالبصرة

نوال عبدهللاهادي عقيل عيدانالبصرة

كاظميه حاتمنجم سلمان جاسمالبصرة

زهره حسينمرتضى عبدالكريم حنونالبصرة

قسيمه محمدمسلم ثامر حسينالبصرة

زهره مجليعباس نجم طالبالبصرة

سليمه حسينمحمد غالب محمدالبصرة

انتصار عبدهللاعلي اسماعيل ناصرالبصرة



وداد عليانور طالب فرحانالبصرة

صبيحه صالحعبدالواحد بشير عبدالواحدالبصرة

نعيمه ابراهيمعيسى موسى عيسىالبصرة

جمهوريه تالفمحمود جاسم محمدالبصرة

شويله جخيورساميه كريم نايفالبصرة

غنيه خيرياحمد حسن جبارالبصرة

شيخه جونيعبدالباسط نوري عبدالبصرة

غاليه علوانعوده شرهان زغيرالبصرة

وفاء يوسفحسن سماعين سلمانالبصرة

هيفاء عبدالحسينمعتز عادل عبدالهاديالبصرة

نسيمه كاظمرسول عوده ثجيلالبصرة

سعاد سلمانمحمد عبدهللا محمدالبصرة

نبيهه قدوريمرتضى حسن عيدانالبصرة

خضره حمدانعلي عباس عبدهللاالبصرة

ابتسام عبدزهراء محسن كريمالبصرة

شنينه عبدالعاليعبدالرحمن مطشر هاديالبصرة

بدريه ثوينيهاشم عبد ذبيحالبصرة

فوزيه سلمانمهند جعفر عباسالبصرة

ماجده سلمانعمار علي عبدهللاالبصرة

حكيمه صدامستار جبار حسنالبصرة

نعيمه شنينحازم قاسم كاظمالبصرة

حدهن عبدسامي كاظم خلفالبصرة

سليمه جابركرار محمد عبدالرضاالبصرة

سميره حلومصطفى فرهود حسنالبصرة

عواطف فاضلهشام جواد كاظمالبصرة

مطره جودهناجي جواد مطلقالبصرة

شماله ثجيلغانم حنين مكيالبصرة

جاسميه قاسمجابر عبدالكريم محمدالبصرة

خميسه محمدرضا كامل عاشورالبصرة

رسليه سعداحمد كاظم رشكالبصرة

مريم راضيصالح قاسم محمدالبصرة



سعاد عبدالحميدحسين سلمان حسينالبصرة

فاطمه هاشمثجيل حميد عوفيالبصرة

عيده حامدمحمود شاكر محمودالبصرة

بدريه راضيصبيح قاسم كاظمالبصرة

غنيمه نعمهحكيم صالح نعمهالبصرة

غاليه خلفحيدر مهدي صالحالبصرة

ربيعه شهابفاضل صالح مهديالبصرة

عذبه ساجتكريم جاسب جوالنالبصرة

زهره جالبعطيه زماخ هنيديالبصرة

نعيمه حميدحيدر عباس صبريالبصرة

حسينه عبدهللازينب حسن بديويالبصرة

سلوى موسىسجاد عادل حسينالبصرة

حياه محمودمهند حران كاظمالبصرة

حياه خضيرفاطمه نعيم جبارالبصرة

حيهن كاظمطارق طالب كارونالبصرة

تينه محسناحمد شافع قاسمالبصرة

ورده سفاحعباس ضايف عطوانالبصرة

زينب عبدالكاظمحمزه جاسم خير هللاالبصرة

شميله حريبحسن عبيد عويدالبصرة

عوفه ابو جاليحيدر علي جعفرالبصرة

حسنه كباشيناهد عزيز جاسمالبصرة

قنديله حبيبمحمد فوزي خلفالبصرة

فاطمه طاهرعلي حبيب محمدالبصرة

فهيمه بخيتفرزدق جعفر زيارهالبصرة

سليمه محمدحسين عبدالستار جابرالبصرة

حميده جارهللامحمود علي لفتهالبصرة

هيله مرزوقمحمد جاسم احمدالبصرة

صبريه شاكرقاسم عبادي حسينالبصرة

صبريه جالسعادل عيال محيسنالبصرة

سليمه حريزرافد لفته عبدالواحدالبصرة

شنينه عبدكاظم صبيح الزمالبصرة



موزه حميدعالوي جابر قادرالبصرة

فليحه كاظمعبدالرحمن راضي عزيزالبصرة

سلوى نسيمفؤاد حسيب مهنىالبصرة

سلوى جاسممحمد عماد عبدالحسينالبصرة

سلوى عليعالء شمكلي حسنينالبصرة

كتبه سعدونحسن سالم كريمالبصرة

قسمه ثامرفالح زبير ابوالسورالبصرة

هديه كشيشمهند جميل خليفالبصرة

كاظميه عالويحميد مجيد صالحالبصرة

كاظميه دفارحسن محمد عليالبصرة

بطيه عويداحمد عبدهللا محمدالبصرة

انيسه علوانوسام باسم فاضلالبصرة

حنوه حيدرغانم عبدالغني خضيرالبصرة

نصره ناظمعبدالحسن كريم عبداالمامالبصرة

عوفه معتوقجادر دحام منخيالبصرة

باسمه مالكحسين علي وحيدالبصرة

فضيله يوسفوفيه عبدالكريم مسلمالبصرة

بدريه كاظممصطفى كريم قاسمالبصرة

عطيوه شوايفارس رويح حسونالبصرة

ساميه عبدالرزاقاحمد حسين عباسالبصرة

خزينه حموداحمد حسين حمدانالبصرة

معصومه عطوانجابر عطوان جابرالبصرة

فوزيه جليلماجد علوان عبدالسادهالبصرة

نظيمه خطارجهاد عبدالحر متليكالبصرة

ربيعه شراتيزينب محيسن خنجرالبصرة

نجاه مونسعلي كاظم حنونالبصرة

منيعه طلوباسعد عاصي ضامنالبصرة

منيره غانمناظم حسن عبدالباقيالبصرة

شوغه عبودمكي مهدي صالحالبصرة

جسم صبرحيدر حسين شرهانالبصرة

نجيبه عبدشاكر حمود غديرالبصرة



هيفاء محمدعباس حليم عباسالبصرة

حكيمه سلطانفاضل حسن عبيدالبصرة

مرزوكه لفتهموسى حيال شرهانالبصرة

بلقيس مجتبىمرتضى احمد محمدعليالبصرة

عواطف وهابياسين صمد عزيزالبصرة

نجله اسقيفبشير ناجض محيسنالبصرة

انتصار زكسحسين جبار خلفالبصرة

وجيهه كاصدجهاد هاني عبدالبصرة

حميده عداياحمد علي زغيرالبصرة

ساجده عبدالحميدحيدر كريم طالبالبصرة

عليه اسماعيلايمن سعدون عبدالموليالبصرة

فضيله عبدالحسينمحمد راضي محمدالبصرة

فاطمه شريفمؤيد ناجي حمدالبصرة

عفيفه عليعلي فاضل علوانالبصرة

فضه لعيبيحسن هادي عبدالرضاالبصرة

زنوبه كشيشزكي شعبان بدايالبصرة

اسماء جابرعماد فؤاد شهابالبصرة

صبيحه حسنعبدالعباس ناصر مريعيالبصرة

امل جباراياد حمود عبيدالبصرة

سعده بلممحمد مانع جوالنالبصرة

وبريه قاسممسلم علي حسينالبصرة

نضال خيرهللامضر عارف جودهالبصرة

نازيه حمزهعبدالصاحب عبدالزهره فلحيالبصرة

انتصار عبدعليمحمد وفي غضبانالبصرة

كلثومه اسماعيلعلي صكبان حسينالبصرة

صينيه خضيرناصر عبد هاديالبصرة

عواطف احمدجمال سامي عبدهللاالبصرة

نزيهه فارسعدي عبداالمير عزيزالبصرة

كاظميه عباسنوال كاظم نشميالبصرة

سناء اسماعيلحسين ناصر لطيفالبصرة

سهامه عيسىمحمد علي حموديالبصرة



ثامريه منخيجاسم حمود عبدالبصرة

سعاد خلفمروان علي عبدالزهرهالبصرة

تاجيه عبدعليميثم كامل منصورالبصرة

فضيله نجمماهر شاكر خالدالبصرة

خيريه يونسانور عبدهللا موسىالبصرة

بشرى فجرسعد ماجد ساميالبصرة

لميعه سلمانعبدهللا عوده خلفالبصرة

مريم محمديوسف محمد مال هللاالبصرة

كاظميه عبدالسادهفرحان عبدالزهره عيدانالبصرة

حليمه تعبانمرتضى احمد عبدهللاالبصرة

ليلوه عباسحيدر جواد كنوشالبصرة

كامله جابرجعفر عبدعلي راضيالبصرة

حمديه حريجهمراد خيرهللا جاسمالبصرة

منى دينارحكيم رياض سلمانالبصرة

ايمان مشمولعلي نعيم ماهودالبصرة

عجيله عبدالواحدعزيز محمد عليالبصرة

ابتسام زايراحمد بركات خلفالبصرة

خيريه حسينجعفر صادق طعمهالبصرة

حوريه عباسظافر عقيل انتيشالبصرة

زهره محسنعبدالزهره عبيد فريحالبصرة

مليحه سعدوننبيل نعمه حمودالبصرة

فضيله موحيفاضل سعيد سهرالبصرة

ناديه عبدالخالقاحمد عبدالكريم محسنالبصرة

غنيه سلطانفاضل هاشم عبدالعباسالبصرة

مارينه لفتهمصطفى فليفل سعيدالبصرة

كاظميه فرحانامجد جواد جمعهالبصرة

صبريه لعيبيعزيز كاطع شيحانالبصرة

كوثر كريمصالح عبداالمير عليالبصرة

خالديه خنجرمحمد مزبان تاليالبصرة

سلوى كاظممحمد محسن مالحالبصرة

فوكهن بدنمطشر عشير عباسالبصرة



فاطمه عبدالرزاقعرفان فالح حسنالبصرة

فاطمه عريمساسعد ماجد ريسانالبصرة

عليه حميديعباس كاظم صدامالبصرة

زهره محمدمشتاق طالب خضيرالبصرة

نصره حاجمعلي حرج جابرالبصرة

فخريه حسينحسن محمد عبدالرضاالبصرة

هظيمه علوانمحمد عبدالحسين كمرالبصرة

سهله عبداالميرقاسم هادي طعمهالبصرة

رحيمه عبيدعالء غالب عبدالمجيدالبصرة

حنينه بطلخلف عوض جابرالبصرة

هديه مطرباسم جبار نجمالبصرة

كريمه عوفيصفاء عبدالباري جابرالبصرة

فاطمه عودهابراهيم خليل هزلالبصرة

حسنه خليفاحمد حسين سيدالبصرة

افه عودهحسين محمد جاسمالبصرة

هناء حميدعبدهللا هاشم ابراهيمالبصرة

بدهن عبدالرضافرحان خامس مطشرالبصرة

بشرى عبدالباريعلي عبدالعباس خزعلالبصرة

ماجده حسبرؤوف سعيد مظلومالبصرة

حمديه نجيبجهاد كاظم مزيدالبصرة

فطيمه عبدهللاعباس عطيوي بديرالبصرة

مريم عبدهللافاخر عواد ياسينالبصرة

رزوفه خليلغالب هاشم طالبالبصرة

زهره عليمصطفى جبار حسينالبصرة

كشيشه زنادصباح خصاف حسنالبصرة

حسنه فليفلفائز زغيرون بكيالبصرة

حسنه عبيداحمد عبيد زيدالبصرة

رضيه جويدمرتضى مجيد علوانالبصرة

ليلى كشكولاحمد عيال خزعلالبصرة

سلوى عبدهللامسلم لفته نصيفالبصرة

حدهن جاسممحمود سجاد هانيالبصرة



بسهن مجبلعبدالرحمن حميد عبدالحسينالبصرة

خيريه هاشممسلم خيرهللا ضهدالبصرة

دله عودهصدام مهاوش جابرالبصرة

كاظميه عليحسنين رحيم مانعالبصرة

ساجده طالبحيدر مجيد برديالبصرة

دله الفيالفي ضاحي شهيبالبصرة

حميده زويرحسين عبدالساده شذرالبصرة

فجعه عبدهللاعمار جاسم محمدالبصرة

باشه منهيسمير عويد عبدهللاالبصرة

سليمه حايفحيدر كويث عجيلالبصرة

اسيا مريصبيح محمد جاسمالبصرة

كاظميه محمدعبدالمناف خلف لطيفالبصرة

كاظميه شهابعباس فاضل سدخانالبصرة

كوثر كاظمحيدر نوري عبدالرزاقالبصرة

مرزوكه عبدالمجيدصالح ربيعه محسنالبصرة

سكنه ثجيلمحمد كاظم جبرالبصرة

شوقيه سلمانوسام سعيد نعمهالبصرة

ناجحه يونسمصطفى ضامن جبارالبصرة

لطيفه كاظممرتضى عوده وطنالبصرة

زهره جباراحمد عبدهللا حميدالبصرة

فطومه خضيرعبدالرحمن عبدالكريم راضيالبصرة

نعيمه كاطعرياض ياسين هاشمالبصرة

ليلى موسىلفته علي حسينالبصرة

شكريه خضراويناجي حبيب حميدالبصرة

نضال خلفنجم عبدالساده محمد عليالبصرة

نظيمه غازيعباس فاضل حميدالبصرة

كوثر عليمحمد فاضل معتوقالبصرة

ماجده كاظمحسن سالم محمدالبصرة

مهديه سالمعلي صباح قاسمالبصرة

نجمه حزاممحمد عزيز حنونالبصرة

نوريه اسماعيلجهاد عبدالصمد ناصرالبصرة



مايعه ناصرعالء جبار عبدالزهرهالبصرة

ونسه سلمانعالء كاظم جويعدالبصرة

هيفاء قاسمعلي رياض عبدالحسينالبصرة

وحيده محمودحسن اسماعيل عبودالبصرة

فوزيه سلمانمهنا جعفر عباسالبصرة

صفيه عيديمنادي خضير ضايعالبصرة

فاطمه جاسمرياض جاسب ملغوثالبصرة

عليه عبدالحسنايهاب محمود عطيهالبصرة

قسيمه نجمانور صباح منصورالبصرة

بدريه جعفرتحسين علي طالبالبصرة

نوعه جودهصادق كاظم علوانالبصرة

عليه عويدقيصر عبدارضا عطوانالبصرة

سنيه تويمرحمان ابراهيم شلشالبصرة

سناء عبودحسين عارف ناصرالبصرة

غازيه كاظماحمد وكعل دجهالبصرة

سهيله عبدهللاعلي كامل مرعيالبصرة

حليمه كاظمحسين عبدالرضا جبرالبصرة

حريه دريولسجاد رحيم عاشورالبصرة

انيسه راضيعقيل صبيح عبدالسادهالبصرة

ناهده صبرياحمد محيي عبدالرزاقالبصرة

هدى عبدالعباسحسين وليد كاظمالبصرة

حليمه عبودمروان عدنان ناجيالبصرة

حميده كاملامجد محمد عبدهللاالبصرة

قيسيه عبدالسادهاحمد عبداالمير عبدالواحدالبصرة

شيماء عبدالصمدمهند وليد عبدالمنعمالبصرة

بدريه مطشرعمار خضير عباسالبصرة

سليمه عبدالمنعمعلي حنش كاظمالبصرة

سفيره عجيلامين عبود خلفالبصرة

مريم صالحوسام كاظم عجيلالبصرة

هيله حسينحبيب عدنان حبيبالبصرة

فوزيه طالبحسام هادي صالحالبصرة



احالم عليظافر سمير عبدعليالبصرة

سليمه حنونعلي عبدالحسين هاملالبصرة

زريجه عزيزخلف سهل جاسمالبصرة

كريمه جاسمعماد غانم محيبسالبصرة

صبريه نعمهماهر عباس عيسىالبصرة

زبيده داخلعوده صالح حيالالبصرة

سوسن عودهحيدر جليل رحمهالبصرة

رباب زويدوالء عباس عاشورالبصرة

ناهده نوريكاظم جواد كاظمالبصرة

سلوى بنيانحسين علي عبدالسادهالبصرة

بسنه عوضمحمد منصور وحيدالبصرة

شنينه ضمدحسين غضبان وذيحالبصرة

كاظميه خنوبهطالب ساهر عاشورالبصرة

بهيه ناصحعبدالرحمن كشوش صالحالبصرة

صبريه عبدعليسامي عبداالمام ارسيلالبصرة

نسيمه عبدالكريمعامر ابراهيم راضيالبصرة

نسيمه عباسفارس الزم دشرالبصرة

بدريه عبدالرضاحليم كاظم هيونالبصرة

صبيحه كرديجالل حسين زايرالبصرة

ليلى سالمحسين كريم جاسمالبصرة

سليمه عليسجاد طالب جوادالبصرة

هديه محمدشمخي فياض شاكرالبصرة

سعاد جباربهاء فاخر خضيرالبصرة

كريمه كاظمقاسم داود خلفالبصرة

كاظميه محسنسجاد كامل عبدالواحدالبصرة

بهيته عبدصباح عبد حسينالبصرة

هيفاء طاهرحسين دايم موحانالبصرة

معاليه حدانعبداالمير سلمان حسينالبصرة

فوزيه نجمعدنان هاشم محمدالبصرة

عليه مطيويكريم قاسم حسنالبصرة

جماله عبدالحسينحازم محسن جاسمالبصرة



مليحه اسماعيلحسن عبدالواحد اكطاميالبصرة

رجاء عبدالزهرهمالك امين عطوانالبصرة

نوره صليبيسامي ختالن ميسالبصرة

كريمه كزارغزوان وميان جميلالبصرة

امل ناصرميثم صالح حسينالبصرة

نوريه حميدماجد شاكر حمدالبصرة

شفيقه ضمدعقيل خميس جاسمالبصرة

فطيم نزالناظم علي عرنوصالبصرة

شنينه مايعخالد عيدان مدهليالبصرة

كريمه حافظوفاق جواد كاظمالبصرة

نوريه ظاهرعدي عبدالرضا مهديالبصرة

لميعه يوسفحيدر كاظم جاسمالبصرة

حميده سلمانستار علوان هيويالبصرة

نعيمه عبدعليجعفر عبدالمهدي نعمهالبصرة

حسيبه خضيرعادل مهدي جابرالبصرة

قسيمه احمدوليد شهاب احمدالبصرة

شفيقه طهعلي عبدالكريم فرجالبصرة

طرفيه حمودفاضل عبدالرضا مسيعدالبصرة

نزهه شذرحسن غزاي ساريالبصرة

غزيه بدنعبدالرضا سالم كريمالبصرة

عليه كباشيرائد رحيم نعمهالبصرة

حواطه عبدالحسينفيصل خيون لفتهالبصرة

فخريه عباسمنتهى عبدالحافظ سلطانالبصرة

احالم مشاريمحمود شاكر جباريالبصرة

امل عبدضرغام سمير بنايالبصرة

ناصريه باشاغاحيدر حسين فارسالبصرة

هناء رضاحيدر عبدالمجيد حبيبالبصرة

فوزيه محمدحسين عبداالمير وبريالبصرة

لميعه مليسجاسم محمد عبدالرضاالبصرة

عجيله صيوانمحمد تركي بريسمالبصرة

كريمه خريبطحيدر صبار طاهرالبصرة



خالديه راضيحيدر عبدالصاحب قاسمالبصرة

امل عليعباس رويضي غنومالبصرة

زهره خلفعبدهللا نجم عبدالخالقالبصرة

فضيله جابرعلي كريم معيجلالبصرة

نعيمه سلمانحسن علي فيصلالبصرة

طلبه صالحفضل مزيد خليلالبصرة

صبريه عبيرهقاسم عجيل طاهرالبصرة

وسيله كطافهطالب كاظم ارحيمالبصرة

سعيده هندينسيم حليم عبدهللاالبصرة

باسمه ظاهرمالك ثجيل كوكزالبصرة

حسنه عباسكاظم سعيد ضاحيالبصرة

زهره راهيعباس شمخي ناهيالبصرة

هديه خريبطعبدهللا فالح مطشرالبصرة

سعيده كاظمصباح كامل الميالبصرة

بدريه عامررعد جبار دوحيالبصرة

عزل رحيمهرائد هاشم مسلمالبصرة

سعديه عبدالزهرهجالل عبدالجبار عبدالواحدالبصرة

غلوه حريزمحمد حسين مطرالبصرة

نبيهه مسافرحسين محمد جزاعالبصرة

حسيبه صفررياض سهل فرجالبصرة

زهره عبدالرضاعلي شاكر مرزوقالبصرة

ورده سعيدعباس عبدعلي مطرالبصرة

حليمه محسنعامر جدوع حسينالبصرة

غنيه حلوصباح كاظم جعفرالبصرة

ايمان محمدماهر نجم عبدالبصرة

حسنه عكيلخالد جاسم لفتهالبصرة

قوطيه مناتيقاسم محمد عاتيالبصرة

بتول سودهاباذر محمدرضا جبارالبصرة

صبريه رسنكاظم حمدهلل جبرالبصرة

حمده هاللطالل عبدهللا عيدانالبصرة

سليمه مهديمصطفى حسن خميسالبصرة



امل غانمعباس عبدالعزيز عبدهللاالبصرة

ميسون شمرعباس عطا سلطانالبصرة

هاشميه ناصحكاظم طه عبودالبصرة

بثينه حياويصفاء قحطان عذافهالبصرة

ربيعه خديمحسن محمد سلمانالبصرة

ركن علوانامين عبار جاسمالبصرة

ساميه نوريعبدالعباس فرحان مسيمالبصرة

ليلى ياسينعلي هاشم كريمالبصرة

حظيه فيصلمحمد ياسين منخيالبصرة

شرجيه محيبسسالم عباس حسينالبصرة

سكنه عودهعماد سلمان عبيدالبصرة

سعديه منخيرعد موسى عبدالحميدالبصرة

غنيمه موسىمحمد حسن شنشولالبصرة

نبيهه عبدهللااحسان علي محمدالبصرة

منيره حوشانحيدر هاشم نمرالبصرة

حسنه مزبانعلي رصيف عابرالبصرة

هناء عبدالكريمحسين عبداالمير سعدونالبصرة

سميره شعيلبشير نعمه عوده حسنالبصرة

ليلى محمدنورس جواد كاظمالبصرة

شوكه حنونمحمد وحيد فضالهالبصرة

هناء سلمانحسن نجف خلفالبصرة

نضال عزيزمقداد عباس عباديالبصرة

خيريه حمودفاروق صافي جاسمالبصرة

فطوم عبدالواحدمحمد عبدالحسن خلفالبصرة

سعديه حسينعلي جاسم يونسالبصرة

غيده سلمانمحمد حسين عبدهللاالبصرة

خالديه اكطيفمرتضى علي حسينالبصرة

عادله كاظمعباس فاضل كاظمالبصرة

احالم جبارزيد طارق خالدالبصرة

عيده ميزانسلمان معن صباحالبصرة

طاهره كاصدرحيم كامل عبدهللاالبصرة



بدريه رمضانعلي جبار اسماعيلالبصرة

كميله حمدعباس عبداالمير جالوغالبصرة

حليمه جاسبمصطفى عبدالواحد محمدالبصرة

جبريه فارسمحمد احمد عبدهللاالبصرة

خزنه حنونحسام مزيهر طعمهالبصرة

باسمه محمدمسلم عبدعلي عبدالصاحبالبصرة

حليمه خريبطفراس داود سلمانالبصرة

حسيبه عاشورعباس شاكر حمودالبصرة

هيله حاتمسالم رضا عبودالبصرة

سهام نعيمياسر سهيل نجمالبصرة

كريمه خيرهللانور نصر عبدالصاحبالبصرة

حياه دوشليث حاتك شبرمالبصرة

كريمه خضرمحمد الزم جبرالبصرة

خيريه غاليحمدان صكبان حمدانالبصرة

دنيفه خلففالح محسن فرجالبصرة

نجاح حاتمعباس جواد خلفالبصرة

حسنه زبونناجي خزعل خلفالبصرة

ماجده سكرانكرار جاسم محمد عليالبصرة

حميده عليامجد علي زغيرالبصرة

كامله حسينقصي لطيف عبودالبصرة

حريه ناصرحميد جاسب فياضالبصرة

بدهن خلفسعد مروح طهورالبصرة

حليمه عيدانحسين لفته حسينالبصرة

فوزيه عبدالرسولحيدر ناظم حاجيالبصرة

عواطف سلمانصفاء يعقوب يوسفالبصرة

صبريه عباسعباس سلمان ضرارالبصرة

سكنه طالبهاشم جمعه حسينالبصرة

بهيه خضيرفاخر جاسم محمدالبصرة

وفيه عودهجاسم محمد مخيلفالبصرة

كريمه خريبطحيدر جبار طاهرالبصرة

كاظميه عبدالزهرهحسن عزيز عبدعليالبصرة



سمره غاليصبيح خانس حمودالبصرة

رباب كاظمفؤاد علي كاظمالبصرة

شريفه كاظممحمد علي سلمانالبصرة

سهام ربيعنور نزار شبيبالبصرة

ساريه جاسممصطفى راضي فاخرالبصرة

بدريه صبيحشاكر زناد نمرالبصرة

ماجده كاظمعباس فاضل نجمالبصرة

نسيمه ربينكاظم عبدالحسين محسنالبصرة

خاتون حبيبشاكر عبدهلل محمودالبصرة

مجيده سالمهادي كامل معيبدالبصرة

صحيفه عبيدفالح ناصر باديالبصرة

فضيله زبيلهمحمد جاسم محمدالبصرة

سكنه رحمهاحمد وحيد جونيالبصرة

زهره حسونيفاضل ثامر كاظمالبصرة

حياه حمودحسن خلف فزعالبصرة

زهره يوسفحيدر احمد حسنالبصرة

ركن مكفوتفاضل ثابت حفيفالبصرة

ملكيه غانممرتضى جمعه منصورالبصرة

نظيفه حافظحمدان مهدي موسىالبصرة

زينب عطيهزكي صباح راضيالبصرة

حمديه محمدفاطمه حسين خلفالبصرة

حليمه عبدالباقيمحمد عبدالشهيد عباسالبصرة

قسيمه محمدحمزه ثامر حسينالبصرة

سكينه مرزوقعمار مجيد عبودالبصرة

حكيمه عبداالمامعلي موسى عبدالخضرالبصرة

حسنه حاجمعلي عبدهللا ناطقالبصرة

مطره صبيحجاسم جويد هاشمالبصرة

حريه قاسمسماهر فاضل مزهرالبصرة

شنينه صبرعلي عوده عطيهالبصرة

كاظميه نادرمروه حسن عبدالبصرة

مصريه موسىعباس عبدالرسول عليالبصرة



خنساء عبدهللامحمد عبدالرسول محمدالبصرة

عليه طالبحيدر مجيد صالحالبصرة

فضيله دشراحمد صالح مفتنالبصرة

نعيمه رشممهدي محسن نشميالبصرة

مصريه جوهرحسين جواد عبيدالبصرة

هاشميه هاللطالب ياسين ابراهيمالبصرة

انوار عبدالرواقبهاء مالك حسينالبصرة

مهديه هاديثابت سالم خزعلالبصرة

مجيده حميداياد خالد خجوريالبصرة

صبريه عبدهللاصادق لفته شبيبالبصرة

صفيه احمدناصر يعقوب يوسفالبصرة

سعيده كاظمحسن حريجه قاسمالبصرة

غاتهن عبدالكاظممشتاق عوده عبدالعباسالبصرة

فوزيه عطوانمنى مكي احمدالبصرة

رسميه غالبمحمد مكي فالحالبصرة

جميله اوحوحعلي محسن مطلكالبصرة

عزيزه قادركرار طارق عباسالبصرة

رازقيه فاضلاسعد خليل ابراهيمالبصرة

نسيمه زعيبلكاظم محمد كاظمالبصرة

سليمه عبدالكريمعبدالعزيز عبدالرزاف عبدالعزيزالبصرة

قدونه جيادعلي فرحان زيارهالبصرة

بحريه نعاسمنصور مطرود غميسالبصرة

منى محمودمهند فؤاد شيالالبصرة

صبريه عويدانور ضياء عبدالرضاالبصرة

فوزيه موسىستار ضامن عيالالبصرة

مكيه شبيبكاظم جاسم محمدالبصرة

هاشميه عبداحمد سعدون كمرالبصرة

سعاد يعقوباحمد راضي بنايالبصرة

فتويه يواكعبدالزهره مناحي عزيزالبصرة

ارهيه محمدحسناياد عبدالحسين صحنالبصرة

سهيله حميدمحمد سمير لملومالبصرة



نجالء جباركرار هادي لطيفالبصرة

ثوره جبارعلي وصفي مهديالبصرة

ضويه جاسماسراء كاظم عسكرالبصرة

سليمه حمدانمروه فياض شهابالبصرة

مهجه طبقايفان غانم كطافهالبصرة

جميله حسيناحمد رشيد عليالبصرة

مظلومه عبدفاطمه عفيش دويجالبصرة

كاظميه محمدصباح راشد مهاويالبصرة

خيريه مايدميثم علي حسينالبصرة

مكيه مطرودحيدر عبدعلي مهديالبصرة

صبريه عليجاسم محمد دنبوسالبصرة

فطومه غضبانكاظم عبدالخضر تعيبالبصرة

ياس عبوداحمد قاسم موسىالبصرة

ليلوه نجمسهيل عبدالستار عبدالكريمالبصرة

صبريه عباسمحمد جاسم صباحالبصرة

زنوبه لفتهعلي عادل عليالبصرة

امينه حسنقصي عبدعلي حيدرالبصرة

سعيده طالبسيف موحان حمزهالبصرة

كريمه عبدنعمان عبدالحميد صالحالبصرة

بطاقه راهيباسم هاشم مطيرالبصرة

رمله فالحعباس ظاهر بدرالبصرة

ليلى ثامرمحمد حسن زملالبصرة

سكنه لفتهحيدر قاسم محمدالبصرة

زهره صالحميثم خيرهللا حميدالبصرة

عواطف سلمانضياء يعقوب يوسفالبصرة

فاطمه محسنحسن سامي موسىالبصرة

حسنه لفتهحسن محمد جاسمالبصرة

سميره جخيرهدى سلطان عبدعليالبصرة

سهام هاشمعلي محمد ظاهرالبصرة

نوريه خضيرنعمان غازي فيصلالبصرة

فاطمه حنتوشهشام ناظم عبداالميرالبصرة



باسمه عنيسيحسين كاظم عبداالميرالبصرة

زكيه وحيدباسم حاكم قاسمالبصرة

اشواق عبدالواحدعالء عماد شهابالبصرة

حسنه عبدهللاحسامالدين علي حسينالبصرة

بخيته عويدصالح عبداالمير هاديالبصرة

شتويه كلبفاخر جازع حسينالبصرة

حذافه سيدفاضل بداي خلفالبصرة

سهام ياسينجاسم حضير عبدالعاليالبصرة

عليه شهابباسم عبدالعباس حبيبالبصرة

صبريه عذافهعبد لعيبي كاطعالبصرة

حليمه كريديعامر عبدالحسين زبونالبصرة

فريده خليلعلي صادق عليالبصرة

صينيه عمارهمشعل منسي عيادهالبصرة

خيريه سالمعدي عبدالحميد قاسمالبصرة

مهديه تكتوكحسين مسير رفيشالبصرة

شريفه اسماعيلمهند عبدال درويشالبصرة

فطومه جاسمعبدالكريم خلف محمدالبصرة

فضيله ياسينعادل هاني عليالبصرة

محيله رشيجراضي فارغ ضهدالبصرة

غنيمه جعازسالم حسين علوانالبصرة

ونسه عبرمفالح جوده مهديالبصرة

امانه زائرسلمان راضي كيفيالبصرة

سهام احمدفواد سالم عباسالبصرة

نعيمه ناظمحميد عبدالكاظم شغيتالبصرة

ملهى عيدانستار خضير عليالبصرة

خديجه جوادسجاد جعفر حسنالبصرة

ساجده راضييوسف مصطفى عباسالبصرة

جبره عبدحميد ياسر سعدونالبصرة

عروبه عليطيف حازم غازيالبصرة

هيفاء عبدالرزاقيوسف يعقوب يوسفالبصرة

فتحيه عبدهللاصالح عويد خلفالبصرة



نجيه مهديعلي عبدالساده عبدالحسنالبصرة

حمديه عبدالباريرائد كاظم جبارالبصرة

سهام صافيحنين دينار صبريالبصرة

صالحه عليمسلم طالب سويدالبصرة

سلوى دوايمسلم غالب الزمالبصرة

ميسون فيصلحسين مطر الفيالبصرة

هديه كاظمعلي قاسم عباديالبصرة

خديجه قاسمرعد ريسان جاسمالبصرة

ورده عبيدميثاق كاظم حالويالبصرة

غيده مهناامجد كريم جيادالبصرة

نديمه حنوبهصدام وحيد خنجرالبصرة

رضيه حسينعلي محمد جلوبالبصرة

خيريه ناصرعمار حسن حاجمالبصرة

صفيه كاظمحسين احمد راشدالبصرة

بهيه محسنغالب عزيز حسنالبصرة

امل خضيرهيثم مهدي صالحالبصرة

قاهره شعالنعدي حمود عبدالسادهالبصرة

فريده سميرثاني خلف اصرابهالبصرة

فضيله عبدالرضااحمد محسن مسعدالبصرة

عجيله عبدهللاجبار سبتي عزيزالبصرة

سناء محمدامينمحمد حسن عبدالمجيدالبصرة

فضيله يعقوبسالم محمد شرهانالبصرة

فاطمه خلفهادي مكلف سلمانالبصرة

فضه محمدعباس عبدالكريم عبدالسادهالبصرة

سميره صبيحعادل عبدالساده عباديالبصرة

زهره كريممحمد جاسم عيسىالبصرة

اميره حبيبحمزه شمخي حيرانالبصرة

بشرى محمدسجاد عبدالخالق صالحالبصرة

عليله عبدناجي خلف عيدانالبصرة

نهاد عبدالزهرهرسل صالح ناصرالبصرة

دالل مسلممحمد عبدالحسين كركهالبصرة



سهيله احمدضرغام ياسين عبدهللاالبصرة

دوخه عبدعليحسام جاسم بارودالبصرة

غازي جابرقيس نصر سلمانالبصرة

فاطمه زايدكامل مطرود مرعيدالبصرة

نكوه جابرخليل خلف محمودالبصرة

فوزيه مشجلعادل عبود حميدالبصرة

رضيه بحررياض خشان جبارالبصرة

حياه قاسمراضي جابر عبدالحسينالبصرة

حياه يعقوبعلي هاشم عمبرالبصرة

وداد مالكعلي رحمن عبدالبصرة

جنان مكطوفاحمد تقي صادقالبصرة

ضمياء مهديحسين علي عجيلالبصرة

مدينه عبدالجليلكرار جاسم محمدالبصرة

جاسبيه عجيديوسف عويد عبدالحسنالبصرة

وفاء يعقوبايمان ماجد جعفرالبصرة

فضيله خليفهاحمد عبدالحسن لفتهالبصرة

حسنه رحمهحسين رسن عبدالرضاالبصرة

كاظميه عبدالحسنماجد صالح عبدالسادهالبصرة

فخريه عباساثير عبداالمير ياسينالبصرة

حمده ساجتضياء عبدالساده خلفالبصرة

فوزيه عباساحمد مجيد شعيرالبصرة

ساميه داودزهير كريم مفتنالبصرة

زهره عجالننزار خابر سلطانالبصرة

فطومه عبدالحسينمهدي صالح يعقوبالبصرة

قبيله محسنعادل سامي محسنالبصرة

سميره كاظمعالء نوري يوسفالبصرة

امل عبدالكاظماحمد محمد ماجدالبصرة

خيريه زاملمحمد حسن محمدالبصرة

بهيه حماديستار جبار محمدالبصرة

مكيه بسيوستار جميل راضيالبصرة

قسمه صالحمهند ناظم مهديالبصرة



خوله مشجلصالح حسين كاظمالبصرة

فخري ه شهابرافد حميد يعقوبالبصرة

حليمه عكابامين هزل قاسمالبصرة

حدانه جخيورعدنان شاقول مكيطيفالبصرة

رشمه سكركاظم حافظ عجيلالبصرة

فاطمه كاملعالء خالد شاكرالبصرة

عوفه رخيصمؤيد رمضان خضيرالبصرة

سعاد جوالنضياء سالم عليالبصرة

حسنه جوادلطيف سوادي طاهرالبصرة

حميده كاملحيدر محمد عبدهللاالبصرة

عواطف عنيدضياء تقي عبدالمحسنالبصرة

خديجه عبدالوهابمصطفى علي عبدهللاالبصرة

شيشه تايهفرحان محيسن عبدالبصرة

كريمه غازيحسين شعالن فرجالبصرة

خديجه عبداالميروليد عبدالزهره عبيدالبصرة

بشرى زعيبلمحمد قاسم جاسمالبصرة

حريه ناهيزايد بادي ناتخالبصرة

رجات هاشموجدي كاظم جاسمالبصرة

ليلى حسينمصطفى مالك خزعلالبصرة

ليله عبدالكريمحسين محمدعلي عليالبصرة

ساجده حسينحازم علي خريبطالبصرة

زهره كرنوصاحمد شنيف كاطعالبصرة

اخالص عبدالحسينمالك فرج عاشورالبصرة

فتحيه كاظمعبدالباقي سعدون عطوانالبصرة

كاظميه صالحمحي غني عبدالكريمالبصرة

اسراء عبدالخالقمحمد امين قصي محمدامينالبصرة

حميده مطشرعباس جاسب فتينالبصرة

قدينه حسنلؤي سعدون جابرالبصرة

سلوى فهدمحمود شاكر زيديالبصرة

زهره نوروزاحمد عبداالمير زيارهالبصرة

فضيله حسينعباس لفته خميسالبصرة



نجيه مهديثائر لطيف خليلالبصرة

ثوره نيتيشعلي عوني حماديالبصرة

مديحه كاملعادل سلمان داودالبصرة

مصر ناصرعقيل جميل عوفيالبصرة

سليمه كريمميثم صالح طالبالبصرة

كريمه مهاوشمحمد عبدالهادي محاربالبصرة

نوميه عبوداحمد عبد سلمانالبصرة

سميره محمدقيصر عقيل زباريالبصرة

نوريه جاسممنال فاخر راضيالبصرة

حديد فيصلمسلم حمود ثامرالبصرة

نصره داودطالب عبد اسماعيلالبصرة

رسميه خريبطبشرى هاشم سبتيالبصرة

حالهن ناصرحمزه محيسن محمدالبصرة

نجاه خليفهعلي حسين مشايالبصرة

نوره صليبيعلي ختالن ميسالبصرة

عشيره ناصرقهار مجيد خيرهللاالبصرة

خميسه موجعدنان عباس هنيديالبصرة

سليمه سعيداياد عبود جاسبالبصرة

جواهر حاتمعبدهللا جليل عبدالرزاقالبصرة

ضويه يعقوبعلي عبدهللا حسنالبصرة

عواطف عبدالرضاحيدر حسين مهديالبصرة

ساجده سلمانحمزه مانع عودهالبصرة

جنان جابرعلي هاشم حميدالبصرة

فضيله عبدالزهرهحسن لطيف صالحالبصرة

احالم جتبعلي خليل شرادالبصرة

امويعه خلفمحسن عبدعلي وهبالبصرة

نجاه عبدالكريممهند طاهر عبدالحسنالبصرة

قسيمه جبارمازن فرحان علوانالبصرة

حنان جاسماحمد عبدهللا معتوقالبصرة

خوله جوادرائد وليد حسينالبصرة

نجيحه لعيبيعباس حكمت عبدالزهرهالبصرة



زهره جبارضياء عدنان صدامالبصرة

عصريه زرزورخميس كطامي جعازالبصرة

نجالء حميداحمد عدنان صالحالبصرة

جكاره ضميدمحسن كاظم كويمالبصرة

حليمه محسنفالح احسان عليالبصرة

زليخه عبدحسين جابر محمدالبصرة

سليمه عباسمحمد ذياب مجبلالبصرة

صبيحه فيروزامجاد حامد عباسالبصرة

نهيله مسافراحمد شاكر ماهودالبصرة

شليشه سياجهاني صالح سعيدالبصرة

خالده ثابتناظم محيبس لفتهالبصرة

كريمه جنكعلي قاسم راضيالبصرة

كاظميه محسنكامل حمزه صالحالبصرة

ليلى نعيمحامد خلف زاجيالبصرة

لطيفه نافعاكرم عبدالكاظم محسنالبصرة

صالحه حمدينجم عبدهللا ياسينالبصرة

سناء جميلمصطفى عبدهللا مشتتالبصرة

نسيمه كاظمماجد كاظم عبدالزهرهالبصرة

هديه صالحلؤي ئ ماجد مالحالبصرة

هشمه اوذيحعالء فليح حسنالبصرة

سهام جخيورمنتظر اكرش عبدالبصرة

سكنه عبودعزيز خميس عزيزالبصرة

لزمه زغيرعلي جبار نعمهالبصرة

مجيد عبدالحسينعلي مجيد عبدالواحدالبصرة

مريم بندرخالد عبدالواحد احمدالبصرة

مياسه محمودسجاد مصطفى موسىالبصرة

ثجيله عرانعبدالزهره جبار شبيرالبصرة

شوهه سواديعلي قاسم جعفرالبصرة

سعاد طارقعلي رعد عبدهللاالبصرة

كاظميه ضايعميثاق جبار مناتيالبصرة

جنديه حسونمحمد حسن داودالبصرة



سمره صدامعلي صكر شبهانالبصرة

بسهن سلمانمحمد كاظم جبارالبصرة

فضيله حسينوالء عبدالحافظ يعقوبالبصرة

قند حسينحمود شعيبت عكلهالبصرة

صبيحه عبدالمنعمحيدر لفته عبدالنبيالبصرة

هناء عبدالنبيزكريا عبدالزهره محمدالبصرة

بدريه عباسخيريه جاسب كلفالبصرة

بدريه غانمجاسم حنت لفتهالبصرة

حليمه جيادسجاد حتروش لفتهالبصرة

شكريه نايفنايف علك محمدالبصرة

عائده محمدمحمد جاسم خزعلالبصرة

باسمه عبدالحميدعبدالحسين توفيق عبدعليالبصرة

سهله جعازحيدر كاظم منشدالبصرة

كوثر محمدجاسم عبدالحسن ابراهيمالبصرة

هيله سلطانصدام طارش زاملالبصرة

حمديه مرزوكعلي حبيب محمدالبصرة

جاسميه عودهاحمد سالم حبيبالبصرة

كريمه نفاوهفؤاد طعمه عبدهللاالبصرة

عليه جيادحسن علي مزعلالبصرة

فخريه خضيرلمياء زاير مزعلالبصرة

خاجيه عذابكريم نعمه جادمالبصرة

رازقيه فاضلابراهيم خليل ابراهيمالبصرة

هويه شنيشلاحمد سفيح عبيدالبصرة

بدريه مويدحيدر عبدالزهره عبيدالبصرة

سعديه سويدعلي حسين عبودالبصرة

زهره جعازعلي عبدالحسن طابورالبصرة

فطومه جاسمباسم خضير عباسالبصرة

انتصار محسنمحمد نجم عبدالبصرة

خديجه جاسبصفاء كاظم طالبالبصرة

ونسه عبدالرضاعلي هاشم عبدالحسينالبصرة

تميمه عبدالعباسيونس جميل عبدالجليلالبصرة



رمله عبدالمعينايناس باقر مصطفىالبصرة

نوال زويرمقتدر احمد بريسمالبصرة

زهره عبودهاشم كريم حماديالبصرة

هديه مصبحعالء عبدالحسن سعدونالبصرة

جنان جابركرار هاشم حمدالبصرة

منوه كاطعرحيمه ضمد حريجهالبصرة

خوله طارشحسين ناصر وارشالبصرة

تسواهن لفتهسجاد حمد عبدالبصرة

رحمه ناصرغضبان عبد خلفالبصرة

سهيله زايردعاء نوري معتوقالبصرة

سعاد عبدالعزيزامنه منتصر احمدالبصرة

مريم سلمانخليل ابراهيم احمدالبصرة

رسميه زيدانفرحان طعمه فرهودالبصرة

باشه فرحانناجي محيل كاطعالبصرة

بحريه علينضال صدام كريمالبصرة

دوخه حاجمجاسم العالي جاسمالبصرة

تسواهن عبدالرضاعماد سامي لفتهالبصرة

صبيحه عباساحمد جبار احمدالبصرة

انتصار عبدالزهرهايمن فضل موحيالبصرة

عطيه ناصرمريم ايوب سالمالبصرة

جنان عبدالحسينمهدي حيدر احمدالبصرة

نجمه محمدهيله كريم اجليبالبصرة

فاطمه ثامرعدي نوري فعيلالبصرة

حياه سلمانايات حبيب عبدالمهديالبصرة

نوره عبدالجليلكرار كامل عبودالبصرة

كفاح صكبانوليد عوده فرجالبصرة

نجاه مهودرعبدالحسين زيبك ظفرالبصرة

كريمه ناجيعدي سالم كوكزالبصرة

سناء محسنعلي تحسين شاكرالبصرة

بشرى زيدانسالم قاسم عليويالبصرة

ليلى رجبمحمد علي خلفالبصرة



خلود كاملاركان بشار حمدانالبصرة

حميده عبدالرسولمصطفى رياض عبدالبصرة

صبريه طالبياسين خضر خلفالبصرة

فليحه شنشولعلي نضال مسحونالبصرة

كامله داخلغازي حسن عبيدالبصرة

نعيمه عبدالحسينعلي وشيح حسنالبصرة

بهجه كريماحمد جواد كاظمالبصرة

صفيه سفاححسين موسئ وهابالبصرة

كافي صافيمحمد كريم درويشالبصرة

هيام شنشولمحمد عباس ريسانالبصرة

نجفيه جبارمحمد عبدالرضا عباسالبصرة

عليه مفتنحميد جبر غياضالبصرة

كريمه سلمانقصي عادل عبودالبصرة

سومه وحامسجاد نوري محسنالبصرة

مطره حسنانماري صبار لفتهالبصرة

سنيه حسينحسين جاسم كاظمالبصرة

كتيبه عباسعقيل خلف محمدالبصرة

كاظميه ناصرمهند جمعه هليلالبصرة

ذكرى جاسمياسر باسم عبدالحليمالبصرة

ناهده قاسمحسن بصو عثمانالبصرة

كريمه خضيرجواد عبدالرضا عباسالبصرة

قبيله خالفسامي محمد جاسمالبصرة

بدريه شناوهاحمد عبود فيحانالبصرة

ناجيه عبدالقادرمصطفى سامي عبدالحسينالبصرة

ليلى جبارعمار محمد قاسمالبصرة

قبيله عنيدكرار مزيد عبدالكريمالبصرة

سناء منعماحمد فاضل صاحبالبصرة

كطن جيادساري سهيل عباسالبصرة

عائده حمدعبدالخالق حسن خلفالبصرة

كامله طوباناحمد علي عودهالبصرة

رغد جعفرمرتضى عبدالكريم كاظمالبصرة



عيده عبدالحسنصادق حسين عليالبصرة

نجاه صالحسجاد عبدهللا يوسفالبصرة

امينه عبدالواحدماجد حميد خلفالبصرة

احالم جبرمالك حسين حبيبالبصرة

ماجده عبداحمد منصور عبدالرضاالبصرة

منى صالحواثق يحيى عذبالبصرة

كطفه جبارهاسعد مجيد حريفشالبصرة

كريمه حميدحيدر حسن طريرالبصرة

سليمه كاملاحمد قاسم شناوهالبصرة

وفيه حسينخليل مهاوي جودهالبصرة

انتصار محمدعلي منشد قاسمالبصرة

قنديل حنونعلي مشاري مهديالبصرة

فاتن مزهرايهاب عبدالحسين عبودالبصرة

سهيله فيصلرائد عبدالرزاق مهودرالبصرة

ليلوه عودهجميل خيرهللا مزيدالبصرة

ليلوه رحمهباقر خماس حلوالبصرة

ربيعه سبتيزين العابدين صالح عبدالكريمالبصرة

عليه محمدعلي فالح عباسالبصرة

لومه كاظمشاكر سلمان محمدالبصرة

رطينه داودمشتاق عبدالرزاق عبدالنبيالبصرة

راجحه عبدالجليلكرار سعد نوريالبصرة

ناصريه ماذيصفاء غالي مجوتالبصرة

نعيمه عطيويحسام مجيد عويضالبصرة

زهراء يعقوبمصطفى عبدالباري حميدالبصرة

انتصار شبيبهشام طاهر حبيبالبصرة

حلوه شاللعادل محمد عبودالبصرة

مكيه يعقوبناظم عبدالجليل محمدالبصرة

شكريه خضرمهدي صالح كاظمالبصرة

عذراء عودهمشتاق مزهر جبارالبصرة

زهره حسناحمد كاظم جاسمالبصرة

كاظميه عبدهللامحمد نايف بداويالبصرة



زكيه عودهحامد والي عليالبصرة

سعديه لفتهمحمد مصطفى عباسالبصرة

سهله جعازعالء كاظم منشدالبصرة

وفيه خيرهللافرحان جندي جابرالبصرة

سناء عبدالعزيزحسين نبيل وهيبالبصرة

فاطمه جالبعبدالعباس نعيم حسينالبصرة

مجيده بردياكرم عبداالله عبدعليالبصرة

نوال كنعانحسن سالم حسنالبصرة

فاطمه رحيمحسين قادر يوسفالبصرة

شريفه محمودجواد محمد حاجيالبصرة

جميله دغيمنصيف جاسم محمدالبصرة

رابحه خميسخالد حاجي سلطانالبصرة

فوزيه مطراحمد حبيب حسينالبصرة

وبريه سعدونعبداالمير خلف مطرالبصرة

نداهه رحيمعلي محسن باشخالبصرة

هيام عبدالقادرعلي جاسم محمدالبصرة

سلهايه شيالحميد بجاي رحيمالبصرة

اديبه عبدهللاضياء حسين عويدالبصرة

وفيقه بدرانراشد طالب راشدالبصرة

مياسه عبدالسادهاسعد حميد نجمالبصرة

بسهي كاظمعلي حسين عليالبصرة

حسنه عبودعقيل راضي خضورالبصرة

غاليه فضالهكرار يونس محمدالبصرة

مريم مهديكرار عبدالخالق عبدالرزاقالبصرة

سمره لفتهعلي كاظم مطرالبصرة

ابتسام مالحناجي رزاق جاسمالبصرة

زينب كاظمهشام رائد حسنالبصرة

فضيله فرحانميثم فايز كشيشالبصرة

حفيظه زعالنهادي قاسم سالمالبصرة

فاطمه عبيدتوفيق خلف علوانالبصرة

سليمه سواديميثم علي جابرالبصرة



فاطمه عبدهللامنتظر عبدالزهره جابرالبصرة

هديه عودهفياض يوسف فياضالبصرة

فخريه عباسعلي مركز غضبانالبصرة

كاظميه غانمرعد رمضان هايفالبصرة

خديجه جبارمحمد بشير صالحالبصرة

جكنامه راضينعيم صالح غياضالبصرة

زينب كاظممصطفى عبدالرزاق عطوانالبصرة

حمديه لعيبيميثم عبدالرضا حمودالبصرة

سهيله عبدالحسينامجد عبدالرزاق حسينالبصرة

بيده حسانمالك عبدالساده محييالبصرة

غنيه كاظمامين عبدالكريم بارحالبصرة

اصيله سعيدهاشم جري عبودالبصرة

غنيمه محسنعلي حميد بدنالبصرة

لوله ناصرمحمد جواد كاظمالبصرة

كاظميه راضيمالك خلف عبودالبصرة

هاشميه نخشسالم هاشم حسنالبصرة

ليلى محمدحاتم عبدالكريم نعيمالبصرة

بشرى حسنبهاء عبدالنبي طالبالبصرة

كاظميه خنوبهمحمد ساهر عاشورالبصرة

بدريه نعمهعباس عبدالنبي شنبارهالبصرة

مكيه هاشمشهيد ايوب عزيزالبصرة

خزنه قاسممحمد محسن جابرالبصرة

نزاله حافيجاسم لعيوس دريبيالبصرة

نظيمه ضامنعلي شامل طاهرالبصرة

زهره عبدالرضاعبدهللا طالب محمودالبصرة

خديجه طاهرعون ياسين خضيرالبصرة

جبره معالمحمد ثاني دبيانالبصرة

صالحه منوحناصر حسن مزيعلالبصرة

حسنه عنادراضي داود سلمانالبصرة

حليمه لعيبيعلي هاشم عباسالبصرة

فخريه حلبوصمسلم فالح سعودالبصرة



بتيه عبيغانم غالب فيصلالبصرة

زينب اسماعيلعبدالخضر ثائر عبداالمامالبصرة

ناديه بريسمحيدر غازي عبدالبصرة

سليمه عبدالزهرهعبداالمير محسن مطرالبصرة

هيفاء طاهروسام دايم موحانالبصرة

خديجه حسينحمزه ياسين ناهيالبصرة

هديه سهرعبد حسين خلفالبصرة

شريفه عبدالحسينلفته فاخر عبدعليالبصرة

فاطمه شلهعمار جبر طالبالبصرة

شريفه منصورناظم عبدالحسين محمدالبصرة

هناء حاتمعبدالحكيم عبدهللا فرحانالبصرة

بنيه قاسمعبدهللا جبار محسنالبصرة

بدريه محمدصباح علوان مردانالبصرة

فطيم ضغينرويح جراد ريكانالبصرة

زينب مجيدكرار رمضان خشانالبصرة

صبيحه فليحمحمد فالح حسينالبصرة

فطيم محمدمحمد ناهي فزعالبصرة

لميعه قاسممرتضى خلف خضيرالبصرة

ليلى سالمحمود راهي خلفالبصرة

غركه عفيتباسم عبد علكمالبصرة

بدريه نصرشامل سعد جويدالبصرة

كوثر محمدعباس ماضي جابرالبصرة

وبريه وطبانضيدان عباس حمودالبصرة

بنيه قاسمعادل صاحب لعيبيالبصرة

وحيده خلفسلمان عبداالمام عبدهللاالبصرة

جويده بدرياسر نعمه عيدانالبصرة

سومه سلمانفرج فرحان مجيدالبصرة

صبريه جعازمحسن جبار ارضيوالبصرة

نجيه الزمنضال بدر غانمالبصرة

عليه سدخانمحمد هادي زعالنالبصرة

تقيه فيصلكاظم عبدالرحمن عبداللطيفالبصرة



نعيمه مهاويوسام صدام حيدرالبصرة

هناء مطلقحيدر عبداالمير لفتهالبصرة

عيده سعيدوافي امين مطشرالبصرة

ناجحه ارعيدعلي صادق سعيدالبصرة

شكريه نايفمازن امين نايفالبصرة

بدريه سعدونخلف فعيل عودهالبصرة

سهيله اسماعيلعلي كريم نعمهالبصرة

انتصار عبدالحسينحيدر عداي محيسنالبصرة

كاظميه عبدالصمدمحمد قاسم تعبانالبصرة

تركيه قاسممحمد عبدالزهره جمعهالبصرة

امل عبدالخالقوعد لطيف عباسالبصرة

عليه ساهيعدي حمود حميدالبصرة

عليه ضهدمسلم خالد عليالبصرة

فليحه محيسنمسلم داود سلمانالبصرة

راهيه حسينحسين عبدالخالق مهديالبصرة

رباب هنديحميد عبدالزهره حميدالبصرة

فليحه يوسفرائد حمد سلطانالبصرة

سناء عبدسجاد محمد حسنالبصرة

حياه عباساسالم حكمت ضمدالبصرة

زهره محيسنعلي هليل شاهرالبصرة

انجيه عبيدحسين غفوري جحيلالبصرة

كميله عليسالم هادي حبيبالبصرة

سعديه حمدانعالء هاشم محمدالبصرة

كاظميه كشيشاحمد محمد كنيفذالبصرة

بدريه ابراهيمعالء عبدهللا يوسفالبصرة

جبره جالبعماد صبار هذالالبصرة

بنين حميدصافي فيصل عنيدالبصرة

عليه عبدالسادهعلي غجيري عبدالبصرة

وفيه جابرحسن علي عبدالحسينالبصرة

اميعه عطارحسن معلي مديخنالبصرة

زكيه عبدالزهرهسامي مهدي عبدهللاالبصرة



حسنه عبدالرزاقعبدالحسن سالم مشريالبصرة

كاظميه عباسجعفر سالم يوسفالبصرة

فهيمه جابرمرتضى كاظم حسبالبصرة

بصيره ناصرزمان حسن احمدالبصرة

وسيله جاسممرتضى بدر ناصرالبصرة

كاظميه حيالجعفر جاسم مشكورالبصرة

زكيه محمدوميض ايوب يعقوبالبصرة

حمده هندينوفل محمد صباحالبصرة

نعيمه صالحمصطفى خليل رحمهالبصرة

سليمه جمعهفالح عوده محسنالبصرة

صبحه جمعهمحمد احمد حسينالبصرة

خالديه مفتنحسين جبار منشدالبصرة

شهد عيسىحميد طالع فرحانالبصرة

فوزيه حميدمؤيد زامل بطوشالبصرة

رمانه خلفكاظم مفتن كشكولالبصرة

سعده جمعهوليد خالد مجيدالبصرة

بطوشه ضاحيمحمد مكطوف خلفالبصرة

بسنه كاظمحكيم حسن جاسمالبصرة

تاجيه طاهرعماد عبدالدايم عبدالرضاالبصرة

نبيهه عبدالكريمياسين قاسم حسنالبصرة

رسميه زكيجعفر سعد محسنالبصرة

سحن عليويبشير فارس محاربالبصرة

حنونه منصورجبار شاكر جمعهالبصرة

فوزيه حسنفاضل عباس مزعلالبصرة

عقيله خليلمحمد ماجد نجمالبصرة

فاطمه سلمانعبدالحي ناصر محسنالبصرة

وبريه كشيشحيدر علي ضايفالبصرة

هيام سلطانعبدالغفور عبدالخالق خضيرالبصرة

نجف ريكانمحمد كامل خنيابالبصرة

بشرى قاسماحمد نجاح حسنالبصرة

امل خلفخالد عبدالرحمن محمدالبصرة



كاظميه عبدالحسينسعيد زغير خيرهللاالبصرة

صالحه ابراهيمحمود خيرهللا عبدالصاحبالبصرة

حيهن ذكرعواد عويد ساجتالبصرة

صبيحه قاطععويد ابراهيم عويدالبصرة

حليمه شاكراحمد معيبد عذافهالبصرة

حليمه كاظممنتصر جواد مجيدالبصرة

كاظميه عبدالكريمحسن مالك احمدالبصرة

كتاب كاملرياض كشيش صالحالبصرة

كريمه عبدالنبيمحمد شنو محمدالبصرة

هيله مهديصفاء جمال عبدالزهرهالبصرة

زهره مباركحيدر علي حسنالبصرة

جميله سعودحازم محمد سعدونالبصرة

خوله حمداحمد طارق رعيدالبصرة

سعديه حمودحازم خالد محيسنالبصرة

منيره ناصرمسلم فالح حسنالبصرة

عربيه رسنقاسم راضي دوحيالبصرة

رسم كاظممالك دريول حسينالبصرة

عليه ضبابحسن موحان عبودالبصرة

ركن عليهاشم جابر منصورالبصرة

هناء عبدالرزاقمرتضى طاهر جاسمالبصرة

كريمه عبدالسادهفراس عماد فالحالبصرة

وجيهه بدايحسين فالح موجرالبصرة

لطيفه محمدعالوي عيسى عبدالبصرة

حليمه مزيعلحسن علي خزعلالبصرة

ناهضه عليعبدهللا صباح برغشالبصرة

عليه واديكريم موات علوانالبصرة

سليمه عدنانجليل ناجي عبدالجليلالبصرة

جمهوريه عبدالكريمحمزه عباس مرزوقالبصرة

حمديه لفتهعصام حامد عبدالحسنالبصرة

طليعه غازيحسن علي حمزهالبصرة

سومه حسنمهدي صالح نحيوالبصرة



احالم عبدعليعباس محسن عبدالزهرهالبصرة

ساره نتوشحسنين شهاب وهابالبصرة

بشرى عبدالعاليهاني عبدالباقي مطرالبصرة

زهره جاسمعالء بجاي وفرالبصرة

حره الفيسجاد علي ناصرالبصرة

نوريه عبدالجبارجالل انس شاكرالبصرة

فهيمه هاشمعبدالرسول ثويني دبهن دبهنالبصرة

بشرى حسينطه ياسين عبدالكريمالبصرة

مصر عبدهللارحيم حسن عبدالرحمنالبصرة

وبريه جبارهخالد فرج جابرالبصرة

فوزيه ضامنفارس لطيف فرجالبصرة

منتهى حميدقاسم جاسم حامدالبصرة

دجله اعطيرمصطفى علي معيبدالبصرة

بريجه ساريجابر مشط غاليالبصرة

فوزيه عبدالحسننجم عبدهللا كاظمالبصرة

صالحه خلفاحمد عبداالمام حنظلالبصرة

حياه عبدالجبارحسين رياض عبداللطيفالبصرة

سكنه حمدثائر عدنان حمزهالبصرة

حياه حمودجمعه خلف فزعالبصرة

كريمه عبدهللاجاسم محمد يدرالبصرة

فهيمه حميداياد عبدالكريم نجيبالبصرة

صالحه جاليمجيد صبري راشدالبصرة

سميره مهديمؤيد عبدالحسين عبدالرضاالبصرة

سهام مهديحسن صادق عاصيالبصرة

تاجيه رسنعادل لفته شغينبالبصرة

كاظميه خميسعباس جاسب عبدالنبيالبصرة

صدامه يوسفعمار سعدون محيبسالبصرة

حسنه خضيرعالء محيسن عاشورالبصرة

نوريه عيفانعمار عبدالشاه هاشمالبصرة

ساميه داودمصطفى كريم مفتنالبصرة

سلوى محمداحمد حسن حليفيالبصرة



شمعه قاسمجالل ماجد كاظمالبصرة

باسمه جاسمحيدر عبدالواحد مطرودالبصرة

غاليه مسيربسام كريم عاكولالبصرة

رحيله خلفحميد محمد سفيحالبصرة

فضيله كاظممدحت عبدهللا بدرالبصرة

هديه عليعبدالحسين عباس انصيرالبصرة

نكروزه احمدعلي عبدالساده تعبانالبصرة

حربيه حمودزهير كريم مسعدالبصرة

جيتايه محمدحبيب كاظم محيسنالبصرة

زهره عنيدنسيم رزاق وشيحالبصرة

قبيله جنيدصفاء كاظم فهدالبصرة

زينب مرادنظامالدين علي حسنالبصرة

دوليه سلمانمحمد عبدهللا هوصانالبصرة

تاليه كريمعباس محمد راضيالبصرة

صالحه ابراهيميوسف عوده مزعلالبصرة

حميده جاسمحيدر علي محمدالبصرة

فضيله محمدنجالء سمير حطابالبصرة

كريمه مصطفىسيف حميد مصطفىالبصرة

امينه احمدفاضل احمد عبودالبصرة

غنيه حسينعلي مهدي طيبالبصرة

فاطمه نعمهنجم عبدهللا مشطالبصرة

وثبه جابرمازن محمد موسىالبصرة

امال مهديحسين وليد كريمالبصرة

خدوي ساجتعثمان عبيد قاسمالبصرة

كاظميه عوجنوري جاسب سواديالبصرة

سليمه قاسماسعد حميد جاسمالبصرة

وحيده عامرسيف سالم بونسالبصرة

منيعه مزيداحمد علي مجيدالبصرة

نسيمه حسينعباس موحي صيهودالبصرة

الوايلسحمديه انوري عبدالواحد اسكندرالبصرة

فاطمه غافلعبدهللا حمود دايخالبصرة



غنيمه عبدالجليلحبيب ظاهر حبيبالبصرة

ساعديه غانمحسن بهاض حسينالبصرة

ساجده ضهدعلي مطوس مختاضالبصرة

سهيله احمدهادي مسلم عبدالحسنالبصرة

فتوه عبدهللاحسن جاسم حيدرالبصرة

عاتكه عبدالرزاقعباس فاضل عبدالكريمالبصرة

ليلى محمدكاظم جواد حسينالبصرة

برنجيه ابراهيمفالح غازي مكيالبصرة

كاظميه عليحسن عباس سبتيالبصرة

اديبه عبدالواحدتوفيق فالح فايزالبصرة

ايمان رزاقاحمد صباح مهديالبصرة

سليمه طعمهقيصر مهدي لفتهالبصرة

اقبال جريووائل سالم جبارالبصرة

كفاح عبدالزهرهحيدر جاسم خضيرالبصرة

خديجه عبدحسين زوري عبدالبصرة

كاظميه عبدالجباروسام صدام جبرالبصرة

حميده صالحنزار حمزه عباسالبصرة

قسمه حنظلسالم ريسان كريديالبصرة

سواهي ابوالهيلوسام فضل مولىالبصرة

فضيله عبدعليطاهر ضمد يعقوبالبصرة

صبريه محسنعبداالمير دعبول احمدالبصرة

ذبه عديلرياض عطيه هجولالبصرة

جاسميه موحيحسن فالح منصورالبصرة

معصومه حسنمهدي صالح عبدالكريمالبصرة

زهره مونسشاهين عباس عاشورالبصرة

جنان حسنياسر ناصح عليالبصرة

فوزيه بنيانمهند نوري فرحانالبصرة

معصومه حسنمحمد كريم جبرالبصرة

جميله جابرهدى توفيق صالحالبصرة

نجاح عباسلؤي سعيد عليالبصرة

فطيم دردوححميد سكنان عليويالبصرة



كريمه عبودهيثم عوده عبدالرضاالبصرة

نجاه سلمانعلي ذياب علوانالبصرة

نجاه خليلميثاق حيدر صالحالبصرة

ثريا دينارمحمد كرم ناصرالبصرة

مديحه فالحاحمد عباس غالبالبصرة

نضال حسناحمد علي عاتيالبصرة

نوريه سريجاحمد اسعد جارهللاالبصرة

كريمه حسينحيدر علي عبدالمجيدالبصرة

حياه عبدهللاناجي علي كرديالبصرة

ورده هنبوشمحمد عماد فاخرالبصرة

سليمه جيجانبالل سالم حسنالبصرة

شده خلفعبدهللا سالم جبارالبصرة

زهره موسىطالب ايوب يوسفالبصرة

فاطمه محمدمحمد عبدعلي عباسالبصرة

كفاح جمعهبسام فالح عودهالبصرة

رحيمه ناجيعلي كريم كوكزالبصرة

حره مولىفارس عبدهللا عجيلالبصرة

نجاه خضيرجاسم محمد فيصلالبصرة

فيهن جهلولمجيد عبدالجبار محمدالبصرة

صبيحه كعيدمهند سعدون جخمالبصرة

جاسميه خيرهللاحيدر كريم منصورالبصرة

بدعه كطافهموسى عبود فزعالبصرة

لميعه عاشورسجاد شاكر عبدالزهرهالبصرة

امينه غفلهرياض سعدون محسنالبصرة

بطاقه ثامرحسين علي حسينالبصرة

فطوم عبدالرزاقعبدهللا راضي عبدهللاالبصرة

صبيحه خضيركرار محمد جندرالبصرة

بشرى محمدعالء رزاق حبيبالبصرة

حميده كاظمحسين محسن عبودالبصرة

سندس جميلايالف عبدالخالق عبدالنبيالبصرة

صبريه موسىحسين عباس حمزهالبصرة



مريم جاسمعمار عبدعلي عليالبصرة

مناهل حسنحيدر صالح خلفالبصرة

رسميه جميلرعد جميل صالحالبصرة

انيسه عودهمسلم هاشم عبدالكريمالبصرة

زهره حمزهكاظم عبد عباسالبصرة

قبيله جبركريم علي حسينالبصرة

صبريه شعبانمرتضى كاظم شايلالبصرة

فاطمه فياضاحمد ماضي لفتهالبصرة

بدريه جبارعلي محسن زايرالبصرة

ازويره جنانيخلف عريبي لفتهالبصرة

هيفاء محمدعلي عبدالرزاق محمدالبصرة

نوشه عبدالحسينمحمد حبيب باللالبصرة

عواطف عبيدرمضان عبدعلي دخيلالبصرة

ماجده حميدحيدر احمد حمودالبصرة

شهيده حسينعقيل خريبط فارسالبصرة

هناء جيخورعبدالخالق ناصر حسونالبصرة

حمديه محمدحسن هادي كاظمالبصرة

بدريه خليلفتحيه ياسين عاشورالبصرة

عليه ساجتاحمد مهدي صالحالبصرة

فليحه نعيممسلم قيس محسنالبصرة

ساميه عباسصادق عبدالحسين كاظمالبصرة

نظيمه رضيويعباس شيال عبدالرضاالبصرة

كريمه رحيمرافد عادل عليالبصرة

فاطمه نزارعلي محمود ناصرالبصرة

دوايه فريحعبدالكريم مكطف مباركالبصرة

بثينه شعبوثاميره محمد نعمهالبصرة

رسميه نجمصبيح طالب عليالبصرة

زكيه محمدعبدالحسن مهدي عبدالسادهالبصرة

مصريه عبدالعباساحمد علي حسينالبصرة

مكيه كاظممهند هاشم طاهرالبصرة

امل عبدهللامحمد جعفر حبيبالبصرة



ليلى محيبسقاسم سوادي حمودالبصرة

سهام عبدالسادهكاظم عبدالرزاق مهلهلالبصرة

سناء كاظمكرار عدنان عليالبصرة

احالم ابراهيمخضر ياسين طهالبصرة

زينب خلفاحمد خالد سلمانالبصرة

ونسه عبداالماممحمد ناصح عويدالبصرة

صفيه مكيسهل رحيم موسىالبصرة

حياه خليلوجدي حسن عليالبصرة

سعديه ناهضعبدالحسن عزال هذالالبصرة

كوثر طالبحسين جمال فاضلالبصرة

جاسبيه ثامرمنال ناصر حسينالبصرة

سليمه حسنحيدر فاخر صكرالبصرة

نظيفه ظاهرعمار هداب جبيلالبصرة

طلبه عبدالرزاقعالء ماجد عبدالرزاقالبصرة

خديجه متعباحمد عدنان حمزهالبصرة

سهام خضيرحيدر صالح هاشمالبصرة

كريمه ناصرحسن كامل ملوعالبصرة

امنه عبدالصمدحيدر يوسف يعقوبالبصرة

راتبه شربوخعلي كريم عطيهالبصرة

فضيله اليذكاظم عبداالمام عطيهالبصرة

نعناعه كاطعمحمد سهيل ظاهرالبصرة

امينه جاسمعدنان حسين موسىالبصرة

راجحه امينموسى الكاظم علي لعيبيالبصرة

رفيعه معتوقحازم سعيد صالحالبصرة

ناهده رحيمسمير جليل مهجرالبصرة

كاظميه ثامرمسلم جميل شناوهالبصرة

رسميه راشدمحمد خضير احمدالبصرة

ليلى حسنزيتون فاخر ناصرالبصرة

شوقيه سلمانمهند سعيد نعمهالبصرة

هدى فلحيعبدالستار عوده جوادالبصرة

زهره ياسينرائد عبدالكريم محسنالبصرة



فيحاء سالماسعد منصور حميدالبصرة

سندس عبدالمجيدزينب قاسم محمدالبصرة

سليمه جبرضياء عوده كاظمالبصرة

حكيمه خليلماهر حسن دخيلالبصرة

سهام عليظاهر ناصر عبدالزهرهالبصرة

مهديه عطوانمصطفى ذياب غانمالبصرة

زهره حماديعلي ياسين عبدالبصرة

هديه محمدجبار جابر داودالبصرة

كريمه ناظمصالح مهدي ناصرالبصرة

جميله حسنسالم جاسم محمدالبصرة

صافيه عبدالزهرهخيرهللا يوسف عبدالحسينالبصرة

ليده غضبانمحمد ساير فرحانالبصرة

زغيميله سلمانيونس صادق محسنالبصرة

حسنه عبدهللافاطمه علي حسينالبصرة

جمهوريه عجيرشعلي نصر سلمانالبصرة

كاظميه سالمعادل عبدالكريم عبدالحسينالبصرة

نوريه اسماعيلعبدالفتاح عبدالصمد ناصرالبصرة

غصون حسنهادي محمد نعمهالبصرة

قبيله حسينحسن فليح حسنالبصرة

ليل عليوياياد هادي عثمانالبصرة

فضيله حمدكرار قصي عزيزالبصرة

صبيحه نسيمعبدالحسين عبدهللا عبدالبصرة

فضيله حبيبهاني حسن خيرهللاالبصرة

نهله هاديحسين علي عبدالحسينالبصرة

غيده قاسمغسان مسلم عبدالبصرة

حياه عليواثق علي عبدالحسينالبصرة

بلقيس كريمسالم شاكر عودهالبصرة

سنيه جايدعالء حسن صبرالبصرة

ابتهال جليلذي الفقار محمدرضا هاديالبصرة

لطيفه عبدعليسليم سعيد عبدالحسينالبصرة

ونسه عباسعلي عبدالرزاق فاضلالبصرة



مدلوله نعمهخالد امنبت خيطانالبصرة

فيحاء جودمحمود علي جاسمالبصرة

سليمه سويدقاسم حمزه عباسالبصرة

جماله حماديحيدر عبدالواحد جعفرالبصرة

امينه محمدهادي عبداللطيف عبودالبصرة

نهاد حميدجاسم محمد عبدالحافظالبصرة

نظيره حاتماحمد نجم محمدالبصرة

كاظميه ثجيلحربي علي فرجالبصرة

تاليه عباديعلي لفته عباسالبصرة

حليمه نعيماياد حميد غاليالبصرة

حبشه حامدمحمد فالح محمدالبصرة

زينب عبيدعالء غازي رحيمالبصرة

هديه عبدالرزاقعلي عمران جاسمالبصرة

لطيفه جبارفائق علي سهمالبصرة

زنوبه معالكعلي عبيد ضميدالبصرة

سعده شوكيمحمد سعبد خنيبالبصرة

فرجه حمودتوفيق محسن صالحالبصرة

نشوه محيسليم منذر واجدالبصرة

رازقيه خلفمحمد خلف مخورالبصرة

غيده محسناحمد كاظم محمدالبصرة

عيديه رسنعباس كريم عريبيالبصرة

فرحه شبوطاحمد عبد زويرالبصرة

فرحه شبوطنجم عبد زويرالبصرة

زهره رمضانلؤي عبدالمجيد محسنالبصرة

عليه سعودعلي ناصر عبدهللاالبصرة

بدريه عباسمؤيد محمدصالح مهديالبصرة

نجاح سالممسلم عدنان محمدالبصرة

ربيعه عبودحريجه فالح حريجهالبصرة

حيهن فالحجاسم فلحوط عباسالبصرة

سميره شاكريوسف اسماعيل عبداللطيفالبصرة

هيله ثابتقاسم عطشان سنيدالبصرة



عديله عبودحازم قاسم محمدالبصرة

رسميه راشداحمد محمد خضيرالبصرة

جميله خريبطعباس كاظم مطرالبصرة

سليمه جباراحمد جاسم ضاحيالبصرة

كامله نعمهبشاره عبدالوهاب نعمهالبصرة

خيريه صالحهيثم حسين علوانالبصرة

حبيبه صبحيجبار طعمه عبودالبصرة

حسنه ابراهيمجواد عدنان جوادالبصرة

عليه نعيمابراهيم خليل ابراهيمالبصرة

بديعه بجايمحمد نعمه خيرهللاالبصرة

رضيه سالمحامد عبدالعظيم غانمالبصرة

سهله جوادمحمد علي اسماعيلالبصرة

سميره عبدهللاقصي محمد عبدالرضاالبصرة

نجاه عبدالكريمعقيل محمد عليالبصرة

ليلى كاظممنتظر فيصل عبدالرضاالبصرة

بلده عبدالزهرهمدرك عبدالحسين يوسفالبصرة

صدامه نبهانحسام جمعه خلفالبصرة

سعاد معتوقمحمد ياسين خضيرالبصرة

شويخه جارهللاخيري عبادي عليالبصرة

منيره محبوبحيدر حسان جميلالبصرة

فوزيه ساميجاسم محمدعلي حاتمالبصرة

سوسن يعقوبسعد موح سرهيدالبصرة

ليلى طاللمحمود علي محمدالبصرة

رحمه عبدالرضاحيدر ناجي كاظمالبصرة

فضه شخيتنايف شاكر حبيبالبصرة

شماله جاسمجواد كاظم خلفالبصرة

ميسون جاسمعلي حسن هاديالبصرة

حياه معنجواد فرحان جابرالبصرة

قبيله مانعستار شمخي جابرالبصرة

قبيله عبدالرحمنمحمد نوري خلفالبصرة

مريم عبداالمامخلف عبدالرضا خلفالبصرة



كوثر عبدهللاماجد كاظم مالكالبصرة

سعديه حمودوليد خالد محسنالبصرة

سليمه خيرهللافاضل عصام اسماعيلالبصرة

صبيحه حريجهمحمد وارد علوانالبصرة

اوعاد كاظمرحبم جبار عيدانالبصرة

قنديله موحيعماد خيري فاضلالبصرة

مديحه مجيدعلي صباح مشعلالبصرة

زكيه بدرجنان سالم خلفالبصرة

شيماء طالبامجد سامي حسنالبصرة

جاسميه عودهمصطفى سالم حبيبالبصرة

صبيحه شريفحيدر احمد عامرالبصرة

ناجحه سلمانمحسن علي حميدالبصرة

جنسيه كاظمادريس قاسم عبدهللاالبصرة

ابتسام جاسمسجاد عدنان احمدالبصرة

ناجيه جابرشاكر علي حسينالبصرة

سليمه جاسبرائد كاظم كطافهالبصرة

زوينه شريفاسعد عظيم صالحالبصرة

جبيره عجميناجي تركي طعيمهالبصرة

اصيله حمزهعبدالوهاب عبدالحسين نملالبصرة

بدريه بجايماجد خليل ابراهيمالبصرة

رجوه اسميرحارث نزار عبدالجبارالبصرة

حريه حسينرشيد محيبس مزبانالبصرة

غزاله عبيدناصر مفتن محمدالبصرة

كفايه عبدالرحيمعلي مكي مهجرالبصرة

سهام زكيمهدي صالح موسىالبصرة

فاطمه طعيناحمد محمد عبدعليالبصرة

شكريه كريمحسين مهدي حميديالبصرة

سعديه كاملسجاد علي البدالبصرة

حكيمه بنايسجاد حازم عبدالكريمالبصرة

حسنه يوسفرائد ابراهيم عبدالرزاقالبصرة

طالبه ناجيثائر عبدالحافظ عبودالبصرة



فضيله بشارهحنان عباس جبرالبصرة

خيريه جعفرعدنان عبدالرحمن موسىالبصرة

كفاح صكبانمريم عوده فرجالبصرة

عهود علياحمد ناصر عبدالهاديالبصرة

صيته محمدنجم حسين لطيفالبصرة

نشميه حسونيعبدالحسين مطير كاظمالبصرة

حسنه سلمانحسين جبار رسنالبصرة

محنايه عبدالسادهعلي عبدعلي صبيرالبصرة

عصريه عباسطارق عبدالعزيز عوادالبصرة

ساعه مزبانحيدر ياسين حميدالبصرة

فريه عباسبلقيس مالك سلمانالبصرة

عجه عكلهمحمد شهيد عودهالبصرة

بدهن عبودمحمد ثجيل خالفالبصرة

فاطمه خيوناحمد رمضان صافيالبصرة

فريده محسنعبدهللا عبدالرزاق عبدهللاالبصرة

رابحه حسنجاسم محمد مباركالبصرة

كفايه خيرهللاسعد حمزه عباسالبصرة

سكنه كاظمخالد عبداللطيف حبيبالبصرة

زهره مكطوفمحمود عبد جمعهالبصرة

اميره كاملكاظم بدر حمدالبصرة

صبريه جمعهمحسن بدن حسينالبصرة

اصيله محسنعبدالمنعم فرج ناصرالبصرة

بسنه جابرخالد سعيد صالحالبصرة

زكيه نخيالنجمعه سبتي شاطيالبصرة

رمله ناصرعباس محمد حسينالبصرة

ماجده خليلعارف مجيد احمدالبصرة

ليلى محسنعلي عطيه محمدالبصرة

كاظميه نعيمعلي عبدالحسين زفرالبصرة

بدريه راضيجاسم رضا كريينالبصرة

كريمه يعقوبعلي سلمان حميدالبصرة

وعيده راهيمرتضى جمعه شنيطلالبصرة



سعديه جنانيغازي لعيبي غاليالبصرة

هاشميه جويدحسن جليل عبدالعاليالبصرة

وفيقه عطيهعلي حسين لفتهالبصرة

شكله عزيزمنتظر داخل غانمالبصرة

عيده كريمعلي عادل جوادالبصرة

زهيره لفتهناجي جاسم ساجتالبصرة

زكيه عليدريد عبدهللا كاظمالبصرة

ربيعه وحيدحسين خيري كاظمالبصرة

نهايه داغربهاء احمد حسنالبصرة

سليمه مغامسحسين جوري خضيرالبصرة

حميده دعدوشفارس حسن معيوفالبصرة

صبريه هاديلطيف حميد نجمالبصرة

ليلى احمدصالح الدين فؤاد طالبالبصرة

جاسميه عليراضي هاشم عبدالبصرة

امينه عيسىسندس كريم محمدالبصرة

فضيله خليلجراح يوسف يعقوبالبصرة

سويه سلمانعباس عبدالحسن مهناالبصرة

قاسميه دويححسين نافل فنديالبصرة

بشرى عبدمحمد قاسم خلفالبصرة

سليمه مرزوكجاسم سالم جاسمالبصرة

اميره حمدحسين محمد كاظمالبصرة

صبيحه شيالفالح حسن عسافالبصرة

ابتسام عبدالكريماحمد نبيل مصطفىالبصرة

فطيم عبيديوسف موحان حنظلالبصرة

عالهن عبدنسيم عوده محمدالبصرة

بشرى سروالمحمد عبدالسيد حيدرالبصرة

تقيه مرهجحميد هاشم وردالبصرة

زينب دينناجي خميس ذيابالبصرة

مريم سيف هللاعباس محمد عليالبصرة

بلقيس دينارمحمد عبدالرحمن شعبانالبصرة

جباريه عبدهللاهاشم راشد عزيزالبصرة



موضي حسونمصطفى حسين عليالبصرة

زاجيه حسنمهند مصطفى عوادالبصرة

زهراء خضيرمحمد كاظم عبدلزهرهالبصرة

مصريه صالحمهند فرحان يوسفالبصرة

فوزيه حامداحمد محم راضيالبصرة

امل ثجيلحيدر فؤاد احمدالبصرة

نشيفه شمخيفالح حميد جبارالبصرة

نكرز موسىميثم عبداالمير عبدالحسنالبصرة

سعاد جاسمحيدر عبدالحسن ظاهرالبصرة

منيره طعيمهمحمد قاسم شبيبالبصرة

سليمه عباسمالك ذياب مجبلالبصرة

جميله صالحجعفر طاهر مالحالبصرة

زهره عوضجبر والي عامرالبصرة

ليلى محمودمازن مالح قاسمالبصرة

مريم راضيحسين جليل علوانالبصرة

صفيه عبدهللاعبدالكريم عبدالحسين عباسالبصرة

قبيله محمدسلمان جاسم سلمانالبصرة

مريم عبدالزهرهحيدر محمد جاسبالبصرة

سكنه لطيفعبدالهادي اسماعيل ياسينالبصرة

رضيه علوانحسين فوزي عليالبصرة

ماليه عبدالرضامكي عبدهللا نجمالبصرة

حفيظه يوشعاحمد منصور محمدالبصرة

سميره كاظمليث حسين كحيطالبصرة

عاشوره محيبسعباس خالد محمدالبصرة

صبيحه حسينقصي حيدر عبدالرضاالبصرة

نجاه حسينعالء سمير عبدالمهديالبصرة

نعيمه كاظمقاسم محمد سواديالبصرة

فليحه حسينعلي عبدالحسين عبدالنبيالبصرة

هنديه عبدفاضل قاسم تميرالبصرة

نجاه حسينحيدر عبدالكريم ربيعالبصرة

سالمه جونيجعفر رياض عبدالحسينالبصرة



ساميه عبداللطيفجواد كاظم عباديالبصرة

غازيه عبدالزهرهعالء صادق موسىالبصرة

اميره جاسمعلي حازم عبدالصاحبالبصرة

اسيه عبدهللاقائد عواد طاهرالبصرة

حليمه عبدعليمهند عبدالحسن عبدالرحيمالبصرة

تركيه حواسناجي هاشم محسنالبصرة

ندى حسنصالح هبيلي كحونيالبصرة

سميره مظلومجعفر نعيم زبونالبصرة

فضيله صالحخالد داود سلمانالبصرة

وفيه جخيورطالب كاظم يعكوبالبصرة

حمديه شريفاشرف عبدالحسين شاللالبصرة

عبيده نصروليد طالب جيجانالبصرة

زاجيه طاهرهاني قاسم محمدالبصرة

جمهوريه حمزهسجاد عباس فاضلالبصرة

شده طاهرمهدي سباهي قاسمالبصرة

سفحه جيادمحمود عبداالمير صبيحالبصرة

ربعه فارسعادل برزان ميسالبصرة

بتول حسيناسامه ريسان حواسالبصرة

ونسه جباراحمد كاظم مزبانالبصرة

ملكيه سلمانجمال كامل ثجيلالبصرة

حيريه عليحيدر عادل عبدالسادهالبصرة

نايلونه داخلليث عبدالقادر عبدالبصرة

احالم داودوارد هادي عبدالعاليالبصرة

نظيمه شاكروليد اكرم شاكرالبصرة

حسيبه غريبعقيل حسين سعيدالبصرة

حسنه خزامجاسم عبدهللا جاسمالبصرة

ايمان كاملسجاد محمد جابرالبصرة

وسيله عبدعليشاكر كامل عبدالرضاالبصرة

رقيه علوانحيدر فوزي عليالبصرة

اسيا عبودخالد عبداللطيف ياسينالبصرة

صبريه عندلظاهر ضامن منجورالبصرة



غازيه مزيعلماهر كريم حميدالبصرة

صبيحه خلفعلي عبدالجليل خلفالبصرة

يليه حسنجاسب علي عبيدالبصرة

ساجده فالحمحمد رجب عبدهللاالبصرة

كاظميه محارباياد عماد سهمالبصرة

اعذافه ثلجقاسم موات خفيالبصرة

خيريه ثوينيعالء حسين راشدالبصرة

كاظميه محمدجواد عبدالجبار جاسمالبصرة

بشرى حسبعلي رياض هاشمالبصرة

نجاه عبدالرضاحيدر جاسب لطيفالبصرة

سعديه عبدحيدر جبار حميدالبصرة

نضال شعالنكرار جواد لهفانالبصرة

سلوى منشدمحمود عادل عزيزالبصرة

زكيه شمالغسان علي محاربالبصرة

زهره هاللمهند فارس كاملالبصرة

فضيله طاهرعباس علي عبيدالبصرة

كاظميه اسنافيحبيب مزمل نصرالبصرة

سليمه منصوراحمد صالح فاضلالبصرة

ضمياء داخلانور سلمان عبدالرزاقالبصرة

شميله صالحمصطفى زعيبل طربالالبصرة

سعاد فيصلمزيد علي كاظمالبصرة

زهيه فرجحسين علي تفاكالبصرة

صبحه عبدالجليلوسام جاسم سلمانالبصرة

تكتم حامدمحمدحسن عبداالمام عويدالبصرة

وداد غيالنعقيل حسن عيدانالبصرة

حليمه يوسفطاهر عبدهللا لعيبيالبصرة

سليمه قاسمعبدهللا حسن سندالبصرة

كاظميه جابرحسان جواد كاظمالبصرة

سكنه علوانجاسم عباس عليالبصرة

مديحه سلماناحمد حسين خميسالبصرة

بثينه مهديمحمد هاشم كريمالبصرة



سهام محمدمصطفى جعفر خليلالبصرة

يسرى جبرخلدون امجد جاسمالبصرة

رجينه محمداسعد باسم عزيزالبصرة

عربيه سعيدمهند خليل جودهالبصرة

زكيه ثانيمهدي عبدعلي عبدالحسينالبصرة

حسنه عبدالحسيناثير طالب عبدالرحمنالبصرة

لطيفه ناجيحسين هاشم كوكزالبصرة

مدينه دشرمهند علي سلمانالبصرة

ريميه مطلقخلف رحيل نصيفالبصرة

كرديه خلففرحان راضي مطلكالبصرة

عطيه نجماسعد عبدالحسن حماديالبصرة

حمده مطلقاحمد ثامر عليالبصرة

فوزيه عبدالسادهحيدر محسن محمدالبصرة

ليلى حسينعماد جميل سلمانالبصرة

جنان خالدحسين علي قاسمالبصرة

كوثر عبدالمجيدسجاد عبدالزهره عبدالسيدالبصرة

بدريه واويثامر عبدالجليل كريمالبصرة

كفايه عبدالحسناسعد سامي هانيالبصرة

هناء محمدساهر ساجت قاسمالبصرة

حسنه فراغسامر سالم شياعالبصرة

ضويه عبدالحسينباسم كريم محمدالبصرة

شليله كاملعبدالرزاق ياسر شفيالبصرة

قسمه خريبطحيدر خدعم محمدالبصرة

جماله خلفعلي عبدالرحمن محمدالبصرة

نوريه راشدحيدر عباس فاضلالبصرة

فرجه جابرمحمد عبيد سلمانالبصرة

نجيه موسىاحمد كاظم عبدالزهرهالبصرة

نعمه قاسمحيدر عبدهللا عبدالسادهالبصرة

كاظميه عبدالحسينعباس صبيح عزيزالبصرة

اقبال مجيدمحمد عباس زغيرالبصرة

نجمه عبدعلي عدنان ثامرالبصرة



لميعه خضيرسعد جبار صبخالبصرة

لميعه معتوكعيسى موسى الزمالبصرة

زهره هزبرعقيل عبدالصاحب محمدالبصرة

نقيه ربيععلي سمير خيرهللاالبصرة

نجده عطشنمحمد قاسم عوادالبصرة

جميله خريبطاحمد كاظم مطرالبصرة

خيريه موسىمهند صباح قمندارالبصرة

نوريه عباسمحمد جاسم محمدالبصرة

كاظميه عبودتوفيق نوري عبيدالبصرة

ربيه راضيوليد خالد حنظلالبصرة

يسرى عبدعماد عبداالمير كاظمالبصرة

وسيله يونسمسلم عباس كريمالبصرة

نشد جلوبصادق حسن سالمالبصرة

ارهيفه صابرعباس علي عاشورالبصرة

جمهوريه كاملهاني فرحان الزمالبصرة

فطوم حمزهناظم كاظم معتوقالبصرة

نظيمه عودهمنتظر فرحان جبارالبصرة

هاشميه جبارقصي علي صحنالبصرة

مدلوله عويدعبدعلي دهيم طارشالبصرة

هاشميه عبودعبدالرضا حمد محمدالبصرة

بريه سعدونمطر فرحان عبدالبصرة

صبيحه عدوهيونس سلمان مونسالبصرة

سميره عذيبمرتضى عوده كريمالبصرة

حامديه وحيداحمد عبداللطيف حدادالبصرة

حمديه عبودحسن عبدالكريم عنادالبصرة

فضيله جاسمجالل حسين صعيبرالبصرة

نعيمه كنكونضرغام عبدالكريم عبدالواحدالبصرة

سكنه موسىياسر حامد عزيزالبصرة

حميده لعيبيعادل محبوس مجليالبصرة

بتول فيصلاديب مظاهر سلمانالبصرة

ابتسام عليوسام علي عبدالرضاالبصرة



اميره مالكمحمد قاسم عبدالجبارالبصرة

كامله مجيدحميد فاضل شاتيالبصرة

وبريه خضيرعطيه جلوب حماديالبصرة

كاظميه جوادستار جبار سواديالبصرة

شماله صالحعبدالحسن فالح عذابالبصرة

نعيمه عبدالسادهعلي عبدالغيبه عبدالرضاالبصرة

صبيحه محسنصدام مهدي صالحالبصرة

وفيه سالمعماد عبدالكريم طهالبصرة

فضيله عباسهادي عبدالعالي رحيمالبصرة

اسومه حسينهادي اسماعيل جودهالبصرة

بدريه حسنقاسم محمد فالحالبصرة

شيخه ساكتعبدهللا جابر خلفالبصرة

حسيبه حسينسلمان محسن حاجمالبصرة

زهره مالحصادق مطشر عبدالنبيالبصرة

امينه بدرحازم جاسم عدايالبصرة

نجمه لعيبيحسين حكمت عبدالزهرهالبصرة

كريمه ابراهيمعمر ابراهيم عبدالعزيزالبصرة

خوله جوادمجاهد وليد حسينالبصرة

عجيله رمضانماهر غفله صياحالبصرة

ايمان كريممحسن هادي فاضلالبصرة

احام جبرمالك حسن حبيبالبصرة

شمسه كاظمصادق حسن داودالبصرة

بدريه موسىمرتضى كاظم سعيدالبصرة

كطيفه كطافهعلي جلوب عطيهالبصرة

سعدونه عبودطاهر جاسم محمدالبصرة

طليعه كاظمعلي جميل عليالبصرة

طلبه نوفهعلي موحي كنبارالبصرة

نظيمه عليكاظم نمر عليالبصرة

فوزيه واديسالم لطيف عبدالزهرهالبصرة

عذره لعيبيعدنان صبيح ملغوثالبصرة

نوريه برسمعلي عوده عبودالبصرة



سلوى سالممحمد عادل سالمالبصرة

زهره كاظمناظم شمر جيادالبصرة

نوال حسينعباس علي سنيدالبصرة

سويره باللناجي عبدالنبي شليوالبصرة

موزه عالينعيم لفته عبدالرضاالبصرة

صبيحه احمدنوري محمد طهالبصرة

صبيحه عبدالنبيحسين احمد راضيالبصرة

خيريه عبدالرحيممحمد فاضل جبارالبصرة

هاشميه حمودعلي جابر محمدالبصرة

نزيهه ظاهرعلي فاضل سالمالبصرة

مشارق صالحمحمود حسين الزمالبصرة

ساميه خيرهللاعطيه سباهي شجرالبصرة

ابتسام محمدعباس مجيد نعمهالبصرة

لميعه سكراعتماد دشر مجبلالبصرة

زهره هاشممهند احمد غريبالبصرة

حيهن عبدالنبيقيس محسن خيرهللاالبصرة

نظيره خضيرعلي عبدالرحيم فاضلالبصرة

حليمه كاسبماهر قادر نعمهالبصرة

نهاد مرزوقحسين علي طالبالبصرة

فكريه دبعنسجاد موحان جابرالبصرة

لطيفه ناصرهيثم محمود منصورالبصرة

جميله محسنمنصور موسى بستاتالبصرة

حليمه كاظمعلي عبدالرضا جبرالبصرة

كاظميه فيصلحسين فالح لفتهالبصرة

وضحه كاظمضياء طاهر مكيالبصرة

جبره منصورشعالن حسين شخينبالبصرة

غزوه ميسعجيل صليبي عكلهالبصرة

مسيره عنادرافد ربح حمودالبصرة

امل حسونحمزه جليل ابراهيمالبصرة

فوزيه مزهرفؤاد كاظم عبدالسادهالبصرة

وبريه محمدحيدر عبداالمير عبدالرحيمالبصرة



مليحه طاهرثجيل عوده صبرالبصرة

زويره نعمهصالح يعكوب كاظمالبصرة

ناجيه عبدالجليلنوفل حاكم محمدالبصرة

مصريه طاهرحيدر عبدالرزاق كاظمالبصرة

احالم عبدالوهابهارون مشتاق عبدالرزاقالبصرة

جماله كاطعوراد راضي جاليالبصرة

بخيته هاديابراهيم ضياء نجمالبصرة

حذامه مصطفىعقيل اسماعيل طهالبصرة

خديجه عبدالحميدحيدر مكي حميدالبصرة

عيله عبدهللاغالب عبدالعباس صالحالبصرة

كريمه موسىنغم حمدان مناتيالبصرة

اسيا عبدالمهديمحمد عبدالعالي عبودالبصرة

عواطف ابراهيماحمد فيصل عبدالزهرهالبصرة

مريم عبدهللاهاني عواد عبدالرضاالبصرة

سعد كاظمعلي عباس نجمالبصرة

عطفه سويرثائر غانم محمدالبصرة

سكينه حميدشروق طالب عبودالبصرة

صفيه حبيبفالح حميد صالحالبصرة

جاسميه خلفاحمد طالب مجيدالبصرة

حوثيه عليحامد غازي مطلكالبصرة

حليمه تعباناكرم شبيب شاهينالبصرة

عجيبه عباسصبيح حميد شياعالبصرة

نوال عباسمهند عبدالرزاق حسينالبصرة

زهره غالينبيل عبدالصاحب صالحالبصرة

ابتسام داغركرار حيدر ياسنالبصرة

عيده عبدالعباسمؤيد عاصي قاسمالبصرة

سكينه بدنفاضل حمزه حسينالبصرة

نعيمه عودهحيدر حسن محسنالبصرة

عجيبه احمدخلف يوسف حميدالبصرة

صبيحه خلفمحمد ناجي رسنالبصرة

خيريه سالمماجد عبدالحميد قاسمالبصرة



مدلوله جاسممصطفى عبدهللا احمدالبصرة

مطره كنعانناصر شمخي ناصرالبصرة

كامله سالمصادق جعفر عباسالبصرة

جاسميه محمدعلي عبدالجبار خلفالبصرة

زكوه فرحاناحمد بشار مريحالبصرة

حسنه عبودسعد جاسب سعدالبصرة

زهره حموديعلي حنون شمخيالبصرة

كريمه كاطععلي جواد كاظمالبصرة

سمره جاسماحمد خلف رباطالبصرة

عليه غضيبكاظم عجيل عويدالبصرة

نزوه جاسمكاظم لفته صالحالبصرة

صبيحه عطيهزينب خاني نعمهالبصرة

هديه خضيرجاسم عبدالحسين صنكورالبصرة

سليمه نوريجمال محمد شخيرالبصرة

ليلى كاظمرمزي عاطف خريبطالبصرة

ماجده غالبعدنان عطيوي هويديالبصرة

غاليه جبارمشتاق طالب راضيالبصرة

خديجه صخيعلي عناد خليفالبصرة

صبريه عبودمحمد رحيم عبدالعاليالبصرة

نسيمه نعيمامير ماناهلل جميلالبصرة

نبات جاسمصالح عبدالواحد مسلمالبصرة

بشرى صيهوداياد كاظم الزمالبصرة

نسمه كريمجواد رحيم قويالبصرة

هيله محمدرؤؤف مجيد حاتمالبصرة

صبيحه جيترصبيح عبدالساده محمدالبصرة

سعاد حنشاحمد عبدالزهره مجيدالبصرة

هويزه ثجيلحسين عبيد خضيرالبصرة

خديجه جباركرار عالوي حسنالبصرة

ناصريه راضيحيدر معرض غضبانالبصرة

افطيم جمعهرعد بخيت خليلالبصرة

زينب كريمنجم عبدهللا محمدالبصرة



ناهده عبدالحميدمثنى محمدعلي عباسالبصرة

كاظميه عاشوروليد خالد عتيكالبصرة

زكيه جاسماحمد سلملن جاسمالبصرة

غازيه فيصلامجد غازي عبودالبصرة

نزيله عنبراحمد كامل غزيالبصرة

بديعه مالحمصطفى عطيه صالحالبصرة

صنعه عودههاني جبار طارشالبصرة

سكنه ابراهيملفته عبود حمدالبصرة

ورده يعقوبثائر عبدالصمد عبدالوهابالبصرة

فطيم جاليخالد نعيم صاحبالبصرة

حمديه حسنمحمد يحيى خضيرالبصرة

مكيه محبسحسن زهير عجيلالبصرة

لميعه مجيدبهاء صباح خرابهالبصرة

خوله صادقحسين محمد كريمالبصرة

شريفه كاظمعلي عطيه كاظمالبصرة

بدريه عبدالرضاعدنان ذياب عبدعليالبصرة

نجيه عباسسعيد مجيد عبيدالبصرة

كريمه حسينعالء حيدر حبيبالبصرة

نمره جيادفالح رسن موسىالبصرة

فحريه عبودطالب لفته عليالبصرة

رحيمه شهابحمدان داود جويدالبصرة

رحيمه عبدالسيدحسن كاظم حاجمالبصرة

زهره الزمخالد عاشور عابرالبصرة

جرخيه عيسىماجد شهاب ناصرالبصرة

كريمه جنكشرف قاسم راضيالبصرة

سميره جمعهقيصر سالم عبدالحسينالبصرة

مكيه تعبانزاهد عبدهللا غانمالبصرة

سعيده سريحصادق حسين تقيالبصرة

كاظميه حسنحمدهللا شريف غاليالبصرة

نديمه عليجواد نجم عبدهللاالبصرة

سعاد ياسينمحمد عبدالحسين جيادالبصرة



حميده حميدهاشم عبدالحسين احمدالبصرة

سهله مزيدوائل قاسم فاضلالبصرة

كاظميه محمدابراهيم مصطفى طالبالبصرة

نشعه عودهكرار خيرهللا عجميالبصرة

صبيحه غالمعباس عامر عبدعونالبصرة

سكنه طعمهيوسف شبيب خضيرالبصرة

حليمه عبدهللاكريم عبدالرزاق عليالبصرة

كاظميه نجمحسن نوري وحيدالبصرة

حليمه فاخرحيدر جمعه حريجهالبصرة

سليمه جباروسام مونس حمودالبصرة

فاطمه جاسمعلي فيصل غازيالبصرة

ثجيله لكدعلي ضهد معيديالبصرة

مريم عبدهللامالك خالد محبسالبصرة

كفاتح صالحخالد عبدهللا ذيابالبصرة

زهره عبدالخضرعلي حمزه عباسالبصرة

يهيه جمعهحسام عبدالحسين ناصرالبصرة

هاشميه كاطعهاني رزاق منصورالبصرة

حلومه كاطعفراس عظيم صالحالبصرة

خوله مهجرهاني طاهر ناصرالبصرة

شيخه احمدحسين فاضل عبدالبصرة

بدريه رمضانخنساء عبود صالحالبصرة

خالده خلفعماد عبداالمام جريالبصرة

حسونه حسنعدنان جبر خلفالبصرة

سليمه مرادشجن عبدالحسن عبودالبصرة

فتحيه ياسينعلي عبدالعزيز عبداللطيفالبصرة

وفيه غضبانوالء ناظم هاشمالبصرة

حريه هانيتوفيق عبدالساده شيحانالبصرة

رشكه جبيرجواد حاتم جازعالبصرة

زهره عبدلفته ذجر حميدالبصرة

خالديه صخرخلف شويرد عجيلالبصرة

زهره عبيداحمد مرجان سلمانالبصرة



نبعه عذبياحمد خالد عبداللطيفالبصرة

زهره سلمانمحمد محسن صكرالبصرة

خديجه اديبسعيد عبدالرسول غلومالبصرة

بدريه محمدتقىحامد وليد حميدالبصرة

سعديه عزيزعبدالنبي نجم عبودالبصرة

هبه عبدرعد قاسم كيطانالبصرة

شريفه يوسفعلي حميد شرهانالبصرة

زغيره كاظمحمد مهنه سعدونالبصرة

سلوى حميدحميد عبدالرسول عراكالبصرة

فوزيه محيبسعقيل حسين قاسمالبصرة

سهام مايعاحمد خضير بجايالبصرة

سليمه لعيوسحسين كريم عبيدالبصرة

سندس عبدهللامجتبى بهاء عليويالبصرة

كمره غالبيعرب محمد مطرالبصرة

خاتون عليعماد محمود حسينالبصرة

خيريه ياسيننعمه هاشم مهديالبصرة

بريه حنيشحبيب مهلهل لفتهالبصرة

سميره صبيحمحمد عبدالساده عباديالبصرة

غندوبه عوضجابر لفته هيلكالبصرة

مسمايه فارسمحسن نوري خنيابالبصرة

اخالص هاديصالح انور ثامرالبصرة

عادله عبدالواحدمحمد جاسم محمدالبصرة

امل خضيرهاني سالم شمخيالبصرة

عفيفه خضيرعبدهللا يوسف خياطالبصرة

جاسميه محمدمجيد خالد شريفالبصرة

عطيه عباسعباس محمد عبدالرضاالبصرة

كوثر هاديعباس جاسم غانمالبصرة

صفيه ابراهيماثير عبدالرزاق خزعلالبصرة

نزيهه جاسممهند جبار معتوكالبصرة

بشرى شنشولحسن معروف حافظالبصرة

رحيمه فليحمصطفى محسن عذافهالبصرة



زهره سهلكرم طالب خيونالبصرة

صبريه غانمعلي مزهر فرجالبصرة

صالحه حمودبشير جبار هاشمالبصرة

صفيه جودهمحمد صالح سرحانالبصرة

ليلى هاشمحسام كاصد الزمالبصرة

صبيحه جريومحمد حميد عليالبصرة

ياسه خضيرمحمد عبدالرحمن يوسفالبصرة

نعيمه عبدالحسينحسن فاضل زباريالبصرة

فضيله جيادخالد قاسم يوسفالبصرة

وسيله عبودعماد رباح شلشالبصرة

زينب شهابسيف محمد حسنالبصرة

ليلى حسنمحمد فاخر ناصرالبصرة

نعناعه عبدالحسينحسين علي مزيدالبصرة

حيات مجليحمزه فالح ثجيلالبصرة

سهام خلفحسين عادل عباسالبصرة

صبيحه تقياسماعيل مولود توفيقالبصرة

جاسميه حسناحمد مجيد راحمالبصرة

لنده صدامبدر شولي جبجابالبصرة

صفيه عبدقاسم مطشر سلمانالبصرة

نجاه حمزهعماد قاسم سلمانالبصرة

عليه جاسمطالب حسين رسنالبصرة

كريمه حسننجم عبدهللا ايوبالبصرة

شكريه حاجياحمد شاكر ياسرالبصرة

نعيمه مريعيخالد عبدالرحمن عباسالبصرة

نظيمه جابرضياء حسين جبرالبصرة

سليمه عباسامجد محسن مرزوكالبصرة

فرحه جاسمعدنان محمد عبيدالبصرة

فاطمه كاظمحسن عاتي راشدالبصرة

بشرى عبدالجبارقاسم حبيب كريمالبصرة

فتيه حمزههيفاء صادق ياسينالبصرة

مطره طهفريد عبود سعودالبصرة



رضيه لعيبيعبدالمحسن عدنان محسنالبصرة

زهره ياسرعادل رمضان عبدالحسنالبصرة

رسميه عبدالواحدحسين فليح محسنالبصرة

صالحه عبدالسادهكفاح حسن دريخالبصرة

عزيزه جهليسحر ياسر جويدالبصرة

سلوى لملومكاظم جواد نعيثلالبصرة

ناديه سلطانحسين محمد شاللالبصرة

عيده ناصرجهاد جبار خضيرالبصرة

حياه عبدهللاعلي ميثم عبداللطيفالبصرة

شاكريه صاحياحمد صالح حمودالبصرة

نعيمه ناصرمحمد ضيدان يوسفالبصرة

زهره جبارمحمد عطوان جابرالبصرة

مطره عليشاكر محمود ياسرالبصرة

فليحه مهلهلحكيم عبد نفلالبصرة

جتاره عبيدزهره مكطوف جاسمالبصرة

فاطمه محسنحسين سالم محمدالبصرة

نشميه فرحانباسم محسن عليالبصرة

حليمه عبدالكاظممهند علي حسينالبصرة

بلقيس نعيمهبه عبدالحسين عليالبصرة

ايمان كطافهحسام كاظم عبدالخضرالبصرة

صبيحه حنتوشاخالص دعبول سنيدالبصرة

فضيله صداممحمد حقي اسماعيلالبصرة

زهره عليجعفر احمد ابراهيمالبصرة

نزهه شذرعباس غزاي سرايالبصرة

خالديه ناصركامل سعدون منصورالبصرة

بهجه حامدعلي عبداالمام شاللالبصرة

خديجه ياسينعالء عبدالزهره سالمالبصرة

رسيله جاسمجبار والي برهانالبصرة

صبريه نعمهحبيب عباس عيسىالبصرة

طياره عبدالكريم عبد كميتالبصرة

رسميه برغشحسن نجم عبيدالبصرة



كميله الزمرياض جبار محسنالبصرة

بدريه لفتهماجد عبدهللا بندرالبصرة

فطومه منذرحيدر عبدالحسين حبيبالبصرة

صبريه كطافهاسعد كنعان صالحالبصرة

صبريه حميدشهاب بجاي شاكرالبصرة

فضيله ياسينعلي فاضل مزعلالبصرة

حسنه كطاميمهدي حسن خليفهالبصرة

مديحه يوسفكاظم عبيد طوارالبصرة

ساجده صدامسعد توفيق عبدالحسينالبصرة

هاشميه مرحبمختار عارف شعبانالبصرة

كريمه زيارهاحمد حنون شعبانالبصرة

فتاه كريمرضوان عبدالباري واديالبصرة

جنان كاظممحمد داخل لفتهالبصرة

صديقه لفتهرحيم سعيد مهودرالبصرة

ماسيره عبداالميرمعتز موحان بالسمالبصرة

كاظميه عفريتفرحان وحيلي عبدالبصرة

ساجده كمبوتعلي قاسم فالحالبصرة

نواره عليمحمد جوده محمدالبصرة

حياه عبدالحسينقاسم محمد محيبسالبصرة

حومه جابرجواد خالد جازعالبصرة

مليكه عبودعبدالجبار جعفر عطيهالبصرة

عليه محمدعبدالصمد حسين عليالبصرة

بتول فائزعالء صباح محمدالبصرة

صبريه صابريثرب ذياب طعمهالبصرة

حزمه جبارمؤيد لفته سعدالبصرة

جمهوريه حريزمرتضى علي عزيزالبصرة

بدريه رضافاخر مطلك عبدالحسينالبصرة

هديه حميدمروان قاسم عاشورالبصرة

صبريه حسنناصر خشن عالويالبصرة

عيده محمدمالك خلف يعقوبالبصرة

سميره صالحعلي كاظم عبدهللاالبصرة



بدريه مفتنحسين عفات الزمالبصرة

وسيله محمدداود سالم غريبالبصرة

رسميه حبيبوسام جاسم محمدالبصرة

نزيهه كشيشعادل حويل جابرالبصرة

موزه شيحانفاضل ناصر عليويالبصرة

كردوسه مطلققاسم عبد محمدالبصرة

زهره عطوانحسين طالب رسنالبصرة

حسنه وطبانقاسم احمد بندرالبصرة

ساره مالكعلي فيصل عبدالزهرهالبصرة

بزغه حبيبناظم حريب عبدالحميدالبصرة

زهره حميدكرار عبدالزهره عطوانالبصرة

فلكه حمدانحسن شنيشل حنتاوالبصرة

سعده ساجتكاظم لفته حسانالبصرة

وفيه محمدقيصر حميد مجيدالبصرة

حبيبه صبرمحمد عبدالحسين محمدالبصرة

عيده محيسناركان مطير بناهالبصرة

ربيحه عبدالعاليزهير قاسم هليلالبصرة

بنيه ناصرقيس داود سلمانالبصرة

احالم جمعهعادل قابل عبدالكاظمالبصرة

صيريه داغرجبار حسين جبرالبصرة

حليمه لوصيصالح عبدالحسن عليالبصرة

شمسيه سلمانعالء نعمه جابرالبصرة

اخالص ابراهيمحسين مهدي عبودالبصرة

جميله حسنشهاب حامد رمضانالبصرة

حضيه منخيحسن ابوالهيل مطرالبصرة

شعاع محمداحمد جواد كاظمالبصرة

كاظميه عليحيدر كريم جاسمالبصرة

سميره مغامسمعتز عبدالحسن عبدالحسينالبصرة

قسمه حسينمحمد محسن حويجيالبصرة

سوسن حمدحيدر سالم عبدالزهرهالبصرة

انعام حمودعباس جبار عباسالبصرة



ربيعه صبيحرحيم قاسم عباسالبصرة

عليه عبدالحسينمحمود قاسم محمدالبصرة

خاشوكه خميسعامر جعفر كاظمالبصرة

جماله عليجاسم حسين صالحالبصرة

نوريه جبارمنير عزيز منشدالبصرة

طيبه تركيعيسى عثمان عبدالرزاقالبصرة

صبيحه مهجرعباس علي داخلالبصرة

يسرى جاسمليث علي عبدالحسينالبصرة

سكينه حبيبطالب جابر عودهالبصرة

بطاقه زعيلاحمد حسين عيسىالبصرة

نجمه جاسمازهر حسين عليالبصرة

مدلوله شياععلي ثجيل شجرالبصرة

موحه عبيدماجد محسن عذافهالبصرة

سليمه جابرطه محمد عبدالرضاالبصرة

سناء خلفوئام فاضل رسولالبصرة

حسيبه عبداللطيفجاسم عاشور فليحالبصرة

عفدوله حمديصدام حسين عليالبصرة

امل عدايخالد هيلي ياسينالبصرة

صبيحه عبدرعد سبهان تاليالبصرة

عليه حسينعبدهللا جاسم عبدهللاالبصرة

زهره هاشمعباس علي عبدالبصرة

بيبي رسنمؤيد عبدالصمد موسىالبصرة

خديجه لعيبيمحمد علي سفيحالبصرة

منى عبدالعظيماحمد مزهر عبدالكاظمالبصرة

ضويه زغيرمفرح خلف كليبالبصرة

بدريه راضيحسين ايدام عامرالبصرة

حيهن تانيعلي رسن شغيالبصرة

كريمه عاصيمحمد لفته فرحانالبصرة

سلوى طالبنبا نعمه عبدعليالبصرة

عجيبه عبدالسادهعلي كاظم هميمالبصرة

فيحاء مهديحسن هادي عالويالبصرة



نوال عبداالميررجوان لفته موحانالبصرة

خوله شعواطعباس صالح عزيزالبصرة

منوى مصارعناظم نعيم ناجيالبصرة

ماسي ناجيحسين حمدان عبدالباريالبصرة

زهره عزيزيونس عباس داودالبصرة

صالحه صادقاحمد حامد مجبلالبصرة

جسم عليويعلي عبدالحسين يوسفالبصرة

سليمه محمودحميد عبدالصمد جاسمالبصرة

زغيره عبدالرضاعلي عذاب جبرالبصرة

وصف نتيشمهدي خضير عباسالبصرة

زهيه عبلنداء سلمان فاضلالبصرة

حسنه غوينمسليم محسن محمدالبصرة

ونسه حسينرشيد راضي محسنالبصرة

سعده خنجرسامي طاهر موسىالبصرة

عيده سلمانمصطفى غازي خليلالبصرة

اوعاد كاظممحمد جبار عيدانالبصرة

زهره حميدفرحان طعمه حسنالبصرة

سليمه جوادحامد كمال ابراهيمالبصرة

زكيه كريمهيثم عبدالرضا ناجيالبصرة

ليلى طهبلسم عبداللطيف حاتمالبصرة

حسنه يوسفماجد ابراهيم عبدالرزاقالبصرة

فوزيه محمدياسين عبدالشهيد ياسينالبصرة

حمديه ساجتعباس كريم عبدالرضاالبصرة

رباب حميدعقيل محمد سالمالبصرة

زهره عطوانمصطفى عماد جاسمالبصرة

حنان نجماحمد سمير عودهالبصرة

سليمه عباسمحسن صالح مهديالبصرة

وحيده عبدالحسينحسن بدر فاضلالبصرة

كاظميه حسينعادل علي عبدهللاالبصرة

مدينه محمدعالء قاسم عيسىالبصرة

حسنه شرامهمحمد نجم محسنالبصرة



جميله طاهرجاسم سريح زايرالبصرة

كميله حاتمميثم جبر سالمهالبصرة

هيفاء مزيدمنتظر عبدالحسن دخيلالبصرة

شده جاسمحسين فير غاليالبصرة

فاطمه عبدالقادرمحمد منصور زيارهالبصرة

قيسيه عبدالصاحبسجاد غفار عبيدالبصرة

اقبال يوسفصباح نوري جميلالبصرة

صبيحه حسينمرتضى سالم منورالبصرة

حسنه بنيشجواد كاظم عباسالبصرة

كريمه مفاوهعبدهللا طعمه عبدهللاالبصرة

رسميه حمزهسهل عبداالمير عبدالخضرالبصرة

فوزيه فالحنعمه سلمان حسونالبصرة

بشرى قاسمحسين احمد جاليالبصرة

مريره عبيدقاسم شرجي يودهالبصرة

خديجه صبيحفالح حسن سلمانالبصرة

جنان كاظمقيصر عادل حسنالبصرة

زهره صباحصدام سامي هاشمالبصرة

سعاد كريماحمد عبدالصمد حمدالبصرة

بثينه نعمهكاظم جواد عبدالكريمالبصرة

سعاد عليحيدر ياسين خضرالبصرة

سميره فيصلليث محمد حسنالبصرة

فاطمه فيروزحيدر حسين عبدالنبيالبصرة

فاطمه باللاكرم مسلم عيدانالبصرة

كريمه غانمامين صادق لعيبيالبصرة

قسيمه عبيدصافي غضبان حنتوالبصرة

صبيحه دهامعلي منشد شدودالبصرة

حسينه عبدالجليلداود دريول فرحانالبصرة

عروبه قدورياسعد نزار صادقالبصرة

ساعه تعبانناصر سعد حميدالبصرة

زينب يازعشاكر عاشور كوكزالبصرة

سلوى خميسعلي صباح خلفالبصرة



زينب راشدعلي محسن عليالبصرة

فليحه عبدالحسنعقيل جاسم حسينالبصرة

عاليه حمزهباسم محمد يعقوبالبصرة

كميله موزرموسى وهاب خضيرالبصرة

خيريه طالبناصر مالك خضيرالبصرة

حسنه خلفعادل جبار رسنالبصرة

خيريه برهانرحيم عبدالحسين داودالبصرة

نجمه كريمكاظم سالم موسىالبصرة

خديجه طاهرحيدر جبار صالحالبصرة

فاطمه عيسىمحمد باقر جاسبالبصرة

مليحه شاكرحسين عبدالمنعم فرجالبصرة

زهره رحيماكزار خيرهللا عباسالبصرة

لوعه عوفيحيدر خيرهللا عبودالبصرة

سوسن محمدمحمد حسين يامنالبصرة

ناكه عباسكرار عبداالمير لفتهالبصرة

فهيمه خلفبدر ناصر عباسالبصرة

امنه شاكرنبيل عزيز راشدالبصرة

حمده عبدالحسنحسين مكصود عاتيالبصرة

نظيمه غازيجاسم فاضل حميدالبصرة

عدايه عدايحمد جوده فرجالبصرة

فضيله عبدالخضرناصر عبدالرحمن ايوبالبصرة

نزيهه عبدالرزاقخالد عبدالواحد عبدهللاالبصرة

سلوى كريمسعد حسن عبدالجليلالبصرة

حياه داودحسين علي ذيابالبصرة

جماله حسبانور ياسين زيدانالبصرة

فطيم شنيويسليم زامل خضيرالبصرة

شنونه جليلعلي كاظم صالحالبصرة

اسماء غضبانصالح هاشم داخلالبصرة

شوكه منصورحسن كامل بدرالبصرة

حميده عبدالرضاعادل كحامي حسينالبصرة

هاشميه محمدعلي صيوان معيوفالبصرة



جسم لفتهفرحان ابوناهي مريسنالبصرة

امل عزيزقاسم حمد معتوكالبصرة

فاطمه عبدهللاهاشم حامد هاشمالبصرة

كاظميه عبدالحسينوسام علي احمدالبصرة

تحيه عبدعليحسام علي بدويالبصرة

سليمه احمدوميض محمد راضيالبصرة

كلثوم راضيعادل الزم مشتتالبصرة

سعديه كاظماحمد حنون عبدعليالبصرة

كاظميه حيالحيدر جاسم مشكورالبصرة

جنات حمداناحمد سعد قاسمالبصرة

بلعوصه جابرحسين جابر عبيدالبصرة

جميله عبدالصمدجابر فاضل جابرالبصرة

اصيله سعيدعباس جري عبودالبصرة

فاطمه كاظمفوزي جمعه شناوهالبصرة

ساهره خضيرعلي فريق فالحالبصرة

فرحه محمدحسن علي حسينالبصرة

فوزيه رمضانمسلم كاظم مزيدالبصرة

هديه عبدالكريمثامر عباس عامرالبصرة

فتحيه هاشمعمار ياسر عبدمسلمالبصرة

ورده غصاباحمد حمود داودالبصرة

بهيه عبدالكريمزيد خلف رجبالبصرة

رسميه داودعزت عزيز شعبانالبصرة

نصره عبدالوهابمشتاق عباس نجمالبصرة

نكرز موسىحيدر عبداالمير عبدالحسنالبصرة

خيريه لفتهحسين كاظم جبارالبصرة

سلوى صدامجودت ماجد حسنالبصرة

امل قاسمسالم علي لعيبيالبصرة

هناء جبارحسن لطيف محسنالبصرة

سليمه عبدالحسنمرتضى علي عبدالرضاالبصرة

كريمه خضيرتحرير عبدالنبي هاديالبصرة

بدريه مانعامجد حسين فليحالبصرة



زنوبه طاهرخليل عبدالرزاق عبودالبصرة

بلقيس عبدالكريمعلي عبدالزهره عزيزالبصرة

زهره عبدالكريمعقيل هاني جاسمالبصرة

سليمه عبوداحمد حسن ياسينالبصرة

سعده عليعدنان قاسم عبدالزهرهالبصرة

حسيبه خيرهللامنتظر طاهر عبدالحسنالبصرة

مايهن فضلعبدالعزيز عبدالحسين ياسينالبصرة

كوثر حميدعلي عبدالخضر عبدالرزاقالبصرة

خالديه جبررحيم حاتم جلوبالبصرة

امريكا نجيبحسين عبدعلي كاظمالبصرة

لنده سلمانفرحان ماجد راشدالبصرة

وضحه محسنقاسم شاني شريجيالبصرة

ساره نصارحسين عبدعلي نجمالبصرة

دعيمه هيليسعد شريف علوانالبصرة

كريمه حسونيعمار والي داخلالبصرة

تركيه عباديابراهيم عبدالرحيم غضبانالبصرة

فاطمه هاشممحمد صبيح جمعهالبصرة

حليمه عبيدعباس رسن جنانالبصرة

نجف عبودنجم عبيد خضيرالبصرة

كريمه حاتمفاخر عبدالنبي هاشمالبصرة

صبيحه داودجعفر عبدالجليل مهلهلالبصرة

رسميه طعمهسماح فاضل جاسمالبصرة

غازيه عبدالزهرهمرتضى صادق موسىالبصرة

غاليه سعدكاظم دايخ عدوانالبصرة

امل صبيحصفاء فيصل محمدالبصرة

ربيعه عبدالزهرهمرتضى بسام لفتهالبصرة

صفيه جاسمحيدر كاظم قاسمالبصرة

فاطمه دوركعلي صبيح فارسالبصرة

ليلى كشكولامجد عيال خزعلالبصرة

زمان محموداسعد زهير عبدالخضرالبصرة

انعام سالمهادي علي يوسفالبصرة



سميره كاظمزيدون ماجد مزيدالبصرة

بهيه سياسعباس محي كاظمالبصرة

حيات جاسمزين العابدين موسى عيسىالبصرة

كاظميه شليبهحسين علي عبيدالبصرة

سليمه ياسينضياء سامي حسنالبصرة

دوله موسىحسين جليل حسينالبصرة

مريم حسنناجي مجيد حسينالبصرة

صبريه شاهرحسين حسن جليلالبصرة

شميته سعيدهاشم داود سلمانالبصرة

زينب غانمعلي ساجد قاسمالبصرة

خديجه حسنمحمد عوفي راشدالبصرة

سعديه عباسنور محيبس مطرالبصرة

اريدو كاظمحيدر صباح عبدهللاالبصرة

عريبه رسناحمد راضي دوحيالبصرة

نزهت عطيهعمار غني عيسىالبصرة

هديه فالححيدر علي شاطيالبصرة

مليحه عبودعلي فنجان اسودالبصرة

حياه عبدهللاحسن علي كرديالبصرة

حليمه مزعلحمدهللا سوادي عبدالبصرة

سهام ناظمضياء ظاهر سكرالبصرة

سكنه عبدهللاصالح مهدي محمودالبصرة

منيره عليعباس فاضل عباسالبصرة

اشحيته لوكيحيدر سياج شنيورالبصرة

عوفه مراحمجيد هزل عذافهالبصرة

نعيمه خضيرعبدالسهار علي حسنالبصرة

سكنه احزبمحسن حمود رهيجالبصرة

بنيه ضهددويج كريم كويشالبصرة

نغماشه طاهرمالك مردان جعفرالبصرة

عليه مهدياحمد كاظم جوادالبصرة

كوثر عبدالجبارخضر الياس محمد شاكرالبصرة

جنان حسنسيف ناصح عليالبصرة



حسنه عبدالرضامحسن عوده ظاهرالبصرة

فوزيه حامدسجاد نوري يوسفالبصرة

حميده عبدالرضامسلم سعيد يوسفالبصرة

نبيهه حامدعلي قيسي جابرالبصرة

خيريه صالحعبدهللا غالب مجرالبصرة

جاسميه جودهياسر صباح عباسالبصرة

جواهر سعيداسعد ندوان عتويرالبصرة

ماجده عبدالحسينامين خلف هالمهالبصرة

عنيده طالبحسين عوده مهجرالبصرة

صبيحه محمدمؤيد عبدالرزاق عبدالرحمنالبصرة

هديه عنيدغانم ابوالهول عويدالبصرة

صبريه شهيبمحمد عبدالصمد غانمالبصرة

بشرى ناصرعماد عبدالواحد خالدالبصرة

سومه جعفرسالم شاتول جاسمالبصرة

صبريه حسينحميد قاسم شاتيالبصرة

حمده عبدالحسنياسر مكصود عاتيالبصرة

حمده عبدالحسنجابر مكصود عاتيالبصرة

نوريه صبيحمحمد اياد جاسمالبصرة

سلمى كاظمسيف نايف معجونالبصرة

كريمه عبدالنبيوائل احمد جاسمالبصرة

احسينه كاظمفراس عبد شافيالبصرة

حسنه كطافهمزاحم عبيد عبودالبصرة

حسنه جدوعحيدر حسين عليالبصرة

ليلى جبارحسين محمد قاسمالبصرة

هدى سلطانحيدر جواد موسىالبصرة

سميره مهديمحمد ياسين عبدالرسولالبصرة

عليه مكطوفعلي حسين ثابتالبصرة

ميثاق كريماياد كريم يونسالبصرة

حميده مهديحسين محمد غانمالبصرة

سلوى حاتمشرهان سعد عبدالجليلالبصرة

كلثوم عبدهللامحمد قاسم جيادالبصرة



رشمه رشيدمحمد حسين عبيدالبصرة

رضيه عاتيعداي صبري عدايالبصرة

شوغه جباررحيم عبدالحسين ارباطالبصرة

نوره مسعداحمد يونس كعيدالبصرة

عواطف مسلموائل عماد عوادالبصرة

هاشميه مزعلناهي مهدي جبرالبصرة

كريمه نجمحيدر رزاق عريبيالبصرة

بشرى صبيحعبدالكريم جاسم مهديالبصرة

سميره خلفعباس ساهي حفيظالبصرة

خوله عبدالحسينعلي حبيب عبدالجليلالبصرة

كامله خليفهغانم ماضي ثجيلالبصرة

مصريه طعمهراشد قاسم جابرالبصرة

اقبال سكرانمحسن سعدون سرحانالبصرة

نعيمه جالبحيدر داود عطشانالبصرة

حميده لعيبيحيدر محبوس مجليالبصرة

فخريه ملجهعالوي طاهر حميدالبصرة

دخيله ياسينسجاد شاكر مهديالبصرة

زهره عبودعلي عبدالستار عبدالحسينالبصرة

نعيمه حوامفاضل محسن كاظمالبصرة

نجيه دريبسيف عبدالنبي مفيدالبصرة

نظيمه شريفعقيل جاسم محمدالبصرة

جدعه مسعداسماعيل سعودي سعدونالبصرة

نجمه عبداحمد عطوان حميدالبصرة

نضال جاسممحمد حسين جبارالبصرة

سهيله راضيرضا حمود عبدالرضاالبصرة

فضيله غازيمحمد عباس عبدالبصرة

ربيحه حسينعلي حسين عباسالبصرة

قواعد سبهانمصطفى موسى محمدالبصرة

نعيمه مهديعلي سجاد طالبالبصرة

سعاد كاظممصطفى زهير حاتمالبصرة

نظيره نادرعلي رسمي عليالبصرة



هناء حبيباركان فيصل صحنالبصرة

كريمه عبدالحسينجواد عبدالزهره عبدالحسنالبصرة

بدريه زويرباسم كريم عبدالحسنالبصرة

بسنه خيرهللااشرف جابر سعودالبصرة

شكريه جوادعالء عزت محمدالبصرة

مره عبدعلي حبيب سوباطالبصرة

بسهي عبدالحسينمرتضى عوده كرمالبصرة

فوزيه جوادحمزه مصطفى جاسبالبصرة

سعديه هاشمرائد علي ساميالبصرة

نزهه سلمانصالح مهدي وسافالبصرة

فوزيه هاللمهدي صالح هاديالبصرة

سويره عريبيحسين ناظم رسنالبصرة

سهام قاسمحيدر طاهر مجيدالبصرة

سميره عليعالء احمد جابرالبصرة

صبيحه ريحانمنصور عبدالقادر محمدالبصرة

قسمه شارهرعد محسن زبونالبصرة

خالديه مزعلثائر عبدعلي شلشالبصرة

رباب عبدالحسيناحمد كامل محسنالبصرة

عيده حبتريحيى ثجيل الزمالبصرة

فخريه عبدالنبيعقيل جعفر عبداالمامالبصرة

مهديه سامياحمد عبدالحليم ساميالبصرة

زعيمه بدرعباس بجاي نجمالبصرة

مي يعقوبطه جميل طهالبصرة

بشرى اميريوسف محمدراضي راضيالبصرة

سهام علوانمهند احمد طهرانالبصرة

هناء رسميحسام عبدالكريم طهرانالبصرة

خديجه جابرعباس فاخر احمدالبصرة

بشرى طاهرمحمد حسين عليالبصرة

كاظميه داخلعلي فالح كشيشالبصرة

شنينه كاظمكاطع كريم عوفيالبصرة

كميله كريممجيد عبدالعباس عاصيالبصرة



فرحه مجبلمحمد كامل عبدالحيالبصرة

حميده صالحسامر هشام عبدهللاالبصرة

اميره عزيزدريد مردان عبدهللاالبصرة

كاظميه مباركجاسم سلمان داودالبصرة

رواء عريبيحسن علي زويرالبصرة

نزهه طويهرهادي كاظم حميدالبصرة

حمديه حمودرسول عبدالكريم فاضلالبصرة

ليلوه عباسجعفر صالح خميسالبصرة

بشرى محمدسعود نعيم امينالبصرة

هدى سلطانمحمد جواد موسىالبصرة

خديجه عبدعليصادق شمخي عبودالبصرة

افراح عبدالرزاقشهاب حميد عبدالحسينالبصرة

خيريه احمدمنير سامي خيونالبصرة

فهيده كريمصالح سرحان سفيحالبصرة

حليمه فازعمصطفى عامر جازعالبصرة

صالحه سلمانعلي حاجم سلطانالبصرة

حسنه عوادحسين حميد حسينالبصرة

عليه جبرمحسن عارف خلفالبصرة

باسمه سلمانمهند عبدالحر عبيدالبصرة

زكيه قاسمرياض عبدالشهيد صالحالبصرة

سلوى عثمانعبدهلل حسين داودالبصرة

سعديه حربفائق دعيس حلبوصالبصرة

فاطمه احمدعلي سيف محمدالبصرة

كريمه ماالهللاسراء ناصر شبرالبصرة

رباب عليخديجه عاشور جليلالبصرة

ورده طاهرعباس لطيف عباديالبصرة

ماجده عبدالحميداالء حمزه عباسالبصرة

فهيمه عحيلعبدالرسول سالم رسيلالبصرة

انيسه معتوقخالد حمزه عباسالبصرة

قبيله كاظمصادق نوري جابرالبصرة

بدريه عبدهللاشاكر سند حماديالبصرة



هاجر حبيبعلي توفيق كاظمالبصرة

كريمه كاطعزكي ريسان جمعهالبصرة

امل خلفوائل داود موسىالبصرة

ساعديه غانمرعد بهاض حسينالبصرة

رحيمه سالمشروق جبار سفيحالبصرة

نزيهه بشيريوسف عبدهللا طهالبصرة

خديجه ظاهرمحمد عادل يونسالبصرة

ازدهار ابراهيمكرار هادي محمدالبصرة

نجاه كاظممرتضى ماجد نيسانالبصرة

شريفه محمديوسف عباس خضيرالبصرة

دله جبارهعادل سعيد حسنالبصرة

كاظميه عبدالحسنخلف حميد رسنالبصرة

مكيه طعمهوسام ناظم نعيمالبصرة

صالحه صادقعمار حامد مجبلالبصرة

فخريه موسىعباس فاضل عبدهللاالبصرة

فضيله محمدحسين عويد شايعالبصرة

فضيله رمضانحبيب جواد عبيدالبصرة

خوله حسينمحمد جواد كاظمالبصرة

انيسه يحيىحيدر حبيب جازعالبصرة

زهره عزيزعبدهللا عزيز عبدهللاالبصرة

غنيه نايفوائل جاسم جابرالبصرة

شفيقه نعيمهيثم لفته صافيالبصرة

امينه طهعبدالحميد عبدالمجيد عبدالحميدالبصرة

هويه عجيلشايع حسب عبدالرحيمالبصرة

حسنه عبداالميرعقيل فرج موحانالبصرة

عليه عطيهحمديه جاسم موسىالبصرة

بدريه مشايحيدر كرت عاصيالبصرة

بشرى عبدالباريهدير حسن كاظمالبصرة

جاسميه محمدفليح حسن حمدالبصرة

خيريه رمضانحنان طه ياسينالبصرة

حربيه ضامنمغامس فاضل مغامسالبصرة



زاجيه هوصانحسين عبدهللا حمدالبصرة

سهله خيرهللاذاري شالل حسنالبصرة

صبحه محمدجوادزكي احمد فاخرالبصرة

فضيله حسنمحمد حافظ موزانالبصرة

كامله ناصرسهله عاشور جابرالبصرة

رفعه سلطانحميد صحن ساجتالبصرة

حبيبه عبدالرضاسمير علي محمدالبصرة

الهام حسنمحمد قاسم عبدالبصرة

حلبوته خلفطالب جبار شيهانالبصرة

خيريه حسنناجي علي محسنالبصرة

منى رمضانرائد عبدالكريم محمدالبصرة

لوزه شدودماجد عاصي جابرالبصرة

وبريه خضيرفرحان جلوب حماديالبصرة

خيريه عسكرشهاب احمد خضيرالبصرة

نجاح عبدالحسينزينالعابدين كاظم حسينالبصرة

زنوبه راضينجم لعيبي عاتيالبصرة

كفايه محمودكرار حيدر قاسمالبصرة

مدلوله ضمدحمد طعمه ثجيلالبصرة

سعده غانمسهيله العيبي سيدراجحالبصرة

رسليه جهلولماجد مطشر موزرالبصرة

قسيمه ناجيهادي صالح مهديالبصرة

سعيده كشيشامجد عبداليمه موسىالبصرة

سعديه جونيمسلم قاسم غانمالبصرة

سعديه عباسمسلم سلمان عبودالبصرة

كيفيه فرحانسعاد صالح فاضلالبصرة

نجوى مريجمعتز عقيل رحيمالبصرة

بشرى مهديمريم مجيد محمدالبصرة

شليبه حسنعباس حسين ثابتالبصرة

نضال جبارصالح طالب مظلومالبصرة

ليلى سلمانعماد عبدالرحمن الزمالبصرة

سليمه عباسمحمد جاسم عوميالبصرة



بهيه حسنحيدر جاسم كحاميالبصرة

ميريه الزمعدنان عبدالرسول موسىالبصرة

سهام جمعهسجاد محسن جاسمالبصرة

تركيه صداماسعد سلمان فالحالبصرة

خيريه غريبنادر فالح حسينالبصرة

مديحه عبدالحسينجاسم نجم عبيدالبصرة

نظيمه خزعلعباس قاسم عيالالبصرة

مصريه ظاهراحمد عبدالرزاق كاظمالبصرة

سعده حمودحمود محسن فاضلالبصرة

سنيه حسنسعد شواي عبدالغنيالبصرة

فوزيه ناصرنعمه عبدهللا درويشالبصرة

نعيمه مهديعلي عبدالحسين احمدالبصرة

خيريه عبودعلي محمد عودهالبصرة

سلوى محمدوسام عبدالرضا ساجتالبصرة

كريمه عبدبتول حسن كلظمالبصرة

دوفه سلمانعلي نصر عبدالبصرة

عليه عبدهللامحمد قاسم محسنالبصرة

حميده حميدكرار عبدالحسين شوزليالبصرة

زعالنه عبدهللاصديقه عريبي راضيالبصرة

نايله عودهحسام خلف لفتهالبصرة

سناء حميدعلي عبدالكريم عبدالحسينالبصرة

زهره محسناكرم علي حسينالبصرة

فاطمه عبدالعزيزمحمد باسم كاظمالبصرة

عوفه مراحمحمد هزل عذافهالبصرة

خيريه قاسممحمود شاكر مضخورالبصرة

نهله وسميمهند ستار مهجرالبصرة

مهديه صالحقاسم علي مهلهلالبصرة

نعيمه جاسمسجاد عدنان صمدالبصرة

شنينه سالمعلي عبدالنبي عبيدالبصرة

حمديه عودهزياد خلف عريبيالبصرة

زهره حسنقاسم علوان مظلومالبصرة



افراح عبدالرزاقاحسان مصطفى عبدالواحدالبصرة

ليلى عيالاحمد الزم محمدالبصرة

عزيزه حسينعلي زياره كاظمالبصرة

نشميه كاطعقتيبه شاكر حسنالبصرة

كريمه جايبسلمان مانع جاسبالبصرة

نعيمه واحداحمد عبدالنبي عبدالبصرة

رباب نعيماحمد ماجد سعيدالبصرة

عيده جبارمالك هاشم داخلالبصرة

رابعه جاسمنبيل جمعه عبيدالبصرة

سليمه حبيبعبدالكريم عدنان حسينالبصرة

زهره شعبانعبدالواحد عيسى عبدالواحدالبصرة

رزوقه جباركاظم شنتاف عبودالبصرة

حريه عليعبدهللا حسون جنانالبصرة

نسيمه حيدركرار حمود خضيرالبصرة

طليعه ظاهرجواد مرزوق عليالبصرة

فجعه خالدهادي لفته جميلالبصرة

ليلى عباساحمد قاسم كريمالبصرة

مهديه محمودميثاق عبدالفتاح فاضلالبصرة

سهيله لعيوسحيدر طاهر حبيبالبصرة

سلوى محمدمهدي عبدالكريم مهديالبصرة

احالم توفيقمنتظر نزار عبدالسادهالبصرة

ناصريه راضيمحمد معرض غضبانالبصرة

حبيبه حميدرضا جبر جودهالبصرة

شيخه جاسممحمد جاسم طاهرالبصرة

حياه قاسمرائد جابر عبدالحسينالبصرة

امينه عليحسن عبدالرزاق حسينالبصرة

ملكيه عليهادي خلف محمدالبصرة

رايهن كحيوشثائر عبدهللا حمدالبصرة

منى جباراحمد قاسم نوحالبصرة

صبريه رشاككاظم شبيب سوباطالبصرة

بدريه رحمهنبيل كاظم محمدالبصرة



مديحه ابراهيممحمود صادق انغيويالبصرة

زكيه مهديمنذر عزيز خضيرالبصرة

سكنه هاللحسن عبدالكريم حسنالبصرة

صديقه جارهللااحمد جاسم محمدالبصرة

ماجده ماهودجودت كاظم حمدالبصرة

فوكهن داودمحمد احمد عباسالبصرة

صبريه عباسامين فاضل عبيدالبصرة

لميه يونساحسان عبدالحسين قاسمالبصرة

كريمه عبيدحسين عباس عليالبصرة

وفيه غضباناحمد ناظم هاشمالبصرة

حليمه قاسمسجاد خصاف هاشمالبصرة

نزيهه نايفعلي سامي جوادالبصرة

حلوه ديوانمرتضى فالح مرانالبصرة

رسميه زيدانجبار طعمه فرهودالبصرة

زهره غنيدرعد رزاق وشيحالبصرة

فتوح قاسممحمد جميل مهرالبصرة

مطره الفيعلي طالب عبودالبصرة

كميله عطيهحسين صافي حميدالبصرة

متيله ذيابخالد كباشي عبدالكريمالبصرة

سليمه محمدرياض ناصر لفتهالبصرة

فاطمه مطرعباس حسب عليالبصرة

صالحه كريمعلي عبدالصاحب موسىالبصرة

امل شاللمحمد شذر لفتهالبصرة

صبريه عبدلطيف عبدالحسن جبارالبصرة

صفيه كاصدعبدالرضا جعفر عباسالبصرة

بدريه عبدهللاعماد علي حسينالبصرة

حسينه صدامعلي مالك خالدالبصرة

حفيظه جاسمقاسم عبد شريجيالبصرة

دوله حيالويعبداالمير علي عبودالبصرة

لعيبه زبونحسنين علي زغيرالبصرة

كميله مهديتوفيق حسين طهالبصرة



تفاحه عبدعليعلي رزاق قاسمالبصرة

صبريه كريمخليل ابراهيم سلمانالبصرة

كميله عنادحسن حاتم محمدالبصرة

عطيه ناصرسالم زايد مزعلالبصرة

سالمه فيصلحيدر عبدالحسين خطابالبصرة

ميالد عبداالمامحسن توفيق جارحالبصرة

رشكه عبدهللاحاتم ظاهر كاصدالبصرة

سميره عبدهللاعبدالكريم ابراهيم عبدالقادرالبصرة

حسنه خليفهصدام علي حسينالبصرة

كريمه رشيدحسين عبد حنينالبصرة

شمعه ميسممالك جبار عريبيالبصرة

سعديه منشداحمد كاظم خيرهللاالبصرة

ليلى محمدعالء سعيد مشكورالبصرة

سلوى حسنكاظم صبري عمرانالبصرة

كامله داخلعطيه حسن عبيدالبصرة

فوزيه عبدالحميدشهاب احمد خلفالبصرة

بشيره سلمانعلي عبدالنبي عبدالزهرهالبصرة

نصره عبودعلي ناصر مكطوفالبصرة

زهره محمدكاظم غازي ياسينالبصرة

ليلى عدايمحمود كاظم محمدالبصرة

ناصريه صبيحاركان صادق جوادالبصرة

تقيه عيسىهاني عبدالرسول طاهرالبصرة

بسنه جبارفالح ناجي لفتهالبصرة

شفيقه محمدصالح عبدالرحمن يوسفالبصرة

حبيبه عبدالزهرهوليد كاظم جاسمالبصرة

صبيحه مركبعباس جوده ثامرالبصرة

شماله لفتهجعفر جبار عكلهالبصرة

مزوقه خضرنوفل جبار حسونالبصرة

عذيبه شاميحسين موحان عبدالرضاالبصرة

فوزيه عبدربهعالء عبدالحسين راضيالبصرة

مجيده عجيلعادل زغير منخيالبصرة



نظيمه فاضلبارق عدنان محمدالبصرة

حمديه جبارحسين احمد سلمانالبصرة

عفيفه خلفكرم زبون سبتيالبصرة

هديه زيدانمحسن عبدالهادي مزعلالبصرة

كفايه جاسمشاكر محمود يونسالبصرة

كريمه حسينعباس عبدالكريم قاسمالبصرة

حليمه حطابشاكر قاسم فاخرالبصرة

نجيه عباسحسين علي نادرالبصرة

نوريه يوسفخالد سالم حسينالبصرة

كاظميه حنونمحمد غانم حاتمالبصرة

فهيمه رعدنواف جاسم حسنالبصرة

شكريه عبدالحسينمحمد خليف صكرالبصرة

سكينه عليجابر عبود لغيويالبصرة

شكريه عطوانمسلم عبيد عبدهللاالبصرة

حكيمه سعداحمد عبد فياضالبصرة

خديجه منشدحمزه عباس سعيدالبصرة

جميله حسنجبار كاظم يونسالبصرة

فاطمه دريوشاشواق عبد جمعهالبصرة

عليه جارهللاحيدر علي خيرهللاالبصرة

نعيمه رشمنصر محسن نشميالبصرة

هيله فرحانتركي مطر هليلالبصرة

رقيه عليمحمد صباح لفتهالبصرة

بسنه ناجيمحمد عبداالله عبدالرضاالبصرة

ربيعه نعيمحيدر حسون عباسالبصرة

حفيظه بدنصدام حسين سيدالبصرة

نعيمه سالمعلي رياض مجاهدالبصرة

فاطمه محمدمهدي عدي سالمالبصرة

خلفه سعدحسن صكبان عبيدالبصرة

سعاد عجرشعقيل كاطع جارحالبصرة

سهام جاسممهند فارس نجمالبصرة

وزيره جابرعبدهللا نصيف جاسمالبصرة



مريم سلمانحيدر مجيد حميدالبصرة

وفاء هاتفكرار صباح مهلهلالبصرة

ليلى محسنقصي عبدالزهره عراكالبصرة

حليمه جبارعباس فاضل خلفالبصرة

سليمه عباسمسلم ذياب مجبلالبصرة

ماجده ابراهيمابراهيم نجم عبدهللاالبصرة

حفيظه محمدزكي عبدهللا حسنالبصرة

ليلى محمدضياء سعيد مشكورالبصرة

امل عزيزهاشم جواد عليالبصرة

رحاب حسينطاهر عماد خالدالبصرة

غيده عباسزهير عزيز حمودالبصرة

رباب محمدقحطان هاشم حسينالبصرة

هديه عليعلي محسن عليالبصرة

رسميه مريدحيدر طاهر سلطانالبصرة

عيده بريبشقاسم عبدالجليل عبدالصالحبالبصرة

تويله وسافمسلم ناصح سلمانالبصرة

سليمه سالمعلي هاشم جعفرالبصرة

سنيه علوانتحسين غاوي وهمالبصرة

عليه عبدعليزين العابدين هادي عليالبصرة

امل داودحيدر حسن صبريالبصرة

جميله جوالنحسن فالح جابرالبصرة

سكنه كاظمعماد عبدالواحد خلفالبصرة

انتصار سلماناباتراب سعد لفتهالبصرة

ناهيه مكطوفباسم محمد سلمانالبصرة

فشله حنظلخلف ابراهيم حسينالبصرة

خديجه سعيدوليد عبدالعالي عطيهالبصرة

فوزيه ناوهشغفار عبدالجبار عبيدالبصرة

ساميه عبدالجليلحسن هادي عبودالبصرة

حكيمه جودهناظر عيسى نصارالبصرة

نوريه ناهيحسين علي مرحبالبصرة

زينب كاظمبهاء عزاوي نجمالبصرة



فاطمه عبدنبيل ثائر جاسمالبصرة

فخريه غضبانفراس هميلي حطابالبصرة

قسمه محاربباسم بالسم قاسمالبصرة

زينب رضاسامي صدام محيالبصرة

عكل حسينعبدهللا ذياب ساجتالبصرة

ماجده شرفيمحمد نزار عبداالمامالبصرة

صبريه سالمسناء مهجر بنيهالبصرة

عواطف فاضلصفاء عبدالرضا عبدالباريالبصرة

ونسه عريبيابتسام عبد صالحالبصرة

صديقه مسلمعبدالحسين ضامن عبدالحسينالبصرة

شخص غانمعبدالزهره صبيح عوادالبصرة

بدريه خلفحسين صخي جوحيالبصرة

زهره يزلكريم نعمه شغيالبصرة

نداء قاسمحيدر سهيل نجمالبصرة

بخيته عبادينشات مظلوم محمدالبصرة

لطيفه محمديحيى عبدالصاحب جابرالبصرة

زهره عبدحسين مهلهل لفتهالبصرة

عشيره حسناحمد خضير عبدالرضاالبصرة

سليمه محمدتغريد ستار جبارالبصرة

حليمه شناناخالص عادل علكالبصرة

نهايه جباريهاني ريكان حسينالبصرة

نوريه جاسبهاني ثامر وهيبالبصرة

نوريه محسنكرار جمعه فرجالبصرة

وحيده حنونمرتضى صباح مرعيالبصرة

سنيه عبدالزهرهرافد عبدالكريم شهيبالبصرة

ابتسام حسنعقيل عماد كيطانالبصرة

كرديه صكرجاسم محمد ثامرالبصرة

حلوه بجاياحمد سلمان جاسمالبصرة

كميله صالحنجم مزهر مولىالبصرة

كاظميه ياسينعلي عنبر جخيورالبصرة

سوسن حبيبسمر عبدالجليل حميدالبصرة



فوزيه عبيداحمد مصطفى قادرالبصرة

دخيله جبارخالد حمادي جابرالبصرة

نعيمه احمدعلي صالح مهديالبصرة

كامله حاتمفرحان عبد عليالبصرة

نجيحه حميدمسلم رزاق محمدالبصرة

بدريه باتوكرحيم لغيوي جساسالبصرة

جميله صالحمحمد طاهر مالحالبصرة

حفيظه ياسينرافد سالم رشكالبصرة

ساميه ناجيكريم عبود سكرانالبصرة

حسنه ليلومحمد جمعه مكصودالبصرة

جمهوريه وحيدحسين هادي حمودالبصرة

ماجده كاظمرضوان هاشم عبدعليالبصرة

سكنه حميدعلي سعود وسافالبصرة

معالنه موزانمحمد مهلهل فرهودالبصرة

زهره عبدالحسيناحمد نجم عبدهللاالبصرة

هناء سبتيعدنان جوهر صيهودالبصرة

عجيله رمضانانور غفله صباحالبصرة

ساهره يوسفسيف هاني كريمالبصرة

حمديه دشرلؤي احمد سعودالبصرة

جماله سلمانحافظ جاسم عبدهللاالبصرة

فوزيه عبدهللاحامد محمد ناصرالبصرة

كريمه جوادصالح شياع مشتتالبصرة

فتحيه عذابعلي نجم عبدالزهرهالبصرة

نديمه نايفحسين مفتن داودالبصرة

مايعه جميللؤي نوري عبدالواحدالبصرة

نضال محموداحمد سمير عليالبصرة

طاهره شاكركاظم جاسم كريمالبصرة

فاطمه موسىعباس سالم كاظمالبصرة

فاطمه جعفرعباس سعد عبدالحسنالبصرة

جنان كاظممحمد ياسين ناصحالبصرة

نجمه عليوليد نعمه حسينالبصرة



الفيه مهجرعلي صبيح شعالنالبصرة

فرات يوسفمحمود عبدالعزيز صادقالبصرة

كاظميه زغيرميثاق سالم صالحالبصرة

زهره ماطورساجد دايخ خلفالبصرة

هناء وحيداحمد صباح غضبانالبصرة

سهامه عيسىاحمد علي حموديالبصرة

جنان جاسماحمد عيسى موسىالبصرة

كريمه سالمفالح حسن جاسمالبصرة

مايعه زبونعلي محسن حمدانالبصرة

جكاره فزعصادق عبدالرضا عبدالمجيدالبصرة

ارضيه دريخستار جبار حسنالبصرة

خالديه مانعقاسم عبدالحميد صافيالبصرة

افراح حسينوالء فهد سالمالبصرة

صدامه كاطععبدالباري عبدهللا حميدالبصرة

نجود عبدسيف باسم غازيالبصرة

سلمى اسماعيلحسين عبدالكريم مزعلالبصرة

فاطمه نعيمكرار ابراهيم قاسمالبصرة

نوره عباسمصطفى عبدالباقي حماديالبصرة

ناهده سالمزمان كريم زمانالبصرة

فطوم مهديمحمد هاشم محمدالبصرة

سحر جبارمحمد عيسى جاريالبصرة

شبيبه مريخحسين عوده سدخانالبصرة

مكيه كطافهباسم حسين كريمالبصرة

مزه عبدالحسناحمد كاظم عباسالبصرة

نزهه خنجرمصطفى سند نعيمالبصرة

فتحيه احمدتحسين علي قاسمالبصرة

غاليه علوانجاسم عواز جالبالبصرة

سهام كطافهمهند جبار دهيمالبصرة

حسيبه حمدلؤي مويح كريمالبصرة

بلقيس صبرحميد حسن سالمالبصرة

بشرى احمدكرار طاهر مريخالبصرة



وفيه نوريصفاء عزيز كاملالبصرة

كريمه جلوبمصطفى راضي جاسمالبصرة

زكيه مخورعبدالحسين محسن محمدالبصرة

واليه ضليغمموفق عبدالرسول رحيمالبصرة

فخريه خالداحمد هاني دهرالبصرة

وبريه خضيرسالم عرار حاجيالبصرة

سوسن غازيمحمد مكي عليالبصرة

حسنه حنونعبدهللا عطيه هبرالبصرة

كفاح سلمانعقيل عبدالسالم حمدالبصرة

مكيه حزيمعدنان جبر سعيدانالبصرة

نجاه حبيباحمد عوده محسنالبصرة

خميسه اسماعيلسجاد ياسين حسينالبصرة

شمسيه جريرضا موحان عليالبصرة

عاتيه خلفطاهر مريخ مغامسالبصرة

مجيده سعدمحمد سالم حنونالبصرة

فخريه كباشيمحمد عبدالزهره طارشالبصرة

رشا حافظمهيمن براء عبدالزهرهالبصرة

نجمه عبدالحسنحسين كامل مختاضالبصرة

فهيمه شهابجاسم اسماعيل عاصيالبصرة

امل صالحعلي مكي ياسينالبصرة

نهيه نزالحسن سامي معاجبالبصرة

سهام عيداناكرم ثابت مكيالبصرة

لطيفه محمدخالد عبدالمجيد محمدالبصرة

ليلى مزيدخيرهللا كريم غميسالبصرة

حليمه جاسمضياء كاطع الغيويالبصرة

مطره خنصرعلي حسين ناصرالبصرة

سهام خضيروسام حسين نعيمالبصرة

بسمه خليفهسالم مكطوف محمدالبصرة

سكنه سالموسام زايد جويدالبصرة

كريمه سميرمحمد عدنان عليالبصرة

غنيه لفتهمرتضى جاسب حنظلالبصرة



شروق عبدالواحدمهند محسن مالكالبصرة

رسميه عبدالزهرهحيدر داود سلمانالبصرة

ابتسام فالححيدر قاسم عبدالزهرهالبصرة

هيفاء فارسحسين غافل عجميالبصرة

فضيله احمدكرار علي حسينالبصرة

ليلى محيسنحيدر منعم ياسرالبصرة

حسيبه زغيرمرتضى كريم حمودالبصرة

زكيه عبداالميرناجي علي عبداالميرالبصرة

فخريه عطيهعلي نجم عبداالمامالبصرة

ماجده ناصرعباس فالح عباسالبصرة

سليمه جاسمماجد حميد عليالبصرة

حريه يعقوبعلي غازي عليالبصرة

زنوبه عبدالمعبودثامر بدر عبدالرزاقالبصرة

فخريه حمدكريم عبدالزهره خضيرالبصرة

هديه ناصرجاسم علي طبرالبصرة

نجاح دنونمحمد حسين كيطانالبصرة

هدى ياسينحسن جاسم كريمالبصرة

فاطمه عبودعلي هادي عبدالرضاالبصرة

فاطمه مصطفىعالء باقر لفتهالبصرة

خديجه حسنحسين ياسين ناهيالبصرة

ليلى مجيديعقوب خلف عبودالبصرة

نعيمه جوالنعباس محمد حسنالبصرة

سليمه فاضلميثاق عبدالجليل سلمانالبصرة

انيسه مزيدعالء سالم دهشالبصرة

فاطمه حسينمحمد حسن احمدالبصرة

زهره سلطانستار جبار محمدالبصرة

فتحيه صادقاركان عبدالحكيم جميلالبصرة

نسيمه جابرحسين فاضل عبيدالبصرة

تغريد صالحعلي جعفر منصورالبصرة

سنيه ثامرعادل عبداالله صبيحالبصرة

زهره غياضصالح حسين مغامسالبصرة



صفيه هادياسعد عبدعلي حماديالبصرة

سميره كاظمميثاق عبدالقادر عبدالجليلالبصرة

نزاله حاميسعد لعيوس دريبيالبصرة

كريمه متليكعدنان فاضل جابرالبصرة

فضيله انتيشاحمد ديوان عبيدالبصرة

غنيه رشمكرار محسن البدالبصرة

زهره مناتيمالك عاصي رحيمالبصرة

بسهن دغيلهاسعد عبدربه مضبرالبصرة

صبيحه جميلمهند عاصي نجمالبصرة

بدريه رامكحيدر عبود باهضالبصرة

وضحه حسنحسن تكي يوسفالبصرة

خديجه مهديعباس شاكر مباركالبصرة

ربيعه داخلسالم مران حمودالبصرة

سناء رديفحسين فوزي حمودالبصرة

اشواق عبداالميرميثم موسى جعفرالبصرة

فاطمه جوادحيدر عباس راضيالبصرة

عاليه حسينعالء قاسم خليلالبصرة

ساميه جاسمكرار عبدالساده سلمانالبصرة

بنيه عبدالرضاجواد كاظم عريبيالبصرة

حصيله محمدوحيد جابر حمدالبصرة

امل سلمانجواد عبدالكاظم عطيهالبصرة

فاطمه احمدعلي جاسم واديالبصرة

عليه عذابرجب فهد منوخالبصرة

معالنه شميلراسم محمد شناوهالبصرة

جاسبيه راضينزار ناعم دعشالبصرة

ججسميه عبدالرضامنير جبار زعيلالبصرة

نوال صالحعلي صالح جيجانالبصرة

ناجيه بدنحمزه عبدالعالي عبدالرحمنالبصرة

سلوى منشداحمد عادل عزيزالبصرة

كريمه راضيمحمد شاكر معتوكالبصرة

باسمه حطابياسر قاسم حامدالبصرة



خوله حموديحسين عبدالكريم عباسالبصرة

قوطيه حسنهادي قاسم جالوالبصرة

فضيله عباسحسين علي الزمالبصرة

وحيده جويلشراضي رحيم عليجالبصرة

ورده عبدالزهرهسامي عقيل حميدالبصرة

فوزيه مهديمهند هاني منصورالبصرة

نوال عجيبمرتضى محمود ابراهيمالبصرة

ماجده غالبمحمد عطيوي هويديالبصرة

بتول لفتهمحمد رياض حسنالبصرة

نجاه فالححسن مهدي حسنالبصرة

ناجيه فجرعباس سعيد حاجمالبصرة

بشرى يونسعقيل عبدالزهره حميدالبصرة

سنيه مساعدعبدالحسين واش عليالبصرة

صفيه احمدصالح طالب عبدالحسينالبصرة

ناجحه غياضحسن هادي خضيرالبصرة

اخالص كاملعباس عماد جاسبالبصرة

حبيبه عبودعدي جواد كاظمالبصرة

كاظميه لفتهحبيب عبدعلي محمدالبصرة

سلوى عودهسامي ناظم جاسمالبصرة

شماله ضامنمحمد كاظم غضبانالبصرة

سعديه كريمعباس عزيز جعازالبصرة

حسنه عبدهمعلي دبوس رضاالبصرة

رازقيه عباسحيدر عبداالمام عوفيالبصرة

ربيعه جبارحسين سعدون غريبالبصرة

ساجده حمزهغسان عبدعلي احمدالبصرة

نعيمه عبدالعاليسعيد ابراهيم عبدهللاالبصرة

جميله رحيماحمد علي عبدالسادهالبصرة

زهره حسونيعباس ثامر كاظمالبصرة

حنونه مهوساحمد خيكان منهلالبصرة

مريره كريموالء عبدالصمد حسنالبصرة

رديفه هاشمعالء عبدالكريم خضيرالبصرة



ندوه فاضلمحمد سبتي جبارالبصرة

زهره جباروسام كامل زاملالبصرة

هناء جاسبوسام راضي حميدالبصرة

زهره حسنعبدالرزاق نعمه كحيطالبصرة

ساميه عبدالواحدحسين علي عبدالبصرة

سندس محمدمرتضى مال هللا مجيدالبصرة

فاطمه عبيدجواد خلف علوانالبصرة

حمديه عطيهمحمد راضي عبدربهالبصرة

ربيطه رسنمهدي رويض غنومالبصرة

بدريه محمدكريم شخير زفرالبصرة

شهد فليحمحمد حسين شبيبالبصرة

رشاكه جبرماهر محسن عليالبصرة

سليمه غانممالك حامد صالحالبصرة

صبيحه جودهيعرب حسين عبدالزهرهالبصرة

حسنه حجيمحمد جبر حسينالبصرة

انتصار خميسعباس علي قاسمالبصرة

عنيده نصرعقيل طالب جيجانالبصرة

خاتون عليمحمد حبيب علوانالبصرة

حسنه نعيمفارس سالم نباتالبصرة

صافيه مجيدمسلم جاسم عبدالرحمنالبصرة

رحمه ابراهيمعرفان ابراهيم حموديالبصرة

زهره محسنكرار حيدر فرجالبصرة

هديه هاشمعدنان سلمان محمدالبصرة

نعيمه فليحعادل حسن جابرالبصرة

سليمه بادياحمد علي جاسمالبصرة

عليه شميلعمار ثجيل فضالهالبصرة

عزيزه عطيهعلي ثجيل طبيعالبصرة

سعديه الزمقاسم علي صيوانالبصرة

مكيه جوهرعادل قدوري عبدهللاالبصرة

نوال فاخرمصطفى مجبل باقرالبصرة

نجمه ميسانجعفر صبيح جبارالبصرة



ابتسام صادقحسنين جواد كاظمالبصرة

منى عبدالسادهصابرين عبدالنوري محسنالبصرة

كريمه ابراهيمانس ابراهيم عبدالعزيزالبصرة

حسيبه موحانجابر عطيه طاهرالبصرة

رقيه خلفعماد هاشم قاسمالبصرة

نجاه حاتمامجد خلف حمدالبصرة

حجمه حمدانحسين شطب عليالبصرة

عقيله عبدالواحدكاظم صبيح كاظمالبصرة

شكريه كريمفالح جاسم عبدالكريمالبصرة

شبيبه مريخعدنان عوده سدخانالبصرة

فاطمه عنادصباح حسن جودهالبصرة

ربيعه خليفعطيه مالشه مطيرالبصرة

مريم غاليهاشم احمد هاشمالبصرة

سكنه لهمورضياء حسين نعيمالبصرة

سعديه لفتهعلي مصطفى عباسالبصرة

موحه حاتمتوفيق حسين كاظمالبصرة

كريمه كاظمعباس يونس ياسينالبصرة

زهره صادقعلي عماد ناصرالبصرة

ساره حطابعقيل جوده عيسىالبصرة

سليمه خميسعلي ماجد سلطانالبصرة

رسميه برغشسهيل نجم عبيدالبصرة

باسمه عباسعلي طارق غانمالبصرة

نسيمه عبدالواحدحسين كاظم جمعهالبصرة

نافله هاشممنتظر قاسم كريمالبصرة

جوري حسينجمال شاكر عبدهللاالبصرة

قسيمه خلفمحمد عبدالرضا عطوانالبصرة

ليلوه ابراهيمصبيح ابراهيم نعيمهالبصرة

غنيه زعيبلمسلم سمير كاظمالبصرة

سهيله عبدالواحدرافد حميد صالحالبصرة

سعديه صمدابراهيم مسلم ناصرالبصرة

سهام عليمصطفى حيدر عبدالكريمالبصرة



سهام عباسعلي عبدالسالم سلمانالبصرة

حليمه عباسموسى داود عليالبصرة

فاطمه عباسمحمد احمد قاسمالبصرة

سكينه كاظممحمد خريبط هاشمالبصرة

بدريه عبدالزهرهاحمد علي شاطيالبصرة

زيتونه محمداحمد لطيف صبريالبصرة

فخريه حسنقيصر ذهب احمدالبصرة

نازيه حمزهفلحي عبدالزهره فلحيالبصرة

غنيه حسنرياض هاني كريمالبصرة

كاظميه عالويوليد مجيد صالحالبصرة

صبيحه حمدجميل كاظم دهامالبصرة

هاشميه صالحاحمد صالح محمدالبصرة

عيده فرجعلي سعد نعيمهالبصرة

اخالص علياسعد عدنان جعفرالبصرة

وفيه علياحمد حسن هاديالبصرة

مريم حسنمحمد حسناوي سالمالبصرة

سعدونه رحمهناصر قاسم داخلالبصرة

صفيه جونيرعد حسين خشانالبصرة

صبريه عويدصباح كاظم جودهالبصرة

مديحه سيدعقيل محمد سابطالبصرة

نسمه حمودحسن علي محمدالبصرة

وبريه محمداحمد عبداالمير عبدالرحيمالبصرة

سليمه حبيبسجاد عبدهللا فرجالبصرة

نهاد مولىوسام حرب مالحالبصرة

حمديه راضيضياء جبار عبدالزهرهالبصرة

زهره ثجيلعباس عبد زغيرالبصرة

زهره شيالعالء بحر جارهللالبصرة

قبيله عسافعبدهللا صبيح كاطعالبصرة

هيله حسنعلي خريبط هويرالبصرة

حياه جبرحيدر ضهد موازيالبصرة

وسيله ماهودعلي شاكر عبدعليالبصرة



فطومه عبيدخيرهللا حمد ثامرالبصرة

مها جبارمحمد حاتم سلطانالبصرة

فضيله راشدنوفل محمد رضاالبصرة

سليمه عودهاحمد عبدالكريم نوريالبصرة

رحيمه مهديفالح حسن تركيالبصرة

رزيكه زغيركاظم شبل حمداويالبصرة

زهوه دحاممسلم شاكر مرزوقالبصرة

مها جباريوسف حاتم سلطانالبصرة

كريمه عبيدعباس ذاري عبودالبصرة

رابحه هاديوميض خضير جليلالبصرة

نوريه جميلساجد حميد عيسىالبصرة

فضيله كريمصدام جبار خالدالبصرة

جسم لفتهصبيح ابوناهي مريشالبصرة

جاسبيه يحوخالد قاسم عبدالرزاقالبصرة

زكيه كاظمعماد عبدالحسين طعمهالبصرة

وفيه خشنواثق راشد جاسمالبصرة

حسن علييعقوب سبهان لفتهالبصرة

تغريد فنجانكاظم نبيل حسنالبصرة

صبريه منصورمصطفى مدلول تركيالبصرة

غازيه عبدعليحسين طالب خلفالبصرة

سوسن ناهياحمد ضياء عبدالوصيالبصرة

كريمه وحيدعالء خزعل جاسبالبصرة

كاظميه محمدعليعبدالرضا ابراهيم حسينالبصرة

لطيفه جبارهاشواق سعيد رحيمهالبصرة

سنيه عيسىوالء ياسين حمزهالبصرة

كامله كاظمعلي والي حنونالبصرة

تقيه فارسعلي حامد مجيدالبصرة

بدريه كاظمجواد رحمه محمدالبصرة

بسنه رمانيعلي حضير لعيبيالبصرة

ملوك عبدالزهرهعالء عبدالهادي جلوبالبصرة

كاظميه علوانمحمد شغيت مطشرالبصرة



حليمه طاهرجاسم محمد عصفورالبصرة

صبريه ناصرعوده ثجيل حنونالبصرة

بدريه عباسرائد عبدالحسين محمدالبصرة

حريه سيدصباح عباس حموديالبصرة

فوزيه صالحصدام محمد صالحالبصرة

صبريه هاديصباح طارق حسينالبصرة

نهله نوريسرى عماد ياسينالبصرة

غازيه نشميصادق كريم عفيشالبصرة

جواهر سلمانسمير خيرهللا مانعالبصرة

حمديه قاسممحمد رياض عبدالحليمالبصرة

حيهن مشاريسعيد محمد زباريالبصرة

خشفه ذهبعبد عنيد بصيرالبصرة

نجيه عايدطارق محمد عجيلالبصرة

خلود سالمستار جبار عمرانالبصرة

نسمه غالبباسم مجيد حميدالبصرة

حسنه حاويجعفر جميل خضرالبصرة

ردعه محيسنكاظم محسن عباسالبصرة

ياسه خضيرقصي قاسم مجيدالبصرة

كطوه ياسرعلي دعير مهناالبصرة

شربت محمدعلي غازي كشيشالبصرة

كميله عطيهعباس صافي حميدالبصرة

سهام جبارحسين علي حسينالبصرة

امل حمودييوسف خليل صدامالبصرة

قنديله حريجحسين شدهان عاصيالبصرة

زهره عودهحيدر سعيد ماضيالبصرة

هيله نجمعلي مظلوم كاطعالبصرة

فليحه محسنعلي حسين جارهللاالبصرة

انتصار جعفرقصي طعمه حامدالبصرة

فتحيه موسىمحمود محمد محمودالبصرة

امل رزاقهدى عوده راضيالبصرة

صبريه هزلمحسن هالل شيحانالبصرة



جماله كحاميجابر حاتم بريتالبصرة

دخنه حرانصدام شدود جابرالبصرة

قتده عبدالعاليثامر مالح عريبيالبصرة

نصره قاسممحمد فاضل عبدالجليلالبصرة

حكم هجولمجيد ناصر جاسمالبصرة

فخريه عبدالمحسنوليد نعمه كاظمالبصرة

عاليه صالحمثنى مكي محمدالبصرة

منى زيدنايف كريم فهدالبصرة

شكمه احمدجبار علي هاشمالبصرة

ربيعه عبدالكريمكاظم جبار جاسبالبصرة

سنيه صادقحماده حامد كريمالبصرة

حبيبه مهديقبيله ناصر احمدالبصرة

خاجيه غانماسعد قاسم حبيبالبصرة

فخريه سفيحيعقوب يوسف فنجانالبصرة

زهراء حارسعلي سلمان نجمالبصرة

رجاء قاسمعبدالرحمن رسول سواديالبصرة

حطريه عودهكامل ناصر حسينالبصرة

كميله ناصرمقداد جاسم محمدالبصرة

سليمه هاشمنبيل عبدالزهره لفتهالبصرة

كريمه عبدكرار عبيد حمديالبصرة

كواكب حسينمنتهى جواد جاسمالبصرة

ربيه عبودحيدر كاظم مولىالبصرة

جوله نوخعلي كاظم مريحالبصرة

ليلى جاسممحمد رشيد عبدالنبيالبصرة

سفانه عبدالجبارصفاء فاضل عبدالكريمالبصرة

فاطمه عزيزمحمد عادل عبدعليالبصرة

عوفه عبدبشير نسيم عالجالبصرة

فاطمه رسنناجي كريم حمودالبصرة

فتحيه حسنوجدي عبدالحسن عليالبصرة

تركيه وحيدجاسم صالح هويديالبصرة

فاطمه عبدهللارنا عبدالكريم عليالبصرة



رزقيه سلمانعبدالكريم صالح مهديالبصرة

حسنه عبدالسيدمرتضى حبيب ليلوالبصرة

بريجه معلهغافل سعدون غانمالبصرة

زهره محمدفؤاد صالح عبدهللاالبصرة

قسم محسنعلي جاسم بريثالبصرة

نسيمه بخيتخوله جمعه تقيالبصرة

ملكيه خداشرياض قاسم سداويالبصرة

جاسميه رهيمازن جليل مونسالبصرة

بسمه شنانمصطفى نوري فاضلالبصرة

فطوم خليلناظم مالك طالبالبصرة

زهره جبرمثنى محمد كريمالبصرة

نصره خضيرعلي كاظم جخيورالبصرة

تيعه واويجميل حميد شنيارالبصرة

نفيسه عليطاهر عبدالكريم راضيالبصرة

ماجده عبدالجليلحيدر شاكر حكمتالبصرة

حياه دمعانمساعد مكطوف نعمهالبصرة

نزيهه كاظمعلي صبيح غانمالبصرة

بتول حسينعباس عبد شغيتالبصرة

فلفوله عفاتحسن فليح راهيالبصرة

نجاه مسلميونس جابر يوسفالبصرة

زهره عاتيفيصل جواد كاظمالبصرة

سليمه شدادحسين صباح حبيبالبصرة

ايمان اكفاحعلي محمد جوادالبصرة

نبيهه داودعامر عبدالجليل جعفرالبصرة

حسونه حردانعلي عويد جبارالبصرة

نعيمه عباستوفيق احمد عبدهللاالبصرة

حميده جبارمحمد صادق طعمهالبصرة

كريمه كريممحمد جبار فالحالبصرة

تميمه عبدالخضرحسن فياض موسىالبصرة

جويده شريجيرسلمان عبود شخيطالبصرة

مكيه جاسمقاسم حميد صالحالبصرة



حمريه كاطعحسين علي كاظمالبصرة

عفيفه خضيرعادل يوسف خياطالبصرة

خديجه منصورسالم ناظم ياسينالبصرة

نجاه عبيدفريد عبداللطيف ناصرالبصرة

زنوبه حسنعلي شبوط صالحالبصرة

طياره رشكاحالم حويتم رسنالبصرة

ساميه لفتههديل جاسم عليالبصرة

سلوى خيرهللاامجد عبدالكريم عاصيالبصرة

ماجده كريممحمد عيدان واديالبصرة

انهيه صنكورعبدالحسين توله جبرالبصرة

فخريه محمدمحمد باقر محمودالبصرة

فاطمه شاطيحمد كاظم حميدالبصرة

نزهه مطشرحسن سعيد حسينالبصرة

سليمه نعمهجاسب عبد حريالبصرة

نبيه عليصبيح هاشم دهشالبصرة

حنان حماديسامي كاظم طعمهحسنالبصرة

نبيهه عبدالقادريوسف ماجد محمدالبصرة

انتظار عليمحمد مهدي عاشورالبصرة

نعيمه لطيفسلمان محمد ابراهيمالبصرة

خيريه قاسمسيف سلطان عباسالبصرة

عديله كريمفراس خليل ابراهيمالبصرة

فضيله خلفمحمد مرتضى ثابتالبصرة

حليمه حنتوشيعقوب يوسف عبدالزهرهالبصرة

كاظميه جاسمرائد غني عبدالواحدالبصرة

حميده مزيدحيدر سامي حسنالبصرة

حنان كاظمعبدالرضا عباس محسنالبصرة

حميده فرينجيرزاق عبدالحسين شيشخانالبصرة

جكاره جاسمكاظم جابر غيالنالبصرة

عجيبه عباسجهاد كاظم مهديالبصرة

فطوم كريمشهيد حيران جمعهالبصرة

نصره ابراهيماسعد خلف عليالبصرة



وفاء حسنافراح حسن محمدالبصرة

مكيه غضبانقاسم حسين احمدالبصرة

خوله نايفحمزه عبدالهادي حسينالبصرة

مجيده حميدمخلد خالد خجوريالبصرة

نجاه خليلسالم صالح عمرانالبصرة

فضيله حسونعون عبدالرزاق عبدالجليلالبصرة

سنيه عبدالواحدعزيز مالك حسينالبصرة

كريمه خضيرفراس عبدالنبي هاديالبصرة

نزيهه لفتهسعد نعيمه عكارالبصرة

جوره خلفطالب عاصي حاجمالبصرة

جميله بديفؤاد مطشر جريالبصرة

سلوى كاظمحسين علي سالمالبصرة

خديجه شبرعالء ربيع خليلالبصرة

زينب ريحانمحمد نايف منحرالبصرة

حليمه عبدالوهاباثير محمد حميدالبصرة

لزمه رسنكاظم ياسين جبرالبصرة

نزهه كاظمناظم عيدان سالمالبصرة

رحيمه خماطسعدون محيسن كريمالبصرة

ساميه كاظمرفاء طالب عبدالواحدالبصرة

سنيه ضاحيعبدالحميد حريب بريزمالبصرة

يسرى شعالنمرتضى عادل ملغوثالبصرة

نوره ثامرعقيل لمعي كاظمالبصرة

جميله غسلعبدالعزيز عطيه حسنالبصرة

نكيه زيارهمحسن كريوش حسنالبصرة

جونه لفتهحيدر ناصر نعيمالبصرة

دنيه مغامسخالد سلمان محسنالبصرة

حميده مكياحمد جاسب عودهالبصرة

حذامه عبدااللهوسام ميثم ياسالبصرة

خديجه شنيشليونس جبار عبدالرسولالبصرة

سليمه سواديعلي جاسم سالمالبصرة

حليمه عويدرعد عبداالله خضيرالبصرة



فردوس عبدعليعباس عدنان عبدالجليلالبصرة

مصريه رحيمهابراهيم حسن جبرالبصرة

نجره جاسمعادل ياسين عبدالجبارالبصرة

بثينه مهديوليد سالم ديوانالبصرة

غنيه جباريادريس ريسان سيدالبصرة

كاظميه حسنعلي غازي عطيهالبصرة

مجيده شبوطحسين عبدالزهره عليالبصرة

جميله محميداسامه محمد كاظمالبصرة

هناء خريبطوسام محمد مظلومالبصرة

مصريه بدايعادل حسين عبدعليالبصرة

خالده جاسمحكمت سعيد خالويالبصرة

الهام محسنكرار عباس حبيبالبصرة

مطيره حنشعباس صالح جلوبالبصرة

كريمه ناجيمحمد طاهر عبدالخضرالبصرة

بشرى ناصراحمد فيصل جاسمالبصرة

لوعه رمضانمحمد ماالهلل حسينالبصرة

ليلى حسونجمال كامل غضبانالبصرة

حبيبه عبدالرضاعلي عباس حسنالبصرة

سعديه جبارسامي شرهان مكيالبصرة

لطيفه عليجليل صباح نسيمالبصرة

سندس عبدهللامصطفى علي كاظمالبصرة

وضحه عبدالجليلكامل عبدالوهاب عبداللطيفالبصرة

صبحه كزاردوايه ساجت ثجيلالبصرة

حنشه محمدمحمد عبدالرضا عبدهللاالبصرة

جبريه امانعلي عبدالساده محمدالبصرة

لطيفه حمديزمن حميد حبيبالبصرة

بليده سواديبشار كطان عباسالبصرة

ابهيه بندرحمدي صالح خنجرالبصرة

اميره عبدالرضافرات عبدالحسين مطشرالبصرة

زهره يزلقاسم نعمه شغيالبصرة

صباح نورياحمد ميثم عباسالبصرة



كاظميه منحوشامل مخلف سرحانالبصرة

منيره عبدالزهرهناجي كريم رمضانالبصرة

كريمه جباراثير عبدالصاحب حسنالبصرة

حكيمه عطيهماجد حميد ضبالهالبصرة

قند حافظعبدالحسين ورود حافظالبصرة

هاشميه سعدونجالل عبدالواحد شميلالبصرة

رسميه طعيمهغيث هاشم حسنالبصرة

فتحيه باردحسن جادر عيسىالبصرة

هيله نعمهعباس مطشر صابرالبصرة

سكنه جبارحسن خضير عباسالبصرة

بشرى جاسمعالء سامي عبدالحميدالبصرة

انتظار رسميعيسى محمد خيريالبصرة

زهره خلفحيدر فرحان حاجمالبصرة

ليلئ عبدالهاديمهند مجيد خلفالبصرة

زهره عبودكرار عبود مزهرالبصرة

هديه احمدعلي سامي سبهانالبصرة

عبده محسنغياض نعيمه حسنالبصرة

ناصريه جبارمصطفى عطيه خميطالبصرة

سلمى ابراهيمميعاد عبيد عبدالعزيزالبصرة

عطيه جبرهادي ضعيف عكلهالبصرة

جميله علوانماجد عبدالرسول زبالالبصرة

نجمه عباسرائد مؤيد فاخرالبصرة

باسمه عبدعليقاسم حسن مهديالبصرة

امنه صالحجواد كاظم خضيرالبصرة

باسمه جبرعذراء شتيوي مزهرالبصرة

سلمى قاسموفاء صبيح راضيالبصرة

كاظميه صبيحعلي بهلول نجمالبصرة

ليلى جاسبناجي حسين غركانالبصرة

حريه جبرنعيم عبدهللا عبدالرزاقالبصرة

فضيله مريسزين العابدين عبد غضبانالبصرة

فاتن عبدالزهرهمحمد سامي عبدالنبيالبصرة



زينب غازياخالص علي حسنالبصرة

عجيبه نجمسعيد عباس عبدعليالبصرة

لميعه خيونمحمد عبدالغفار حنونالبصرة

فضيله ياسينخالد فاضل مزعلالبصرة

ماليه عباسعلي عبدالحسين جابرالبصرة

صالحه جنعانعبدالحسن عبدهللا دعيمالبصرة

نبيهه مخورشموس جبار طاهرالبصرة

ملكيه دريعياحمد خميس كاطعالبصرة

قبيله جاسممحمد عبداللطيف كاظمالبصرة

سليمه عبودخالد لطيف عبدالحسنالبصرة

سيناء عطشانضياء فهمي كاملالبصرة

نجاه عبدهللاحمزه عباس جاسمالبصرة

فريحه عبدالنبيصدام عوض جاسمالبصرة

بديعه عليياسين ريسان عبدمانالبصرة

شكريه مكطوفوليد علي مهديالبصرة

جاسميه شنشولعدنان خضر مرجالالبصرة

جكاره عبودحسين حسن عودهالبصرة

صفيه عبدالرضاعيسى حسين عبدعليالبصرة

حياوي عليبدر فاضل طاهرالبصرة

راهيه عبدحيدر جبار عطيهالبصرة

زنوبه حسينمحمد ياسر عبدالرضاالبصرة

منظمه صبيحسلمان موشي عكلهالبصرة

مرزوفه غالبصالح مهدي عبدالحسينالبصرة

حنوه حيدرتحسين عبدالغني خضيرالبصرة

جاسميه عبدالحسنسالم سلمان دوادالبصرة

زينب ثجيلجواد ناظم شيالالبصرة

صفيه جوكيسهيل محمود سلمانالبصرة

هاشميه صبارصالح جاسم حسنالبصرة

نعيمه باقرعبدالحسين نعمان نجمالبصرة

كاظميه جمعهصباح حمدان باقرالبصرة

ربيعه عباسعارف راضي مزعلالبصرة



عزيزه ساجتصباح حزام راكالبصرة

سعديه معتوقمحمد نجم عبدهللاالبصرة

احالم خميساحمد قيس ياسينالبصرة

غاتهن حمودحسام ناصر عبدالحسنالبصرة

وضحه مهاويعلي عبدالزهره هندالالبصرة

كاظميه حمداياد مالك حنظلالبصرة

كامله حنونرائد رياض حسنالبصرة

حتومه جاريماجد سالم الزمالبصرة

رسميه حسنعمار والي صدامالبصرة

حسنه صكرجاسم فريج حميديالبصرة

عيده سلمانعالء غازي خليلالبصرة

عديله عباسميثم توفيق سبتيالبصرة

فاطمه حميدنزار علي ردينيالبصرة

نعيمه جاسمعلي عدنان صمدالبصرة

رسميه ابراهيممحمد صالح جريالبصرة

ايمان ثجيلرجاء ناجي تركيالبصرة

زكيه محسنعقيل سالم لفتهالبصرة

شريفه جبرعدنان كاظم حسنالبصرة

كاظميه موسىمحمود عبود عباسالبصرة

كريمه رحيمفالح مهدي صالحالبصرة

احالم عبدالرضاسندس جاسم عطيهالبصرة

نكوه خلفعلي عبدالرزاق عبداالمامالبصرة

امينه عبيدحسن فائق عبدالرضاالبصرة

عيده شنيورعلي سوادي حمدانالبصرة

بهيه فرجشوقي كاظم حمودالبصرة

رعد بردانقاسم زبون شرقيالبصرة

عزيزه حسينزينب كريم محسنالبصرة

مرزوكه حماديمحمد فاضل عباسالبصرة

بدنه سلمانمحمود ياسين حميدالبصرة

مصريه حبيبمظر باقر مطرودالبصرة

حميده جوادعلي خيرهللا سلمانالبصرة



حريه كاطععباس شنته حطابالبصرة

كدره حليحلميثم ابوالطوق بكرالبصرة

حدهن خالففؤاد احمد حسنالبصرة

زهره مزعلاحمد محيل عطيهالبصرة

كريمه بهيرقاسم صبيح خشنالبصرة

جماله حسينغسان عبدالواحد جبارالبصرة

يمنى عبدالباقيمروان داوود عبدالجبارالبصرة

ليلى عطيويكرار مهدي عبداالميرالبصرة

نجف جاسمكفاح صادق عبودالبصرة

باهضه غالبمهند عبدالرحمن طعمهالبصرة

خديجه حسنابراهيم عبداللطيف عبدالحسينالبصرة

ندوه يعقوبفراس ناجي يعقوبالبصرة

ميسون عباسسعيد هاشم عباسالبصرة

حنان هاشمرقيه قائد عبدالكريمالبصرة

سليمه مالكحيدر عوفي سلطانالبصرة

ينار عالء الدينمحمد حليم عويدالبصرة

قنديله صدامحيدر هالل عبدالسيدالبصرة

فطوم زباريعباس فاضل غضبانالبصرة

عليه احمدقاسم محمد حبيبالبصرة

منتهى جاسمبهاء عبدالسيد طالبالبصرة

ميزه محمدعليسهل جابر محمدالبصرة

سعاد هاشمحسين عالء عبدالرحيمالبصرة

فخريه حسينوائل ناصر عليالبصرة

فاطمه منصوركريم فالح حنتوشالبصرة

كاظميه نعيمزينب عبدالحسين زفرالبصرة

نوريه عبدالرزاقحامد عبدالحسن مرتضىالبصرة

فتحيه كريممحمد عدنان سالمالبصرة

حسنه عليفالح حسن قاسمالبصرة

سعاد عبودعلي جميل احمدالبصرة

زهره كريمرسول كاظم جعفرالبصرة

فخريه مزهرعبدهللا عبدالزهره جبارالبصرة



نوريه باقرحيدر عبدالحسن احمدالبصرة

فضيله عريرباسم جاسم رضاالبصرة

مريم غضبانامجد نمر خلفالبصرة

عاليه عبدالكاظممهند صالح عبدالجليلالبصرة

نصره فيصلحسين رزاق لفتهالبصرة

نعيمه هاملعلي عبددالحسين جالبالبصرة

انيسه ايوبزكي موسى عبدويسالبصرة

ثوره صالحكفاح مكي حمدالبصرة

مهره ابوجلودطاهر عبدالزهره حويزاويالبصرة

رسميه مكطوفعلي محمد جابرالبصرة

حسنه لفتهفاخر جالب خابطالبصرة

ماجده كاظمعبدالمنعم هاشم عبدعليالبصرة

جميله حسنلؤي عارف سلمانالبصرة

بدويه عبدهللاسليم عبدالنبي عبدالعباسالبصرة

سمره لفتهمحمد يعقوب يوسفالبصرة

سعديه محيرعدي نوفل عيدانالبصرة

ماجده عبدالرزاقنجاح امين عبدعليالبصرة

فهيمه مردانحسين علي كاظمالبصرة

قبيله حسنسعد حسين عليالبصرة

شريفه ناصرمكي حميد هاشمالبصرة

شكريه فاضلحسين راسم محمدالبصرة

كريمه خضيرعالء خير هللا لفتهالبصرة

قسيمه محمدعدي عبدالساده صبيحالبصرة

عواطف غالبحسام مناحي طالبالبصرة

نصيره عبدالسادهعلي سلمان شناوهالبصرة

قبيله قاسميونس ياسين بنايالبصرة

سعاد مجيدضياء جباري عطبالبصرة

نجيه يعقوباحمد كاظم عبدعليالبصرة

جكاره ثامرناظم حسين عليالبصرة

نزه فالحهاني سلمان عبودالبصرة

جمهوريه صدامليث مهودر عبدالبصرة



كامله مجيدمالك فاضل شاتيالبصرة

انوار عبدهللاعلي وارد محسنالبصرة

عليه خنجرعلي حسن عبودالبصرة

تاجيه ريحانرضا علوان شعالنالبصرة

صبيحه هاشمخالد كامل عبدالرسولالبصرة

صبيحه جبيشعلي زكي عوفيالبصرة

كفايه جبارعلي حسن حسينالبصرة

بدريه جبارعبدالرضا محسن زايرالبصرة

نجاه حسنبشار صباح محمودالبصرة

نديمه شمخيمهند محمد ياسينالبصرة

ليلى عبدالعباسعلي كريم عباسالبصرة

زهره يعقوبحسن محمد زويرالبصرة

نظيمه عباسكرار حيدر عبدالبصرة

ماجده عبدالحسنعلي محسن خشانالبصرة

وحيده بغيليمنير علي عودهالبصرة

ابتهال خلفمحمد لقمان عليالبصرة

ساميه سلمانعالء محمد عبدالحسنالبصرة

افراح طالبعيسى عبدالمحسن كاطعالبصرة

وفيقه لفتهماجد ثامر ياسينالبصرة

زمان كريموليد كاظم فاضلالبصرة

حمديه جمعهسجاد حسين شريفالبصرة

مريم جريغانم عباس خلفالبصرة

فضيله مهدياياد محمد عليالبصرة

سكنه طالبخليل صفاء خليلالبصرة

كمره ساجتمحمد قاسم محمدالبصرة

صبيحه عاصيفاطمه احمد راشدالبصرة

بدريه كاظمكاظم عبدالسيد جاسمالبصرة

شنينه سالمحسنين عبدالنبي عبيدالبصرة

فاطمه راضياحمد جاسم محمدالبصرة

عليه اسماعيلعماد سعدون عبدالمولىالبصرة

هديه سبتيعبدالزهره حامد عبدالزهرهالبصرة



هاشميه سالمنعيم طعمه واديالبصرة

نزيهه سدخانقيصر داود ثجيلالبصرة

بنيه منشدحيدر حسين نزالالبصرة

احالم جوادعباس عدنان كاظمالبصرة

نوال جاسمعصام عبدالكريم عبدهللاالبصرة

حميده حريفشرحيم سالم ساجتالبصرة

زنوبه صالحاحمد عاشور كحيطالبصرة

بدريه عنيدحسين ماضي عودهالبصرة

صالحه يوسفعالء كريم احمدالبصرة

عليه عبدعمار فاضل عباسالبصرة

زكيه عباسابرار نوري صباحالبصرة

نجاه ياسراحمد هاشم هانيالبصرة

نهله دوينياسر خضير عدالنالبصرة

غرنوكه داغرمطلك شمخي جبارالبصرة

زينب كاملانمار علي كاملالبصرة

فاطمه عودهحسن فالح عبدالبصرة

زهره شاكرعبدالكريم هواز عبدالرضاالبصرة

ليلى نعمهحسام يونس محسنالبصرة

كاظميه حسينحسين علي عمرانالبصرة

نجيه سعدونصالح مهدي عليالبصرة

صبيحه جاسمحيدر طعمه ساهيالبصرة

علويه نعيمرعد حاتم طعمهالبصرة

حليمه محمدصفاء عبدهللا نجمالبصرة

ساعديه عبدالحيناطق عبداالمير عليالبصرة

نسيمه حساناحمد شوقي كاظمالبصرة

رسميه جوادخالد محمد علي حبيبالبصرة

جماله ثابتسالم راضي ثجيلالبصرة

فريده عبدالحسينحيدر مردان منسيالبصرة

شنينه مجيدحيدر جاسم يوسفالبصرة

نوره سعدونطاهر رحين شندريالبصرة

سناء صبيحعباس حمدي جوادالبصرة



سميره صبريامجد عبدالحسين سدخانالبصرة

فاطمه موحيحيدر عبدالحسين موسىالبصرة

بشرى عبدالسيدعدي طالب مالكالبصرة

جميله حسنفهد عبدالحسن عجمالبصرة

حمده مطلقحسين ثامر عليالبصرة

هظيمه علوانعلي عبدالحسين كمرالبصرة

جميله حسينسعد حسن جلوبالبصرة

امينه يوسفكريم عبدالخالق عبدالكريمالبصرة

صبيحه مزيدصدام يعقوب عيسىالبصرة

زهره عبدالباقياحمد ياسر عبدالسادهالبصرة

سكنه منديلجواد كاظم حسينالبصرة

خديجه ضمدسمير عبدالخالق ناصحالبصرة

زهره خالدحسين عالء حسينالبصرة

فرات حسنامجد محمد عبدالصمدالبصرة

كتيبه جبرشامل فضاله جبارهالبصرة

امينه عليطالب عبداالمير طالبالبصرة

حسنه داخلفارس قاسم خضيرالبصرة

زينب خضيرصديق عثمان طهالبصرة

حظهن نايفهيثم خليل نايفالبصرة

جميله عجيلعباس علي خلوهنالبصرة

زهره حسيناسعد عاشور جنوعيالبصرة

جنان عليمحمد خضير عبدالسادهالبصرة

فضيله مشجللؤي سعد عبدالحسنالبصرة

مديحه عاشورفؤاد سعد حميديالبصرة

خيريه داودجاسم عبدالهادي حميدالبصرة

امريكا اذيابعالء جبار محمدالبصرة

افكار عريبيكرار عبدالواحد مجبلالبصرة

ساميه بدايلعيبي جعفر لعيبيالبصرة

صبيحه عبدالرحمنعالء جواد كاظمالبصرة

نضال حسناحمد نزار احمدالبصرة

حميده عبدمحمدتحسين مطر عبدهللاالبصرة



ساهره عامرعلي جوده عبدالحسينالبصرة

ليلى جبارمالك محمد قاسمالبصرة

نجاه حاتمارشد خلف حمدالبصرة

وضحه محمدموفق مال هللا عبدالواحدالبصرة

زهره ظاهرابراهيم هادي مجيدالبصرة

عيده تميرعالء هادي سعيدالبصرة

خيريه دليمماهر صمصام هاشمالبصرة

كاظميه حيالعقيل جاسم مشكورالبصرة

ميسون عبدالنبيجبرائيل صادق كاظمالبصرة

دله كاظمعادل فضل سلطانالبصرة

نهايه خلفمحمد هليل سلمانالبصرة

جماله رسناكرم علي عبدالحسنالبصرة

كامله نعمهعادل ياسر عبدالسادهالبصرة

نجمه عودهغيث عبدالكاظم احمدالبصرة

رسليه سالمقاسم عبد غركانالبصرة

رسليه سالمعلي عبد غركانالبصرة

جده عبدالحسنحسين علي كريمالبصرة

سهام عنكوشعالء محمد مرزوقالبصرة

رابحه طارشحيدر صافي جونيالبصرة

امنه فرحانمهند محمد عبدالنبيالبصرة

تركيه جاسمحيدر ناظم سبتيالبصرة

خديجه علوانحسين هادي صالحالبصرة

فطومه ثانيحسين راضي علوانالبصرة

مظلومه سلطاناحمد ثجيل مريالبصرة

جبريه مشهدثائر مرتضى ستيرالبصرة

رباب مهنهجواد كاظم صبيحالبصرة

حليمه ريسانمضر محمد محسنالبصرة

رتبه مشعلمحمد مصطفى خيونالبصرة

عيده جاسمعبدالزهره حميد جاسمالبصرة

فطيم خنجراسعد علوان حميظالبصرة

نصيره عطيهحسن علي مالكالبصرة



خوله يوسفباقر فالح بدنالبصرة

خيريه ناصرعبدالعزيز طه عبدالعزيزالبصرة

فوزيه خلفحسين علي عبدالكريمالبصرة

خيريه محمدوعد هاشم حمدالبصرة

جماله صالحاحمد قاسم عليالبصرة

وحيده عطيهاكرم حسين عليالبصرة

منتهيه عيدانعلي ابراهيم مدورالبصرة

فيحاء حمدجاسم محمد شهابالبصرة

فريده سلمانعبدهللا ناصر طهالبصرة

زنوبه خلفعبدهللا حسين جابرالبصرة

سنيه عبدعبدالمطلب علي مفتنالبصرة

بدريه جمعهناجي عوده فرجالبصرة

سعيده محمديوسف عبدالخضر عباسالبصرة

كريمه راضيستار حسين جمعهالبصرة

واليه قاسممشتاق طالب عليالبصرة

رزيقه حسينعالء ذياب عبدالحسنالبصرة

سليمه ناصرحسين سوادي غضبانالبصرة

فرحه جميغجعفر جاسم عبدهللاالبصرة

فرحه جعازعادل هاشم عطازالبصرة

اقبال هاشممحسن فاضل عباسالبصرة

عليه محبوسمحمد جعفر ياسينالبصرة

حزمه جباربشير لفته سعدالبصرة

مصر الزمرسول غازي محيالبصرة

كوثر محمدحيدر ماضي جابرالبصرة

وداد مالكصفاء عبدالكاظم عبدالبصرة

منى ماشاهللاغزوان حسن مباركالبصرة

شنينه عودهاحمد حساني جابرالبصرة

خيريه كريديعون كاظم سرحانالبصرة

بشيره خلفراضي عوده باديالبصرة

هديه عبدالعالياياد برزان بدنالبصرة

عنيده ثامرمحمد رسن يزلالبصرة



كاظميه عليلفته سلطان ياسرالبصرة

زهره رحيمعباس خيرهللا عباسالبصرة

سبحه جارهللااياد جوده جالبالبصرة

عواطف مجيدامير حليم عبدعليالبصرة

هليله شاهراحمد عبدالساده لغيويالبصرة

حسنه عيدانحازم جاسم محمدالبصرة

حكيمه كباشيمنتظر وميض حيدرالبصرة

مره عبدالحسينعبيد حميد دريسالبصرة

بشرى احمدابراهيم عبدالرحمن عبداللطيفالبصرة

اقبال ناصراحمد عبد صالحالبصرة

سليمه جواداحمد كريم صبيحالبصرة

حليمه عبدالعزيزوليد عبداللطيف خالدالبصرة

رباب محمدعباس حسن كاظمالبصرة

عليه حسناحمد عبد محيسنالبصرة

مكيه جبرمحمد حامد جابرالبصرة

مكيه غضبانضياء صبري عباديالبصرة

بدريه مالكعلي عويد سعدالبصرة

نصيحه طعمهحسن عبدالغني ناظمالبصرة

نزيهه شاكرعالء حسن سلطانالبصرة

زهور كاظمحسن صالح شبرالبصرة

ملكيه ثانيخضير ميدوع معيذبالبصرة

ايمان ابراهيمحيدر عبدالرحمن عامرالبصرة

كواكب مطشراحمد قاسم جبارالبصرة

خيريه حدادصفاء عبداالمام حموديالبصرة

عطيه حسنوجدي عطشان محسنالبصرة

حسيبه عبدالنبيفالح عبدالخالق هاديالبصرة

وسيله زرزورحيدر علي كريمالبصرة

ظهريه جودهصفاء شريف شخيمتالبصرة

شامله كاطعمحمد منيصيب كاطعالبصرة

دخيله حسنصباح جبار حماديالبصرة

خالديه عبدهللاحسين علي نعيمالبصرة



دخيله دعيرميثاق حسن سعودالبصرة

غنيه جخيورخضر فالح قاسمالبصرة

ليلى حسنعائد عبدالرحيم بخاخالبصرة

امل خضيرحيدر مهدي حاتمالبصرة

ابتسام فزعناجي علي جحنالبصرة

منى منشدعباس كامل هاديالبصرة

زهره عمرانعقيل يوسف حديدالبصرة

خيريه حمداحمد علي عزيزالبصرة

سناء خلفعلي فاضل رسولالبصرة

صبيحه رحيمحسام فالح حسنالبصرة

ليلى ماضيزهير عبدهللا مكلفالبصرة

عفيفه كاظمماهر حبيب عبدالعاليالبصرة

بنيه ظهدمويح كريم كويشالبصرة

حسنه عليصدام مجيد حمدالبصرة

عاشوره خزعلاسعد علي عزيزالبصرة

فليحه زويدنضال عبدالحر عبدالرزاقالبصرة

كريمه محسنفاخر محمدحسن كحيطالبصرة

اسيل تيسيرتيسير ابراهيم سلمانالبصرة

خلود كاظمحيدر محمد عبدالزهرهالبصرة

حكيمه جريمحمد كاظم لفتهالبصرة

نسيمه حسانرفعت شوقي كاظمالبصرة

عليه محمودمسلم عقيل عبدالرزاقالبصرة

نوره صليبيفيصل ختالن ميسالبصرة

حليمه حميديفارس محسن لفتهالبصرة

شلشوله شخيبتريسان جابر عليالبصرة

سكنه ماضيتوفيق نجم عبدهللاالبصرة

زكيه محسننجم عبدالرحيم نجمالبصرة

حدهن لطيفمرتضى حمود جابرالبصرة

خيريه الزمعبدالحميد ناصر عبدالحسينالبصرة

زهره هاشمحسن رحيم لعيبيالبصرة

عليه عبدالحسنمسلم سمير موسىالبصرة



شياله عبدالنبيلؤي نعيم فالحالبصرة

ايمان صيوانحسين عبدهللا عبدالنبيالبصرة

عزيزه حسينفائق زياره كاظمالبصرة

حزام شاللعباس فاضل جاسمالبصرة

سليمه محمدعماد شاكر زيارهالبصرة

ناجيه علوانخالد عبدالرزاق وهابالبصرة

عفره موسىابوالقاسم عبد عبدالنبيالبصرة

فطومه عبدالواحداحمد رسول طالبالبصرة

حليمه عباديساهر كاظم كحطالبصرة

مذكايه عيالعباس محمد مشيريالبصرة

حليمه رحيمقاسم كاظم جبارالبصرة

امينه عبدالقادرمرتضى عبدهللا فضلالبصرة

فضيله حاجممحمود شاكر ناصرالبصرة

نسيمه ايوبعبدالمجيد جاسم محمدالبصرة

طلبه فريوهحيدر ضمد شلوكهالبصرة

دوره جبارحامد عبدالرزاق حبيبالبصرة

فالحه عكموشحمود علي مسيرالبصرة

حياه طالبنزيه حميد جاسمالبصرة

سعاد فالحصالح عبدالعادي حسينالبصرة

طشاره راضيسجاد عبدهللا صالحالبصرة

فاطمه كمرعلي ضايف رحيمهالبصرة

رسميه حسونعبدالكريم طالب قاسمالبصرة

صديقه حليمنعيم كاظم ياسينالبصرة

نجف صبريعلي قاسم عجيلالبصرة

صبريه داودنظير فرحان غاليالبصرة

مكيه حنبوزحمد علوان احمدالبصرة

خميسه زبونهادي محمد هاديالبصرة

عواطف حماممحمود جميل محيسنالبصرة

نوال قاسمرضا صبيح عبدالجليلالبصرة

زهره ندىمالك مايع صبيحالبصرة

ساميه مشكورحسين عادل طاهرالبصرة



فاطمه محمدعلي امين حسينالبصرة

صبيحه محمدشذر لفته حريجهالبصرة

بهيه جبرناصر حسن عليالبصرة

احالم طعمهحسن محمود طعمهالبصرة

سليمه عبدكاظم سالم جبرالبصرة

سليمه عباسوسام جواد عبدالسادهالبصرة

سميره عطيهحازم عزيز كريمالبصرة

فضيله عريرحازم جاسم رضاالبصرة

سهام حسنواثق عزيز هاديالبصرة

سميره جبارمجيد فرج غضبانالبصرة

بيره مكلفحسين عبدالواحد هليلالبصرة

شفيقه محسنانور مشتت عبدالرضاالبصرة

نسيمه عودهخضر خالد خضرالبصرة

معاليه عبدالحسينعلوان جميل ياسينالبصرة

نجاه مجبلعماد حمزه عباسالبصرة

نوريه جبارسليم غازي كاظمالبصرة

هيفاء هليلاحمد خزعل عبيدالبصرة

حرب ربيعههاني سعدون غريبالبصرة

خوله يوسفمجتبى مجيد ابراهيمالبصرة

كميله عبدالحسينسليم عبدالوهاب حسونالبصرة

صبيحه عباسبشير صالح عباسالبصرة

دويه جمعهوسام مجيد فالحالبصرة

عيده عبدحسين علي شايغالبصرة

صبيحه فريدمحمد عبدالرضا طابورالبصرة

فاطمه شكبانسالم محمد عباسالبصرة

سليمه فاخرسيف حيدر صالحالبصرة

بهي عيوانرعد هاشم عبدالسادهالبصرة

خديجه محمدمحمد ضياء اسماعيلالبصرة

بدريه شياعخلف حسين مزعلالبصرة

بتيه كاطعشاكر نجم عبيدالبصرة

فطومه عبدهللاحيدر عزيز محمدالبصرة



الهام جبارنبيل جميل نجمالبصرة

حسنه مزبانرميله عوده رجاالبصرة

اقبال عبدالصاحبعبدالحافظ ابراهيم يعقوبالبصرة

صبريه غانمزياره مزهر فرجالبصرة

زهره صالحسالم علي مهديالبصرة

ناديه جبارطارق عزيز عبدالرحمنالبصرة

عقيله سالمسوارالذهب طالل زرزورالبصرة

انتظار محمدعلينجم عبدهللا فاضلالبصرة

سلمى طاهراحمد عبداالمير عليالبصرة

ربيعه جابركاظم حميد عيسىالبصرة

كميله هاشمعلي عباس خيرهللاالبصرة

سنيه حمزهاحمد نوري فالحالبصرة

مريم عزيزعلي عذاب عليالبصرة

صالحه عبدهللافيصل علي فيصلالبصرة

فاطمه عبيدعلي عبدالحسين فاخرالبصرة

فوزيه جاسبشيماء صادق موسىالبصرة

ساميه عبدالرسولعلي جاسم محمدعليالبصرة

صفيه جاسبعلي عبداالمير خضيرالبصرة

هاشميه حمزهوسام عادل عبدهللالبصرة

صبيحه منصورهاشم سرحان منورالبصرة

فاطمه هاشميوسف عبداالمير حضيريالبصرة

حمديه راضيحسن كاظم عيدالبصرة

فاطمه بجايعلي حسين بدرالبصرة

خيريه مجيدحميد جاسم حميدالبصرة

كريمه عريبيمسلم عايز عبودالبصرة

نوريه عبدالحسينعباس صيهود محسنالبصرة

خيريه ديناركريمه محمدعلي قاسمالبصرة

نعيمه عليابراهيم عبدالرحمن سعدالبصرة

شنونه عريبيمحمد صالح هاديالبصرة

وبريه ساجتمصطفى هاشم خليلالبصرة

نجيه حمدخالد عدنان هميمالبصرة



اسراء محمدحسين رياض حربالبصرة

مريم جاسبحيدر صالح بنيانالبصرة

رقيه نعمهعباس ايدام مزعلالبصرة

ضويه حربياس نبيل خضيرالبصرة

حسنه بدرضياء نعيم عبدهللالبصرة

سكنه فرجاحمد قاسم عيايالبصرة

سليمه محسنياسين عبدالساده مطشرالبصرة

بتهن ساريسمير محي كاطعالبصرة

امل ساهيعبدالرسول قاسم عبدالرسولالبصرة

زهره مطشرصباح تامول عبدالبصرة

انتصار محمداحمد حبيب عودهالبصرة

كريمه علوانسجاد فياض عبدالنبيالبصرة

بدريه صباحغانم يوسف ظاهرالبصرة

لطيفه صالحسجاد رزاق عبدهللاالبصرة

فومه عبيدعبدالحسين شعبان سلمانالبصرة

سميره جعفراحمد ياسين طهالبصرة

كاظميه غضبانحسن رغيف وطبانالبصرة

ناجيه كاظمعالء احمد جاسمالبصرة

هاشميه خميسماجد احمد عبدهللاالبصرة

هيله مهديزينالعابدين جمال عبدالزهرهالبصرة

حذامه مصطفىجنان اسماعيل طهالبصرة

صبيحه محمدمعين عبدالرزاق عبدالرحمانالبصرة

فاطمه عبدالجبارضرغام احمد فاضلالبصرة

جاسميه عليساجد ثامر مطرودالبصرة

فخريه حسينجواد ارغيد عبدالسيدالبصرة

رسميه ساجتاحمد راضي حريجيالبصرة

وفيه مهديعقيل رحمان حميديالبصرة

هديه عليخضير عبدالرضا شغينبالبصرة

حليمه صادقعلي كريم حميدالبصرة

تحرير مهديبنين سعيد مجيدالبصرة

بشيره شيبونكاظم لطيف كاظمالبصرة



زهره حمدانثعبان بنيان محسنالبصرة

حدهن عنادعبدعلي طعيمه حسنالبصرة

نهوض فاضلايوب احمد جاسمالبصرة

زهره عليحسين علي صالحالبصرة

عواطف كاظمرائد كاظم منصورالبصرة

فبيله جوادزهير كريم مجبلالبصرة

مدينه دشرعماد علي سلمانالبصرة

فضيله جباررغد ناصر عبدالمعبودالبصرة

بتول صداماحمد نبيل كاملالبصرة

راشده عبدالكريمكاظم بناي غريبالبصرة

مرهن محسنجبار عبدهللا ماهرالبصرة

امينه لفتهحيدر حسين عليالبصرة

سعديه جاسبحسن كريم عطيهالبصرة

سعاد خميساحمد ستار جبارالبصرة

عليه ابراهيمسجاد شمخي جابرالبصرة

ثجيله مصحبنعيم خليفه حقيالبصرة

خيريه زايرعالء مطشر ثجيلالبصرة

رازقيه حاتمعادل عبدالكريم حامدالبصرة

مناهل طهوسام ياسين نجمالبصرة

شويعه رسنحاتم فياض عودهالبصرة

فاطمه داخلمسلم راهي عبدهللاالبصرة

جمهوريه عليحسين شاكر شنانالبصرة

قسيمه ناصراكرم قاسم محمدالبصرة

جاسبيه راضيعلي ناعم دهشالبصرة

صفيه عبدعليمرتضى نوري عباسالبصرة

خلود عبدالحكيمزهير معارج ناجحالبصرة

رسميه محمدحمزه عباس محسنالبصرة

فرحه يعقوبناصر فجر خميسالبصرة

نوريه مشاريبدر ساير شفكالبصرة

نديمه عطيهاياد لطيف شخيمتالبصرة

معاليه كاطعمعد صبار موزانالبصرة



كاظميه حمدخزعل واعي نتاشالبصرة

اسماء عبدالمجيدسحر مزيد عبدالحليمالبصرة

كريمه عبدالزهرهدريد رحيم مومنالبصرة

امينه عليحامد هادي ماجدالبصرة

عبده عبدهللاعباس مهدي عباسالبصرة

نزيهه صالحاكرم عبدالخالق مطشرالبصرة

ليلى علياسعد عبدالرضا جاسمالبصرة

سهيله جابرمحمد غانم جابرالبصرة

سهام ياسيناسماعيل خضير عبدالعاليالبصرة

اميره عبودحسن عبدالباقي عبدالنبيالبصرة

قاسميه جاسملؤي مهدي صالحالبصرة

سهليه عليمحمد كاظم خلفالبصرة

سعاد طالبحكمت حاتم عبداللطيفالبصرة

جبريه طاهرسجاد عبدالكريم حسنالبصرة

سلوى حسنصابر صبري عمرانالبصرة

حسنه احمدبشيره طالب هاشمالبصرة

هاشميه عبدالكريماحمد محمد مجيدالبصرة

صفيه فانوسمهدي صالح سرحانالبصرة

حليمه عبدالحسنرعد صدام مكطوفالبصرة

مجيده رحيمسعد مهدي عبدالرزاقالبصرة

كوثر عبداياد حسن صكبانالبصرة

شكريه راضيياسين شمخي فياضالبصرة

فخريه خيرهللاعادل مطر مهديالبصرة

مريم خضيرعماد يعقوب يوسفالبصرة

وحيده عبدالرضامصطفى سالم سعدونالبصرة

نوريه ريسانعمار حسين صينخالبصرة

وفيه عبيدسلوى عبعوب محمدالبصرة

قبيله عبدهللازكي مرتضى وحيدالبصرة

حسنه شنينحاشوش غويلي رحيمهالبصرة

وبريه موسىعبدالكريم مهدي حسينالبصرة

امل حسنمحمد عبدالحسن رسنالبصرة



حسيبه عبدالرزاقزين العابدين مغامس جيادالبصرة

جميله عوفيماجد صالح غضبانالبصرة

طهويه طعمهجعفر طالب نعمهالبصرة

فاطمه حسينمهدي محمدصالح عبدالحسينالبصرة

فهيمه ابراهيمخلف مهدي منسفالبصرة

ليلى ناصرجاسم حامد جابرالبصرة

رسميه عبيدسمير صباح براكالبصرة

وعد وطبانمنتظر محمد حميدالبصرة

بهيه عليمصطفى فاضل عبدهللاالبصرة

نشعه عبدالنبيمحسن عبدالزهره حسينالبصرة

هناء عودهسيف عباس محسنالبصرة

اخالص حسينسيف اسعد محمدالبصرة

بدريه عبدالرضااكرم كاظم هيونالبصرة

خالصه عبودهعلي عبدهللا عدنانالبصرة

حسنه خلفهاني عبدالرضا عبدالحسنالبصرة

بنوره جاسمعادل مهدي خيجوالبصرة

جبره عبدمجيد ياسر سعدونالبصرة

جاسبيه داودخزعل دهراب جبرالبصرة

رباب شعبوثاحمد عبدالحي عبدالحليمالبصرة

زكيه مهديميثم عزيز خضيرالبصرة

باسمه عباسفارس مجيد خلوانالبصرة

جبره طعينصالح ابدير فليحالبصرة

هديه عبدالباريابراهيم عبدالجليل ابراهيمالبصرة

صبيحه ريسانخالد علي جلوبالبصرة

موده خلفعلي هادي جبارالبصرة

شريفه ثوينيسلمان خالد عبدالرحمنالبصرة

فخريه فلحيسهم كامل عودهالبصرة

بطيخه خلفمحمد خميس عبدالنبيالبصرة

فضيله حمادعبدالحليم عبدالساده عليالبصرة

تاجيه زايداحمد خشان عبدالبصرة

ابتسام عبداالمامحسين علي حسينالبصرة



نجيه سيابعماد عيسى مهنىالبصرة

عليه سفيحمصطفى جعفر عبدالبصرة

خديجه محمدقاسم عبدالوهاب احمدالبصرة

رابحه رسنعباس ماجد صكبانالبصرة

هاشميه شبوطبهاء كريم عكابالبصرة

رسميه عذبيرحيم قاسم جاسمالبصرة

زهره زغيرهادي بدر جاسبالبصرة

زكيه صيهودعقيل خليل عبداالمامالبصرة

زهره حمدعلي توفيق عبدالرضاالبصرة

مدينه شلغمجميل بلعوط شكاكيالبصرة

سلوى حاتماحمد سعد عبدالجليلالبصرة

تاميم كاطعضياء محمد رمضانالبصرة

صبريه جالبمحمد عبدالعالي محمدالبصرة

فوزيه صادقصفاء فارس عبدالصاحبالبصرة

رباب قاسمعمار حبيب جاسمالبصرة

سميعه عبداللطيفيونس صباح مفتنالبصرة

فضيله فهدابراهيم محمد طاهرالبصرة

نوريه مهديعماد هاشم صالحالبصرة

رجيه مجيدرحيم خضير فالحالبصرة

شيخه حسنمسلم خلف عطوانالبصرة

امينه سلمانحسين رزاق صالحالبصرة

ساجده جبارحيدر خلف سواديالبصرة

كريمه عبدالزهرهخالد خليل عبدالقادرالبصرة

جرداغه سكرانحسين عذاري خباريالبصرة

فريده محسنرياض جاسم محسنالبصرة

خوله ريساناحمد ميثاق يوسفالبصرة

غنيه عبدكريم محسن عودهالبصرة

حمديه جلوباحمد حسين عبدالبصرة

سليمه داغرفاضل عبداالمير عليالبصرة

مديحه كاظمعبدهللا بسام سندانالبصرة

وحيده علكمرتضى ناصر نوريالبصرة



نهيه جدوععلي لطيف حداويالبصرة

عفره مزعلعباس مطلك عبدالحسينالبصرة

سلوه ياسينكرار خلف كاظمالبصرة

شنشوله فليحصالح عبد عنبرالبصرة

وفيقه جاسمجهاد نعمه موسىالبصرة

زهره يعقوبصالح سعدون حميدالبصرة

ماليه ناجيفاضل عباس شريبالبصرة

زهره شهيدعهود جميل كويسالبصرة

رسميه حميدحسام شمال شكبانالبصرة

حسنه فالحنداء صادق كحيوشالبصرة

فاطمه سرحانكرار كريم عبدالحسنالبصرة

كشته فاضلمحمد سعد حمودالبصرة

رزيكه كريمعدي راضي مهجرالبصرة

صالحه راشدعالء رحمه عليالبصرة

ميزه خلفسالم نعيس سادهالبصرة

كاشيه عطارماجد عامر عبدالبصرة

بدور جتالفهد ثاني جبارالبصرة

سعديه يحيىحسين كاظم نجمالبصرة

عشيره صالحقصي جواد مركبالبصرة

حمديه عربيدمحمد عطيه جاسمالبصرة

وطفه مصبحجهاد عبدالحسن ملبسالبصرة

سميره رائدمحمد عيسى كريمالبصرة

غنيه جرملميثم جواد كاظمالبصرة

دره حسينحسين عبود كنادالبصرة

حميده ثامرعلي موسى زيدانالبصرة

فوزيه شاكراحمد جليم شاتيالبصرة

نجاه طالبحيدر عبدالكريم عبدالحسنالبصرة

هاشميه حسنحسين شريف طاهرالبصرة

زهره جمعهمحسن مطر دشرالبصرة

فضيله غانماحمد جبر غانمالبصرة

رسميه جابرصباح داخل كريمالبصرة



سليمه عبدالكريمعلي حيدر مكطوفالبصرة

جماله محمدقحطان موحان غافلالبصرة

هيله عليويحسام سالم انعيمهالبصرة

نعيمه ياسينهيثم محمد اسماعيلالبصرة

كنيبه عبدهللااحمد منشد مشتتالبصرة

جميله علوانسلوى محمد عبدهللاالبصرة

صبيحه ستارنائل ابراهيم عبدالرحمنالبصرة

ناجيه عبدالجليلاحمد عبدالحسين عطيهالبصرة

بدريه راضيمحمد عبدالكريم رحيمهالبصرة

كريمه مجيدعالء عبدالمحسن خضيرالبصرة

احالم منصورعلي جعفر محسنالبصرة

فاطمه حسينحسن عادل كاظمالبصرة

سليمه مباركعالء وناس سعدونالبصرة

حدهن موحيعبدالحر عبدهللا زعالنالبصرة

مريم ذيابحسين عبدالواحد عبدالحسينالبصرة

انيسه سالمعادل حسين زيدانالبصرة

غيده ظاهربدر عبدالحي نعمهالبصرة

حنظله راضياحمد نتيش منشدالبصرة

نوميه حميدصالح جابر عليالبصرة

ناظميه شلشمصطفى فدعم ديوانالبصرة

سهله نعيمضياء عبدالجليل مهلهلالبصرة

عليه خلفاقبال كريم ياسينالبصرة

رجيه خوافطاهر فهد خضيرالبصرة

سهام ناصررعد كريم سالمالبصرة

حمديه فالحمنهل داخل عباسالبصرة

بدريه دهشسامي خزعل فياضالبصرة

كريمه كزارعلي وميان جميلالبصرة

حسن جابرفريد سلمان عودهالبصرة

حريه محمدحسين جاسم محمدالبصرة

معاني محمدمشتاقه صبيح حسنالبصرة

فخريه محمدعبدالحسين مهدي جاسمالبصرة



رسميه شيرمفالح رزاق حسينالبصرة

بشرى صادقنعمان عبدالزهره عبدهللاالبصرة

ساهره كاظمابراهيم صيوان عبودالبصرة

نظيمه حريجهحسام سمير رحيمالبصرة

غاليه رحيمهاكرم جاسم محمدالبصرة

نظيمه عبدالحسينمحمد جاسم محمدالبصرة

حسنه سبهانجواد كاظم غضبانالبصرة

عواطف محمدصفاء فالح حسنالبصرة

رسميه داخلحسين جواد كاظمالبصرة

لمياء لعيبيماهر هاشم داودالبصرة

سندس حسنامنه احمد باقرالبصرة

سعديه شايعغازي عباس معارجالبصرة

سليمه مجيدعلي ناجح سعيدالبصرة

سندس هاشمعلي حسين سعيدالبصرة

جاسميه سالمعباس جابر ميسالبصرة

زويده شعالنهادي عبدالعباس جازعالبصرة

جواهر نعيمحسن عزيز محسنالبصرة

سمانه كاظمحبيب عبدعلي غانمالبصرة

عوفه معتوقجميل دحام منخيالبصرة

بدريه راضيبشار ايدام عامرالبصرة

شعاليه كنفيذماجد عزيز حسينالبصرة

زهره حيدرحيدر كاظم حسينالبصرة

حليمه عباسعلي جبار ماجدالبصرة

رازقيه سلماننعمان ناهي ناصرالبصرة

جماله محمدعلي داخل اعوجالبصرة

حميده عليمحمد عبدهللا عزيزالبصرة

مشخص عبدالحميدميثاق علي نجمالبصرة

سلوى عذيرامجد خيرهللا عبيدالبصرة

كاظميه حسينميثم عبدهللا صالحالبصرة

رازقيه عبدالحسنعدي قاسم جمعهالبصرة

بديعه حبيبفوزي محمد حسينالبصرة



حمديه حنونعمار كاظم خلفالبصرة

مكيه ثامرخالد عوفي مناتيالبصرة

سليمه عبدهللاابراهيم اسماعيل ابراهيمالبصرة

نهيره حميدحيدر زكي خضرالبصرة

جمهوريه مروانمالك قاسم خلفالبصرة

رباب محمدحسين خيرهللا خميسالبصرة

نداء عبدالمطلبعبدهللا باسم محمدالبصرة

ملكيه جمعهسعد هاشم عليالبصرة

وضحه عطيهسعد نايف شخيرالبصرة

زهره حميدمنصور عبدهللا طالبالبصرة

قسيمه داودرحمان سعد حيدرالبصرة

نشعه عبدالنبيشعبان عبدالزهره حسينالبصرة

كاظميه ذهبنزار حميد جاسمالبصرة

جانيت رزاقكرار صباح عبدالحسينالبصرة

عسله جميلحسين سعيد عودهالبصرة

زهره صبرغيداء شريف جعفرالبصرة

بليده حسنمحمد عبدالساده عبدالحسينالبصرة

نبيهه قاسمحمزه جبار عبدالرحمنالبصرة

حليمه حسينعدنان محمد خبيرالبصرة

امل تاليعباس عبدالرسول مغامسالبصرة

انتصار جبارمجتبئ ناطق قاسمالبصرة

شريفه ثابتسامي عبدالكريم سلمانالبصرة

حكيمه طالبعباس سلمان ناصرالبصرة

نزيهه اسحاقحسام علي ياسينالبصرة

سليمه نغماشحسين حامد عبدالكاظمالبصرة

زهره احمدعصام فؤاد طعمهالبصرة

خيريه خلفحامد عبدالحميد صالحالبصرة

فطومه خميساميره صالح عبداالميرالبصرة

بهيه خالدجاسم محمد خميسالبصرة

بسعاد محسنمسلم عبدالزهره حسينالبصرة

كاظميه هاملفراس محمد الزمالبصرة



حكيمه عبداالمامحسين موسى عبدالخضرالبصرة

سنيه نجمماثل عباس عبدالسيدالبصرة

حليمه جاسبعقيل عبدالواحد محمدالبصرة

فاطمه محمدحسن علي جعيولالبصرة

هاشميه دعيمحسين كاظم حبترالبصرة

فليحه شاكرفاضل هاشم عبدالزهرهالبصرة

سعديه جندالوسام بشير عبدالبصرة

صالحه جبرسجاد زيف عذيبيالبصرة

رساله هاديعبدالرضا خلف عبدالنبيالبصرة

امنه ناجيمحمد زغير كريمالبصرة

هيام سنكينوار هادي حسونالبصرة

بينه عبدالرضارضا ذياب االسمرالبصرة

سفحه سادهمرتضى حطيط فارسالبصرة

سعيده خضيرمحمد سعود عذافهالبصرة

بطاقه عباسسالم طاهر مطشرالبصرة

اسيا مطشرزكي علي جاسمالبصرة

بتول عبداالميرعبدالخالق فائق حسينالبصرة

كاظميه علوانعلي هاشم جابرالبصرة

لميعه حطاراسامه امين كاصدالبصرة

نوريه غانمتحسين علي بنايالبصرة

ناجحه شعالنزين العابدين علي نظيرالبصرة

سعديه حيدراحمد صدام محسنالبصرة

حسنه طعمهعلي ياسر عودهالبصرة

خزعليه صالحعلي عاصي محمدالبصرة

مديحه حسنعمار علي خضيرالبصرة

سلوى فالحثائر عبدالرضا صالحالبصرة

شكريه صابرمرتضى خيرهللا مشكورالبصرة

شكريه صابرضياء خيرهللا مشكورالبصرة

حريه عبدهللاحسن محمد عبدالزهرهالبصرة

اكرام عبودمصطفى رزاق ناصرالبصرة

فخريه محمدقيس وادي صالحالبصرة



كميله الزمحميد جبار محسنالبصرة

اميره جاسمكرار عصام عبدالرزاقالبصرة

تالهن عبدالكريميوسف عبد سلمانالبصرة

رضيه فليحناجي باره ونيالبصرة

سهام عبودامجد عبدالرضا طاهرالبصرة

ساميه كريمعلي حسن مهديالبصرة

حياه محمدضياء صباح عبدالرزاقالبصرة

قسمه خضيرمحسن حياوي غانمالبصرة

نديمه شامخجبار كريم جبارالبصرة

سليمه عبدالزهرهحسن حميد هاملالبصرة

انتصار ازغيرحيدر عبدالرضا طارشالبصرة

سليمه كاظمرافد محمد عبدالقادرالبصرة

قبيله عبدالرحيمحسين علي شرادالبصرة

بتول مواتعلي جميل سلمانالبصرة

زينب حسنقاسم جعفر خلفالبصرة

سفانه هاشماحمد يوسف غازيالبصرة

كريمه عجيلرضا مالك هاشمالبصرة

سهاد حسنعالء الزم محمدالبصرة

كريمه فلسموسى عبداالمير طاهرالبصرة

فاطمه حنونعلي هاشم سعيدالبصرة

عليه ناصرمرتضى داود مزهرالبصرة

بدريه شبيبمحمد رحيم رسنالبصرة

حيهن عاشورمحمد حسن صينخالبصرة

رضيه احمدساجد ياسر ناصرالبصرة

نجيه عبودفؤاد جوني محمدالبصرة

هيفاء جونيعباس احمد مهلهلالبصرة

رتيبه مشاعحسين جاسم مطرالبصرة

كاظميه تويهحيدر عبود مهاويالبصرة

عفره حمدانمحمد عوده عليالبصرة

مصر تعبانعواد كريم كاظمالبصرة

كاظميه شناويمرتضى عدنان رحمهالبصرة



خزمه حسنعلي نجم نعمانالبصرة

حكيمه غليممسلم عبداللطيف محمدالبصرة

وحيده مراحجعفر حسين وردالبصرة

سليمه هاديعلي طاهر صالحالبصرة

كلثوم محمدمحمد سعيد محمدالبصرة

سهام حسنعقيل خيرهللا عبدالحسينالبصرة

احالم عليعبدهللا سمير عبدعليالبصرة

سعده عليعبدالعالي قاسم عبدالزهرهالبصرة

بلقيس مزيدرعد محمد باقرالبصرة

مريم نعمهسجاد شاكر كاظمالبصرة

حسنه حسنيسر خالد لعيبيالبصرة

بهيه مجيدحبيب شبيب نعمهالبصرة

نجاه صباحعباس خلف جبارالبصرة

خلود حسينحيدر جاسم عبدالزهرهالبصرة

حوري غياضمسلم عتاد عبدالرضاالبصرة

صبريه ياسينعبدهللا قاسم عبدهللاالبصرة

كاظميه عاشورعباس مجيد سلمانالبصرة

بتول حميدحيدر رياض مكطوفالبصرة

فاطمه محمداحمد عبدالكاظم خميسالبصرة

بدريه مسلممحمد فريح خلفالبصرة

فريجه ثامركريم هندي عبودالبصرة

هيله جباراحمد عادل عبودالبصرة

كيفه طالبكريم حسين عليالبصرة

كامله حسنمحمد عرمش جاسمالبصرة

حسن خضيرلفته شبير فرجالبصرة

نوره جريثائر منصور حميدالبصرة

وفيه شاويجواد كاظم نعيمالبصرة

زهره حسينعماد داخل حربالبصرة

نضال دهريحسين علي راضيالبصرة

نعيمه عوفيحيدر حسن كاظمالبصرة

رباب عبودسرمد حامد عبدعليالبصرة



فرحه صالحكاظم ضاحي عبدالشهيدالبصرة

جميله عبدالواحدهيثم حسون عليالبصرة

شهرب عبدالحليمحسين محسن ياسرالبصرة

هلوله محمدفالح طعمه جبرالبصرة

زينب خيريمحمد قاسم عبدالنبيالبصرة

فجر سالمياسين شاكر كاظمالبصرة

بدريه لفتهرامي عبدهللا بندرالبصرة

خيريه جدوعمحمد خضير جابرالبصرة

كاظميه نايفعبداالمير حسين عباديالبصرة

كاظميه واديسامي فرحان جونيالبصرة

حمده جيادعلي جمعه طاهرالبصرة

فوزيه سعيدكريم موسى عزيزالبصرة

بشرى سالمعلي كريم طاهرالبصرة

زهره فيصلطالب خشان خلفالبصرة

شميسه سلمانعباس زاير فلكالبصرة

كاظميه خلففاضل محمد حسنالبصرة

رحيمه غالبعقيل ناظم عبودالبصرة

اميره عليوييوسف عبدالكريم عبدهللاالبصرة

اديبه عبدهللاحيدر حسين عويدالبصرة

هيفاء عبودفاضل عباس كريمالبصرة

هاشميه كريمموسى كاطع نعمهالبصرة

جميله كاظمكاظم مالك عبدالرضاالبصرة

جميله غانممرتضى كاظم داخلالبصرة

حوري عبدهللاجاسم حامد جاسمالبصرة

بدريه حبيبنمر عوده مريالبصرة

سعيده رشككاظم عباس عليخانالبصرة

نجاه مزعلحسين علي صيوانالبصرة

نجيه صبارحسين غالب خليفهالبصرة

سومه مهديعبدالباري عبدعلي عثمانالبصرة

عديله كاملحيدر ادريس اسماعيلالبصرة

حدوه كاملعبدالباسط سلمان التيبيالبصرة



رازقيه علوانهاني عبدهللا جاسمالبصرة

سليمه بجايحسام حمزه سكرالبصرة

حسنه زيارهعبدالكاظم علي مرزوكالبصرة

نعيمه زغيرحسن جمال خريبطالبصرة

بدريه احمدعادل علي خضيرالبصرة

مسعوده اجدامحبيب حسين سالمالبصرة

هيفاء جمعهمحمد فيصل جاسمالبصرة

خوله جوادحيدر عاهد قاسمالبصرة

كاظميه جلوبعباس سليم حسينالبصرة

كاظميه محسنسالم حسن كاطعالبصرة

فطيمه رحيمجالل وادي سالمالبصرة

تغريد غالياحسان محمد جودهالبصرة

حمده هنديصبري محمد صباحالبصرة

زهلله صيهودحسين كريم ياسنالبصرة

شفيقه عبدالمحسنمحمد عبدالشيخ سالمالبصرة

سلوى قاسممحمد جارهللا خضيرالبصرة

انيسه عودهصالح هاشم عبدالكريمالبصرة

جوينه عريبيقاسم نعيم لعيبيالبصرة

صبيحه مزبانمحمد حسن عليالبصرة

سميره عليعباس ريكان هندالالبصرة

سلوى بدرتحسين فرحان جمعهالبصرة

هيله ناهضانور جاسم محمدالبصرة

سكنه صالححسين خلف صالحالبصرة

امل صبيحمصطفى حسين صالحالبصرة

شكريه عاشورصدام شاكر حسينالبصرة

سهاد هاديقيصر عباس كريمالبصرة

مروه حيدراحمد مالك مكطوفالبصرة

حسنه زيارهحسين علي مرزوكالبصرة

رابعه غالماحمد عبدالرزاق مكطوفالبصرة

سهام عاتيمحسن علي محبوسالبصرة

مريم محسنعماد مهدي عباسالبصرة



رايهن كحيوشنزار عبدهللا محمدالبصرة

ناهضه جاسمحمزه فالح حسنالبصرة

كاظميه مفتاحنور الدين نجم عبودالبصرة

نعيمه سلمانوسام كاظم سعدونالبصرة

هاشميه حسنحسن شريف طاهرالبصرة

جميله كاظماحمد حميد ملغوثالبصرة

فهيمه كاظمياسف عباس خضيرالبصرة

امنه كاظمحسين عماد طهالبصرة

فضيله خلفمحمد صالح عبدالبصرة

شماله عبودباسم محمد ناصرالبصرة

بديعه غزايناطق حمد زويرالبصرة

معيله ثامرصدام صبر سيالنالبصرة

رفيعه عبدنعيم محسن مهاويالبصرة

نزاله عباسمحمد عوده عبدالرضاالبصرة

حسنه جاسمصادق سويد راضيالبصرة

حمريه فياضمحمد كاظم حسنالبصرة

كفاح رجبمحمد جواد كاظمالبصرة

نعيمه جابرصباح موسى حسينالبصرة

فاطمه جابرقاسم بندر عبيدالبصرة

ربيطه رسنحسن رويض غنومالبصرة

امل وهيبلؤي صادق حمزهالبصرة

وحيده شويعهجاسم محمد زويرالبصرة

فاطمه حيدرعويد عبود طاهرالبصرة

سكنه نصيرمحمد عبود منصورالبصرة

بدريه فليححسن حميد رهيجالبصرة

خيريه جابرباسم محمد عليالبصرة

امل زعيبلعباس سالم عبدالقادرالبصرة

حسنه خيرهللاماجد جليل صدامالبصرة

هناء حمزهميثم سالم عبدالرزاقالبصرة

شمعه لفتهفيصل خلف عباسالبصرة

شويمه جواداحمد علي جلودالبصرة



كفايه شنانمحمد رحمن يوسفالبصرة

سعديه عبدهللاعلي نجم عبدهللاالبصرة

سعديه اسماعيلمحمود وحيد زويدالبصرة

حسنه عبدالحسنمحمد عبد سعدالبصرة

شكريه زغيرفراس كامل داغرالبصرة

صديق غضبانعقيل جاعد بدنالبصرة

خيريه حسنستار عباس نعمهالبصرة

حميده مزعلعلي ابراهيم خزعلالبصرة

منوه عبدالحسينرعد حسين محمدالبصرة

رفعه محمدعبدهللا محمد خلفالبصرة

معالنه بارحمحسن عامر منصورالبصرة

هيفاء هليلعلي خزعل عبيدالبصرة

اخالص محمدكرار طارق منعثرالبصرة

حنان خيرهللامرتضى اياد عودهالبصرة

ضياء عبدنعمان كاظم دشرالبصرة

احنينه خلفقاسم جبار صالحالبصرة

سمره سايرثجيل عويز غافلالبصرة

جميله اسماعيلوسام كامل رمضانالبصرة

كميله كريمرشيد عبدالعباس عاصيالبصرة

سوريه دعيرفؤاد رمضان عذابالبصرة

عليه عزيزوعد جاسم محمدالبصرة

سليمه جعفرنعمه خيرهللا شريالبصرة

مدارس سالمقاسم محمد جاسمالبصرة

بشيره جبارميعاد احمد حنونالبصرة

كريمه خلفماجد منخي جبرالبصرة

لميعه عزيزعادل حميد عليالبصرة

عتاب كاظمجواد كاظم خيرهللاالبصرة

بلده واديعلي قيصر قاسمالبصرة

حربيه جبارعماد راضي عبدهللاالبصرة

هواهن عيسىيوسف عادل ناصرالبصرة

نجيه كريمعلي خيرهللا مال هللاالبصرة



خالده عبدهللاانور صباح صالحالبصرة

فطومه هاديعدنان عبدالحسن كحيطالبصرة

قناه صندلزهير حميد ناصرالبصرة

عطيه احمدعبدهللا عيسى حميدالبصرة

مايعه نعيمهحسين عطيه طارشالبصرة

فراق مكيسامر جبار غصهالبصرة

شميسه محمدعبد لعيوس حمدانالبصرة

زنوبه حسينحسن جاسم كاطعالبصرة

حليمه غريباحمد عبداالمير عليالبصرة

سهام صندوقاكرم جابر احمدالبصرة

كريمه تعبانحامد ساجت كبوسالبصرة

نعيمه ناصرحسن احمد جابرالبصرة

خالديه مفتنزيدان جبار منشدالبصرة

نازكه خيرهللاكاظم خليفه حسنالبصرة

شنونه بريسخضير ناصر خضيرالبصرة

وفيه وحيدسجاد ماجد جاسمالبصرة

زينب خضيرنهاد شاكر واليالبصرة

خلود حسنزين العابدين محمد عبدهللاالبصرة

بدريه عبدهللاعصام عبدالستار عبدالجبارالبصرة

حسنه حريزامجد مطشر رميحالبصرة

حنينه حميدحسين خليل مجيدالبصرة

رضويه ناعممهند عبدالحسين لعيبيالبصرة

حنان هانيمحمد عقيل مسلمالبصرة

حسنه كاظمعدنان ازياره عبودالبصرة

رجاء ناصرعلي بدر هاشمالبصرة

حليمه حمودقاسم يحيى عاصيالبصرة

سعديه فرحانعباس حسن مكلفالبصرة

قناه راحموعد سالم محسنالبصرة

نعيمه مجيدقصي محمود عبداللطيفالبصرة

نجيه شنتهحسين عريض عليالبصرة

حسنه صكرحسين فرج حميديالبصرة



اميره عبدالمنعمحسنين حميد راضيالبصرة

شيله تفاحمحمد حسين جبرالبصرة

كاظميه عبدالوهاباحمد عبدالرزاق عبداللطيفالبصرة

سميره صالحوالء احمد مزيدالبصرة

فليحه صبيحاكرم نعمان مجرالبصرة

مدلوله بردانساجد شرهان جابرالبصرة

مجيده جابرصالح عامر صالحالبصرة

ليلى كاظمحيدر عبدالرزاق كريمالبصرة

زكيه سويدحيدر فاسم مهديالبصرة

بشرى جبارسليم قاسم سلمانالبصرة

مريم درويشعلي حامد عبداالميرالبصرة

صالحه خيوننزار عبدالصاحب حسنالبصرة

هيله خاجيجبار دينار بخيتالبصرة

كريمه عبدالرضاحمود محمد عليالبصرة

نجيه ذيابمنتظر مزعل بنيانالبصرة

زهره عبدالرضاحسن سعيد حميدالبصرة

خديجه سالمبشار عبدهللا يونسالبصرة

مكيه جعفركريم لفته مزعلالبصرة

ليلى شريدهعلي حمزه عباسالبصرة

فضيله عباسمحمدصادق علي محمدالبصرة

كريمه زيارهمرتضى رزاق خلفالبصرة

ايمان كاضممرتضى محمد راضيالبصرة

رفيعه زرزورياسين خضير شريبالبصرة

وحيده سعدوناحمد جابر كاظمالبصرة

سليمه فالحاحمد هاتو سواديالبصرة

عيده احمدمحمد مسافر مردانالبصرة

طشيهن عبدالجليلطارق عطيه حميدالبصرة

حسنه سلمانجواد كاظم مناتيالبصرة

زهره عبدالواحدسعود امانه منكاشالبصرة

موزه سالماالء مهدي جلوبالبصرة

ايه معارجناصر ابراهيم طهالبصرة



اميره حريجهعادل مطر عودهالبصرة

ساميه عبدالجليلمحمد هادي عبودالبصرة

نجمه عبودنعمان خضير رمضانالبصرة

جمهوريه عبوديعرب يونس حماديالبصرة

كريمه يعقوبعبدالرحمن ياسر عمرانالبصرة

خلود مانعليث جعفر حبيبالبصرة

حبيبه صابروليد شخير حنيشالبصرة

مريم اسماعيلابراهيم يعقوب سلمانالبصرة

زكيه محمدعباس سلمان حسينالبصرة

نوريه منونيعلي عبدهللا موسىالبصرة

نعمبه جريمثنى موسى عوفيالبصرة

صالحه طالبحيدر كاظم عبدالحسنالبصرة

زويره غلتاممحمد خلف طيبالبصرة

مريم جندياحمد علي مزيدالبصرة

ورده عبودحازم رهيف عايزالبصرة

ساهره حسنازهار مخلص اسماعيلالبصرة

جواهر جاسمانور توفيق سالمالبصرة

نجاه عبدالرضاميثم راشد محمدالبصرة

مليحه عبدهللااحمد عبدالرضا خلفالبصرة

فاطمه عبدانور عبدالرزاق مشكورالبصرة

نوره علياحمد باقر طالبالبصرة

حياه فهدمحمد عبدالكاظم محمدالبصرة

ملكه عليحبيب ظاهر حبيبالبصرة

فضيله فاضلمقدام ياسين منصورالبصرة

زليخه سعدونعلي هاشم بجايالبصرة

سعاد جميلنزار ناظم حسنالبصرة

ابتسام محمدعلياحمد سالم عبدالرزاقالبصرة

كريمه عزيزنعمان عبدالوهاب ايوبالبصرة

ثجيله عبدمهدي عبدالحسين تولهالبصرة

جميله صالحعبدالكريم حسين عامرالبصرة

زينب مصطفىعامر محي مجيدالبصرة



صبيحه ناهيمسلم عقيل ساهيالبصرة

نجاه صبيحوائل فضل ناجيالبصرة

رباب مهنهحسين كاظم صبيحالبصرة

كامله نعمهناظم ياسر عبدالسادهالبصرة

فهميه عبدعليحامد سمير عبدالرحيمالبصرة

خاتون هاشممضر مرتضى عاشورالبصرة

نضال جبارمالك محمد حلبوتيالبصرة

نادره نعمهعبداالمير امين عبداالميرالبصرة

مصريه مطرجابر علي جابرالبصرة

احالم خرابهمحمد كاظم صافيالبصرة

علكايه عبدالنبينجالء حميد شيوطالبصرة

كاظميه جوادسرور عقيل عبدالبصرة

كوثر يعقوبمحمدسعيد سعد محمودالبصرة

نزيهه جبرمرتضى كريم عليويالبصرة

جكنومه واليسلمان ابوالخير صابرالبصرة

صبريه مزيدعلي جري طهرانالبصرة

فوزيه جبارحيدر فيصل كاظمالبصرة

فاطمه حسونيياسين حمد سلمانالبصرة

عجيبه محمديحيى لفته كشيشالبصرة

هيله حسينعبدهللا مهدي عبداالمامالبصرة

كريمه عبدالعزيزمحمد حسن عبدالجليلالبصرة

جاسميه محمدنجاح حسن حمدالبصرة

نسيمه احمدمحمد صادق عزيزالبصرة

ساعديه هاشموسام حويش يسرالبصرة

صبريه هاشمجبار ظاهر جاسمالبصرة

منى حمزهعلي جعفر صادقالبصرة

ميريه صالحاحمد عبدهللا حسجالبصرة

صديقه مظلوميعقوب خشن فرحانالبصرة

حسنه طاهرطعمه غازي مسعدالبصرة

ظفيره غالباشرف صبري عبدالجليلالبصرة

مكيه شلتاغحيدر جاسب حمزهالبصرة



كريمه خالدعائد عبدالكريم غنيمالبصرة

عندل حنونمحمد حبيب مايعالبصرة

فخريه شنينحيدر غائب حاويالبصرة

نوال عليعامر جاسم كاطعالبصرة

صخويه عبودعزيز طبك سبطالبصرة

بدور صالحعلياء توفيق فالحالبصرة

زهره رحيمهميثم شنته حسانالبصرة

هيفاء طاهرعلي عادل فالحالبصرة

سليمه ياسرمحمد باقر حبيبالبصرة

لبيبه زبالهزكي حسين راضيالبصرة

خيريه غياضسليمه ابراهيم حاجيالبصرة

امل جاسممحمد عبداالمير بالسمالبصرة

نعيمه عبدالمحسناكرم عبدالسهار عبدالحافظالبصرة

كريمه لفتههيثم محمود عطيويالبصرة

كميه عبودسليمه تعبان نجمالبصرة

فوزيه عبودطارق فاضل سعيدالبصرة

ليلى جاسمفارس فالح حسنالبصرة

طاهره مسعودعلي خليفه حسونالبصرة

ركن ملفوتبدر ثابت حفيفالبصرة

سليمه حسينمحمد عكار محمدالبصرة

مريم مهناعماد سعدون طاهرالبصرة

بسعاد خضيرعوده اسماعيل بندرالبصرة

زهره موسىحسين ايوب يوسفالبصرة

سميره عبدالسيدماجد حافظ شنانالبصرة

حمديه خلفنضال شنشول منصورالبصرة

حليمه رحيمعلي كاظم جبارالبصرة

برنجيه اجميعيفرج سهل كاظمالبصرة

نبيهه احمدكاظم جعفر عليالبصرة

سميره ضيدانعبدهللا شاكر حامدالبصرة

جميله مشلوشكرار خالد ضايفالبصرة

لطيفه جمعهصفاء حسين سبتيالبصرة



لطيفه جمعهعالء حسين سبتيالبصرة

شهريان حسنعبدالرضا كريم محمدالبصرة

سكنه بدايعماد كاظم خضيرالبصرة

عطيه سويدرمزي عباس اجوزالبصرة

شفيقه مهدينوري محسن مرزوقالبصرة

نجاه خلفاخالص حسين محمودالبصرة

نوريه صابرمصطفى بدر خضيرالبصرة

بطاقه زباريرحيم مظلوم كاظمالبصرة

عليه صبرسعيد كريم عبدالبصرة

شربت حويسادريس يوسف داودالبصرة

عليه محيسنسالم غانم ذيابالبصرة

ضمن ثامرجمعه شامل سبتيالبصرة

نوريه طالبسعد كامل موسىالبصرة

بشرى زويدعالء صالح عزيزالبصرة

تقيه عبداالماممشتاق عادل عمرانالبصرة

محينه حمودصباح ساجت نافلالبصرة

عليه عبدعليحسنين علي عبدالحسينالبصرة

زينب خليلعباس ناجي عجيلالبصرة

ليلى سلمانناظم عبدالكريم عبدالرحمنالبصرة

وسيله زرزورمحمد علي كريمالبصرة

وريده مذبوبجنان حسب خلقالبصرة

نصيره جويسمنعيم عداي صقرالبصرة

حنان سرمدقاسم عاطف هاشمالبصرة

فهيمه حسنطالل خالد حمودالبصرة

نضال محمودمهند سمير عليالبصرة

حمديه راضيحمزه عدنان عبدالزهرهالبصرة

امل حسببوادر صبيح فنجانالبصرة

زهره ناهيرائد عبدالرحيم عباسالبصرة

سلوى حميدكرار فاضل محمدالبصرة

حسنه عبدالحسينعماد حمزه عبدالعباسالبصرة

حليمه عباسحيدر خليل ابراهيمالبصرة



عليه حاجممرتضى محمود حميدالبصرة

بهيجه يوسفحسين كاظم يوسفالبصرة

خيريه حسنطه مكطوف مرزوقالبصرة

ناجيه عباسمؤيد صادق عبودالبصرة

جميله طاهرعادل صاحب جودهالبصرة

ناجيه تعباننذير محمد علي عبدالعباسالبصرة

مليحه حسنحسنين طالل منصورالبصرة

وبريه سيلعلي راضي حسنالبصرة

رسميه حطابحيدر محمد عليالبصرة

طليعه مفتنعبدالحسن كاظم غياضالبصرة

قيس عبدالواحدقيس قاسم عبدالرحمنالبصرة

ركن سعدونعدنان جابر حسنالبصرة

نعيمه كاطعايمان قاسم عليالبصرة

حلوه عبدالرضارعد رحيم محمدالبصرة

رابحه حميدمرتضى قاسم عبدالنبيالبصرة

خيريه شرهاناحمد سمير جليلالبصرة

حريه جوادوديع سعيد نوريالبصرة

ليلى عذابوائل طاهر سلمانالبصرة

زكيه عبدالرضاوالء هاشم محمدالبصرة

هناء محمدرشيد محمود رشيدالبصرة

معصومه حسحوسصالح عبدالحسين محمودالبصرة

مصريه عبدالحسينانتصار فاضل حسنالبصرة

خديجه غلومعلي عبدالصاحب عبدهللاالبصرة

ايمان حيالعلي يونس ذيابالبصرة

هاشميه كوهانحسين خميس فرجالبصرة

غزيله صالحكاظم عبدعون محاربالبصرة

سميره عباسحيدر يونس مطرودالبصرة

زهره صالححسين عبد زباريالبصرة

نعيمه فنجانابراهيم خليل عبدالعاليالبصرة

فاطمه عبدعلي سيالن عسكرالبصرة

فوزيه سعوداحمد عبدالجبار احمدالبصرة



صبريه عبدالحسنخليل ياسر لعيبيالبصرة

سليمه عطيهمشعل بشير عجيلالبصرة

وضحه لفتهابراهيم دعيم ياسرالبصرة

شماله واليمحمد حسن ذجرالبصرة

زهره كاظممحمد علي عويدالبصرة

حنايه جوالعبداله عبدالزهره هاشمالبصرة

زكيه ابراهيمعبدهللا نجم عبدهللاالبصرة

جميله وهيمعلي عادل اسماعيلالبصرة

وحيده واردهاشم ربيع حيدرالبصرة

بدريه ناصراحسان علي حبيبالبصرة

فكره عفاهعواد خيون دالسالبصرة

هيله محمدمهدي نعيم جهيلالبصرة

امنه وداعهمحمدسعيد عبدالرضا كاظمالبصرة

كريمه عبدهللاحمزه عبدالعباس عبدالرضاالبصرة

سليمه حاجمحسين جاسم عبدهللاالبصرة

نوعه عبدالواحدمصطفى عبدالرضا سلطانالبصرة

سليمه حاجممحمد جاسم عبدهللاالبصرة

دارسينه يعكوبلميعه عبد خضيرالبصرة

خيريه خليلعلي عوده طاهرالبصرة

جماله عاشورمحمد عبدالصاحب محمودالبصرة

انوار عبدميثاق مهند مانعالبصرة

كاظميه ناصرعباس حميد حنونالبصرة

نعيمه عبدالهابعلي جاد كاظمالبصرة

ماليه حميدعبدالرحيم محمد فاخرالبصرة

كريمه خضيرحسين فرات عبدالزهرهالبصرة

نوريه خلفماجد جلوب عودهالبصرة

بطوشه ضاحيفاخر مكطوف خلفالبصرة

عزيزه كاطعضياء حاتم كطانالبصرة

حسنه علوانوسام مالك عودهالبصرة

اكريجه عباسصالح عبدالواحد محسنالبصرة

علياء عودهحسن صدام عباسالبصرة



كريمه كاظمحيدر نزار حميدالبصرة

لميعه نوريحيدر علي محيسنالبصرة

ماجده شنيشلعلي ستار سعيدالبصرة

بنيه عبدهللالفته بدن سلمانالبصرة

فاطمه ابراهيماكبر مهدي سهيلالبصرة

نصره جبارشهاب احمد مريهجالبصرة

فضيله قادرضمير مردان عطوانالبصرة

هيفاء عدنانمحمد عطا داغرالبصرة

نصره عبودريسان سماري محيالبصرة

سهام عبدالزهرهايسر كاظم بهلولالبصرة

كريمه عبدالرحمنعلي شاكر احمدالبصرة

ميسون صندلخالد عوده حمزهالبصرة

غزاله نتيشونحسن جاسم حميدالبصرة

هيفاء عبدهللاصدام حسين عليالبصرة

كريمه عليشاكر عبدهللا عباسالبصرة

حبيبه حسنمصطفى كاظم احمدالبصرة

سعديه جاسمشذى صباح علوانالبصرة

نجمه سلمانثائر محمد شاويالبصرة

بسنه جلوبجواد كاظم هانيالبصرة

هاشميه حمدانعبدالودود عبدالرزاق خضيرالبصرة

بدريه مزيدعلي عباس ضغيمالبصرة

ابتسام نجمنور رياض غالبالبصرة

جنان عودهمحمد عبدالخالق ذاريالبصرة

فهيمه عباسظافر حمد جمعهالبصرة

نجاه جرملعلي كريم مالحالبصرة

غنيه خويرسامي كاظم محيسنالبصرة

سعديه هاللعلي خميس قاسمالبصرة

عقيله عبدالعزيزخالد براك خالدالبصرة

وجيهه عبدعباس محمد عبدالرضاالبصرة

باسمه سبهانفؤاد سالم حذيهالبصرة

زهره صادقحامد عبداالمام سلمانالبصرة



شوغه كريمماهر سرحان هاشمالبصرة

حليمه عبداالميروداد عيسى ابراهيمالبصرة

كريمه جبارماهر قاسم كريمالبصرة

بشرى ابراهيمعبدالحسن جواد عبودالبصرة

امينه جاسمسالم اسماعيل مهناالبصرة

فاطمه جاسبكرار امين طابورالبصرة

قسيمه صالحقاسم حمادي عباسالبصرة

ورده جويدرافد فؤاد مطشرالبصرة

عليه حسينعمار عبدالحسن محسنالبصرة

منعوته حاتمعدنان جابي فالحالبصرة

رباب عبدالكريماحمد عبدالحسين ايوبالبصرة

ناسكه خلفمحمد فاضل صالحالبصرة

كاظميه محسنفوزي حسن كاطعالبصرة

حياه خلفتقي صالح محسنالبصرة

صبيحه محمداحمد هادي حيالالبصرة

ونسه سلماناحمد كاظم جويعدالبصرة

حمديه مصطفىعقيل عبدالكريم شهابالبصرة

نسرين جاسماثير عوده محسنالبصرة

مهديه صالحجواد سجاد سعيدالبصرة

صفيه عواداحمد ياسين ابراهيمالبصرة

زمزم ناصرسعود عبدالكريم حميدالبصرة

جليله حسناياد علي حسينالبصرة

سليمه لفتهخالد خلف منديلالبصرة

زهره طالباحمد ناصر سالمالبصرة

سعديه لفتههاني عبدالصاحب خضيرالبصرة

حمديه عليسيف جبار ظاهرالبصرة

زهره سلمانسعد جاسم حمدالبصرة

كاظميه فيصلفاضل صافي خفيالبصرة

سندس غضبانعلي انس عمرالبصرة

فليحه حسنمحمد سهم بشارهالبصرة

امينه خضيرانور حسين عليالبصرة



بطوشه ضاحيهادي مكطوف خلفالبصرة

جاسميه عدانحسن عاشور نهيبالبصرة

حتم بنيانحيدر شاوي حسنالبصرة

باسمه عتويحنان عبدالكاظم رشيدالبصرة

هيفاء عبدهللاعلي جوني عريرالبصرة

سعدونه ياسرعزت عبدالواحد جاسمالبصرة

صبريه سلمانسيف لفته ابراهيمالبصرة

وجدان عباسمحمد صباح كاظمالبصرة

خالديه لعيبيعالء حنون جاسمالبصرة

حمديه كريمعبدالهادي عجيل عطيهالبصرة

عواطف صالحستار عبداالله شاكرالبصرة

كاظميه محيبسعلي حسن غانمالبصرة

كريمه خلفحيدر صالح ظاهرالبصرة

غاليه سهيلخالد خلف يوسفالبصرة

مكيه عبداالميرعباس سلمان بشيرالبصرة

جبره عيسىمرتضى عيدان موسىالبصرة

احالم حمداحمد مزهر عبودالبصرة

سهام سبتيفالح حسن فالحالبصرة

ملكه حميدصالح مهدي صالحالبصرة

زينب عارفعامر علي حسنالبصرة

زهره عليعباس فيصل عبدالحسينالبصرة

هظيمه خلفسرحان فالح عبيدالبصرة

نعيمه عجميعلي فالح حسنالبصرة

تقيه عبودرياض عبدالكريم عبودالبصرة

رضيه خلفجاسب عكله مظلومالبصرة

مذبوبه خشانكاظم عبدالزهره شاطيالبصرة

كاظميه مطرودكمال بوهان عدايالبصرة

بشرى حسينغانم يونس شنديالبصرة

عوفه عبدهللاغافل يونس شنديالبصرة

سهام ساميحسين سعيد كريمالبصرة

مريم ثامرايوب عباس سماريالبصرة



اميره عثمانصالح ريسان جبارالبصرة

عليا صالححيدر عبداالمير عبدالواحدالبصرة

صبريه شرهانعلي معتوق خزعلالبصرة

بدريه كاظماحمد حسن عبدعليالبصرة

فضيله عبداالميرحسن جاسم محمدالبصرة

خنساء سعيدايهاب عبدالكريم عبدالقادرالبصرة

وحيده عبدالكريمفاضل جبار احمدالبصرة

كريمه هاهواحمد عبدالكريم رجبالبصرة

سناء محمدمحمد عبدالرحمن ضاحيالبصرة

نسيمه بدرمحمد خلف جابرالبصرة

ثمينه وهيببهجت رياض كريمالبصرة

زهره عبدالحسينقاسم اجريو عامرالبصرة

شويله جخيورقاسم كريم نايفالبصرة

فاتن اجادمحمد مهدي صالحالبصرة

حسنه حلورعد عاصي كاظمالبصرة

خيريه سلمانمهدي جلوب سعيدالبصرة

فطومه عيسىسعد هاشم موسىالبصرة

شريفه عبدالنبيانصار منصور باهضالبصرة

فاطمه عبدالرضايونس جبير صنكورالبصرة

فطومه مشعلهاني عبداالمير حسنالبصرة

حسيبه مناتيحسين عبدالساده واليالبصرة

رازقيه موسىعلي ظاهر حبيبالبصرة

تاضي عبدهللاعلي عبود مطرالبصرة

حشميه حزامعامر هداد ايدامالبصرة

حسنه علوانعلي عبدالكريم كاطعالبصرة

سعاد احمدعالء مجيد غريبالبصرة

زمزم عبدهللاستار عبد عاشورالبصرة

هيله حاتمسليم رضا عبودالبصرة

فاطمه نعيمهمحمد عبدهللا مشطالبصرة

مرزوقه شيحانهادي فاخر محمدالبصرة

تاليه عباسكاظم عبدالكريم معتوكالبصرة



اخالص عبدالحيياسين طه سنجونالبصرة

سليمه داودسيف سعد هاشمالبصرة

نزهه رمضانباسم جودي حسونيالبصرة

رضيه عبدالحسينماجد عوده عبدالرضاالبصرة

هدى داخلعباس حسين نظيرالبصرة

حسنه عليمحمد ايوب خلفالبصرة

كامله عبدربهجعفر صبار جريالبصرة

سعديه ياسيناحمد سالم عبدالزهرهالبصرة

صبيحه صالحفاضل هاني حماديالبصرة

خديجه عبدالواحدمشتاق علي حسنالبصرة

زهره جباراحسان عالوي جبارالبصرة

خزنه طالبرائد صبر حسونالبصرة

ليلى عباسابراهيم عبدالرحمن ناصرالبصرة

خيريه كريديصدام كاظم سرحانالبصرة

جمهوريه جارهللاعباس خلف مجديالبصرة

رسميه شاكرعضيد لفته جريالبصرة

سميره جبارحيدر محبس عبدالصاحبالبصرة

لطيفه كاظمعدي حسين محمدالبصرة

زينب محسنعبدالرحمن ظاهر حميدالبصرة

ليلى حميدعلي سامي جبارالبصرة

ماجده يونسمثنى تقي ناصرالبصرة

نضال عبدالجباررحيم اكرم جاسمالبصرة

ساميه سالمجهاد جواد كاظمالبصرة

سليمه عزيزكاظم جعفر عبدالزهرهالبصرة

عجيه عبدهللاعقيل سالم صالحالبصرة

جاسميه عاشوررياض محارب رمضانالبصرة

زهره محسنحسن عبدهللا عويدالبصرة

صبريه حمودابراهيم خليل ابراهيمالبصرة

مريم عليمرتضى عباس نايفالبصرة

خديجه محمدعدي عبدالمجيد حمدالبصرة

نظيمه خلفوائل طه ياسينالبصرة



اسيه تعبانكامل عبداالمام قاسمالبصرة

جاسميه حمدعامر كاظم عبيدالبصرة

فوزيه كاظمعبدالكاظم عبدالرضا سالمالبصرة

نسيمه ارحيمنزار خلف زفرالبصرة

بشرى ناصرحسين علي حسنالبصرة

كريمه مكطوفيحيى صبيح عبدالبصرة

حمديه حطينايات حمزه عباسالبصرة

بنيه منشدمحمد حسين نزالالبصرة

فضيله خليفهحسين محسن حسينالبصرة

سنيه عبدعبدالنور علي مفتنالبصرة

شكريه قاسمسالم كاظم سبتيالبصرة

عجيبه عبيدحيدر شياع سيدالبصرة

عجيبه محمدصيوان عبود جابرالبصرة

موحه قاسمصباح هالل رسيلالبصرة

زويره نعمهعبدهللا يعكوب كاظمالبصرة

هناء جرمنزياد ماجد سلمانالبصرة

مكيه شغاتيعبدالواحد عبدالحسين شريفالبصرة

كريمه رحيمصالح مهدي صالحالبصرة

فاطمه نعاسمحمود كاظم رشكالبصرة

سكينه ياسينريحان داود عبيدالبصرة

ليلى جلوبعلي جاسم ماهرالبصرة

فلحه عبدالحسناحمد جاسم محمدالبصرة

سليمه عبداحمد زغير عبدالرضاالبصرة

خاجيه عبدصدام فنيطل حلوالبصرة

هويه ناصرلؤي نوري لفتهالبصرة

ليلى عبدالحسنمصطفى فريد عبدالرزاقالبصرة

سميره سلمانحيدر حاتم صبيحالبصرة

نوريه سكرحيدر محمد داخلالبصرة

كلثوم كاظمطارق فالح محيسنالبصرة

كوثر كاظمعلي نوري عبدالرزاقالبصرة

بشيره عبدالحسنوسام وصي مشلوشالبصرة



هيله عبودوسام حسن فنفونالبصرة

عليه محسنمرتضى قاسم رائدالبصرة

زينب وديعحسن عبدالهادي حسينالبصرة

مجيده علياحمد عبدالكريم عجيلالبصرة

قسيمه محمدقاسم فاضل ناصرالبصرة

هاشميه عبودرافد جندي كاظمالبصرة

جميله رملقصي فيصل صياحالبصرة

عقيله صالحاحمد راتب محسنالبصرة

نصيره جبرسعد مكطوف جريخيالبصرة

ساهيه حسينماجد جميل قاسمالبصرة

رسميه شمخيحسن خليفه عليالبصرة

محاسن عبدالحسينمحمد عادل عسكرالبصرة

عواطف حنوناوراس جبار بشيرالبصرة

بسعاد حميداحمد فرحان جعفرالبصرة

جميله بريرياض مطشر جريالبصرة

هاشميه راضيزكي زامل عبودالبصرة

سليمه ذخرحيدر سالم راضيالبصرة

هناء جعفرحاتم عبدالكريم عبدالرضاالبصرة

سميره رحمهحسن جاسم مطرودالبصرة

موالني فرحانخضير عواد هويرفالبصرة

هيفاء محمدعليخالد هيثم حسونالبصرة

لطيفه صالحرعد مطير عويدالبصرة

وفيقه عبيدحامد سبتي نهارالبصرة

ناجحه عبدالرضامعتز محمد فاضلالبصرة

نعيمه ياسينعلي ابراهيم جاسبالبصرة

هديه زبونماجد عبدالكاظم كاطعالبصرة

مروى داودحسين علي كرديالبصرة

زنوبه بدرمحمد جاسم محمدالبصرة

خديجه محمدحسين علي احمدالبصرة

سكنه حمزهجعفر صادق محمدالبصرة

كريمه مجوتحسن فاضل يوسفالبصرة



خيريه حمدتحسين غالب عبدالحميدالبصرة

صفيه عبيدمحمد عبدالواحد محمدالبصرة

حنان جميلمحمد لفته شاكرالبصرة

بشرى معرضكاظم حيدر جعفرالبصرة

نضال عبدالشهيدصفاء عبدالكريم وحيدالبصرة

كريمه خردالعادل صابر خريبطالبصرة

مالحه خداشعبدهللا قاسم سدوايالبصرة

جاسميه جويدجاسم صبيح ودايالبصرة

حنان عبدالحسينخالد عبدالكريم ناصرالبصرة

سليمه حسنقيس جبار صالحالبصرة

حليمه حنتوشاحمد يوسف عبدالزهرهالبصرة

حدوده ستيعماد كامل مهاوشالبصرة

جهاده عودهجاسم مانع لفتهالبصرة

فرحه دغيمهيثم جاسم بريالبصرة

حليمه عبدالرسولمسلم مهنا منسيالبصرة

عنوبه بطوشعباس خشين شلشالبصرة

لنده كاظممحمد فاضل جاسمالبصرة

جيويه مطرودلفته فطيه كاطعالبصرة

طالحه خضيرعبدهللا جبر محسنالبصرة

حسنه عبدالحسينمرتضى طالب عبدالرحمنالبصرة

رسميه حسنمهند قهد حبيبالبصرة

كميله عبدالنبيعوده فالح منحرانالبصرة

مديحه سلمانضياء حسين خميسالبصرة

نهله احمدمحمد عبدالباسط عبدالصمدالبصرة

نعيمه عليكاظم جليل جابرالبصرة

سعيده جنديفارس عبدالرضا محسنالبصرة

سهيله خلفحسن قاسم محمدالبصرة

جماله كريممصطفى دشر عبدالنبيالبصرة

حيهن عبيدعلي مشير شوكانالبصرة

سهام راضيحيدر راضي جبارالبصرة

قتاه حسنعلي كريم شويلالبصرة



نازك جابرهاشم تاجي هاشمالبصرة

اميره طاهررافد حسن حسينالبصرة

حسنه فدعمخيري لفته طاهرالبصرة

نديمه وهيبحيدر سعد صيوانالبصرة

لطيفه راشدعبدهللا فيصل خلفالبصرة

سميره فاخراحمد محسن منونيالبصرة

معاليه فدانكاظم سلمان حسينالبصرة

زهره مجوتحسين عبدالكريم عبداالمامالبصرة

صفيه عبدالحسنحمزه عباس فاضلالبصرة

صبيحه جاسماسعد مناحي فضيلالبصرة

نوريه يونسمحمد جمعه عبدالحسينالبصرة

نميره شاكررمضان حسن خلفالبصرة

كاظميه جلوبايمن سليم حسينالبصرة

ليلوه جبارهمهدي جمعه جبارالبصرة

مليكه فالحاحمد جليل مساعدالبصرة

بتله سهيلناظم قاسم محسنالبصرة

جميله جاسمحيدر عبد شايشالبصرة

صفيه مغامسشهاب احمد سعدونالبصرة

ارياسه سواديزين العابدين مطشر عبدالحسينالبصرة

غنيه غازيعلي مطر حسينالبصرة

نسيمه جبرعالء حسن عبدالرضاالبصرة

خديجه سعدونعلي كاظم ناصرالبصرة

نضال عبدالرزاقعقيل ناظم كاظمالبصرة

لطيفه صالحمهيمن صافي جليلالبصرة

فريده حمزهحسين مهدي صالحالبصرة

فخريه درويشضياء احمد عبدالحسينالبصرة

ثوره كاملعلي فائق هاديالبصرة

دوله وحيدصالح نجم عبدهللاالبصرة

جباريه عبدالهاديمحسن كاظم عليالبصرة

حمديه عبدمشتاق عباس عبيدالبصرة

سعده معيديضياء غانم طعمهالبصرة



فضيله جاسمحازم مزعل حبيبالبصرة

حمديه جبرهالل عبدعلي ثامرالبصرة

نجاه عودهقاسم سعد موحيالبصرة

حكم حلوكاظم عوده بريشالبصرة

ساره عكليوسف ابراهيم مطرالبصرة

زكيه ذيابباسم عبدالسيد طعمهالبصرة

علويه حسناحمد جبر نجمالبصرة

جماله هجيروليد عطيه محمدالبصرة

كاظميه نعيمهكاظم لعيوس دريبيالبصرة

زهره مغتاظحسين باهض عليالبصرة

وبريه عبدهللارسول كريم صاحبالبصرة

بدريه عبدالحسينفؤاد حميد محمودالبصرة

فوزيه محمدمالك عبداالمير وبريالبصرة

هنديه كاملاكرم عكاب داخلالبصرة

نجاه سلمانامير عبدالحميد حسينالبصرة

جميله فرحانخالد بهلول ابراهيمالبصرة

كريمه هنديحماده كريم وهيبالبصرة

حياه حمودمحمد جميل صالحالبصرة

جويده جبرحسن هادي سلمانالبصرة

نظيمه عبدالكاظممهند فيصل كريمالبصرة

حسنه علوانوسام يونس محمدالبصرة

ويلي حنونكاظم خنيصر رضويالبصرة

كريمه صبرعباس عبدالرزاق عبدالوهابالبصرة

حربيه عباسمسلم عويد يازعالبصرة

كميله قاسممحمد نصيف جاسمالبصرة

زهره لفتهحسين علي حيدرالبصرة

مكيه رحيمنبراس غازي عيسىالبصرة

خوله مهجرمسلم طاهر ناصرالبصرة

فجر مهناعبدالكريم مهدي جاسمالبصرة

رتيبه مشاعمحمد جاسم مطرالبصرة

زنوبه عبدالنبيعلي حسين عبودالبصرة



غنيه سلطانوليد احمد طالبالبصرة

نزهه عريبياحمد كريم مشعلالبصرة

حسنه مهجراحمد منير كاطعالبصرة

فاطمه كريمشفالح حسن عجيدالبصرة

نزهه مطلبماهر جاسم عربالبصرة

عديله كاملعلي ادريس اسماعيلالبصرة

هاشميه ضيدلنسجاد صالح حامدالبصرة

سكنه عبودفاضل لفته عبدالبصرة

مريم جابرباسم محمد حمودالبصرة

عيده جمعهحيدر موسى جالبالبصرة

صبيحه قاسمرعد حطاب جمالالبصرة

زكيه صابرجميل موازي شعيرالبصرة

امنه عبدالحسينحيدر عماد عبدالكاظمالبصرة

جصه رزاقاحمد محسن جعيالنالبصرة

رسميه حمزهحسين هاشم عباسالبصرة

امل عبدمحمدعباس صبيح كاظمالبصرة

هيفاء عبدالخالقمروان سعود عبدالعزيزالبصرة

طلبه عبداالماماحمد فالح حبيبالبصرة

هناء نعمانمصطفى لفته فاضلالبصرة

بدريه عبدهللااياد علي حسينالبصرة

عادله خيرهللاعلي هاشم عبدالزهرهالبصرة

زويده نعمهيوسف يعكوب كاظمالبصرة

نعيمه حنونمحمد فاخر مزعلالبصرة

سلمى جاسمخالد ستار جبارالبصرة

دوله عبودمصطفى طاهر قاسمالبصرة

حسيبه محمدحيدر عقيل صبيحالبصرة

باسمه محمدحسنمهند احمد هاشمالبصرة

قطره جنديحسن كفاح جاسمالبصرة

نجاه ناصحعزالدين رسول فالحالبصرة

وحيده جبارخضر عباس وهيبالبصرة

فهميه كزارمحمد عذاب صالحالبصرة



عليه هاشمعالء نعمه مرانالبصرة

مطره صايطحسين سالم نايتالبصرة

كفاح هاشمليث احمد عبدالصاحبالبصرة

كريمه حنفوسصالح منصور مالكالبصرة

مريم الزمحيدر خضير هاشمالبصرة

كامله محسنمهدي طعمه مهديالبصرة

زينب هاللعبدالحسن سالم جوادالبصرة

نوال حسينجاسم محمد عبدالمهديالبصرة

بحيره وحيدسعيد كريم سالمالبصرة

تكيله علوانعباس موحي جابرالبصرة

امل جاسمعدي علي زبالهالبصرة

سهى خضيرعالءالدين كاظم جبارالبصرة

منسيه فالحمحسن رحيم مانعالبصرة

شكريه رهيفعبدهللا خلف سهمالبصرة

فته شعالنانور عبد ناصرالبصرة

خاجيه سلمانسجاد محمد حسينالبصرة

بدريه فاضلعمار فائق عبدالبصرة

ونسه نعمهطاهر مسلم عجيلالبصرة

نصره عبدهللااحمد عبد سلمانالبصرة

جنحه ناصرعلي سالم داخلالبصرة

لطيفه صبيحمحسن سجن خنيابالبصرة

كميله حمزهحسام راضي محمدالبصرة

غاليه محمدرائد جوده عطيهالبصرة

سهام شاكرعلي مضخور محسنالبصرة

جميله رشيدايهاب غالب كتابالبصرة

سليمه جلوباياد جاسم واديالبصرة

فاطمه سلمانعلي وطبان عبدالحسينالبصرة

ماجده سلمانخالدون علي حسينالبصرة

عطيه حميدحسن عبدالجبار حافظالبصرة

عفيفه يوسفجمال جاسم محمدالبصرة

سكنه خالدموسى كاظم مطرالبصرة



ساميه عباسحسن عدنان كاظمالبصرة

زهره حريجهاحمد عبود مكطوفالبصرة

فطيم اسحاقمازن صالح جوادالبصرة

فهز سدخانجمعه عبدالنبي شطرالبصرة

حليمه تركيقيصر جواد كاظمالبصرة

سهام ناصرصفاء كريم سالمالبصرة

نوريه رحمهاحمد توفيق نجمالبصرة

سليمه جبرحمزه عباس مخورالبصرة

وفاء فاضلمرتضى فالح خضيرالبصرة

منتهى شاكراحمد عبدهللا عبدالزهرهالبصرة

ساجده لطيفمحمد عبدالرسول خيرهللاالبصرة

امل جباريحنين حسن انعيمهالبصرة

اميره حاجيعبدالحسين عبدالمنعم عيسىالبصرة

سلوى عليعبدالمحسن عبدالساده عقربالبصرة

نجف هاديغسان سالم عليالبصرة

سليمه فالحعلي هاتو سواديالبصرة

كريمه هدامعالء عبدالعباس رحيمالبصرة

شكريه عبدعلينصر عبدالمهدي عاشورالبصرة

فردوس ساميجاسم محمد نمرالبصرة

بني محمدعقيل علي عبدالحسينالبصرة

نجاه حبيبناصح فالح ناصرالبصرة

طرفه فعيلسلمان عطوان خالدالبصرة

كريمه ناصررحيل عادل مصطفىالبصرة

وحيده عليكرار صحن شايعالبصرة

ماجده قاسمعلي ناظم جاسمالبصرة

تقيه ثوينينواف عبدالعزيز خليلالبصرة

ايناس عليكرار خضير عبدالجبارالبصرة

سليمه سعدهاني كاظم بليصالبصرة

فاطمه محمدعبدالرزاق عبدالستاار دفارالبصرة

ساجده قاسموسام هادي عبدالرزاقالبصرة

فوزيه عبدالرحمنحسن وليد حميدالبصرة



نجاه ايوبسجاد نصار سالمالبصرة

بدريه كليكلكريم راضي هالالبصرة

سنيه دويحهليل ضمد جفانالبصرة

فاطمه يوسفناصر جوني فريدالبصرة

حليمه سالممحمد ناصر سلمانالبصرة

شفيقه يحيئعون سعود عبدالعزيزالبصرة

عفيفه جويدمحمد عويد حسونالبصرة

رسميه كاظمضياء الزم خزعلالبصرة

زهره عودهعادل كطافه ابراهيمالبصرة

لطيفه دوبريكريمه دريول خلفالبصرة

فلوه ثجيلعزيز حنتوش جيادالبصرة

حمديه عليجابر زري مرهجالبصرة

غنيمه مجيدحسين صبري زعالنالبصرة

كاظميه عبيدموسى جاسم محمدالبصرة

سليمه فالححسام هاتو سواديالبصرة

لطيفه يعقوبعبدالستار عبدالجبار احمدالبصرة

مصريه مطلكحسين علي صيهودالبصرة

بنيه نجمحسين فهد صابرالبصرة

قسيمه محمدعدنان عبدالكريم يعقوبالبصرة

شكريه عبودعادل محمدصالح عليالبصرة

زهره خلفاناحمد كاظم عاتيالبصرة

حميده قاسمجاسم جبار عليالبصرة

خالده عطيهحازم فالح جبرالبصرة

نبيهه طعمهمحمد محمود محمدالبصرة

صبيحه مفتنعبدالحسين ثامر حاتمالبصرة

صبيحه موسىحسين خيرهللا حماديالبصرة

سعديه عبدالنبيعباس سالم حريزالبصرة

نسيمه محمدمحمد جبار سالمالبصرة

فوزيه داويصالح لطيف عبدالزهرهالبصرة

حمديه مجيدصباح مناحي كطانالبصرة

نعناعه صحبطاهر محمد لفتهالبصرة



زهره ديوانحسين سعيد محمودالبصرة

هيله كريممحمد هادي كاظمالبصرة

شرفه هاشمصباح نوري هاشمالبصرة

بدريه زغيرعبدالرحمن حمد صالحالبصرة

نعيمه ابراهيمعبدالحسين نجم عبدهللاالبصرة

سميره خريبطاحمد خضير هاتفالبصرة

حمديه راضيعماد عبدالحسين شنيتالبصرة

قسيمه محمدعبدهللا فاضل ناصرالبصرة

ربيعه عباسقيس راضي مزعلالبصرة

زينب كاظمجاسب خزعل جاسبالبصرة

حينه خلفحيدر قاسم خلفالبصرة

سعدونه جاسمعمار خليل ابراهيمالبصرة

مصريه عودهضياء رحيمه جهيلالبصرة

سعديه عبدزيدفراس خلف محمدالبصرة

تركيه صكررسول شاطي طالعالبصرة

سعيده صالحصباح صادق جعفرالبصرة

سعاد كاظممحمد زهير حاتمالبصرة

قرنفل صالحياسين خضير عبدعليالبصرة

جسم جبرفاضل عبدالحسن ابوحميدالبصرة

صبريه نايفمصطفى خضير جلوبالبصرة

امل ناصراحمد غانم حمزهالبصرة

ليلوه كاطعحسين خلف غازيالبصرة

سهام عليفتحي عبدالكريم مفتاحالبصرة

شمسيه عبدالسادهاحمد سعدون غيالنالبصرة

حلوه عبدليلى عبدعلي ياسينالبصرة

نوريه طاهرعلي عبدالحسين جوادالبصرة

ثنوه غاليعلي شويم عزيزالبصرة

سميره رشاشحيدر فارس مغامسالبصرة

جاسبيه محمدماجد سامي مسلمالبصرة

فتينه لفتهعسكر غليم مكطوفالبصرة

رياسه فاضلكريم محمود شاكرالبصرة



امل عبدهللالفته جعفر حبيبالبصرة

زهره خزعلكريمه حسين نويطرالبصرة

حسنه زبونمرتضئ سلمان شنداخالبصرة

زهره مطشرنعيم تامول عبدالبصرة

بطحه لعيبيبشير ريسان عبدالبصرة

زنوبه قاسمحيدر عبدالزهره شنيشلالبصرة

بديعه عبدحازم عويد مثكالالبصرة

زهره موسىاياد عبداللطيف عبودالبصرة

حسنه عبيدكاظم سبتي محمدالبصرة

حفصه محمدحسين جابر عبدالبصرة

عليه عبدالمحسنكاظم غالي محمدالبصرة

باشيه عذاريمحمود شاكر كرنوتالبصرة

ايمان كاظموسام ناظم مصطفىالبصرة

سناء ستارساره علي عبدالخالقالبصرة

سلوى مكيضحى عادل كاظمالبصرة

صبريه خلفمحمد جاسم رويحالبصرة

كامله جاسمعمار مالك قاسمالبصرة

بتول محمدامين عبدالنبي يعقوبالبصرة

اقبال عبدالحسينحيدر حسين جاسمالبصرة

سليمه كاظمعالء جبار عباسالبصرة

نجمه وطبانصادق عذبي ترياكالبصرة

نجاه عبدطالب تقي عبدالرحيمالبصرة

سكنه بندرعبدالمجيد ياسر عسيرالبصرة

هيله عباسعبداللطيف ايوب عيسىالبصرة

زهره كاظماسماعيل راضي عبدالبصرة

فوزيه جبارهتحسين علي حسينالبصرة

انيسه حسينحيدر مصطفى مطرالبصرة

امل عبدهللاتحسين ضياء كريمالبصرة

حليمه عبدالحسينمهند راضي عويدالبصرة

حدهن كيوفرحيم جاسم خميسالبصرة

سهام عجيلحسون عادل عباسالبصرة



نبات عبداالميرعالء حسين هذالالبصرة

بتول واديايمان سلمان جمعهالبصرة

صبيحه كطاناحمد صباح عطيهالبصرة

عوفه محييحسين غالب جويدالبصرة

سوريا جباراحمد حافظ عبدالواحدالبصرة

حسنه خضيررياض عوده ناهيالبصرة

حنوه عبدالرضاحيدر كاطع حسينالبصرة

مكيه عليويفاضل محسن عليالبصرة

عريبه هندالاحمد شالل ناصرالبصرة

زهره حبيباياد بارون سلمانالبصرة

غنيمه عبودصالح ياسين قصابالبصرة

جباره حمودحمد لطيف صخيالبصرة

نجيبه قاسمعبدالرحمن عباس حسينالبصرة

نسيمه جوالنعباس راشد غاليالبصرة

خيريه عبدالرحمنجميل وهاب حمودالبصرة

فاطمه حمديعلي فرحان مهجرالبصرة

اسيل عجيلحاتم فارس عبدالنبيالبصرة

رشيده محمداحمد عبد رسنالبصرة

ونيسه عزيزايمن وفي عبدالحسنالبصرة

فطومه عبدالصاحباحمد صالح حمديالبصرة

كاظميه سلمانعباس سلطان موسىالبصرة

سوسن حمدانكرار محمد جبرالبصرة

حلوه شغاتيمقداد عبدالنبي اوهيمالبصرة

امل داوداحمد كريم عبدالبصرة

جاسميه نعمهجاسم فرج هاشمالبصرة

زهره عبدالحسينجاسم عبدالحسين عودهالبصرة

نظيمه عبدالعباسعلي كاظم عبدالقادرالبصرة

صبيحه حسنسالم عبدهللا محمودالبصرة

نازي يسرجميل مرزوق عيسىالبصرة

عيده ناصرستار جبار خضيرالبصرة

شفيقه مهديبرزان محسن مرزوقالبصرة



صبيحه حسنعايد حسين عليالبصرة

بسعاد عبدالكريمصباح عبدالمهدي شهيبالبصرة

سلوى عبدعليعلي شري بجايالبصرة

سليمه عبدالحسنثائر عبد عليويالبصرة

فهيمه نعمهحسين عدنان دليالبصرة

فاطمه جاسمعبدالكريم علي جمعهالبصرة

زينب عيسىماجد حميد عبدالواحدالبصرة

بشرى حسينمهدي صالح مهديالبصرة

جمهوريه حسجنائل عبدالخالق عبدهللاالبصرة

هاشميه عبدالحسينمالك حنون غانمالبصرة

مصريه عطيهمحمد محي عبدالزهرهالبصرة

فاطمه ناموساسحاق سالم لفتهالبصرة

سنيه عبدالحميدحسين حمد عبدالرضاالبصرة

مياسه غالياحمد جواد كاظمالبصرة

صبريه اسحقصادق حبيب شرهانالبصرة

هيام عبدالقادرازهر جاسم محمدالبصرة

ضويه محمدشاكر محمود عباسالبصرة

عزيزه حسينهاشم مزهر شبيبالبصرة

نجاه عبدهللاحيدر منسي عامرالبصرة

مديحه خضرهشام غني عليالبصرة

صالحه باهضفالح محمد خفيالبصرة

سليمه عزيزمحمد خالد ضايفالبصرة

صبيحه عبدالرزاقباقر مغامس جيادالبصرة

نسيمه عبدالحسينقحطان جبار عيسىالبصرة

نظيمه جريعبداالمير ناهي عباسالبصرة

لميعه عبدالرمنعالء نجم عبودالبصرة

ربيعه نجماحمد عماد كاظمالبصرة

خيريه شرطيحنان مجيد رشيدالبصرة

مهديه صالحكاظم علي حمدالبصرة

موضي خلفيوسف عبدالحميد سرحانالبصرة

لطيفه ادريسعدنان سلمان ناصرالبصرة



فاطمه جوادحيدر وحيد مجيدالبصرة

اميره فضلزهراء مسلم هاشمالبصرة

زهره احمدمصطفى عبدالهادي حماديالبصرة

فضيله درويشعلياء هادي محمدحسنالبصرة

جمهوريه صدامحسن مهودر عبدالنبيالبصرة

مجيده محسنحسين داخل حسينالبصرة

بنوره عبدالنبيمزهر مشكل متليكالبصرة

سها عمرمحمد عماد نوريالبصرة

نجاه ريسانكرار صدام محيسنالبصرة

سهله طارشعيسى عبد سلمانالبصرة

صبريه عبدالنبيمحمد جبار عليالبصرة

شذريه عبدصادق دخيل باهضالبصرة

ليلوه كاظمتحسين علي حسينالبصرة

حسنن حبيبيوسف ياسين طهالبصرة

قيسيه عبدالسادهمحمد رحيم زغيرالبصرة

كاظميه عبدالحسينعدي ناصر راضيالبصرة

زهره جابرلؤي محمد عليالبصرة

رسليه صالححيدر علي خلفالبصرة

خيريه عليشاكر عاجيل غالبالبصرة

سليمه حسنطاهر عبدالنبي واديالبصرة

زاجيه عباسبشير صالح حسينالبصرة

سعيده عليعطاء سلمان محسنالبصرة

سميعه عبداللطيفعبدهللا صباح مفتنالبصرة

اقبال عبدالرزاقاحمد اسماعيل ابراهيمالبصرة

عليه عبدالجبارمحمود حويس ثوينيالبصرة

نوريه عبودعارف علي معارجالبصرة

حكيمه خضيرحبيب خليل ابراهيمالبصرة

سعاد الزمفؤاد وليد خالدالبصرة

عليه نعيمهسعد عوده فرجالبصرة

رشيجه عونياصول هليل جزرالبصرة

جماله زبونسلمان جلوب عاتيالبصرة



زهره حيالعباس غازي لعيبيالبصرة

كاظميه زيارهعباس جمعه عيسىالبصرة

صبريه عبدالكريمكوثر ناجي مباركالبصرة

لقاء فرحانحيدر جبار ذبيانالبصرة

قسيمه محمدسامي ثامر حسينالبصرة

حسنه خضيرموسى عيسى صالحالبصرة

اقبال جابرعيسى راضي غاليالبصرة

تسواهن كبريوسف طعمه جبارالبصرة

حسنه خلفاحمد حسين جاسبالبصرة

جنات كاظمكرار داخل لفتهالبصرة

فضيله عبدالواحدعالء حاكم محمدالبصرة

سميره كريمعلي كريم عايدالبصرة

عبده جبرميثم نعيم جاسبالبصرة

خديجه عليعبدالحسين علي حسينالبصرة

حسيبه غانماحمد عبدالقادر محمدالبصرة

حسنه عبدالزهرهاحمد نعيم عبدالحسينالبصرة

كتيبه عبدالرضافيصل غازي كسارالبصرة

فردوس نجممحمد عبدالرحيم عبدالواحدالبصرة

سلوى ياسينحاتم عبدالكريم طهالبصرة

زكيه عزيزكاظم الزم بنايالبصرة

ليلى كاظمعلي فيصل عبدالرضاالبصرة

طليبه عبدالرحمنحسن ستار عبدالحسينالبصرة

بدريه حيالسمير لطيف جاسمالبصرة

نديمه عبدالرسولمحمود محمد عزيزالبصرة

رسميه حسينحيدر محمدعلي عبدعليالبصرة

نجمه عباديمحمد مانع جادرالبصرة

احالم مباركاحمد ضمد عاشورالبصرة

عنيده جمعهرزاق ارويح عبدالرضاالبصرة

عليه هاللفراس عبدالواحد نصيفالبصرة

مخريه نزالوليد مانع حسينالبصرة

جريوه فهيدظاهر علي حسنالبصرة



ورده عبيدحسن كاظم حالويالبصرة

كفايه صداممحمد جبار هارفالبصرة

منى عبدالرحيماحمد صالح مهديالبصرة

خفيفه ربحلفته عنيد حسينالبصرة

نعيمه شبيبصابر رمضان حسنالبصرة

خيريه صالحاسعد باقر هاشمالبصرة

حسنه عونالزم راضي علوانالبصرة

نوريه ابراهيمصادق عبدالواحد جمعهالبصرة

نازكه دايخسعيد عباس منهلالبصرة

صفيه عبدالحسينكرار جواد معاجبالبصرة

حريه ازغيرمرتضى جاسم راضيالبصرة

حدهن عبدالرضانجيب محمد احمدالبصرة

خديجه طاهرمهدي موسى هاشمالبصرة

خيريه قاسمرعد عوده ناصرالبصرة

كريمه عبيدنوري صباح عبدالبصرة

سجوده خلففالح حسن صيوانالبصرة

سميره خضيرنسيم عبدالساده اسماعيلالبصرة

نوريه ياسينزكي جميل خضيرالبصرة

سعاد عبدالرسولكرار فائق عزيزالبصرة

خديجه مباركعقيل عبدعلي احمدالبصرة

سليمه مرهونخالد ابراهيم حبيبالبصرة

ميساء عبدالرضامحمد مصطفى نوريالبصرة

عليه هاللعدنان خيرهللا سبهانالبصرة

ماسدت شاكرحقي اسماعيل جبارالبصرة

قسمه مال هللامرتضى جتيه عبدالحسنالبصرة

جاسميه لعيبيحسن كشيش هنديالبصرة

جميله جاسمجاسم عبدالرزاق حسينالبصرة

عليه عباسروايه صباح جوادالبصرة

فليحه جاسمعارف سحيب حتيتالبصرة

ملكيه عزيزمرتضى رحيم مزعلالبصرة

سكينه عليويهاشم مثنى هويانالبصرة



رشده علوانهيثم حسين ذبيحالبصرة

كواكب عبدالنبيايهاب مؤيد جوادالبصرة

نجيبه شاهينمسلم خيرهللا طعمهالبصرة

صبيحه مزهررياض علي عبدالهاديالبصرة

ملكه كاظمحسام عبدالكريم حسنالبصرة

فريده عبدهللاواثق جعفر عبدالزهرهالبصرة

جماله قاسمثائر حافظ اسماعيلالبصرة

وفيقه نافععلي جمعه ياسينالبصرة

طرفيه شامخهاشم مايوس حسينالبصرة

ساره نصوريصباح غضبان نشميالبصرة

بشرى كريمحسين محمد عامرالبصرة

عليه محسنيونس قاسم راشدالبصرة

عنحره كزارمحمد موحان عبدالسيدالبصرة

سعاد محمداحمد ذياب حنونالبصرة

بنيه خليفهمصطفى حاتم عليويالبصرة

وسيله نعيمعلي سلمان فاضلالبصرة

وهيبه كطافهزكي محسن مهديالبصرة

سهام حميدسجاد عبدالكريم عكلوالبصرة

ونيسه صاحبيوسف محمد عزالالبصرة

حتم مزبانشاكر صبيح جاسمالبصرة

لبيبه جثيرعلي جبيشه حسينالبصرة

تميمه عليحمزه صباح ميثمالبصرة

حوريه ترياكنزار سويد حسنالبصرة

حياه رحيمطالب عبدالباقي محمدالبصرة

ملكيه نعمهسعد سالم شناوهالبصرة

رباب عبدالسادهحسين حنظل فالحالبصرة

جيداء نجمحسين وادي كاظمالبصرة

حسنه علياسامه عبدهللا سالمالبصرة

حليمه عبدالزهرهذكاء داخل مرزوقالبصرة

مصبوبه محمداسماعيل خزعل فياضالبصرة

نظيمه الزمفهد محسن جاسمالبصرة



نجيه حسينعدي لطيف عبدالحسينالبصرة

فاطمه ساميحسين حامد عوادالبصرة

شريفه حفافعباس جبار عيسىالبصرة

ساهره ضايفحسين علي عبدالكاظمالبصرة

عليه حسنهادي قاسم ازعيجالبصرة

شنينه عبدقصي صبيح الزمالبصرة

عقيله كريمعالء عبدالرضا كاصدالبصرة

بثينه يوسفعمار عبدالرسول عامرالبصرة

سكنه حميدمحمد نزال حسنالبصرة

بدريه جونيستار جبار حسنالبصرة

هيله عبدهللاحسن مكي طالبالبصرة

خيريه عجيليحيى كاظم عبدالواحدالبصرة

فاطمه بلجيكعزيز علي ناصرالبصرة

صفيه ابراهيممهند عبدالرزاق خزعلالبصرة

سليمه جريمحمد ثامر منخيالبصرة

سعيده ضعيفبشير جلود غالبالبصرة

كاظميه عبدالسادهرزاق عيدان مشيريالبصرة

كريمه كارونحسن سالم دشرالبصرة

مريم عبدالنبيحيدر علي عبودالبصرة

كاظميه ناصرعصام حسين ناصرالبصرة

بدريه كريمعبدالمطلب عبدالكريم ناصرالبصرة

جريس اسدجابر عبدهللا صالحالبصرة

فضيله حسينمحمد راضي ناصرالبصرة

بشرى سالمعبدهللا فاضل ذيابالبصرة

خيريه مهدييوسف محبس مجبلالبصرة

رابحه طارشطاهر صافي جونيالبصرة

صبيحه حميدحميد صباح معارجالبصرة

يسره عذيبعماد نعيم سلطانالبصرة

فتحيه هاشممؤيد صونيت عبدالواحدالبصرة

هيفاء صالحعقيل هاني فاضلالبصرة

سليمه عبودعبدالرضا عبداالمير عليالبصرة



حنوه قاسمعادل رحيم عودهالبصرة

امل جليلناجي خضير عبدالنبيالبصرة

نعيمه خلفاحمد طاهر مهوسالبصرة

فضيله عباسسالم عبد فرجالبصرة

ججيه خميساحمد تركي برغشالبصرة

انتصار حميداحمد فوزي دايخالبصرة

فاطمه محسنزهراء مرتضى يونسالبصرة

جاسميه عبيدعدنان كامل نعيمالبصرة

حسنه خيونمحمد ساجت غالبالبصرة

وداد نجمفؤاد غازي سهيمالبصرة

سوسن سعدونابراهيم وجدان خلفالبصرة

علوه حسينقبله عبدالنبي حمدالبصرة

طرفه عبدالحسيناحمد جبار ناجيالبصرة

نوريه عبدالعاليمجيد عبدالساده عبدالرزاقالبصرة

حمده سعودعبدهللا فهد عقيلالبصرة

ساميه عبدالكريمحيدر حنتوش مجيدالبصرة

زكيه خزعلشاكر حمود باقرالبصرة

سنيه حسنصبحي جاسم نزالالبصرة

نجمه عبودعقيل نعمان ناهيالبصرة

هديه ناجيمهند كاظم عبدالبصرة

جاسبيه جالبيوسف حسين داودالبصرة

سعيده عطيباسعد سعدون غانمالبصرة

بشرى جباراسعد يوسف عبدالواحدالبصرة

فتحيه كاظممحمد صالح عبودالبصرة

عفيفه جعفرعاشور راضي عاشورالبصرة

ليلى يوسفحامد جاسم محمدالبصرة

انتصار مهديسجاد عبدعلي عبدالحسنالبصرة

خالديه ثابتتحسين مالك جاسمالبصرة

وضحه عويدقاسم شلغم حسنالبصرة

ماليه منوروائل ضايف ظاهرالبصرة

نجيه اسماعيلسالم صبيح منصورالبصرة



مناهل جابركاظم صالح ياسرالبصرة

غنيه مهاويعلي عبدالعزيز بدرالبصرة

ليلى عطيويحيدر مهدي عبداالميرالبصرة

ثوره حسينعلي جهاد بنايالبصرة

كاظميه صادقشاكر سعدون عبودالبصرة

امل عبدالرسولحسين سعيد صالحالبصرة

سميره مهديامجد عبدالحسين عبدالرضاالبصرة

مكيه دحامعبدهللا عبدالرحمن رحيلالبصرة

مريم حسنحسين حسناوي سالمالبصرة

بدريه حسنعلي عبدالرضا حسنالبصرة

زهره عليحيدر علي عبدهللاالبصرة

سهام عباسعلي ابراهيم جاسبالبصرة

كريمه عبداالميرجواد كاظم حسنالبصرة

ليلى عبدهللازهير خليل ابراهيمالبصرة

خديجه مشداخحازم ناصر موسىالبصرة

فاطمه محمداحمد جابر حسينالبصرة

نهايه كاظممنتظر حارث محي الدينالبصرة

حليمه حميدحمزه عبود جبارهالبصرة

خيريه خيرهللامصطفى حسين خلفالبصرة

نجاه عبدهللاسيف حمود سيفالبصرة

عليه عبيداحمد فاضل محسنالبصرة

طلبه عزيزميثاق عادل فارسالبصرة

فليحه حسنابراهيم قاسم سعدالبصرة

زهره حسينمحمود صخي محمدالبصرة

هاشميه محمدجعفر عكله زغيرالبصرة

خلود عليحسن خطار علوانالبصرة

مريم عاشورسالم طعيس سالمالبصرة

ميريه خصافعلي نويص لفتهالبصرة

قبيله عبدالحسنحسام جعفر سلمانالبصرة

هيله خاجيحسن دينار بخيتالبصرة

سليمه فالحعلي محمد عبدالرضاالبصرة



سعديه عليمصطفى داود سلمانالبصرة

سكنه لطيفجواد اسماعيل ياسينالبصرة

طليعه ثجيلحميد كاظم ناصرالبصرة

سهله عبداالميرمحمد هادي طعمهالبصرة

سليمه عمرانربيع عبدالرضا سالمالبصرة

لميعه عبدهللاوسام غازي هاشمالبصرة

شنونه جليلحيدر كاظم صالحالبصرة

نداء عبدالعزيزحيدر جميل مكيالبصرة

رياسه صبرعباس كامل جابرالبصرة

رشا عبدهللامحمد جاسم محمدالبصرة

حربيه حمودواثق ابراهيم خليفهالبصرة

زهره صباحهاشم سامي هاشمالبصرة

ماليه محينقسلطان سرحان شفيقالبصرة

هيفاء حسيناحمد ستار جبارالبصرة

رازقيه صباراحمد خيرهللا جبارالبصرة

عذيبه ناصرسالم طنيش كاظمالبصرة

ظهريه عبادياحمد غانم عليويالبصرة

حسنه خزاممحمد عبدهللا جاسمالبصرة

بدريه مطشرنصار اخضير عباسالبصرة

بهيه ياسحسين محي كاظمالبصرة

حبيبه عليقيصر عبدالنبي جاسمالبصرة

شذره محيسنمحمد اعقاب فنجانالبصرة

عليه راضيعبداالمير كاطع جبرالبصرة

عشريه موسىاحمد يعقوب يوسفالبصرة

جاسميه عليناجي هاشم عبدالبصرة

ليلى ابراهيمعامر كريم صبريالبصرة

شده طاهرصادق سباهي قاسمالبصرة

سميره لعيبياحمد صالح عبدالصاحبالبصرة

بسهي عبدهللاحسن موسى عبدالحسينالبصرة

وسيله عبدالزهرهاحمد صالح جرييالبصرة

ساجده عبدصالح مهدي حميدالبصرة



رجاء كاظمنجاح عباس حبيبالبصرة

فاطمه جلودمهدي صبار محمدالبصرة

نوريه لعيبيمحمد زياره ذهبالبصرة

حسنه سلمانشهاب احمد خشانالبصرة

جميله غانممصطفى كاظم داخلالبصرة

ساجده قنيدكرار محمد خضيرالبصرة

بشرى عزيزرسول محمد احمدالبصرة

كفاح حسيناحمد عادل جابرالبصرة

سليمه بحرعلي عبدالكريم حريبالبصرة

كفاح حسينعباس عادل جابرالبصرة

امينه بدرسامي جاسم عدايالبصرة

حسيبه خضيرشهيد عبدالباقي عبدالرضاالبصرة

زهره قاسمعلي بدر وسميالبصرة

زهره يزلكامل نعمه شقيالبصرة

زهره جاسمسليمان كريم حسنالبصرة

عفره نعيمهكاظم علي ابراهيمالبصرة

صنعه فرعونهامل ابوالهيل شياعالبصرة

زهره حسينجابر خليف عبدالحسنالبصرة

حنينه شنيويرزاق جباري عطبالبصرة

برنجيه فالحيحيى خلف عكلهالبصرة

اميره محسنعقيل عطيه فاضلالبصرة

شمه عبدهللاجمال محيسن خضيرالبصرة

امل جابروليد سلمان هاديالبصرة

دراهم جيادرافد ضاحي رحيمالبصرة

نوريه نيروزصباح جاسم محمدالبصرة

اسراء عبدالخالقمناف قصي محمد امينالبصرة

نشميه عبدالحسينمرتضى عبدهللا كاصدالبصرة

راجحه علياحمد علي فيصلالبصرة

منى زهيرمحسن طعمه محسنالبصرة

ايمان حسنعبدالكريم حيدر قاسمالبصرة

نوريه رحيممصطفى خلف خضرالبصرة



كاظميه حيالعلي جاسم مشكورالبصرة

زينب هادياحمد حسن صالحالبصرة

حصه عبدالهاديعلي حسين عليالبصرة

قدريه رسنهشام جبار خلفالبصرة

صبيحه حسينعايد عبدالزهره ساهيالبصرة

كفايه جبوريانور صبيح شاكرالبصرة

جميله عبدوعد قاسم خماطالبصرة

امل عبدالحسينمحمد مهدي جلوبالبصرة

نظيمه عبدالرحيمسلمى داود سلمانالبصرة

فرحه ناصرحسين فارس محمدالبصرة

نزيهه حسنكرار هاشم راضيالبصرة

صفيه اسماعيلمنتظر محمد عبدالسادهالبصرة

شربت عبيدوسام كاظم سلمانالبصرة

نجاه جرملحسين كريم مالحالبصرة

تاوه مسيعدغانم جبار فهدالبصرة

سهام تركيوفي نقيب جونيالبصرة

ابتسام حسناويمحمدالمنتظر علي عزيزالبصرة

مكيه عباسرشيد تعبان يونسالبصرة

حليمه جمعهمسلم جوده محسنالبصرة

طليبه شاللمحمد مدين خليفانالبصرة

زالل منعثرمتعب حسين خلوهنالبصرة

شيماء حسنمحمود راضي نحيرالبصرة

ابتسام جميلعلي كريم عباسالبصرة

مريم احمداحسان يوسف يعقوبالبصرة

صبيحه جاسمسالم عبدالنبي عسكرالبصرة

بدريه هاديعادل عريف جويدالبصرة

هويه سلمانفالح علوان عباسالبصرة

لميعه محمدعبدالرضا عبدالرزاق عبدالرضاالبصرة

زهره كاطعفالح حسون سعدونالبصرة

بهيه نصارباسم عطيه سرحانالبصرة

فهيمه عبدطارق عبود مكيالبصرة



نعيمه العيبيقاسم حسين هاشمالبصرة

نجاه جميلشهاب حميد مالحالبصرة

خديجه حيدرمرتضى منشد حبيبالبصرة

اسيا ودادمحمود شاكر طهالبصرة

عقيله جابرحسنين عبدالكريم عبدالحسينالبصرة

حريه كاظمسامي محسن مزهرالبصرة

نجيه رحيمعباس طه ياسينالبصرة

كاظميه طعمهعبدالزهره خلف كحطالبصرة

ليلى عبدالحسينحامد عبدالواحد صكبانالبصرة

غاليه كريمعدنان محمد مصراعالبصرة

وحيده درويشمحسن محمد محسنالبصرة

نوره عبيدفيصل كامل عبدعليالبصرة

زكيه بدرعلي عبداالله عبدالصمدالبصرة

امل فيصلمحمد سالم فاضلالبصرة

بدريه عبدالحسينجهاد حميد محمودالبصرة

نجاه كاطعكاظم عاشور محمدالبصرة

عليه فليحرائد محمد جودهالبصرة

قبيله محمدمرتضى جاسم سلمانالبصرة

عليه عودهطاهر شيحان جابرالبصرة

كريمه كتابعالء جابر حاجمالبصرة

جاسميه شهدخالد داود سلمانالبصرة

كريمه فاضلقيصر ستار جبارالبصرة

صباح محمودعمار سالم معروفالبصرة

فاطمه عليمصطفى كاظم محسنالبصرة

كريمه كاملامجد فالح شاكرالبصرة

ساهره عزيزرائد فاروق عسوكيالبصرة

جاسبيه ثجيلعدنان راضي هاشمالبصرة

كاظميه صبيحنسيم جميل عبودالبصرة

وجدان خرباشحيدر فيصل قاسمالبصرة

سلوى خيرهللامشتاق طالب عبيدالبصرة

ازهار ابراهيمعباس هاني حميدالبصرة



سليمه عبدهللاصباح توفيق عبداللطيفالبصرة

خديجه شويشعلي عباس محسنالبصرة

نبعه صالحعمار اسكندر شنيتالبصرة

ليلى عبدالعزيزعبدالرضا غازي طهالبصرة

هيله عبدالنبياحمد محسن محمدالبصرة

خيريه شاكرعلي عبدالحسين كريمالبصرة

ناهده عبدالحسينمنتصر ريسان محمدالبصرة

كوريه حموداحمد زياره عبدالبصرة

ونسه مكينبيل حميد عباسالبصرة

فاطمه مطشراحمد قاهر احمدالبصرة

مدلوله جارهللاجواد عبدالكريم سالمالبصرة

وحيده خلفمسلم عبداالمام عبدهللاالبصرة

جاسميه طاهرمحسن لفته حبيبالبصرة

ابتسام عبدالحافظمحمد سامي عبدالعباسالبصرة

ليلى عطبسلمان جاسب جبارهالبصرة

سلوى حميدعدنان عبدالرسول عراكالبصرة

سميعه خطاروميض خضر عباسالبصرة

كريمه عبدهللاحسين يحيى عبدالسادهالبصرة

حنان عبدهللاعلي عبدالرحمن يونسالبصرة

فليحه حسناحمد سهم بشارهالبصرة

نعيمه اسعيدعلي رحيم عودهالبصرة

اميره نفاوهاحمد عطا جابرالبصرة

سليمه جابررائد كاظم عليالبصرة

انيسه عباسحسين لطيف خلفالبصرة

سليمه عبدالحسنضياء عبدالحسن محمدالبصرة

باسمه محمدحسنايمن احمد هاشمالبصرة

عبله نجممسلم عبدالحر عبداحمدالبصرة

قبيله كاظمجاسم حمد مهجرالبصرة

كاظميه عودهرعد كاطع حمدالبصرة

عيده ناصرحيدر جبار خضيرالبصرة

خالده سعيدخالد خليل عليالبصرة



هديه عبدالحسيناحكد حميد جبارالبصرة

جميله جونيحسن جابر موازيالبصرة

بسنه رسولعلي عبد عبودالبصرة

بدريه خلفميثم صباح عبدالزهرهالبصرة

سعديه راضيعماد جبار شنونالبصرة

صدمه حمودعبدعلي مطر سلمانالبصرة

نافله جارحرسن ميذاب سعيدالبصرة

كاظميه جبرحيدر جبار حمدانالبصرة

كاظميه عباسمصطفى يونس عباسالبصرة

انيسه شاللمحمد صالح كحيطالبصرة

ليلى راشدسعد خليل حسينالبصرة

هديه لفتهوليد كاظم عباسالبصرة

حنونه عبدالواحدفيصل نعمه فيصلالبصرة

فضيله داودجميل عبدهلل محمودالبصرة

الحجيه ناصرعقيل كاظم حسينالبصرة

فضيله كاصداحمد ستار حافظالبصرة

ساجده هيدجانمحمد محمود سلمانالبصرة

سعده رحيمههادي لطيف مفتنالبصرة

سنيه حليممحمد حافظ جميلالبصرة

زهره شعبانمحمود مهدي فاضلالبصرة

وجيهه صدامعلي جبار عبدالرضاالبصرة

غازيه فيصلحسين عبدالقادر هاشمالبصرة

جواهر محمودعالء صالح محمدالبصرة

عليوه عنادحطاب صدام زايرعليالبصرة

زينب عبدحيدر صباح عبدالرزاقالبصرة

سليمه فارسحسين علي اسماعيلالبصرة

هاشميه شليوطعبدالرزاق سلمان سلطانالبصرة

كفايه ديريعلي حسين خشابالبصرة

صبريه فالحمازن اسماعيل شمخيالبصرة

نهضه حسينانور رائد عبدالواحدالبصرة

امل راضيعالء عبدالحسين عبدهللاالبصرة



مديحه فاضلفاضل حسين عليالبصرة

بدريه رحمهحيدر حسن هاشمالبصرة

بدريه حسنحارب محمد فالحالبصرة

كريمه قاسمطارق خالد محمدالبصرة

مفتيه كاملماجد حميد ناصرالبصرة

نوال عبدعليطاهر سالم شاكرالبصرة

حنان خويلهسامي غازي فيصلالبصرة

شكريه احمدرعد عبدهللا غاليالبصرة

صافيه ديوانفالح كاطع عبدالرزاقالبصرة

هديه طالبمشتاق شنف خلفالبصرة

علوه كاظمبالل فيصل عرزالالبصرة

وحيده لطيفياس خضير عباسالبصرة

وسيله عاشورمصطفى الزم دريولالبصرة

وبريه لفتهعلي عامر موزانالبصرة

نوميه عباديمحمد عبادي صالحالبصرة

جميله عباسباسم وهيب داودالبصرة

سميره سفاحفائز علي عبدالبصرة

بدريه صالحاحمد راضي شاهدالبصرة

رضويه حسينعلي مناحي حزامالبصرة

سهام غضبانحسين محمود عبدالحسنالبصرة

هيفاء جاسمحسين علي حسينالبصرة

حمديه فرحانمحمد خماس سفاحالبصرة

انتصار جودهحيدر عبدالرضا فاضلالبصرة

عواطف مهديحيدر موسى شياعالبصرة

زهره حريجهجبار عبود مكطوفالبصرة

غاليه جبيرمحمد عبد جابرالبصرة

ميمونه جعفرعلي مكي جاسمالبصرة

عراقيه ابراهيمعدي فاخر نعيمهالبصرة

غيده مولىحسين داود سالمالبصرة

كريمه عجيلحسين عبدالجبار خنجرالبصرة

سليمه حبيبسعد عبدهللا فرجالبصرة



سليمه جيادحسنين ابراهيم محمدالبصرة

نضال جوادحسين صبيح كشيشالبصرة

كوثر حسنضياء كامل محمدالبصرة

زهره جبيرعلي عزيز تركيالبصرة

علكايه عبدالنبيعزيز حميد شبوطالبصرة

جاسميه يوسفمنير خلف صالحالبصرة

عجبيه بدرشهداء شاكر فالحالبصرة

نجاه حسينماجد عبداالمير يعقوبالبصرة

شكريه عبدهللامحمد راضي عبدالصمدالبصرة

ليلى ناصرمؤيد نعمان يوسفالبصرة

فرحه محيعادل عبدهللا محسنالبصرة

كريمه عبودمحمود نوري محمودالبصرة

غنيمه عبدالجليلعبدعلي ظاهر حبيبالبصرة

ابتسام هاشماحمد عيسى عبدالرضاالبصرة

صبريه حسنعبدالغني خلف محمدالبصرة

سنيه فبصلعبدالدايم حبيب معتوقالبصرة

بدريه سبتيعامر فالح زاملالبصرة

بشرى بدرمهند خيون عبودالبصرة

ليلى جاسمحسن خماط معيوفالبصرة

صفيه عليعبدالنبي عبدالرسول عبدالنبيالبصرة

بشرى ابراهيمسجاد سالم جاسمالبصرة

جاسميه محمدنبيل حميد فالحالبصرة

صبريه محمدخديجه جعفر عليالبصرة

كريمه عبدالحسنمصطفى سعد جريالبصرة

كنه دعبولمصطفى رمضان صالحالبصرة

ساهره حميدعالء كريم جعفرالبصرة

وحيده سلمانصادق ذياب عبدالبصرة

عليه عبودعبدالكاظم ابراهيم حيالالبصرة

حسيبه شاهينمحمد مجيد شذرالبصرة

صفيه جاسبشهيد عبداالمير خضيرالبصرة

فاطمه عليصالح عبدالمهدي صالحالبصرة



سميعه عبدالطيفهاني صباح مفتنالبصرة

مليحه عبدالزهرهسجاد طالب عبدالحسنالبصرة

زهره حبيبعماد شاكر جوادالبصرة

كواكب غضبانحسن زيدان خلفالبصرة

صبيحه كاظمدنيا سلمان محسنالبصرة

بهيه حسينعاطف كاظم جاسمالبصرة

نزومه جويدعبدالزهره غازي خميسالبصرة

رضاته ناصرفؤاد كاظم حسنالبصرة

سكنه حسيننزار عوده عوالالبصرة

بطاقه منشدماهر عنيصل خلفالبصرة

ملوك مهليامجد عبود عطارالبصرة

فتنه عجيلعلي حبيب وذيحالبصرة

وحيده داودابراهيم كاظم محسنالبصرة

نوريه باهضعلي هاشم سعيدالبصرة

صبيحه سالمهشام محمد فاضلالبصرة

نعيمه عيدانكاظم عبدالحسين جيادالبصرة

جنان خزعلمحمد وسام سالمالبصرة

اقبال عبدالجليلوسام علي ظاهرالبصرة

اصيله ثوينيتوفيق مالك محمودالبصرة

ايمان سعدونعون قاسم قاسمالبصرة

مديحه طالبمنتظر عبدالرزاق سلمانالبصرة

خالديه عبدعلي اسماعيل برهانالبصرة

امينه عبدالرزاقعبدالرزاق جبار احمدالبصرة

ايمان احمدعلي مسلم جميلالبصرة

قسيمه عباسعباس عبدالحسن صالحالبصرة

خيريه شالكهضياء حسين ناصرالبصرة

نصره محيسنحسين حميد حسينالبصرة

كحيليه عزيزحميد عواد غافلالبصرة

زكيه عبدالقادرشاكر عبدالوهاب يوسفالبصرة

نسيمه الزمخلف جاسم محمدالبصرة

نعيمه كاظممصطفى حسن جاسمالبصرة



سعاد عليسالم علي خيرهللاالبصرة

هديه شبرحسن محمد مالكالبصرة

ورده عويدتحسين عزيز جعفرالبصرة

امسيره عودهمحمد عبدالحسين عبدالبصرة

حميده جادراسراء حسين عليالبصرة

فخريه حميدحسين خلف ضيدانالبصرة

طليعه فالحفاضل عواد عليالبصرة

سليمه حسينمحمد شاكر صيهودالبصرة

رباب عزيزعباس علي عويدالبصرة

وحيده عبيدعيدان عباس عالويالبصرة

كاظميه جدوعوجدان هادي غضبانالبصرة

زكيه ماجدماجد عباس عجيلالبصرة

بنيه عباسثائر علي ناصرالبصرة

حصيله راضيحازم ماضي منشدالبصرة

فخريه عبودرحيم حسين جاسمالبصرة

صبيحه محمدمسلم نائل رجبالبصرة

حميمه عاشورعالء شغينب فضالهالبصرة

لميعه اسماعيلعالء صالح حمودالبصرة

لميعه لطيفوسام سامي شعبانالبصرة

وفيه غضبانمنذر ناظم هاشمالبصرة

ضحيه محيلسالم يعقوب بنيانالبصرة

عطيه عبدالصمدحامد شويش عباسالبصرة

هدى يوسفحسين رمزي عبدالحسينالبصرة

شهيده عباسباسم شهيد عبدالصاحبالبصرة

سليمه عبدالكاظماحمد كريم صابرالبصرة

جواهر نعيمجهاد عزيز محسنالبصرة

خديجه عبدالرحمنحسن صادق حسونالبصرة

عيده محمدحيدر جبار ثانيالبصرة

سلوى عبدالحميدمريم صباح عبدهللاالبصرة

هيله علوانمصر شليج حسينالبصرة

فهيمه جاسمهدى محسن حسينالبصرة



مارب ناصرحيدر مؤيد عبدالكريمالبصرة

كوثر عبدالجبارحبيب محمد شاكرالبصرة

كاظميه مطرودحميد حاتم دخيويالبصرة

نجاه محمدنايف عبدهللا نايفالبصرة

سيوان كاظمرضا اسماعيل جاسمالبصرة

كطعه وهيمتحسين فارس نعيمالبصرة

سكينه منوماجد فاضل احمدالبصرة

سليمه محمدمصطفى مزاحم كاظمالبصرة

ماجده كاظمفؤاد مسلم نصارالبصرة

ابهيه ضايفمبارك جابر فلغوصالبصرة

رباب عبدهللاصالح صالح خضيرالبصرة

زهره جابرجاسم زياره عايشالبصرة

مكيه طالبحميد مطر جابرالبصرة

رسميه كريممحمد عبدهلل عليالبصرة

فضيله حمدحسن فاضل حسينالبصرة

رحمه خماطصباح محيسن كريمالبصرة

سلوى عبدانور كاظم عبدالباقيالبصرة

سليمه شاكرعباس علي معالالبصرة

كاظميه جليلجميله سلمان عبدهللاالبصرة

سلوى حميدعباس فاضل محمدالبصرة

حزمه حسنحيدر نجم نعمانالبصرة

نعيمه عبدالرضانذيره عيسى جميانالبصرة

بهيه احمدعبدالرحيم خليل احمدالبصرة

نبعه عاشورصادق لفته ساجتالبصرة

حليمه كنيكرمحمد عبداالمير حمودالبصرة

نومه عبدعليعلي عبدالقادر خزعلالبصرة

سليمه محسنجاسم محمد كباشيالبصرة

سليمه عبدالرحمنرضا ناظم سلمانالبصرة

زهره خالدحسين باسم محمدالبصرة

صالحه سماريعبدهللا محسن ثامرالبصرة

جنسيه طاهراسعد حميد مرزوقالبصرة



سميره عبدالعزيزخالد عبدالجبار خلفالبصرة

تينه ريكانناظم علي عبدهللاالبصرة

عيده كريماحمد وهيب ابوكرمدالبصرة

حسونه جمعهحسن كفاح كريمالبصرة

نسيمه كريمقاسم كاظم حوشانالبصرة

عبده خلفحسين علي مطشرالبصرة

ليلى سعدونفالح نوري حبيبالبصرة

حمده عجبثوره مطلب كاظمالبصرة

ماجده عبدالرزاقحوراء عادل حمزهالبصرة

سكنه محمدعوده خلف مجيدالبصرة

عليه عاصيجاسم عواد خيونالبصرة

ونسه عبدالجبارعيسى محمد عليالبصرة

جاسميه كعيدثائر مطشر طاهرالبصرة

فاطمه محسنعباس سالم محمدالبصرة

كريمه محمدعلي كاظم حاجيالبصرة

نوال عليعالء وليد لفتهالبصرة

قسمه صاحباكرم كريم محمدالبصرة

ذكرى حميدعمار يوسف شبليالبصرة

ساعه صيوانعباس عبد محاربالبصرة

وحيده هاتوياسر طارش مطرالبصرة

انيسه عبدالصمدفؤاد سالم ظاهرالبصرة

فاطمه حمزهاحمد كاظم عيسىالبصرة

هناء شوليعلي بشير عويدالبصرة

حليمه عبدبهجت عبدالواحد حمزهالبصرة

صبحه عبدالنبيعبدالزهره مولى جبارالبصرة

كاظميه كريممحمد جري عبيدالبصرة

رازقيه مروحرفعت عبدالواحد جيادالبصرة

صفيه عبدالزهرهاحمد عبداالمام عطيهالبصرة

طيبه موسىمهند عمر عبدالواحدالبصرة

كوثر عبدالجبارقاسم فيصل عبدالجليلالبصرة

هاشميه قاسمستار جبار احمدالبصرة



طيبه عليعقيل يعقوب طالبالبصرة

سعديه عبدزيداحمد خلف محمدالبصرة

زهره ابراهيمعباس رفعت نعيمالبصرة

كاظميه صابرعباس بديوي فاختالبصرة

منجيه ابراهيموسام عزيز عباسالبصرة

كريمه عاصيحسام كاظم جبرالبصرة

زكيه طاهراحسان عبد سلمانالبصرة

امنه عباديحازم غانم مجيدالبصرة

عليه عمرانعدنان عبدالنبي عثمانالبصرة

كريمه عيسىاسكندر فائق كاظمالبصرة

ناكه مغامسكريم عبدالنبي حنتوشالبصرة

حمريه غضبانستار جابر جاسمالبصرة

عجيله حليمكريم مهدي مهجرالبصرة

رباب عبدهللاطه ياسين خضيرالبصرة

سنيه عبدالكريمجالل احمد عبدالكريمالبصرة

جاسميه عبدالحسنضرغام سلمان داودالبصرة

فطيم مشمولسعد محمد صالحالبصرة

نسيه كاظمعباس كريم مجيدالبصرة

رضيه محمدجواد كاظم كريمالبصرة

بدريه سلمانسعيد عياده شنيفالبصرة

جواهر شنيفعالء حسين جابرالبصرة

كريمه لعيبيعباس حسن هاونالبصرة

كريمه مهديرافت سالم كاظمالبصرة

مدره عيدانناهد حبيب صبخيالبصرة

زينب هاشمبهاء سامي عبدالزهرهالبصرة

هديه عبداالميررضا عبدالكريم لعيبيالبصرة

بدريه جبرمرتضى عبدهلل عبدالنبيالبصرة

عاشوره عبودعبدهللا نجم عبدهللاالبصرة

هاشميه صافيعدنان محمد شنينالبصرة

بدريه حسينناجح عبدالرزاق جابرالبصرة

نسيمه مجيدحميد عبدالحسين برهانالبصرة



فضيله عبدالصاحبحيدر عبداالمير عبدالصمدالبصرة

جاسميه عاشورعدي عبدالحسين سالمالبصرة

نعيمه يونسجواد كاظم شنتافالبصرة

لولوه عبدالعاليمحمود جاسم قاسمالبصرة

صبيحه خلفمحمد قاسم مختاضالبصرة

نظيمه شريفماجد جاسم محمدالبصرة

بريه سعدونحميد فرحان عبدالبصرة

حسونه كاطعمحمد خفي رسنالبصرة

محيله رشيجفاضل فازع ضهدالبصرة

خيريه محمدعالء ابراهيم عبدهللاالبصرة

ليلوه محمدحيدر ابراهيم عبداالميرالبصرة

عفاف بنيانرائد عبدالباري جابرالبصرة

كيلو باجيفالح محمد عنادالبصرة

مطريه رغيفكريم موزان نايفالبصرة

نوال عبدالكريمعلي نضال داودالبصرة

نظيفه موسىزيدان خلف مزعلالبصرة

صايه فضيلهجعفر حاشوش زويرالبصرة

مهديه وانسوالء حسين غانمالبصرة

ورده ماردرشيد جمعه حمودالبصرة

ندبار عبدالرضامهدي جبار مكيالبصرة

كفاح محمدعماد عبداالمير فخريالبصرة

فضيله خضرمحمد عبداالمير اسماعيلالبصرة

عقيله رمضانسالم عبدالكريم عبدالنبيالبصرة

خالديه خنجرعطاهللا مزبان تاليالبصرة

فضيله يازلعلي كطان عجمالبصرة

فريضه طلفاحماجد موحان عوالالبصرة

انعام جاسمحسن علي زيارهالبصرة

سليمه كاظمماجد عبدالرضا حميدالبصرة

كاظميه احمدسلمان اجويني احمدالبصرة

نجاه كاظمرعد رحيم صهيدالبصرة

بهيه سالمحسين عبدعلي عبودالبصرة



زهور نافعسعيد عدنان جبارالبصرة

شماله ضيدانناجح دحام سلمانالبصرة

لطيفه يوسفانتصار جاسم حنونالبصرة

اقبال شمخيافراح ناجي عبدالواحدالبصرة

هديه عزيزخلود جنبيل ياسرالبصرة

حميده لفتهامل كاطع عزيزالبصرة

عوزه يوسفحسن قاسم جليلالبصرة

مكيه موسىمطشر جوني عبدهللاالبصرة

هيله محيسنعلي لفته لعيوسالبصرة

حمامه عبداثير حمود سواديالبصرة

بسهن عبدهللاعماد عواد عبدالسالمالبصرة

سلوى عبدهللاحيدر علي صالحالبصرة

سلوى خلفاحمد جبار عاصيالبصرة

حسنه حميدسالم جاسم فاضلالبصرة

نرجس حسينمسلم كاظم جميلالبصرة

ورده خيرهللامعين صالح جوادالبصرة

جبره عبدجعفر مرزوك لفتهالبصرة

بدريه حاويفليح حسن خشانالبصرة

ربيعه اسماعيلمصطفى رعد احمدالبصرة

خيريه عبداللطيفيحيى محمد يحيىالبصرة

وحيده حاتممحمد فياض حاتمالبصرة

صبريه عبدرياض نعمه عجيلالبصرة

سلوى عليسامر جالل جارهللاالبصرة

رسميه جاسمعباس سلطان جابرالبصرة

طوعه جابراحمد عباس عبدالبصرة

مهديه حسنعبدالمنعم صادق فاضلالبصرة

نوريه فيصلسعد غانم صنكورالبصرة

سهام عبدالعزيززكريا نجاح صباحالبصرة

غنيمه نعمهطه صالح نعمهالبصرة

كامله خلفمحمد خالد نعمهالبصرة

زهور عبدالخضرمصطفى عبدالشهيد يعقوبالبصرة



فاطمه حسينبدر يوسف عبدالبصرة

برنو نافععادل داخل لفتهالبصرة

وحيده رميحيدر سمير حاتمالبصرة

بطاقه عودهغني حيال شياعالبصرة

هيبه سالمرائد حنون جاسمالبصرة

حمديه شهابباسم محمد جاسبالبصرة

عطيه حسينمجيد سامي حبيبالبصرة

ربيعه سالمعباس زيدان طارقالبصرة

حليمه نعيمعمار حميد غاليالبصرة

سعديه رزيجفائق سلمان عبدالواحدالبصرة

زهره سهيلزكي عبد فيروزالبصرة

سميره سلمانزهير جبير عبدهللاالبصرة

شريفه عيسىطه سنجون كشيشالبصرة

سعاد ناصرميثم جاسم محمدالبصرة

ثريا محمدحسين غازي احمدالبصرة

حياه عوضعلي عبدالزهره بخيتالبصرة

صديقه حنوناحمد صالح مهودرالبصرة

ليلى رحيمعباس جابر حسنالبصرة

قمريه جوادحيدر شريف طالبالبصرة

كريمه خير هللاحسن سعد رحيمالبصرة

نضال جاسمعلي شاكر وارشالبصرة

جماله عبودحمزه عبدالكريم راضيالبصرة

دالل عبدالعاليهشام حاكم جابرالبصرة

ناديه حكمتعلي باسم عبدالجليلالبصرة

خديجه سهمستار جابر عودهالبصرة

فاطمه جباراحمد شكير جلودالبصرة

كاظميه راضيعباس عبدالحسن خميسالبصرة

نظيمه عبدالحسينبهاء عبد عبدالرضاالبصرة

نبيله صندلعادل ميثم عدنانالبصرة

عامريه محمدجاسم محمد عبدالرضاالبصرة

عرفات عبيدعلي زهير دريولالبصرة



ظهريه لفتهحيدر نصر بارعالبصرة

علويه حسينسالم مزهر عبدهللاالبصرة

نادره شاكرعلي شاكر سعيدالبصرة

بدريه عبدهللاعلي فالح خليفهالبصرة

مكيه غانممسلم شنشل محمدالبصرة

حكم عبدفاضلفارس بلعوط ساريالبصرة

ساميه نجيبهاني مجيد حسنالبصرة

حياه طالبطاهر حميد جاسمالبصرة

سلوى ضريبهغزوان حسن شبيبالبصرة

سعاد عبدالوهابمحمد جابر محمدالبصرة

وبريه جباراحمد خفيف مطشرالبصرة

جيتايه كحاميابراهيم محبس خلفالبصرة

ابتسام فرهودامجد عوده سكبانالبصرة

حمديه سعدونبالل ناصر غضبانالبصرة

زهره نجمفوزي كاظم عبدالحسنالبصرة

جباره علوانحسين سوادي مطشرالبصرة

صبريه شناوهعواطف شريف صالحالبصرة

زاهده فاخروالء نوري فاضلالبصرة

هيفاء عبدالرزاقصالح فالح عبدالرحمنالبصرة

جمهوريه محمدلطيف عوده علوانالبصرة

فاطمه محمدحسن عبدالواحد عيسىالبصرة

فاطمه جوادمحمد وحيد مجيدالبصرة

فخريه عبدمؤيد عوده شنيدخالبصرة

هاشميه جوكانوليد عبدالعزيز سلمانالبصرة

حلوه يوسفنبعه تركي عودهالبصرة

زهره حتيتيحيى علقم عبدهللاالبصرة

خيريه عليهاشم عيسى حسانالبصرة

فوزيه سالمرعد نوري كباشيالبصرة

سعيده فهدمؤيد عباس كاظمالبصرة

ساره باقرغسان عيسى حسنالبصرة

كريمه خلفمحمد جاسم نصيفالبصرة



كاظميه عليعلي حسن عبداالمامالبصرة

زهره خالدباسمه ناصر سلمانالبصرة

صالحه عويدخالد يوسف عكبايهالبصرة

صينيه بردىوليد قاسم جبارالبصرة

فوزيه سعودمظفر زكي عبدهللاالبصرة

رجينه عطيهسلمان شمر جيادالبصرة

عاشوره جبارايمن هاني زيارهالبصرة

حديده سعيدستار جبار رحيمهالبصرة

حلوه قنديلخضير شاكر حنونالبصرة

سهيله كاظماحمد شفيق حسينالبصرة

حسنه محمدجبار ابوالريش محيسنالبصرة

خديجه عويصاحمد ابراهيم ثكبالبصرة

مطره محيسنموحان غويض ذبيحالبصرة

رهيفه مناتيجبر خليفه محسنالبصرة

هيله مهديحيدر جمال عبدالزهرهالبصرة

عجيله عبيداحمد توفيق عاشورالبصرة

هيله جودهعدنان نجم عبدهللاالبصرة

عظيمه سالمجواد كاظم شفجالبصرة

رسميه عبدالحسنعباس عبد خلفالبصرة

سعديه زورهحيدر عيسى جالبالبصرة

جماله حميدعلي حسين راضيالبصرة

سهام سلماناحمد عالوي كطاميالبصرة

صبيحه مهديعلي خالد جمعهالبصرة

حمديه عبدالحسينعلي احمد اسحاقالبصرة

حسنه الزمعبدالرحمن مالك شحرورالبصرة

غنيه سلطاناحمد سامي كاظمالبصرة

ردافه حمودسعد عبدالزهره علوانالبصرة

ناهده حسينغزوان يوسف شبليالبصرة

تركيه عبدالحسنسالم جبار خزامالبصرة

زهيه محمدمراد عطيه عودهالبصرة

كامله رسنمزهر نعيم ساهيالبصرة



رضاته لفتهوسام جرو جحيجحالبصرة

كريمه قاسممثنى سبتي جابرالبصرة

كريمه غضبانمحمد صدام رميلالبصرة

فهيمه صفنعمار جالد عويليالبصرة

ربيحه سبتيمسلم لفته عبدالرحيمالبصرة

سميره عوجرعد جالي مطلقالبصرة

فوزيه صليبيحسام خير هللا ضجرالبصرة

بلقيس عبدالعزيزعبدالستار عبدالجبار داودالبصرة

شبريه خزعلصباح حسن عبدالسادهالبصرة

حسنه شديدرياض محمد حمدالبصرة

نعيمه كاظمالزم محمد سواديالبصرة

رازقيه هاشمحسين داود سلمانالبصرة

سفحه جيادعلي عبداالمير صبيحالبصرة

فطيم سعيداحمد حسن حمزهالبصرة

كريمه حسينعبدالزهره حيدر عيسىالبصرة

صبيحه محمدحسن رحيم نجمالبصرة

خديجه صيوانعلي فلك عبدعليالبصرة

باسمه عبدعليحسين صباح مالخالبصرة

فطيمه شايعرعد عليوي سعيدالبصرة

نعيمه جاسمحيدر عبدالجبار لفتهالبصرة

شروق سليمجعاز محمد جعازالبصرة

تغريد محمدحسن عبدالحسن عاصيالبصرة

ناديه يونسمحمود يحيى محمودالبصرة

مكيه ياسينمنذر حمود بشيرالبصرة

غنيده واديياسر فضل ناجيالبصرة

جواهر طالبشاكر محمد صدامالبصرة

هيفاء فارسعلي غافل عجميالبصرة

ماجده كريممحمد عبدالحافظ ماهودالبصرة

زهره حنوناحمد قاسم حسنالبصرة

زنوبه طاهرجليل عبدالرزاق عبودالبصرة

غنده عامرهاشم حافظ كاظمالبصرة



سلوى خيرهللامحمد طالب عبيدالبصرة

جبريه راضيمهدي كاظم ظاهرالبصرة

سليمه عبدالحسناكرم علي عبدالرضاالبصرة

كاظميه حميداكرم جميل عباسالبصرة

طلبيه مهديقيصر شهيد هاشمالبصرة

ابتسام فوزيمرتضى عبدالزهره عبدهللاالبصرة

خديجه محمدعالء علي احمدالبصرة

فوزيه مجيدمحسن حسن عليالبصرة

كريمه صافياكرم خلف عبدالكريمالبصرة

رضيه مخلفصبر سيالن عافصالبصرة

منتهى شكايهعلي راشد عباسالبصرة

مجيده برديكرار عبداالله عبدعليالبصرة

زينب فالحعلي المرتضى رياض عبدالعزيزالبصرة

عداله حامداسعد مجيد حامدالبصرة

حنونه عبدالسادهوليد رحيم جثيرالبصرة

حنونه عبدالسادهجاسم رحيم جثيرالبصرة

سلوى حميدنوري عبدالرسول عراكالبصرة

زنوبه سعدناصر حميد فهدالبصرة

فتحيه نعمهحسين عثمان ياسينالبصرة

شكريه حسينقاسم هاشم زعيزعالبصرة

حياه معنسعد فرحان جابرالبصرة

ساجده هاشموسام حرب عليالبصرة

نشميه برهانعباس علي شفيالبصرة

شماله عبودجاسم محمد ناصرالبصرة

سهيله محمدحسام عبداالله ابراهيمالبصرة

عطيه سلطانحيدر سنسول عبودالبصرة

قيسيه عجيميصادق جاسب عبدالكريمالبصرة

مجيده شاكرصفاء حسن جبارالبصرة

خيريه مهديمحمد هاشم طعمهالبصرة

مصريه حيدرعلي حسين عبدالواحدالبصرة

زهره ضيغمجهاد كاظم بجايالبصرة



فطوم فاضلجاسم هادي عبدالحليمالبصرة

حسنه نجمجواد كاظم بشارهالبصرة

ملكيه حسنمحمد قاسم محسنالبصرة

جواهر جاسمماهر توفيق سالمالبصرة

جنان حميدوسام جواد كاظمالبصرة

ساهره فيصلاركان عدنان عبدغازيالبصرة

امل محسنمحمد ميثم حسينالبصرة

فاطمه عليجاسم علي عنكرالبصرة

غنيه رشيداحمد صاحب مجباسالبصرة

شلتاغه مجيدحيدر محمد حميديالبصرة

غيده حسينمحمد بدر جعيزالبصرة

سومه مفتنقاسم عواد وردالبصرة

خديجه احمدعلى قاسم احمدالبصرة

كاظميه مايوسعبدهللا موسى عبدربهالبصرة

شكريه خنضليوسف علوش عبدالبصرة

صبيحه صالحعباس عبدالكريم رويضالبصرة

جمهوريه خماطعالء احمد يعقوبالبصرة

وحيده كاطعاحمد جاسم مانعالبصرة

جميله عبدالرضاعباس مهدي صالحالبصرة

خيريه محمدعبدالساده مطشر عبيدالبصرة

سنيه جميلمشتاق سامي عبدالحيالبصرة

سليمه قاسماكرم فارس عزيزالبصرة

مريم طالبموسى فايز عبدالصاحبالبصرة

مكيه خيرهللاعبدالرضا عبدهللا خلفالبصرة

صالحه محمدزين العابدين نعمه عليالبصرة

بشرى حميدميثم عون برهانالبصرة

سليمه لفتهحبيب سيف حميدالبصرة

كاظميه حرفشجعفر عبدالواحد عجميالبصرة

بسنه زغيرمحمد جاسم عودهالبصرة

نظيمه عودهمعتز فرحان جبارالبصرة

عاشوره محيبسمالك خالد محمدالبصرة



بريه سعدونمحمد فرحان عبدالبصرة

نداء عبدالمجيدمراد حميد حسنالبصرة

جماله عبدالحسينجعفر محسن جاسمالبصرة

حسنه محمدحيدر جعفر حسنالبصرة

بدريه ثانيحيدر مكطوف معيذبالبصرة

وسيله زمرخالد جابر لفتهالبصرة

زهيه دبوانحليمه موات حريبالبصرة

فطيم سدخانسرحان رزاق ساجتالبصرة

حسن دراغحسن جامن شويلخالبصرة

نضال هاشممحمد عادل جبرالبصرة

زهره منصوراحمد حسن محمدالبصرة

كريمه خضيرقاسم كريم صنكورالبصرة

قبيله عبدالرسولقيس سوادي جالبالبصرة

قبيله عبيدهيثم سعدون صالحالبصرة

سهام ناظمعالء ظاهر سكرالبصرة

فوزيه عبدعمار سامي مطرودالبصرة

مريم عبدجالل كاظم داودالبصرة

فضيله مناتيعلي عبود منصورالبصرة

سليمه عبدحسنين مجيد سواديالبصرة

عنيده محيسنجواد بدر عبيدالبصرة

بلده ساجتمحسن كحيط كريمالبصرة

كفايه عبدالحسينمصطفى صالح محسنالبصرة

تاجيه هاديلؤي جواد ناصرالبصرة

عزيزه محمدطاهر جبار طاهرالبصرة

زنوبه محمدوسام عواد عبدالرضاالبصرة

حياه عبدالنبيسيف فيصل يوسفالبصرة

ناهده محمدامجد عبدالكريم راضيالبصرة

ماجده كاظممصطفى قاسم محمدالبصرة

شكريه موسىعيسى غازي فيصلالبصرة

فضيله عليخيرهللا فاضل حسينالبصرة

حسن علياحمد جاسم مانعالبصرة



جماله عبدهللارعد فارس عنايهالبصرة

نضال نعيمحسين عبدالكريم اكريزالبصرة

جويده عبدهللااحمد لفته فريالبصرة

ساميه عبدالعباسحسين عبدعلي عبودالبصرة

وداد خالدعباس وليد صباحالبصرة

اليه حمودعلي رمضان سلمانالبصرة

شكريه شناناحمد فالح شنيفالبصرة

ماجده يوسفصالح ابراهيم خليلالبصرة

عليه سبتيعماد رشك جمعهالبصرة

ثريا شهابمحمد احمد سالمالبصرة

نجمه عبدهللافيصل فالح حسنالبصرة

هديه شويشحيدر عبداللطيف عبدالزهرهالبصرة

بتول يوسفكرار علي سواديالبصرة

حسنه حريبعبدهللا جاسب جاسمالبصرة

عائده جاسماحمد محمد عبدعليالبصرة

زهره مزعلعبدالعظيم الزم حبيشالبصرة

كريمه عبدالوهابكاظم ناصر كاظمالبصرة

عيده نجمعلي رهيف مشكلالبصرة

كريمه مهجرمنتظر عبدالساده عبودالبصرة

كريمه مهجرعمار عبدالساده عبودالبصرة

كريمه حسنمرتضى احمد نجمالبصرة

فخريه عليضياء زيدان معيلوالبصرة

نظيمه خيونمحمد جمعه خلفالبصرة

ماجده جابرايمن سعود فرحانالبصرة

عبيده عواداحمد عدنان صبيحالبصرة

سعاد كاظمعلي رعد حاتمالبصرة

ليلى زغيرعبدالباري عوده سوبهيالبصرة

سعيديه ليهتحسين علي شخلالبصرة

شكريه مكطوفعبداالمير علي مهديالبصرة

ورده عويدطالل نغيمش فهدالبصرة

فضيله ياسينصالح مهدي عبدالنبيالبصرة



نجاه حمزهسلمان قاسم سلمانالبصرة

هديه بالسممرتضى يعقوب عبدهللاالبصرة

كاظميه عبدهللاعلي نجيب مجيدالبصرة

ناديه عبدالخالقمحمود عبدالكريم محسنالبصرة

زعينه عنادعيسى عبدهللا بايشالبصرة

نعيمه حسينخليفه سعد حزامالبصرة

فوزيه بدرمحمد صالح مزيدالبصرة

خميده نشميخلف شمخي جبرالبصرة

بطيخه عجيميدينار عوده حمدالبصرة

سهام عبدالرضاعلي عبدالحسين جمعهالبصرة

نجاه حمزهزين العابدين صالح فليحالبصرة

هناء داوداحمد طارق فالحالبصرة

بسام رزوقيمحمد نادي عبدالنبيالبصرة

ثريه فرجعماد جميل ناهيالبصرة

ورود كاظمعبدالرحمن علي صالحالبصرة

زهره محمدعليابراهيم حسين حمدالبصرة

جيتايه رسنسرحان صالح معيديالبصرة

صديقه سالممحمد يوسف غالبالبصرة

سميره خلفعباس كاظم هاشمالبصرة

رسميه برغشعوده نجم عبيدالبصرة

رخيصه نايفزايد مطير لوافالبصرة

هدى محسنعلي محمد ابوالريشالبصرة

سليمه كاظمابراهيم محمد عبدالقادرالبصرة

وفيه مهلهلاثير جبر عويدالبصرة

عليه جبيشهحسين كاظم مالجيالبصرة

سعديه اسماعيلعلي وحيد زويدالبصرة

سميره علياحمد جواد عويدالبصرة

هاشميه عبدالسيدرزاق خضير السلطانالبصرة

رضيه صادقدريد عبدالكريم خضيرالبصرة

حفيظه عباسزامل خلف حسينالبصرة

عواط احمدمحمد فتاح حبيبالبصرة



هيله لعيبيمشتاق فالح حسينالبصرة

فطوم عبدالواحدناصر عبدالحسن خلفالبصرة

نشد ساجتمصطفى عبدالحسين كاطعالبصرة

امريكا كاظمفالح عيدي كعيدالبصرة

صبريه بدنرضا سعدون جاسمالبصرة

سعيده حطيباكرم سعدون غانمالبصرة

ليلوه قاسمعلي سريح عبودالبصرة

رباب محمدحسن رحيم هاشمالبصرة

سنيه سعيدحيدر لطيف سعدونالبصرة

بدريه حنونمحمد صبيح عبدالوهابالبصرة

سنيه فليفلمحمد نوري حسنالبصرة

بثينه جميلهاشم عباس هاشمالبصرة

هيل مهديضياء جمال عبدالزهرهالبصرة

خلود محسنمسلم سعد غاليالبصرة

سليمه اسعيدعلي فالح حسنالبصرة

فريضه حيدرعلي صدام فالحالبصرة

صبيحه رسنكاظم حسن زبونالبصرة

زكيه جعفرقاسم عبدالحسن راضيالبصرة

سميره فالحكاظم عبدالزهره مجبلالبصرة

حياه مجيدعلي باقر لعيبيالبصرة

اميره محسنوسام مزعل عريبيالبصرة

هاجر عبدالرضارياض حالوي صيهودالبصرة

صبيحه احمدعلي خليل نوريالبصرة

خيريه جاسمحسين فالح طعمهالبصرة

حنان حماديسامي كاظم طعمهالبصرة

عدويه داخلاحمد ناظم لفتهالبصرة

فطوم عودهموسى هالل فرحانالبصرة

خوله شعواطحسن صالح عزيزالبصرة

جاسميه خيرهللاسالم ناجي مباركالبصرة

كريمه مطرودعماد رتيب عبودالبصرة

هظيمه كباشيجاسم عبيد محييالبصرة



ذكرى عبدالحسينمحمد يحيى عبدالكاظمالبصرة

جاسميه فرجاحمد طرف مطلكالبصرة

علويه خضرحسين رسن خلفالبصرة

سهيله عبدعلي حسن عباسالبصرة

ابتسام عليكرار رعد فضلالبصرة

عيده فرجفيصل سعد نعيمهالبصرة

صالحه عذابعباس دفتر زايرالبصرة

حنونه عبدالسادهناصر رحيم جثيرالبصرة

باسمه عليعلي احمد مهديالبصرة

زهره عليويجاسم حسين منصورالبصرة

زهره واديصباح علي اسودالبصرة

سميره هانياحمد حسين عبدعليالبصرة

سليمه عبدالرحيمسيف عادل عباسالبصرة

سيلمه نايفغسان ناصر صالحالبصرة

بهيه شلجاحمد جاسم سماريالبصرة

مصريه عبدالصاحبحيدر عبدالخالق حاتمالبصرة

سندس عبدالجليلخنساء لؤي كاملالبصرة

فضيله عليمهند ستار جبارالبصرة

امينه حامدعارف موسى ناصرالبصرة

قاسميه مهاويخوله حبيب نجمالبصرة

مكيه رومياحمد عبدالواحد فرجالبصرة

حياه احمدصالح مهدي طهالبصرة

شكريه راضيلؤي عباس حسنالبصرة

زهره عيسىبدر حمود احمدالبصرة

نجيمه محمدجهاد كريم اجليبالبصرة

سنيه عباسساجد علي مطرودالبصرة

سليمه عبودباسل عبداالمام داودالبصرة

صبيحه احمدخالد حسن عبدالرضاالبصرة

بدريه عبدالرضاميثم عبدالقادر عبدالرزاقالبصرة

صبريه محسناسعد جواد فيصلالبصرة

ربيعه كاظماحمد عبدالحسن احمدالبصرة



عليه اسماعيلانور جاسم محمدالبصرة

وداد عبدالرحمنمحمد عادل حسنالبصرة

بلده مهديمثنى يعقوب يوسفالبصرة

رسميه ديواناحمد عبدالكريم عباسالبصرة

قنديل سكراحمد عبدالرحمن ناصرالبصرة

سعديه حنضلقاسم عبدالرسول مضرالبصرة

رباب عبدالرزاقحيدر عبدالجليل ضمدالبصرة

بشرى حسينطارق نجم الزمالبصرة

زكيه حمودماجد ناظم شاهيالبصرة

كاظميه جوادحسن عبدالخالق عبدالواحدالبصرة

نوال عبدالرزاقعبدهلل صالح محمدالبصرة

شليله حوباطحمده شبيب نوارالبصرة

صبريه اعذيفهديه مردان فياضالبصرة

احالم ابراهيمقاسم ياسين طهالبصرة

فوزيه عاصيعدي سويد حسنالبصرة

بهيه احمدضياء محسن سالمالبصرة

خديجه يوسفصباح عبد عبدهللاالبصرة

امينه عبدالرزاقحسين جبار احمدالبصرة

نجاه ايوبسالم نصار سالمالبصرة

شنينه عباسميحانه علي حسينالبصرة

شوغه زبونخليل وهيب جثيرالبصرة

فرحه داحلجمال علي جويتالبصرة

لطيفه فالحقاسم عبدالحميد زهراوالبصرة

ايمان خنجروالء علي مهديالبصرة

سليمه احمدمحمد يوسف سحابالبصرة

نهاد قاسمكرار عادل احمدالبصرة

حبيبه يعقوبحميد مالك ياسينالبصرة

سليمه جودهاسعد جميل عزيزالبصرة

هاشميه عبودعباس فاضل رحمهالبصرة

ايمان جاسماحمد رائد قاسمالبصرة

فخريه سلمانمهدي قاسم محمدالبصرة



امنه حسينحازم محمد عبدالمطلبالبصرة

سكنه حميدكرار علي كطافهالبصرة

بطاقه جابرعمار معارض عبدالواحدالبصرة

سنيه الزمجواد رعد عليالبصرة

عواطف سلمانخنساء يعقوب يوسفالبصرة

كريمه فاضلاحمد صادق جاسبالبصرة

بسعاد حسنعبدالكريم نصرهلل كاطعالبصرة

صبيحه عبدالسيدحيدر عبدهللا عبدالنبيالبصرة

كريمه راضيسميره جباره جوادالبصرة

اميره ابراهيمفاطمه محمدرضا جاسمالبصرة

حريه حسانكامل كاظم لفتهالبصرة

جبره دشالجابر عبدالساده مكيوشالبصرة

نديمه محيسنسالم صباح خنصرالبصرة

خالديه عبدعليعلي قنبل سعيدالبصرة

هاشميه جاسمعباس صادق رضاالبصرة

رداعه مطركامل صدام عليالبصرة

نبيهه غانمظاهر كاظم حسونالبصرة

ياسه خضيرحازم قاسم مجيدالبصرة

افراح جميلاحمد زكي عبدالسادهالبصرة

ليلوه خضيرمكي عبدالجليل مكيالبصرة

زهره بازعاحمد عباس سلمانالبصرة

كريمه خالدعالء محسن سلمانالبصرة

قسيمه جوادموسى محي رضيوالبصرة

مديحه محمدلبيب خليل ابراهيمالبصرة

سويه عبدمسلم حاتم ضايفالبصرة

ربيعه ناصرسيف سلمان عبدالرزاقالبصرة

ورده كاظمناظم شريف عبدالبصرة

ملكيه لفتهعذراء عبدالرضا عيسىالبصرة

بدريه مناحيعدنان عبدالكريم عبدالدايمالبصرة

سليمه سلمانحازم عبدالوهاب حنونالبصرة

فهيمه عصفورمهدي صالح دريولالبصرة



رقيه داودعبدالصاحب عبود عيسىالبصرة

قبيله سوادياكرم حسن صابرالبصرة

رغد اسودحسين محمد راضيالبصرة

صبريه عليهاشم عبدالحسن عباسالبصرة

هديه جاسمحسن سلمان حسنالبصرة

هديه جاسمجمعه سلمان حسنالبصرة

عليه عبدصالح حسن عبدالبصرة

صبيحه محمدبدر لفته حريجهالبصرة

هنيه محمدمهدي صباح راشدالبصرة

صبريه فالحعبدالرحمن داود سالمالبصرة

صبريه تايهمطر عذاب جادرالبصرة

جميله صادقاحمد محمدصالح حسنالبصرة

سليمه عبدالمنعمحسن حنش كاظمالبصرة

خميسه عبودفاضل علوان صبيحالبصرة

كاظميه غازيسكينه جعفر صادقالبصرة

ساجده عبداحمد سعد سلمانالبصرة

سليمه حضيرقيس صبري محسنالبصرة

لطيفه عبدالجبارصدام حسون سلمانالبصرة

فضيله عبدالواحددعاء صباح عباسالبصرة

فضيله جمعهباسم عبدالنبي محيسنالبصرة

كاظميه حلومجيد بري حاذورالبصرة

احالم زيارهعلي نوري صباحالبصرة

ساميه كريماحمد حسن مهديالبصرة

صبريه يعقوبخالد عبدالجبار عبدالعزيزالبصرة

بدريه عبدالحسينمجيد جاسم حسنالبصرة

فخريه جابررحيم قاسم خلفالبصرة

سكن مجبلباسم شويخ حمدانالبصرة

نصره جوادعبداالمير فالح معتوقالبصرة

عليه بلحرازهر موحان عبدعليالبصرة

نجاح صالحمحمد شهيب حمدالبصرة

جليله عبدالعالينجم عبدهللا طالبالبصرة



نضال خالداحمد عبدالمعبود سعدونالبصرة

جميله حسناحمد سدخان مولىالبصرة

ليلى صالحعباس فاضل صالحالبصرة

فائزه حسنقاسم اسعد حسينالبصرة

سليمه جاسمعمار فوزي كاظمالبصرة

ربيعه داويكرار عبدالزهره داويالبصرة

رجوه ودحممحمد جلوب العيبيالبصرة

كريمه عاتيطاهر شاكر ناصرالبصرة

سنيه حسينوسام جاسم كاظمالبصرة

فطيم منخيمحمد سلمان جريالبصرة

صبريه حسينشروق شاكر عمرالبصرة

صالحه فالحصدام حسين عوادالبصرة

سكنه عليجبار سلمان عيسىالبصرة

هاشميه صالحمحمد صالح محمدالبصرة

حياه مالكعباس عزيز عبودالبصرة

فضيله جبارحسين خليل عبدالزهرهالبصرة

نصريه عباسريسان صبيح خلفالبصرة

حسنه مايعاحمد مكي عودهالبصرة

ايمان جاسمخضر عباس ابراهيمالبصرة

فطوم حاويجاسم كاظم جاسمالبصرة

جسم فهدجبار رحمه جبرالبصرة

زهره عيسىراضي عبدالحسين عليويالبصرة

صابونه وهيبصالح منصور كريمالبصرة

عائده عيدانمحمد سامي عبيدالبصرة

امينه حريفششهيد تركي هدموكالبصرة

زكيه مهديفارس حسين مرزوقالبصرة

فهيمه ناصرغانم خضير جريالبصرة

عربيه عبيدمشتاق وحيد كحيطالبصرة

رايهن كحيوشوسام عبدهللا حمدالبصرة

نظيمه محمدقاسم فلحي حسينالبصرة

سلوى محيسنعماد قاسم رمضانالبصرة



دلفيه مذكورريكان ليبص ساجتالبصرة

عزيزه مزيدامجد منصور خضيرالبصرة

حربيه محسنرضا سعيد عورالبصرة

سعاد جبارعدنان هاشم الزمالبصرة

شميته شهيبعبدهللا جحيل رصيصالبصرة

نضال عطيهزينالعابدين عدنان طهالبصرة

نوريه حسنكاظم هادي ماهودالبصرة

عيده نعيمهادي شاكر محسنالبصرة

معاني شريفبالل مطر كريمالبصرة

مهديه صالحرائد ثجيل حسينالبصرة

حبوبه علكمحمود سعدون زيارهالبصرة

عدويه جاسبوليد ابراهيم محبسالبصرة

قسمه مشرفسيف فيصل عبدالوهابالبصرة

شكريه مولىجاسم قاسم مولىالبصرة

عقيله كاظمنائل عبدالكريم وداعهالبصرة

مصيعه خلفعلي ساري عبدعليالبصرة

نشعه مفتاحالهام طاهر عبودالبصرة

سعاد الزماياد وليد خالدالبصرة

مريم جابرمنذر علي لفتهالبصرة

وحيده خفيتحسين كريم سحيبالبصرة

سهيله بدرصكر عدنان عبدالواحدالبصرة

كاظميه زبونجواد كاظم خلفالبصرة

سليمه محمدعدنان سهم فرجالبصرة

مكيه اسماعيلطالب مزبان حسينالبصرة

فيهن فرحانابراهيم عبود ياسينالبصرة

ليلى ناصرمحسن علي هاللالبصرة

ناديه خالدعلي اسعد نجمالبصرة

فوزيه كنتيشاكر حمود عيسىالبصرة

شكريه كاظمايمن عدنان سالمالبصرة

زهره عبودعبدالرضا مطر احمدالبصرة

رضيه محمدقاسم حسن عليالبصرة



بسهن دعيرجواد كاظم جاسمالبصرة

ورده مجيدميثاق كاظم حالويالبصرة

سميره كاظمقيصر حسن كحيطالبصرة

خوله عبوداحمد شاكر زبونالبصرة

خيريه حميدناجي فالح محمدالبصرة

خوله صادقعلي الزم عزهالبصرة

خيريه محمدصباح نعيمه عبدالواحدالبصرة

جاسميه طاهراياد جمعه هليلالبصرة

نضال علياحمد سمير عبدالرضاالبصرة

سليمه حسناحمد عبدالنبي واديالبصرة

هاشميه عوفيعليه عبدعون حسونالبصرة

عليه جابرابراهيم عبدالصاحب سالمالبصرة

سكنه حسبخضير موسى نجفالبصرة

ليلى ثجيلعلي طالب عبدهللاالبصرة

فاطمه محسنعلي قابل يونسالبصرة

رزيكه كريممكي راضي مهجرالبصرة

بدريه جبارحسن محسن زايرالبصرة

بدريه حسنجعفر سلمان سبهانالبصرة

نثر شرهانمحسن عوده الفيالبصرة

حمديه سالمعباس سعود عزيزالبصرة

فكتوريا عريبيابتهال اقبال ساجتالبصرة

فطيم خيونخالد كاظم عاصيالبصرة

انتصار رزاقاحمد اكرم حسينالبصرة

امينه عبدالجليلعقيل عبدالوهاب جبارالبصرة

سليمه منصورعدنان حسين عليالبصرة

هناء صبيحمروه جاسم محمدالبصرة

نعناعه حمودابو طالب هاني محمدالبصرة

ثمينه وهيبحسن رياض كريمالبصرة

رازقيه خضيرقاسم عبدالوهاب غضبانالبصرة

سميعه محمودفاضل قاسم رجبالبصرة

نبان جاسمحوراء فوزي قاسمالبصرة



نعيمه حسنعون عوده نجمالبصرة

زكيه عبدهللاحبيب عبداالمام جوادالبصرة

نجاه جاسبعمار حلو صاحبالبصرة

ثجيله كاظماحمد مطشر ناصرالبصرة

كميه عبدقاسم رشاك داودالبصرة

نوريه داودستار فاضل غضبانالبصرة

نجيه فاخرباسم نعيم هاشمالبصرة

مكيه عبيدهاشم محمد رمضانالبصرة

رجينه احمدواثق زعيبل عيالالبصرة

زهره نهرناجي علوان عبدالجليلالبصرة

نظيمه جاسمعبدالحسين بشير هاشمالبصرة

خديجه هزاعجاسم محمد طاهرالبصرة

اصيله ثوينيفيصل مالك محمودالبصرة

سالوفه خلفعادل صدام خريبطالبصرة

ابتسام نعمهحسين نجم عبدالزهرهالبصرة

جاسميه نعيتيعقيل جتب بلصالبصرة

رسميه عبيدجابر خضير شخيرالبصرة

كافيه عبدالعاليفائز مشاري سعدونالبصرة

مناهل رحيمسجاد غازي حسنالبصرة

فاطمه كاظمسلوى داخل مهديالبصرة

جاريه محمدمسلم جاسب عليالبصرة

نديمه كاظممصطفى حسن عبدالسادهالبصرة

سليمه عليحسن علي سبهانالبصرة

سلوئ عبدالعزيزرحيم عثمان عبدالكريمالبصرة

زهره نصارمظفر شاكر جميلالبصرة

نزيهه كشيشحسين حويل جابرالبصرة

ضراهن عليصدام حميد رمضانالبصرة

سكنه حاجمميثاق عطيه خلفالبصرة

سكينه مناتيعبداالمير حسين كنشالبصرة

زمزم مطرودخالد ابراهيم طهالبصرة

انيسه شاللعلي صالح كحيطالبصرة



بيده مكطوفعلي عويد عليالبصرة

رجاء عبدالسادهعلي كاظم عبدالجليلالبصرة

كاظميه فتينحيدر محمد حسينالبصرة

حالهن ناصرقاسم محيسن محمدالبصرة

تركيه لعيبيجعفر عاصي كاظمالبصرة

كاظميه شريجيضياء زياره عبدالبصرة

كريمه عبدهللاامجد محمد عبدالخالقالبصرة

حسنه كطاميجبار حسن خليفهالبصرة

سعديه شويشعباس فاضل سكرالبصرة

حسنه كطاميعباس حسن خليفهالبصرة

فخريه جاسمعبدالكريم نجم عبودالبصرة

كوتيه جوادجبار صدام زبينالبصرة

داخله عزيزعزيز ابراهيم كباشيالبصرة

سعديه حاتمعلي جبار سلمانالبصرة

خديجه عبدهللامرتضى عبدالشهيد نجمالبصرة

وبريه ملوحهادي جواد شديدالبصرة

ناديه محمدغازي فيصل غازيالبصرة

ليلى عبدالرسولهاني عواد صبيحالبصرة

قبيله حسنمشتاق جميل طالبالبصرة

حسنه محمدكامل يحيى عباسالبصرة

هيفاء ضمدعباس احسان شاكرالبصرة

كاظميه محمدطارق طاهر عبدهللاالبصرة

اقبال مرزوقمصطفى عباس مهديالبصرة

مطيره حسينحسن زياره مريوالبصرة

امينه ابراهيمجبار فاضل عباسالبصرة

ناجحه شعالنمحمد علي نظيرالبصرة

حميده غيالناحمد حسبن سلمانالبصرة

بدريه دهشجاسم محمد دهشالبصرة

كفاح حسينمحمد عادل جابرالبصرة

ليلوه عبيدامير عبدالوهاب عبدالرزاقالبصرة

ورده عبدالهادياباذر عبدالعظيم ناجيالبصرة



خلود هاشمعلي خلف كاظمالبصرة

جميله عوفيعلي صالح غضبانالبصرة

كاظميه مخلصحامد جمعه صيوانالبصرة

رضيه عبودجواد كاظم هاشمالبصرة

عطيه مرزوكجاسم دعيم عبدالنبيالبصرة

حتروفه محسنرعد كاظم لعيبيالبصرة

عقيله عبدالحسينعباس باسم جابرالبصرة

سليمه حسينمحسن حسين حبيبالبصرة

فاطمه هاشمفرج صباح فرجالبصرة

فرهوده خويلدثائر كريم حاجمالبصرة

شكريه عبدعليعلي قاسم جاسمالبصرة

غيده حمودامجد صبيح عبدالبصرة

صبيحه عبدالجباراحمد سامي محسنالبصرة

كاظميه محسنعلي جبار كاصدالبصرة

بلقيس احمدعلي توفيق رجبالبصرة

مديحه نايفتحسين علي احمدالبصرة

زكيه جبارهباسم محمد عطبالبصرة

نجاه عبدالجليلعلي احمد خليلالبصرة

شبيدي حسنناظم كاظم حسنالبصرة

ايمان غازيكاظم رعد هاشمالبصرة

سندس عبدالعباسعلي فاضل عزيزالبصرة

كامله سالمعماد صدام عبدالحسنالبصرة

باسمه حردانعمار يسر خزعلالبصرة

لوعه علوشكنعان كاظم جريالبصرة

سليمه شناوهقاسم علي انتيشونالبصرة

غنيه اسماعيلضمياء حسين صكرالبصرة

خيريه عبدهللامحمد عبدالجليل خليفهالبصرة

حميده مطرفرج كاظم حسينالبصرة

سليمه محمدفؤاد سالم عبدعليالبصرة

خالديه حسونموسى حسن لفتهالبصرة

سعاد صالحفراس علي منصورالبصرة



كريمه خماسحسين علي عبدالزهرهالبصرة

شيخه خلفعبدالجبار خلف بانيالبصرة

وهبيه طاهرحسن عبدالزهره عزيزالبصرة

هدى عريبياكرم فوزي جوادالبصرة

نجله عبدالرؤوفمحمد هاشم عبيدالبصرة

حميده عباسصباح موسى ناهيالبصرة

نضال جاسمحيدر ضمد مكيالبصرة

جميله جبروسام لعيبي صبرالبصرة

صبيحه راضيامجد ناصر سعدونالبصرة

كريمه كاظمكرار نزار حميدالبصرة

منتهى بشيرميثم كريم سلمانالبصرة

منى محمدمرتضى ناجي حمزهالبصرة

ذكرى عبدالحسنمحمد جمعه عباسالبصرة

خديجه عبدهللاحسن فاخر عدنانالبصرة

سالمه عبدنجم عبدهللا سرحانالبصرة

حوري لفتهحسين مكلف حافظالبصرة

زهره لفتهحسام جاسم محمدالبصرة

حسنه عاشورخالد فرج مسلمالبصرة

زهره ضربوطمحمد فرج خلفالبصرة

شغيته هاديعبدالرضا رشك بشيرالبصرة

سندس محسنايهاب صادق جعفرالبصرة

سليمه عبيدمحسن فالح مزيدالبصرة

فوزيه عيسىمحمد خلف جاسمالبصرة

مكيه جبرفاضل خضير حسنالبصرة

باسمه عاصينوح كاظم سعيدالبصرة

كوثر عبدالواحدايمن باسم كحيوشالبصرة

فاطمه محسنحسين علي كريمالبصرة

نوشه زرزورميثم صباح عبدالزهرهالبصرة

ايمان زيارهمحمد جواد عبدالكاظمالبصرة

صالحه طاهرنافع جواد عبداالمامالبصرة

وبريه كشيشحسين علي ضايفالبصرة



حنان ياسينهدى عبداللطيف ايوبالبصرة

مريم عباديمحمود مصطفى منصورالبصرة

سميره عبدالسادهحسنين خضير عباسالبصرة

خديجه عبدالباقيمشتاق عبدالمطلب باشخالبصرة

فاطمه طهعبدهللا عبدالرحيم مطرودالبصرة

زهره فالححسن سهيل مزيدالبصرة

صبريه حسينعلي ماضي شهيبالبصرة

نجيه شنتهصادق عريض عليالبصرة

ساجده عليحيدر عبداالمير عيسىالبصرة

سهام جباركاظم وارد حاشوشالبصرة

اميره فاضلعاطف حاتم عبدهللاالبصرة

فضه ثامرمحمود ياسر سماريالبصرة

صبريه عزيزحسين طاوي عطيهالبصرة

حمديه عبدالصاحبوسام سلمان مشكلالبصرة

جميله كاظمطالب يوسف حسونالبصرة

ليلى سواديعلي شاكر عدايالبصرة

حمده خلفمحمد فيصل مسعودالبصرة

حمديه حنونخلف كاظم خلفالبصرة

سعده موسىيوسف ناصر يعقوبالبصرة

نوريه فصيلعبدهللا غانم صنكورالبصرة

نوريه حسينهاشم حميد حسنالبصرة

نجاه حربرسول كاظم محمدالبصرة

صبيحه فاضلعبدالرضا عبدالحسين عليالبصرة

كريمه معتوكناجي خيرهللا مجيدالبصرة

حميده حاتمهاشم عبدهللا باش اغاالبصرة

قيسيه عبدالسادهنصر رحيم زغيرالبصرة

عيده ناصركاظم جبار خضيرالبصرة

صبيحه عليحسين شياع سلمانالبصرة

موزه جبارعبدالحسين عبد حسنالبصرة

ثناء رحيمسرمد مهدي عبدالبصرة

بدهن هاشمراضي حنون جودهالبصرة



سعيده جاسمعبدهللا محمد خلفالبصرة

مدلوله خلفمحمد نزال ابوالهيلالبصرة

كاظميه قاسموليد جاسم محمدالبصرة

بريه كاظماحمد عدنان جبرالبصرة

يسرى حسينهاني نجم عبيدالبصرة

ساعه فياضاحمد عبد محيبسالبصرة

كتبه كاظمعالء ساجت غديرالبصرة

سكنه محمدجعفر لطيف محيسنالبصرة

فتنه شريفعلي لفته فيصلالبصرة

سناء عبودحسن عارف ناصحالبصرة

شكريه مركبزياد طارق صالحالبصرة

كريمه شيالعقيل خلف عبودالبصرة

سكنه عبودصالح مهدي مرزوقالبصرة

فاطمه شياعجميل عباس لفحالبصرة

بدهن عبدالرضااحمد خامس مطشرالبصرة

هديه بريجميل خلف علوانالبصرة

سميره عاصيحسين علي منشدالبصرة

فوزيه جاسمازهار راضي عبدالبصرة

ليلى موحانسجاد جاسب ثجيلالبصرة

كاظميه واديمالك عبد سلمانالبصرة

ابتسام محمدحميد مجيد نعمهالبصرة

نهاد عبدالكريمعلي حسن عليالبصرة

طليعه سعدونعلي نعمه عليالبصرة

فهيمه ناصراحمد عبدالحسين سهرالبصرة

سهام مكياحمد احمد صالحالبصرة

بدريه محمدرحيم شخير زفرالبصرة

وحيده موسىمناف احمد عبدالسيدالبصرة

امينه جابرمحمد خيري دينارالبصرة

سليمه حميدرياض وهمان محمدالبصرة

زهره عوضعبدالعظيم والي عامرالبصرة

بدله جبراحمد جاسم عباسالبصرة



كفايه سلمانعلي رعد جنديلالبصرة

نميره شاكرصفاء حسن خلفالبصرة

ماجده عبدالزهرهمحمد طالب مذكورالبصرة

ساعه حمدعلي عبدالحسين عبيدالبصرة

حمديه حسينعلي عبدالحميد عبدالمجيدالبصرة

رجيبه صيوانعبدهللا عبدالواحد ديوانالبصرة

كلثوم كريممصطفى سالم كريمالبصرة

مسمايه جابرسامي جودان طاهرالبصرة

فاطمه عاصيعباس طارش جبرالبصرة

هناء عبدالواحدسامي محمد نعمهالبصرة

سليمه جمعهمحمد فيصل كريمالبصرة

سكنه عباسسيف مردان محسنالبصرة

كاظميه مشتاحمد عماد موسىالبصرة

فوزيه شاميعمار عبدهللا خضيرالبصرة

شكريه عطوانسجاد عبيد عبدهللاالبصرة

حوه حسينرحيم صدام شخنابالبصرة

هيام مظلومتحسين فرحان جلوبالبصرة

سعاد عباسعلي طالب عبداالميرالبصرة

حمله عبدعليناهي طاهر عاشورالبصرة

عليه حميداحمد شهاب احمدالبصرة

زهره سلمانعبدالحسين عبيد حمودالبصرة

زهره حسنسعد مالك خلفالبصرة

نوال حيدرطاهر رمضان خلفالبصرة

رباب عليعالء عبدهللا مشحوتالبصرة

انتظار لفتهسعد لفته جاسمالبصرة

بدريه نايفعلي زايد محسنالبصرة

ملكيه غانممنتظر جمعه منصورالبصرة

مناهل زهراوارشد حسين صغيرالبصرة

نصيحه طعمهحسين عبدالغني ناظمالبصرة

دله الفيفيصل ضاحي شهيبالبصرة

باسمه كاظممناف هارون راشدالبصرة



نونه عجيلعباس صبيح صبرالبصرة

بهره عبدالحسينكرار غازي مرزوقالبصرة

سكنه جابريوسف حبيب حميدالبصرة

بدريه قاسماسعد حميد عبدالبصرة

ابتسام عبدالكاظماسامه نوري طالبالبصرة

رجيبه صيوانعقيل عبدالواحد ديوانالبصرة

خديجه عبدالحسينسالم حميد مهديالبصرة

مكيه ناصرسعد علي نعمهالبصرة

زهره موسىسالم ناظم رحيمالبصرة

حسنه لعيبيعلي بركه اسماعيلالبصرة

هيام مظلومحسين فرحان جلوبالبصرة

مليكه حسينياسر قاسم مرزوكالبصرة

رسميه خميسصباح مطشر مجيدالبصرة

نوال فليححازم عماد جاسمالبصرة

بدريه بديويعبداالمير عبدالواحد باديالبصرة

شكريه غالبعلي فارس بجايالبصرة

سعديه عودهجبار غازي جاسمالبصرة

طرفه خضيرابراهيم محسن عبدالسيدالبصرة

زهره سيدمنصور علي جاسبالبصرة

نظيمه عسكرحسين ياسين خضيرالبصرة

حكيمه يوسفحسين نعمه طالبالبصرة

سفانه ياسرحسين شمخي ناصرالبصرة

حكيمه طعمهضياء سعد كاظمالبصرة

ساعديه محمدكاظم نوفل جاسبالبصرة

كريمه محمدذوالفقار كاظم خضيرالبصرة

ثقيله الزمغازي نمر جلوبالبصرة

قربه خالطيعلي هاني ياسينالبصرة

مراتب يعقوبحسن عبداالمير مكطوفالبصرة

معاليه خنجرصادق جعفر عباسالبصرة

موحه حسينعباس عبيد عليويالبصرة

جاسميه خيرهللاسالم ناجي مباركالبصرة



صبيحه صالحنصير ضميد حمزهالبصرة

ليلى عبدالحسينحسين جواد كاظمالبصرة

زكيه غضبانجاسم يعقوب يوسفالبصرة

شكله عزيززين العابدين داخل غانمالبصرة

عجيبه عليويعلي حسين عبيدالبصرة

عفيفه خضيريعقوب يوسف خياطالبصرة

بدريه عبدحيدر حسن حمدانالبصرة

زنوبه حسينعلي هاشم كروشالبصرة

كالدس خلفسجاد سالم مردانالبصرة

سكنه عبيدحيدر فالح حسنالبصرة

وحيده جويلشرياض رحيم عليجالبصرة

جميله عليحميد جابر محمدالبصرة

سليمه علولناحمد صبيح مكطوفالبصرة

شكريه اجباريرعد داود سلمانالبصرة

طيوبه عواداثير عادل شعيبثالبصرة

بدهن عبدالرضاسرحان خامس مطشرالبصرة

صبيحه خليفلفته سمير حميدالبصرة

فخريه شيهانسعد عبد سبهانالبصرة

فاطمه محمدعليظاهر عبدالكاظم عاشورالبصرة

زينب لفتهخالد مارد غليمالبصرة

شياله صباححسن لفته ملهالبصرة

سهيله احمدمروان احمد عيسىالبصرة

حمده عبدالحسنجمعه مكصود عاتيالبصرة

كوثر حمديحسين علي حنتوشالبصرة

بدريه مزهرحسين عبدالعالي حاتمالبصرة

بشرى عبيدمحمد ابراهيم هاديالبصرة

حفظه عباسجبار خلف حسينالبصرة

نوريه عليعماد ابراهيم جابرالبصرة

جسم محمدنجم عبدعلي نعيمالبصرة

حسنه عبدالرزاقيعقوب سالم مشريالبصرة

جمعه عبدالحسينحيدر خميس عبدالرضاالبصرة



كميله محمدفارس شاكر عبدالصاحبالبصرة

وداد عبدالوهابضياء عبدالحسين احمدالبصرة

فطيم ناصرجميل عوده صبرالبصرة

كريمه احمدمحمد رحيم حمودالبصرة

ليلى كاظمكرار ابراهيم هاديالبصرة

قديعه عكربناجي سلمان بطيالبصرة

عزيزه خليففاضل عباس دخيلالبصرة

فخريه بدرجميل ابراهيم خلفالبصرة

شويله محيسنحسين خلف حسونيالبصرة

قسيمه عويدقصي علي محسنالبصرة

كافي بانيمحمود شاكر مزعلالبصرة

راهيه عبدعلي جبار عطيهالبصرة

عليه عريبيمحمد صادق كريمالبصرة

تاجيه جرملاثير جاسب عبدالبصرة

مصريه عجيلمحمد كاظم حسينالبصرة

فضيله عباسحيدر ريسان عبدالرحمنالبصرة

خيريه رشيدمشتبى منير محسنالبصرة

شكريه جباراسعد اسماعيل عبدالكريمالبصرة

صبريه داغرعبدالرحمن حسين جبرالبصرة

جولتيه راضيعدي بلوشي حاتمالبصرة

مديحه مونسبالل ماجد عبدالحميدالبصرة

بدريه جمعههاني كريم عكابالبصرة

خمديه جاسمساجد حامد جاسبالبصرة

طرفيه علواهاحمد بدر حسينالبصرة

ناديه جمعهحسن ناصر حسونيالبصرة

بشرى محيلحسين ناصر خزامالبصرة

فتحيه كاظماحمد ابراهيم مهديالبصرة

بثينه عبدالجيليلعباس زكي موسىالبصرة

فوكهن بركاتكامل حميد خضيرالبصرة

هدى سلطانكرار علي حسنالبصرة

عليه حسينعبدالزهره جاسم عبدهللاالبصرة



ابتسام ديواناسامه عدنان سلمانالبصرة

نجاح عبدالسالمعدي يحيى صالحالبصرة

حمديه شنتيشوليد حميدي صالحالبصرة

ماجده طعمهمحمد حسن ناصرالبصرة

رسميه ترياكناصر خلف جاسمالبصرة

فخريه جعوحيدر جاسم كصيدالبصرة

مكيه واديعلي جعان حسنالبصرة

عذراء غركانهيثم جبار شبيبالبصرة

فليحه حسنعماد عبدهللا حسنالبصرة

سهيله الياسمحمد قاسم محمودالبصرة

حمديه برهانصفاء نوري رحيمالبصرة

بدعه باللحسنين وديع عليالبصرة

سهله جاليميثاق ثابت عاشورالبصرة

نوميه سلمانمحمد عاصي حميدالبصرة

سناء ديوانعلي حسين غريبالبصرة

زهره فرجعيدان خايس بدرالبصرة

حسيبه حاجمنافع نزيل غافلالبصرة

زينب اجوينيغيث عباس موجيالبصرة

جمهوريه مهدينورس جواد كاظمالبصرة

سميره عبدالكاظماشرف هالل جابرالبصرة

حسنه ديوانوليد عبدالحسين واديالبصرة

صدامه مطشرميثم داخل كطافهالبصرة

بثينه سعيدانور فيصل دينارالبصرة

غنيده عنيدصادق رزاق ساجتالبصرة

عدويه اسماعيلمحمد رياض عبدالرحمنالبصرة

سهام خصافسيف عباس محمدالبصرة

سلوى فايزمحمد غالب عجيلالبصرة

دالل حسنرائد غانم عبدالزهرهالبصرة

صبيحه عطوانجاسم محمد كاظمالبصرة

انعام بجاياحمد غسان جاسمالبصرة

سعديه محسنجواد عبدالكاظم كريمالبصرة



شكريه شنانوالء عبدالنبي عبيدالبصرة

فليحه خلفاحمد عنيد غازيالبصرة

ماجده حميدمحمد احمد حمودالبصرة

صبيحه سواداحمد حمزه عبدالنبيالبصرة

امل عبدهللامصعب حامد سعيدالبصرة

علويه حافظرعد محسن خميسالبصرة

نوريه صالحمحسن صبر مالحالبصرة

سعديه عبوداحمد جعفر صادقالبصرة

نوره هودانعلي ابوالهيل ناجيالبصرة

نوعه يعقوبيحيى محمود بدايالبصرة

مدلوله صبيحعمار كريم عبدالبصرة

نظيمه كاظمحامد عبدالجبار يعقوبالبصرة

امينه احمدوليد خالد نجمالبصرة

مكيه سعدونكاظم صادق اسودالبصرة

حليمه فرحانعلي جاسب لعيبيالبصرة

حياه حنتوشاحمد عباس جبارالبصرة

بدريه حسينابراهيم سوادي جمعهالبصرة

ثنوه سدخانصبيح زياره محسنالبصرة

حسنه كريديمصطفى عبدالرضا سرحانالبصرة

سليمه عبدالكريممحمد قاسم جاسمالبصرة

سنيه راضيصالح مهدي فاضلالبصرة

صبيحه عنادميثم عبود سلمانالبصرة

ساهره ناصرعلي فائق كاظمالبصرة

سلوى احمدمزيد عبدهلل طعمهالبصرة

نفيسه محمدصهيب عدنان احمدالبصرة

كاظميه طعمهمحسن خلف كحطالبصرة

صبيحه مفتنعبدالصمد ثامر حاتمالبصرة

سلوى عيسىعادل هادي عبدالزهرهالبصرة

كريمه عليحسام حميد موسىالبصرة

سمره جاسمناصر خلف رباطالبصرة

رداعه حسينحسن فليح حسنالبصرة



سلوى محمدليث كاظم خليلالبصرة

زهره ديواناحمد محيسن مفتنالبصرة

حدهن لفتهعبدالمجيد جاسم محمدالبصرة

فوزيه سفاحباسم محمد فرحانالبصرة

شربت هاشماحمد علي كاظمالبصرة

مصر عوفيكريم زياره عاشورالبصرة

سليمه فزعوسام احمد حسينالبصرة

سليمه صالحهاني فرهود شناوهالبصرة

ليلى صالحعبدالجبار ابراهيم حسنالبصرة

نجيه خنيابعدنان حسين غاويالبصرة

فاطمه مهديعباس غريب عبدهللاالبصرة

امل عبدالزهرهسعيد عبدالوصي سعيدالبصرة

ليلى خضيرحميد عبدعلي احمدالبصرة

عليه شناوهوسام جعفر صادقالبصرة

نعيمه ياسينانور صباح جابرالبصرة

جميله محيميدجاسم محمد كاظمالبصرة

فهيمه حمدعلي داغر حمودالبصرة

حلهن حطيبعقيل علي كاظمالبصرة

نفله نعيثلعبد كرافه فليحالبصرة

شامه فياضزكي كشيش فالحالبصرة

سعده عباسفاضل ربيع جابرالبصرة

ليلى مهدياحمد سلمان عبودالبصرة

سميره شهابكرار خضير عبدالرحيمالبصرة

عزيزه فرعونطاهر هبيل مشتتالبصرة

ساميه عيدانكاظم فالح عليالبصرة

ناجيه عليعماد ابراهيم صالحالبصرة

نعيمه حسنعبدالعباس عوده نجمالبصرة

حسنه هاشمسكنه رياض عميرالبصرة

بدريه منشدحسن علي رسنالبصرة

طوعه رحيمرضا طارق سكوتالبصرة

نديمه كريماحمد حسن محسنالبصرة



زنوبه مطرعبدالزهره جمعه صبيحالبصرة

امانه سالمفؤاد عوده عبودالبصرة

كامله سالمعباس جعفر عباسالبصرة

فضيله جوادعباس عبد عودهالبصرة

كفاح عجلعلي عبدالحسين بانيالبصرة

طرفه حسيناحمد صافي عليالبصرة

هاشميه شبوطمحمد كريم عكابالبصرة

غنواصه جبرعلي حيدر غابشيالبصرة

حربيه عباساحمد حسن كاظمالبصرة

سعديه عبدهللااحمد نجم عبدهللاالبصرة

عجيبه هاشمراضي محمد صويلحالبصرة

ساهره كنعانعلي كاظم سعيدالبصرة

حليمه مجيدفاضل عبدهللا عبدعليالبصرة

فاطمه كاظمجاسم فايز شرجيالبصرة

جويده محمدشوكت جاسم محمدالبصرة

ميسون عبدالحسينتحسين حسن عليالبصرة

بثينه سلمانصالح محسن حمدانالبصرة

فليحه حسينميثاق جواد كاظمالبصرة

عفيفه يعقوبمحمد عباس حسينالبصرة

رسليه عذيرعادل هاشم داودالبصرة

زكيه قاسمعلي عبدالواحد جبارالبصرة

سلوى عليكاطع غانم حنتوشالبصرة

خشانه عبداالميرعبدالمحسن يحيى عبدالنبيالبصرة

كاظميه سعدمسلم سعيد عبدالحسنالبصرة

شطريه نجمعباس سالم نعيمالبصرة

ساميه دايمعالء حمزه محمدالبصرة

قنديله زنبورحميد حازم خلفالبصرة

سليمه برنسعبدالهادي علي صالحالبصرة

صبحه محسناياد رمضان جنديالبصرة

عواطف عباسعرفان ياسين خضرالبصرة

فطم جاسمحيدر حبيب عبدالزهرهالبصرة



منتوبه صالحسهام جمعه عبدهللاالبصرة

امل جليلاياد ناظم مجيدالبصرة

غنيمه جاسمعدنان عبدهللا صادقالبصرة

نذيره عباسسجاد عبدالباقي حماديالبصرة

وديان حميدحميد مؤيد جوهرالبصرة

هاشميه عبدالكريمعلي حمود ثامرالبصرة

ابتسام عبودضمير فاضل عليالبصرة

نجاه خضيرحيدر محمد فيصلالبصرة

حليمه هارونمحمد خليل ابراهيمالبصرة

زهره موسىعدنان ناظم رحيمالبصرة

ساجده سلمانمحمد حسين قاسمالبصرة

سكنه علوانفاضل عباس عليالبصرة

بدريه سلمانعائد عزيز مكيالبصرة

غنواصه جبرثريا حيدر غابشيالبصرة

سنيه حماديمحمد موسى عبدالرزاقالبصرة

ناظميه محسنميثم ماجد محسنالبصرة

لطيفه سبتيكاظم جبار مهلهلالبصرة

ليلى عبداالميرمراد عبدالغني مجيدالبصرة

غنيوه سحيبعلي سمير سلطانالبصرة

انيسه عبدعواطف خلف جعفرالبصرة

وداد محمدعالء موسى عبدالرسولودادالبصرة

حليمه سعدونحيدر احمد حميدالبصرة

حلوه ارحيمهجاسم رمضان هاللالبصرة

صبيحه خضيرحسين نوري قاسمالبصرة

زليخه وحيدهادي نعمه محسنالبصرة

كريمه جوادحيدر عبدالزهره عبودالبصرة

فهيمه مجيدقاسم طهران يحيىالبصرة

لميعه محمدعماد جاسم مزهرالبصرة

زهره يوسفسالم احمد حسنالبصرة

رسميه جابرحازم كريم سلطانالبصرة

سعديه مجيدمطر جاسم محسنالبصرة



سليمه كاظموجدان حميد عبدالخضرالبصرة

فوزيه عليانصالح جياد عيدانالبصرة

حمده حسيناثير جابر ظاهرالبصرة

روميه عباسستار كاطع صكرالبصرة

خديه فنديجبار مرحل عايدالبصرة

حنان حيدرسيف خالد حافظالبصرة

كريمه جميزاخالص َكاطع خضيرالبصرة

زينب ثجيلفاطمه طارق حيالالبصرة

هديه عبدالجليلحسنين عبدالرزاق جبارالبصرة

نعيمه مطرتوفيق صالح مطرالبصرة

عليه عبدالرؤوفامجد رجب فهدالبصرة

زهره محسنمحمود مجيد محيالبصرة

نهيره خلوهنصالح عباس محمدالبصرة

صبريه كطافهمنصور عبدهللا منصورالبصرة

غنيه عليمرتضى حاشوش جاسمالبصرة

حياه عبداحسان كاظم دشرالبصرة

سعديه محمدوسام ناظم نعيمالبصرة

سناء عبودعباس عارف ناصحالبصرة

بهام بهلولعباس فيصل مزيدالبصرة

ساميه كاظمتوفيق عبداالمير محمدالبصرة

نبيه حنونحسين محمد خضيرالبصرة

ليلى سلمانامجد رياض صادقالبصرة

زكيه يحيىزكي نوري فجرالبصرة

سميره عيالكاظم معيدي عليالبصرة

وحيده سفيحمحمد صالح كاظمالبصرة

نوريه زعالنمحسن عبداالمير مرتضىالبصرة

زكيه صيهودمحمد خليل عبداالمامالبصرة

نجيه غضبانقاسم كاظم ابراهيمالبصرة

رحيمه جاسمعلي جاسم عليويالبصرة

سميره شهابجبار سلمان داودالبصرة

فخريه محمددريد مهاوي حمزهالبصرة



نوريه ناصراحالم داود خضيرالبصرة

زكيه شاللحسين علي ثامرالبصرة

سليمه جليلمصطفى سبهان مهلهلالبصرة

فطومه صالحمحمد خضير رمضانالبصرة

هناء مردانكاظم لطيف غالبالبصرة

نوال حسنفارس مهدي صالحالبصرة

ثمينه احمدحسين هاني حبيبالبصرة

خميسه حسينعلي فوزي عويدالبصرة

حياه سبتيمحمد عبدالكريم عبدالواحدالبصرة

مهنيه ثانيحيدر مطشر غانمالبصرة

نجيه مكينزار يوسف عليالبصرة

سعديه زورهانور عيسى جالبالبصرة

احالم مشاريحيدر شاكر جباريالبصرة

حسيبه كاظمعماد نعمان عبدالكريمالبصرة

نسيمه مكيقاسم محمدعلي سليمالبصرة

قبيله حسنمصطفى موسى راضيالبصرة

قسيمه عذابرزاق داخل حسنالبصرة

حسيبه غضباناحمد ناهي محمدالبصرة

فضيله ياسينحسين فاضل مزعلالبصرة

كميله عبدهللاناصر محمد عبدالكريمالبصرة

صبيحه عباسسمير عبدالزهره جنديلالبصرة

امل مهديطارق جواد ديوانالبصرة

قهيمه حسينكاظميه عبدالحسين طاهرالبصرة

سهام مزعلمحمد حسن محمدالبصرة

شكريه وطبانحسن فالح محسنالبصرة

جاسميه عليعدنان سلطان خلفالبصرة

كريمه صالنكاظم كريم وحيدالبصرة

اخالص بهلولمرتضى مجيد ثجيلالبصرة

سهام هاشمماجد حمدان يوسفالبصرة

لمى لفتهايمن هيثم حمزهالبصرة

كاظميه حميدموسى فهد داخلالبصرة



سلوى عبدالواحدماجد جميل عبدالحليمالبصرة

ثريا محمدعلي حمزه سالمالبصرة

خديجه عطيهجهاد قاسم عليالبصرة

زكيه فيصلسجاد ناصر عباسالبصرة

عفيفه عليحسين علي حسنالبصرة

اقبال سرحانجاسم محمد جاسمالبصرة

جليوه موزانكاظم فرحان عيديالبصرة

زهره خنيابماهر رحيم فضالهالبصرة

نزهه محمدلؤي سامي لطيفالبصرة

حميده فالحهيثم عذبي مكيالبصرة

فليحه حسنياسر حسن سلطانالبصرة

سيطره علفشهاب احمد داخلالبصرة

عروبه ميجرضرغام عقيل عريبيالبصرة

لميعه مالكجمعه كاظم مهديالبصرة

ناجحه عبدالوهابشيرين خيرهللا خضيرالبصرة

شذره محيبساحمد اعقاب فنجانالبصرة

سهيله محمداسامه عبداالله ابراهيمالبصرة

سليمه فرحانفائز فاخر سالمالبصرة

ساميه جبرحسين عاصي هاشمالبصرة

نجيه ايوبصدام شهاب احمدالبصرة

عدنانه عبدالكريممحمد حميد عبدهللاالبصرة

نظيمه موزرنبيل جوال هاشمالبصرة

بنوره كزارصباح كمر جودهالبصرة

وهجه رحيمفرات عبدالغني مكطوفالبصرة

خالديه غانمنائل حمد شيالالبصرة

صبيحه كنفذعلي هادي كاظمالبصرة

سنيه عباسجميل خضير غافلالبصرة

فطومه عبدالزهرهمحسن عبدالصمد جابرالبصرة

سليمه محسنحسن خالد حسينالبصرة

خديجه حاجيمجيد حميد مكيالبصرة

بحريه جالبناجي فارس هاملالبصرة



قسم محسنمحمد جاسم بريثالبصرة

ساميه حميدوسام محمد محسنالبصرة

حسينه صداممحمد مالك خالدالبصرة

فاطمه مشليكجاسم حسن مشعانالبصرة

مصريه عبدالحسيناحمد عبدالخضر بداويالبصرة

سليمه لفتهمحمد فاضل رمضانالبصرة

نحيله ناصرمسلم شاكر حسنالبصرة

بشرى مردانعلي رعد فنجانالبصرة

ناهده موليعلي جبار جونيالبصرة

نجمه ابراهيمعالء احمد شهابالبصرة

اصيله عبدالصمدمثنى صبيح عبودالبصرة

عذيبه حميدرحمن محمود عليالبصرة

ساجده هاديقاسم ابراهيم سواديالبصرة

سهله صبيححسن سالم جبرالبصرة

كاظميه لفتهمنعم مسلم عبدالواحدالبصرة

طيوبه عوادبشير عادل شعيبثالبصرة

طيوبه عوادعلي عادل شعيبثالبصرة

زهره فاضلاحمد راضي حسنالبصرة

ناهده كاملجواد كاظم حميدالبصرة

هيله حموداحمد كاظم منصورالبصرة

كوثر غضباناحمد سعدون عودهالبصرة

رباب عبدالسادهازهر خلف حنونالبصرة

ريمه فالحوسام حنظل شغيدلالبصرة

بشرى فاضلسيف صفر خماطالبصرة

حليمه محمداحمد عبدالباري عودهالبصرة

جمعيه حسينعبداالمير مانع هندالالبصرة

نسيمه حمزهعبدالحسين سالم عودهالبصرة

فتنه كريمناظم عويد عاشورالبصرة

وداد عبداالميرمسلم سعد عوادالبصرة

ربيعه جوادحيدر عبيد حميدالبصرة

ناهده عبدالواحدعلي كاظم اسماعيلالبصرة



سهيله جوادعبدالستار جبار عبدالحسنالبصرة

فخريه محسنمحمد عبد مزيعلالبصرة

جميله ياسينعالء كريم سلمانالبصرة

عليه صالحصدام عبدالمحمود عبدالعباسالبصرة

فضيله بشارهاخالص عباس جبرالبصرة

نصره حسونكميله جالب عطيهالبصرة

نسيمه جعازجميل فيصل عسكرالبصرة

رازقيه عبدالحسينعلي صالح عامرالبصرة

سليمه جعفررباب صدام بدايالبصرة

نصره حسيناياد نوري ابراهيمالبصرة

ثانيه عبدصالح فرحان عوادالبصرة

رضيه عبدهللاضياء علي محمدالبصرة

عقيله بندرمحمد عباس مريعيالبصرة

قديمه عباسقاسم عبدالنبي ايوبالبصرة

ايمان فهداغادير عالء عبدالحليمالبصرة

نوال ناصرامجد سالم عبدالحسينالبصرة

حنان جودتنور غازي جاسمالبصرة

حطريه بدرعويد بكال حسنالبصرة

نوره ثجيلمنصور غالي زغيرالبصرة

ساجده حسنغزوان سعدون نجمالبصرة

جاسميه سلطانناظم محمد عبدالرسولالبصرة

سميره كريماحمد خصيب حنونالبصرة

حكيمه عثمانكرار ابراهيم خليلالبصرة

ركنه خلفحسين جارهللا ثامرالبصرة

باسمه كريمغزوان وليد صادقالبصرة

انتصار كاملاحمد ميثم عبداالمامالبصرة

ناجيه راشدرافد كاظم فارسالبصرة

ابتهال حامدطالل ثجيل مصيفيالبصرة

نجوه حسنعقيل عبدالواحد مرزوقالبصرة

كاظميه موجرقاسم حسين كاظمالبصرة

نحيف عبدالنبيمحمدالباقر هاني حماديالبصرة



جليله جعفرحمزه حسين حميدالبصرة

طميشه راهيطه حسن خلفالبصرة

حميده مسيرعلي جواد عبدهللاالبصرة

حليمه احراجهقاسم عبدالكاظم عبدالحسنالبصرة

صبيحه ذويببالل جري عبدالبصرة

حميده صالحهادي خضير صنكورالبصرة

قيسيه اسماعيلجعفر خريبط داودالبصرة

عجيله عبدالواحدرعد محمد عليالبصرة

نظيمه حمودحيدر كاظم جريالبصرة

صبيحه خلفطاهر جبار كاظمالبصرة

هيام عبدالرزاقخيرهللا ابراهيم خيرهللاالبصرة

قنديله صريجعلي شدهان عاصيالبصرة

صبيحه غركانعزيز محمد عبدالعزيزالبصرة

نازك جالومحمد ضيغم عبدالحسينالبصرة

هيله محسنشاكر جبار باقرالبصرة

سلوه دهرمحمد عبدالرضا منصورالبصرة

رياسه مطيرحاتم كريم شبوطالبصرة

سبحه جارهللارحيم جوده جالبالبصرة

نظيمه عباديكاظم زعالن جبيرالبصرة

فاطمه شنانتحسين علي جوهرالبصرة

برنجيه محمدبارق عبدهللا حربالبصرة

حجز ناصرسالمه داود محمدالبصرة

حمديه عيدانرائد عاشور خليلالبصرة

نعيمه شياعمحمد هاشم عودهالبصرة

سعيد فزيعحسن عباس دواسالبصرة

ماجده عبدالكريممحمد حسن فرجالبصرة

صدامه جبارعلي حسين رسنالبصرة

لطيفه عبدالرضاسليم ماضي زغيرالبصرة

ساميه راضيعبدالرحيم ناجي فهدالبصرة

ماجده حامدكرار جاسم محمدالبصرة

كتبيه ر اضيمهند مجيد حاجمالبصرة



نعيمه هاشمنبيل بدر غانمالبصرة

رباب زويدمرتضى عباس عاشورالبصرة

حسنه سلمانسجاد احمد خشانالبصرة

نزيله عنبرعلي كامل غزيالبصرة

فضيله سوادياحمد عبدالزهره خضيرالبصرة

هاشميه مجيدحيدر صابر سرحانالبصرة

عطيه سايراسامه كاصد الزمالبصرة

امل ناصرنوري صالح حسنالبصرة

خالديه كاظمعلي ابراهيم هاشمالبصرة

عليه عبدالحسينحازم مطر خلفالبصرة

سلوى حمودعلي حكيم ناصرالبصرة

فاطمه محمدعلي طعمه حنضلالبصرة

صبيحه عليرحيم عباس كاظمالبصرة

خيريه جبارياحمد فوزي عبدالعباسالبصرة

اسيله شهيبهادي عكاب وهيبالبصرة

كرفيه خلفحيدر قاسم ناصرالبصرة

عيده ميسفرج عالوي عباسالبصرة

صبريع رحيمهطارق قاسم مطشالبصرة

سليمه فالححسين زياره صالحالبصرة

دنياالعراق هرابحسين شريف شفيالبصرة

بلده خليلسلوى حمد عبيدالبصرة

نزيهه جبارمحمود رياض خالدالبصرة

ترفه حنونمهند حاكم مطرالبصرة

نوريه ضاحيمحمد حبيب مريزالبصرة

جاسميه مهديرافد كاظم حسينالبصرة

سهاد عبدالرحيمكرار رائد جودانالبصرة

مدارس كاظمحيدر عبدالقاسم عبدهللاالبصرة

جميله شتيويقصي جبر غازيالبصرة

سعيده حبيبعالء رحيم جميلالبصرة

جنلن هاديعلي عبدالزهره عبداالمامالبصرة

بسنه عباسسامي حسن بريجالبصرة



سليمه عباساحسان صالح مهديالبصرة

زنوبه عوفيياسر فالح محمدالبصرة

عسله كصمانحسين مهدي شويخالبصرة

خديجه شناناكرم رعد يحيىالبصرة

سلوى مرزوكعالء محسن سلمانالبصرة

سليمه دعدوشحسين جمعه نعمهالبصرة

باسمه عبدالحسينهاني خليل ابراهيمالبصرة

سلوى عبدهللاحسن عماد عبداالمامالبصرة

غنيمه عبداالميرفاروق شبيب عبدالجليلالبصرة

وحيده بفيليامير علي عودهالبصرة

كريمه حميدحسين علي مهديالبصرة

مريم هاديعلي اسعد كاظمالبصرة

سليمه طاهرمشتاق طالب عبدالزهرهالبصرة

صدامه عبدالحسينحيدر جواد عبدالكاظمالبصرة

محيزه سبتيعبدالحسين نعمه عليالبصرة

فوزيه عبدالمحسنكاظم عبدالكريم جمعهالبصرة

سعاد خزعلاحمد قادر ناصرالبصرة

زهره لفتهمحمد جواد رهيفالبصرة

صبيحه بريجتوفيق مجيد معتوكالبصرة

نضال عبدالشهيدكريم عبدالكريم وحيدالبصرة

سلوى كريممرتضى مامؤن جنديلالبصرة

هديه صالححيدر جابر عباسالبصرة

برحيه جازعخليل خيون عزالالبصرة

هوله عصادعماد جازع سماريالبصرة

فضيله محمودكاظم مرجان زويدالبصرة

ونسه سلمانمحمد كاظم جويعدالبصرة

ايمان محمدرامي عبدالواحد محمدالبصرة

هاشميه غليمحسين عبدعلي خلفالبصرة

غيده شنانكرار حامد ماعودالبصرة

نبعه عبدالرضامصطفى حميد صالحالبصرة

مكيه شبيبعباس جاسم محمدالبصرة



نجاه جبارناجي غانم حسينالبصرة

فضيله ساريكاظم قاسم كريمالبصرة

هيفاء حمدزياد طارق رعيدالبصرة

بلقيس عبدالحسينحمد محمد جاسمالبصرة

رشده نعيماسعد ماجد عبدالواحدالبصرة

فجر سبععلي عباس عبدالعاليالبصرة

صبيحه جبرسالم عبدالرضا عبدربهالبصرة

الزين عذاريهادي حسين نعيمالبصرة

صبريه عبيدعلي رشيد مهجرالبصرة

صبريه مجيداحمد منصور جونيالبصرة

سليمه شنشلاحمد سلمان عبداالميرالبصرة

كاظميه سلمانزعالنه مويع مالحالبصرة

تله موزانصدام خلف حميديالبصرة

انتقال دايموفيق محمد عبدالحسينالبصرة

عجيبه ظاهرمهند حامد مهديالبصرة

حفيظه محسنعلي حسين فرجالبصرة

حياه عليعالء ريم خضيرالبصرة

جمعيه كاظمعلي حسين سابطالبصرة

وسيله صالححيدر طارق سالمالبصرة

نجاح عبدالعباسحسين مسلم محمدالبصرة

دلوه عودهحيدر غازي عبدالقادرالبصرة

سكنه عسكرهاشم خليفه دعيمالبصرة

ورده حميدنذير خلف زايدالبصرة

اميره رحمهرائد حسن مرزوقالبصرة

فوزيه عبدالنبيعباس هادي ابراهيمالبصرة

اسيا اميرجاسم فاضل عباسالبصرة

سنيه محيسنعلي خضير شاتيالبصرة

نجاه مهديقاسم فالح عبدالزهرهالبصرة

زهره احمدسالم عبدالزهره خلفالبصرة

حميده محمدبدر حياوي عويدالبصرة

عليه شوكانحيدر سعيد نايفالبصرة



جميله كاظمخالد حميد عزيزالبصرة

انعام رمضانمحمد نجم عبدالبصرة

ليلى عبدالحسنجواد كاظم جبارالبصرة

وداد العيوسسالم محمد جاسمالبصرة

عبده محسنرياض نعيمه حسنالبصرة

ميريه كاظمخريبط غالب بديويالبصرة

سعديه كاظمسجاد عيدان داودالبصرة

لويعه شهابعبدالستار عبدالحسين محمدالبصرة

صبيحه جبرمحمد عبدالرضا عبدربهالبصرة

صبيحه محسنوسام علي سلمانالبصرة

حميده لعيبيقاسم محبوس مجليالبصرة

صبيحه وافيكاظم جواد كاظمالبصرة

رجيبه الزممحمد سعد عبدهللاالبصرة

سميعه عطيهرياض ياسين خضيرالبصرة

ماليه عبدالحسينعباس كاظم احنيشالبصرة

امل موسىعلي صباح محمدالبصرة

وسميه جليلحسين فالح عبدالجبارالبصرة

كريمه غانمفراس صادق لعيبيالبصرة

نبعه غازيمهند محسن عبدعليالبصرة

ملكيه عبدالحسنعلي محمد كسارالبصرة

قبيله محمدسالي جاسم سلمانالبصرة

سهام محسنفراس حيدر لطيفالبصرة

حطيري كاظمسنان حميد عباسالبصرة

سمره كشيشمحمد عبدالرضا الزمالبصرة

فوزيه حسنتحسين علي كطيوالبصرة

فخريه حاجمامجد محمود نزالالبصرة

سليمه خلفمنصور سلمان زيارهالبصرة

رحمه حنونمحمد سلمان داودالبصرة

غداره حسنمحمد سوادي عبدالبصرة

هظيمه علوانحيدر عبدالحسين كمرالبصرة

انهيه غافلنبيل عارف حيدرالبصرة



وسيله خزعلمحمد فالح حسنالبصرة

ونسه اسماعيلاحمد صالح خايرالبصرة

غنيه رزاقباسم شمال شكبانالبصرة

كريمه عباسمحمدعلي حسين عباسالبصرة

زهره طاهرضرغام جمهور ثجيلالبصرة

زهره سالمعباس كاظم جاسمالبصرة

عيده سعيدصفاء امين مطشرالبصرة

طلبه محمدامجد حامد عبدالبصرة

زكيه عبدالكاظمعلي حسين قاسمالبصرة

ساجده كمبوتسجاد قاسم صالحالبصرة

اميره سعدونروؤف حسن عليالبصرة

فوزيه عبداياد يونس مولىالبصرة

لطيفه جبارحيدر علي سهمالبصرة

باسمه جبرمحمد شتيوي مزهرالبصرة

شكريه ثجيلفالح هادي منخيالبصرة

صبيحه نعمهسيف سعد عبدالواحدالبصرة

شكريه حميدحيدر عبدهللا غليمالبصرة

سلوى عيدانرافد حسين كاظمالبصرة

شيماء حامدحسين علي جبارالبصرة

صالحه شمخيجعفر لملوم جبرالبصرة

كريمه محسنعالء سالم كاظمالبصرة

بشرى صدامامجد عبدالحميد هليلالبصرة

حليمه علوانكاظم عبدعلي حسنالبصرة

عديه ردادمالك مهدي حبيبالبصرة

زكيه رزاقمصطفى جري الزمالبصرة

شعالنه كنيفذحسين عزيز حسينالبصرة

شريفه عيسىزكي سنجون كشيشالبصرة

صديقه عبدعلي عبدالرزاق مهديالبصرة

عليه مزعلعادل عزيز خزعلالبصرة

سناء سكرانناطق شاكر حمودالبصرة

سكنه عيد هللاعبدالعزيز حسين موسىالبصرة



كلثوم جاسمعبدالنبي مهدي عبدالنبيالبصرة

اقبال سرحانحازم محمد جاسمالبصرة

سنيه جاسمرعد صباح عبدعليالبصرة

نضال حماديعلي ماجد جابرالبصرة

مكيخ زغيربسام عباس عاشورالبصرة

سليمه شناوهميثم علي انتيشونالبصرة

هديه يعقوبفوزي عبدالكريم عبدالعباسالبصرة

انيسه حسينلطيف لفته رمضانالبصرة

صبريه باهضعباس عبدالكريم دخيلالبصرة

جكيره كتظمجبار مريبط حافظالبصرة

لطيفه صبيحراضي سجن خنيابالبصرة

بسنه عوادهادي مظلوم مزعلالبصرة

ورده اسماعيلايوب عبدالغني احمدالبصرة

منيره حوشانعلي هاشم نمرالبصرة

عليه نعيمهحامد عبدالعالي جابرالبصرة

فلحه بدنصاحب بطيبط فارسالبصرة

بدريه كاظممحمد عيدان حسنالبصرة

حليمه كاطعحسين سبهان شعالنالبصرة

زينب عليحسين علي مالكالبصرة

فوزيه موزانعلي جبار خلفالبصرة

حليمه ديوانعالء لفته عليالبصرة

كفايه كاظمجواد كاظم هاشمالبصرة

ازهار كاظمحسين علي جاسمالبصرة

نوال محمدفالح رؤوف حيدرالبصرة

مايعه ريهسعد جاسم محمدالبصرة

سنيه رماتيجعفر عوده حسينالبصرة

سعديه نايفعمار بدر ناصرالبصرة

ابتسام فزعمحمد صاحب ثجيلالبصرة

فطوم عودهفرحان هالل فرحانالبصرة

كوثر ياسينعادل اسكندر كريمالبصرة

ماليه عليباقر خلف مطرودالبصرة



امل صبيحرياض كريم جاسبالبصرة

عدويه حضيرعلي كريم شبوطالبصرة

حريه كريمرعد رهيف وهيبالبصرة

ميسون هاشمعمار عباس لفتهالبصرة

رفعه خليفهعباس فليح سالمالبصرة

كامله حمدحسين زيدان خلفالبصرة

غيده صابرعباس شناوه جاسمالبصرة

هاشميه شنيويعلي عيسى عبدربهالبصرة

دالل عبدالعباسوسام خضير عبدالعباسالبصرة

رشمه مهديهاشم محسن جابرالبصرة

صبريه فياضحيدر جاسم عبدالبصرة

شذى محسنجواد عبدالكاظم عبدالحسينالبصرة

فضيله عبدكاظم جواد حسينالبصرة

رداعه بهلمحسن سعدون كاظمالبصرة

رسميه محمداحمد هاشم ابنيهالبصرة

بسعاد مردانحسين علي عبدالرضاالبصرة

نوريه مروححيدر محمد زويدالبصرة

كيفيه كاظمكاظم عبيد سنيدالبصرة

حبيبه عبدالحسينرسول ناصر حسينالبصرة

بهيه خضيرتوفيق لفته كميتالبصرة

حسنه كاظممحمد عبدالكاظم يعقوبالبصرة

اميره عاشورسيف صالح عبدالمجيدالبصرة

سلوى زكيضياء باسم محمدالبصرة

عبله نجمغريب عبدالحر عبداحمدالبصرة

شربت غيالنقحطان حيران نيشانالبصرة

زنوبه راضيغانم لعيبي عاتيالبصرة

عواطف جبارباقر عبدالكريم نوحالبصرة

شمعه صالحمسلم ابراهيم احمدالبصرة

حسنه عبدهللاعباس فاضل يعقوبالبصرة

اميره غضبانحيدر غانم سالمالبصرة

علكايه حمديخليل ابراهيم عيسىالبصرة



طاهره شاكرحليم جاسم كريمالبصرة

سلوى حميدكاظم خلف صالحالبصرة

حسن حواسمهدي حسن حواسالبصرة

مديحه رسنفيصل صخي عبودالبصرة

فاطمه جبارحيدر حسين عالويالبصرة

فاطمه هاللعالء حمود حمدالبصرة

احالم عكابفهد عبود جاسمالبصرة

نعيمه سلمانمحمد علي مهديالبصرة

حميده لطيففيرسن داخل خضيرالبصرة

فليحه هنديناظم عباس محمدالبصرة

رويده محمدعطيه عبد جبرالبصرة

غنيه حمودشعالن حسين محمدالبصرة

سليمه فالحمحمد هاتو سواديالبصرة

باسمه عبدالحسينمثنى عبدالعظيم خيرهللاالبصرة

شريفه عليكركان جرداغ حمودالبصرة

حمامه واديعبدالحسين محمد مسلمالبصرة

عجيله خضيروحيد قاسم محمدالبصرة

دخيله هاشمسعد حسن نعمهالبصرة

صباح قاسمرعد حميد جاسمالبصرة

تقيه عبداالمامميثاق عادل عمرانالبصرة

رمله اييوبامجد خميس داودالبصرة

سميره عباسعلي خلف جباريالبصرة

حسنه مونسعالء محيسن حسونالبصرة

ونسه حسينعباس كاظم صنكورالبصرة

حليمه يعقوبنور سعد الزمالبصرة

نجاه زباريفرقد عبدالحسين محمدالبصرة

جيتايه محسنعباس خليفه معارجالبصرة

زهره عبدالمحسنمسلم جواد عبدالخضرالبصرة

حريه صالحمهند عبدعلي محمدالبصرة

كريمه خضيرمالك عبدالحسين محيبسالبصرة

صبريه جدوعاسماعيل فالح ناصرالبصرة



حليمه حميدعلي حسين محيسنالبصرة

جميله محمدعماد عبداالمير فالحالبصرة

زنيبه جلودعلي عبدالنبي محمدالبصرة

نعيمه باقرنجم نعمان نجمالبصرة

وضحه عبدعالء صالح عويدالبصرة

غنيده زبارينوري محسن جابرالبصرة

نوريه عبدالزهرهحيدر ياسين عبدالسيدالبصرة

خديجه محمدهاشم مجيد شبرالبصرة

رسميه ايوبطالب حمزه عباسالبصرة

شيخه خلفمحسن عبدالكريم خضيرالبصرة

سعاد حنشمحمد عبدالزهره مجيدالبصرة

فوزيه مرزوقحيدر صاحب معتوكالبصرة

حياه عطواننجم عوده عبدهللالبصرة

سكينه عبدالرزاقسمير ادريس عبدالسيدالبصرة

نعيمه عبدعليفاطمه كاظم موسىالبصرة

رازقيه حسناحمد حميد فلحيالبصرة

رحيمه عبدالعاليفالح حميد مجيدالبصرة

كاظميه جبارعلي اسحاق يعقوبالبصرة

نجف خضيرميثم علي عبدالحسينالبصرة

غيده باشخحسن عبدهللا عليويالبصرة

مريم عاصيلؤي سعد فيصلالبصرة

فاطمه ناجيحيدر صالح جبارالبصرة

كريمه عبودمصطفى نوري محمودالبصرة

ماليه حسينعزيز نور حاجمالبصرة

فخريه عبودسالم فاضل شاتيالبصرة

عنوه عذابفاضل طعيمه حسونالبصرة

رباب جباررقيه حسن محمدالبصرة

نوريه كاظمسامي جبار عبدالواحدالبصرة

بدريه عبدالرزاقعلي كريم ساميالبصرة

زهره عبودكاظم حسن يوسفالبصرة

سليمه حسناحمد هاشم ريسانالبصرة



حمديه سالمضياء جالول شمخيالبصرة

نجاه كزارفالح علي حسينالبصرة

سنيه شريفعالء عبدالواحد عريبيالبصرة

بدريه اسماعيلوليد كاظم منصورالبصرة

بشرى عبدالزهرهسعد صباح كاطعالبصرة

مناهل عبدالرسولسهام كاظم قاسمالبصرة

زهره حسينمحمد هاشم عليالبصرة

زهره جلودعادل محمد زغيرالبصرة

كاظميه جباررافد احمد ناصرالبصرة

رباب مكيثائر حسن عليالبصرة

غنيه فاضلعبدالنبي محمد محسنالبصرة

حبيبه عباسوسام ديوان حسينالبصرة

شكيحه جهليعباس راهي هاشمالبصرة

كامله عوفيواثق مثنى مهجرالبصرة

فاطمه محسنعلي مرتضى يونسالبصرة

حريه كاظمثائر كريم شامخالبصرة

فاطمه بنيانعلي جاسب مولىالبصرة

نضال حسنحسين علي عاتيالبصرة

ميسون سواديكرار عادل عبدالجبارالبصرة

جميله محسنكاطم موسى بستانالبصرة

جبره كاظممسلم عبدالرضا منصورالبصرة

عصريه عبدالحسينمحمد جواد خلفالبصرة

شريفه عبدندى معتوق سلطانالبصرة

حبيبه ظاهرسعاد عبدالساده حبشالبصرة

زهراء حارسحسين سلمان نجمالبصرة

حمديه زيدانزين العابدين مهاوي كاملالبصرة

فخريه خداممحمد جميل فياضالبصرة

نسمه غالبعلي مجيد حميدالبصرة

حريه شاهينحمزه عباس جامعالبصرة

بدريه احمدحر علي خضيرالبصرة

حليمه مهرسجى رحيم محمدالبصرة



شنينه بدروليد قادر بندرالبصرة

نارسيه موحيحميد فرحان حميدالبصرة

صبريه ياسينهيثم نجم عبدهللاالبصرة

زهره حسنعباس صالح الزمالبصرة

نجمه عبوديحسين سالم جارهللاالبصرة

حيهن لفتهمحسن فرحان جاسمالبصرة

نوريه قاسمحسن جالد جابرالبصرة

رباب محمدمحمد جابر محسنالبصرة

صبريه خضيرعبدالعزيز عثمان عبدالعزيزالبصرة

حسنه عبدالرحمنفيصل كريم عبيدالبصرة

فرات عليعمار ماجد حكمتالبصرة

نعيمه زيبقجبار عمران مرزوقالبصرة

كريمه ساريجنان عبدالزهره كاظمالبصرة

بسعاد عبدالكريممسلم عبدالمهدي شهيبالبصرة

نصره عبدهللاحسن جبر محمدالبصرة

مراحب توفيقاوصاف محمد ماجدالبصرة

حليمه عبودداوود سالم هوصانالبصرة

كركه عبيدعبداالمير حميد حسينالبصرة

هدى هاديسالم داود كاظمالبصرة

شيخه خلفعبدمحمد عبدالمهدي جهلالبصرة

لطيفه كاطعحيدر غليم عبودالبصرة

سعيده فليحناجح ثامر ثجيلالبصرة

صبيحه قاسماحمد جابر خضيرالبصرة

خالده عبدالزهرهفراس سعدون محمدالبصرة

بشرى محمدمصطفى جاسم محمدالبصرة

حليمه ناظمزيدون فاخر عوفيالبصرة

خديجه عبدسلمان حمادي قاسمالبصرة

نوريه عليوسام حمزه حسينالبصرة

كاظميه عبدالرزاقعماد عبد مكيالبصرة

عليه عبدالحسيناحمد مطر خلفالبصرة

امل حمديمحمود محسن زويرالبصرة



زكيه محمدزباري خيري مطرالبصرة

سريه داودمحمود علي غلطهالبصرة

عليه جابرخالد لعيوس مرهونالبصرة

كريمه كاظممناف يونس ياسينالبصرة

حليمه عبدالحسنعلي جواد كاظمالبصرة

صبريه داودعبدهللا وهيب محمدالبصرة

زهره عبدالرضاحيدر طالب محمودالبصرة

قسمه جبارحسين محمد حمدانالبصرة

نعيمه عبدالرضامقداد محسن عبدالرضاالبصرة

كريمه جعفركاظم لفته كاظمالبصرة

قند زبونحسن جاسم حمودالبصرة

مهيه عيالوسام علي عبيدالبصرة

زهره عمرانباقر يوسف حديدالبصرة

لميعه معتوقمالك عبد حميدالبصرة

فاطمه سيفبدريه عيسى سالمالبصرة

ماجده عبدالرضاعلي جواد عبدالرضاالبصرة

شبريه خزعلفالح حسن عبدالسادهالبصرة

نسيمه زويرحسن عبدعلي كريمالبصرة

سعاد عبدالزهرهمهند رمضان احمدالبصرة

جيتايه محمدانتصار كاظم محيسنالبصرة

زهره عذافهيعقوب مرتضى مزيدالبصرة

سلوى عبدهللازكي موسى مهناالبصرة

فليحه بريهيحيدر صالح لفتهالبصرة

غنيه راضيماجد عبدالجليل خضيرالبصرة

تركيه نعيمهباسم كاظم سماريالبصرة

نعيمه حرفشعباس عبدالحسين ناصرالبصرة

زينب رحيمعباس محمد عبدالنبيالبصرة

عليه حسينجميله تايه جاسمالبصرة

شربت حمودمازن شفيق ناصرالبصرة

سكنه عكارنعيم محمد العيبيالبصرة

شذره راضيناصر وحيد كاطعالبصرة



بدريه عطيهحامد دوير شرهانالبصرة

صبريه سكرانعلي عبدالحسين عبودالبصرة

غصون هاديعلي ستار جبرالبصرة

امينه فاضلمحمد محسن عبدهللاالبصرة

فطومه ثامراحمد مراد عبيدالبصرة

احالم عليعلي عدنان عبدالبصرة

سعده كرمرائد ابراهيم عبدالبصرة

نحيله مكطوفعلي عبدالكريم عبودالبصرة

كامله خليفهسباهي ماضي ثجيلالبصرة

حظهن طويرشنجاح حسن هاشمالبصرة

ماسدت شاكرسمير اسماعيل جبارالبصرة

نسيمه عبدالحسنسيف جبار جلوبالبصرة

نبعه خيرهللااحمد امين موسىالبصرة

فاطمه عبدصدام سيالن عسكرالبصرة

كريمه حاتمغالب عبدالنبي هاشمالبصرة

زهره كاظمياسين صالح يحيىالبصرة

نعيمه مهاويحسين صدام حيدرالبصرة

كاظميه جبروسام جبار حمدانالبصرة

كطفه جبارهاحمد مجيد حريفشالبصرة

سلوى بدرعبدالحر فرحان جمعهالبصرة

نعيمه جاسممحمد عدنان حمدالبصرة

رازقيه عبدالسيدماجد فيصل ياسينالبصرة

كوده خلفجبار عباس بريديالبصرة

نوريه سلمانثائر غازي فيصلالبصرة

منى سلطانامل راضي نعمهالبصرة

شيماء سلطانسلطان حربي جاسمالبصرة

كريمه خليفعلي ثجيل رميضالبصرة

رشده مهيولوحيد حاجم عويدالبصرة

امل شنيشلحسين صباح يوسفالبصرة

نزيهه سدخانوليد داود ثجيلالبصرة

كاظميه عبدرائد علي حسينالبصرة



بشرى محمدكرار جبار حمودالبصرة

نسيمه لعيبيحسن مجر طاهرالبصرة

حليمه حسنحمزه ناظم جمعهالبصرة

جاسميه احمدياسر نعيم مطويالبصرة

فخريه لفتههاشم ناصر عميدالبصرة

جمهوريه كاظمصالح طالب سواديالبصرة

صبيحه عاشورحسين عبدالباقي عبدالوهابالبصرة

زينب ناصرصباح عزيز عبدالكريمالبصرة

نوره هجولمحمد خلف عجيلالبصرة

كريمه عبدالسادهصالح عماد فالحالبصرة

كاظميه خليفعمار سالم شعبانالبصرة

حياز عبيدسعدون جابر صليبيالبصرة

عرفات عبودضرغام عباس فاضلالبصرة

نعيمه سويدحيدر فالح صالحالبصرة

جاسبيه موسىمحسن مهلهل حسنالبصرة

جاسميه خماطحسن طاهر يونسالبصرة

سعديه موزاناسعد جندي ندىالبصرة

فائزه ميرزاهاني باسم محمدصالحالبصرة

حميده شحيتاحمد طاهر عنسالبصرة

صبريه جبلرمهند سالم مكطوفالبصرة

شكريه نمرمصطفى خليل كباشيالبصرة

سكنه لعيبيعبدهللا مهدي زويرالبصرة

حسنه داخلصفاء صبيح مزيدالبصرة

هديه امينماهر حميد صيوانالبصرة

نوريه سويريعقوب يوسف جاسمالبصرة

بتول محمدعلي صالح مهديالبصرة

فرحه جاسميونس محمد عبيدالبصرة

رازقيه جبارعسكر داود طاهرالبصرة

ليلى عليعلي خيري عليالبصرة

نوريه ظاهرفاخر حسن محسنالبصرة

هديه خالدمحمد سامي تعبانالبصرة



حليمه عليكرار سعيد محيسنالبصرة

منصوره حسينسجاد خيري راهيالبصرة

زينب عليحسن كاظم خضيرالبصرة

ميسون مجيدفواز شهاب احمدالبصرة

كريمه مرجانمعتز ناصر هنيديالبصرة

صالحه خريبطتحسين صباح زغيرالبصرة

سعديه جاسممنتظر شهاب حميدالبصرة

بلوه عبدالعباساحسان تركي نزالالبصرة

زهور خلفعباس فاضل نصرهللاالبصرة

ساهره جاسمكرار يوسف سالمالبصرة

عليه فيصلحيدر علي عباسالبصرة

حسنه عبدالحسنعلي طاهر خضيرالبصرة

بدريه عجيرشمرتضى عبدالحسن محمدالبصرة

عليه طعمهمالك مظلوم مطرالبصرة

عربيه حمودحسين عنيد جبارالبصرة

اميره مطشروسام احمد حسنالبصرة

نوعه عبدالواحدحيدر عبدالرضا سلطانالبصرة

سليمه عبدالرحيمعلي عبدالحليم مزهرالبصرة

خزنه سمرمدعباس لفته ساميالبصرة

حليمه طعمهعدنان محمد خلفالبصرة

هديه محمدجاسم منديل جاسمالبصرة

طليبه ابوالهيلطلعت يوسف جونيالبصرة

مكيه غانمصدام شنشل محمدالبصرة

قاسميه ثامرحامد عبدالزهره عاشورالبصرة

ماجده كاظمعلي حسن لفتهالبصرة

حليمه جبرجالل منشد جبرالبصرة

التفات شبعيثعباس محمد ناهيالبصرة

ميساء صبيحمصطفى صالح حسنالبصرة

مكيه واديعلي جعاز حسنالبصرة

علويه خضرهاني رسن خلفالبصرة

حنوه حيدروليد عبدالغني خضيرالبصرة



حبيبه مطرودمسلم طالب شناوهالبصرة

زهره ديوانامجد محيسن مفتنالبصرة

شمسيه صكبانحيدر عطيه حسينالبصرة

انعام هانيخالد ساجد حمودالبصرة

زهره يوسفكاظم عبدهللا عبداللطيفالبصرة

صبيحه جاسماحمد رحيم جاسمالبصرة

بشرى يحيىعلي محسن احمدالبصرة

سناء جبارمنتظر حسن بدرالبصرة

بلقيس شاكرحسين حمزه عبدعباسالبصرة

قسيمه راضيايمن محمد خيرهللاالبصرة

سهام جباريلؤي ماجد سالمالبصرة

قدريه زغيرمجيد سلمان عبدالبصرة

مراتب محمدحسن عباس جاسمالبصرة

كميله حسينصادق ياسين سلطانالبصرة

بدريه جبارحسين محمد سعيد احمدالبصرة

حسنه حمزهصادق جميل صندلالبصرة

طيبوثه حميدرعد غالي حريجهالبصرة

زهور جاسمرافد جاسب جاسمالبصرة

سهام كاظمرائد احمد يوسفالبصرة

حسينه محمدرجب عبداالمير بحيوسالبصرة

ربيعه ابراهيمصباح جابر حسونالبصرة

فطومه ناصرعقيل علي عبدالحسينالبصرة

سعاد شاكرعلي محمود شاكرالبصرة

زهره عبدالحسنزينالعابدين عبداللطيف حسنالبصرة

امينه داودكرار عبدالستار عبدالحسنالبصرة

فهم عسكراحمد جميل صابطالبصرة

بهيه موسىعلي عبدالجبار نعمهالبصرة

لطيفه حسينيونس موسى عبدالكريمالبصرة

فاطمه حمودحامد يعقوب احمدالبصرة

سليمه سعيدجاسب عبود جاسبالبصرة

سليمه حسينيحيى حسين حبيبالبصرة



تميمه عبدعليعلي قاسم حسنالبصرة

جنيسه عبدعلينايف كاظم عبدالسادهالبصرة

صبريه ثامرنسرين عزيز سهرالبصرة

صبيحه هاشممنذر كامل عبدالرسولالبصرة

فاطمه عبدالقادرمرتضى منصور زيارهالبصرة

سعيده نعمهفالح عكال حسينالبصرة

نبعه خيرهللاامجد علي حسنالبصرة

حمديه جاسمحسن هادي صابرالبصرة

حيهن محمدكرار حيدر هبيليالبصرة

امل صدامصالح مهدي مشتتالبصرة

سياره ناصرنوفل حامد مزعلالبصرة

جيثايه عبدهللامصريه ماشاف جار هللاالبصرة

نظيمه شريتحسين ناظم عطروزالبصرة

بنيه عبدالحسنقتيبه عبدالقادر نجمالبصرة

صديقه عريبيعباس حسين سلمانالبصرة

صديقه ثجيلمحمد عبدالكريم محمدالبصرة

نعيمه خضيراوس سالم شعبانالبصرة

بتيه عجيلصباح ثامر غترالبصرة

فاطمه لوطيجواد كاظم ساجتالبصرة

نظيمه حسناسراء ريسان مباركالبصرة

حكيمه عبداالمامسجاد موسى عبدالخضرالبصرة

ليلوه احمدحبيب محمد ابراهيمالبصرة

صديقه قاسممشتاق احمد خلفالبصرة

بشرى عليمناضل عبدالغني محمدالبصرة

نوره عطشانعبدالحسين صالح حسينالبصرة

شفيقه موسىمحمود عبدالكريم عباسالبصرة

رباب خضيرعلي عبيد عليالبصرة

ورده عبدالزهرهكاظم عتيك حميدالبصرة

منتهى حمدعباس قاسم محمدالبصرة

نصره عبودعبدالعزيز خلف سعودالبصرة

فاطمه عبدالحسينعلي عبدالستار جبارالبصرة



كميله جرياحمد كاظم بريالبصرة

نجاه سالماسامه ابراهيم جاسبالبصرة

وجدان عبدالحليممحمد عدنان عبدالكريمالبصرة

بلده نعيممهند مزيد جابرالبصرة

عصريه حسينجاسب سامي رجبالبصرة

قبيله مزهرعماد جعفر فاضلالبصرة

بنوره هاشممناضل عبدالزهره رباطالبصرة

هاشميه حسنطارق عزيز محسنالبصرة

فاطمه خيرهللاحسين مزهر مزيدالبصرة

بشرى عبدالباريمصطفى عبدالعباس خزعلالبصرة

لطيفه عليوليد صباح نسيمالبصرة

سميره عاصيعباس علي منشدالبصرة

سميره ناصرعلي احمد ابراهيمالبصرة

اميره جبارسجاد عبدالزهره مصطفىالبصرة

خيريه ابراهيممحمود خلف شاكرالبصرة

كاظميه محسنعبدالزهره حمزه صالحالبصرة

خديجه حسينمحمد هاني عبدالرضاالبصرة

تحفه طابورحيدر نعمه عباسالبصرة

ليلى عباسمحمد طه ياسينالبصرة

رضيه جالبفراس كاطع عبدالصاحبالبصرة

منى صكباناحمد فاضل عطاسالبصرة

بدريه محمدعلي عبدالرضا سالمالبصرة

تسواهن عبدالرضاعبدهللا سامي لفتهالبصرة

سعديه عزيزمحمد ثائر داودالبصرة

كاظميه شناويحسن عدنان رحمهالبصرة

زنوبه سلمانسيف حيدر لفتهالبصرة

خالديه صداممحمد طاهر سدخانالبصرة

سكنه راجحمحمد كريم العيبيالبصرة

حسنه لعيبيشياع مشجل موردالبصرة

ساميه حطابعلي نزار ناصرالبصرة

هيام عبدالحسينكاظم جواد كاظمالبصرة



مصريه جاسموليد علي عبدالبصرة

زماوي حسنصادق جعفر صادقالبصرة

سلوى شنيهعلي نجاح طعمهالبصرة

زكره عفاتيرعد سالم ماهودالبصرة

فضيله لفتهمحمد فاضل جبارالبصرة

امل عبدالحسينزياد علي حسينالبصرة

ناهده صالحاحمد عبدالحافظ يوسفالبصرة

صبيحه مزيدعالء فرحان حسنالبصرة

ثجيله سعيدعيسى حديد لياليالبصرة

حسنه غانمحسن حميد فليحالبصرة

زينب طاهرفاطمه اسماعيل عبدالجليلالبصرة

عامريه بشيررزاق جندي ياسينالبصرة

غريبه عبدهللاجواد كاظم حميدالبصرة

حسنه كباشيقاسم عزيز جاسمالبصرة

جاسميه محمدمحمود عبدالكاظم كليبالبصرة

رجاء مجيدقاسم محمد خلفالبصرة

كميله ساريضرغام نبهان سبهانالبصرة

حياه عويدمحسن مزهر غانمالبصرة

حمده بنيانحمود شمال عطيهالبصرة

فجر كاظمجاسم حنتوش حنونالبصرة

خيريه محمداحمد حسين عباسالبصرة

فضيله عبدالحسنعلي داود سلمانالبصرة

سهام عودهمحمد فيصل عبدالواحدالبصرة

ليلى عثمانمحمد عبدالكريم عبدالرزاقالبصرة

شماله حمدانناصر ماهر عاشورالبصرة

بنيه محمدنعيم جميل خماطالبصرة

فوزيه عبدعبدهللا سامي مطرودالبصرة

نجاه جبارمرتضى رحيم عريبيالبصرة

سليمه عبدالدايماسعد عزيز حبشالبصرة

سهام عيدانناصر ثابت مكيالبصرة

كريمه جنديحسن محمد عبدالحسينالبصرة



فضيله جاسممحمد خالد عبدالمجيدالبصرة

عليه عبدالخامسحيدر مهدي لفتهالبصرة

شيخه زاهدياحمد عابر عباسالبصرة

سليمه حميدصالح حسن عبيدالبصرة

ماجده كاظمحمودي عبدالواحد عليالبصرة

بطاقه عليويعلي عبدالجبار عبودالبصرة

خيريه جبارينعيم عبدالنبي شنورالبصرة

فاطمه عطيهعادل جابر حمودالبصرة

زهره حسنحسين صالح الزمالبصرة

هاشميه فنديحسين هاشم شهابالبصرة

نعيمه شلشجعفر حسين عليالبصرة

جميله عبدالكريماسعد قاسم خماطالبصرة

بسعاد معلهمسلم عادي وشيلالبصرة

هيله حبرطالب رحمه راشدالبصرة

سميه جبارمحمد حسن وحيليالبصرة

كريمه عبدالزهرهحيدر عبدالكريم احمدالبصرة

نجاه عبيدهاشم تقي عبدالرحيمالبصرة

راهبه جباريمهند كريم نعمهالبصرة

خديجه خلفمحمد حازم حمزهالبصرة

امل طالبحيدر احمد حمودالبصرة

ثوره نتيشعبدالرحمن عوني هاديالبصرة

سناء حمزهشاهر عبدالحسين شاهرالبصرة

ندبار عبدالرضاعقيل جبار مكيالبصرة

صالحه مهديشهيد جبار وهيبالبصرة

صبيحه ناصرعلي حسين عليالبصرة

هناء جوديمعتز عبدالجبار سلمانالبصرة

خديجه عبدالخالقحيدر عبداالمير عبدالجليلالبصرة

سناء جبارحسين حسن بدرالبصرة

حسنه بريحسرحان علي حسينالبصرة

فضيله عبدالعباسعدي رحيم باجيالبصرة

فاطمه قاسمجواد كاظم ياسينالبصرة



سميره عليحسين حمد عبدالبصرة

بشرى حسينعمار رياض هاشمالبصرة

صبيحه فزيعمهدي هتلر جيادالبصرة

فاطمه عريمشنعيم ماجد ريسانالبصرة

سهيله ابراهيمنبراس ناظم سالمالبصرة

حسنه ناصرعلي حسين عبدالبصرة

جماله طالبمالك نتيش جبارالبصرة

بدريه عاشورمحمود شكري سعيدالبصرة

سعديه حسنعباس سالم كطافهالبصرة

صبريه صابطيوسف صباح سعدالبصرة

جماله دشرعبدالحسين زرزور مطشرالبصرة

منى جبارمصطفى مرتضى الزمالبصرة

سليمه عبدهللاغسان جاسب محمدالبصرة

نعيمه مردانقاسم باقر ديوانالبصرة

فضيله عباسوسام جبار محسنالبصرة

جنان سلمانضياء نوري عبدالنبيالبصرة

نديمه غصابعباس علوان درويشالبصرة

جكاره مديوشميثم رحمه شغاتيالبصرة

كوثر اسماعيلعلي قاسم صالحالبصرة

زهره ساميعالء صباح عبدالحسنالبصرة

مريم عبدالزهرهسامي عبيد نسيمالبصرة

كوثر رزاقسجاد حبيب حسينالبصرة

مسخيه محمدمحيسن هادي جبرالبصرة

سعديه صالححسين طه عبدهللاالبصرة

ليلى ابراهيمعصام عبدالساده اسماعيلالبصرة

عجيله حليمسامي مهدي مهجرالبصرة

مريم راضيحيدر فرج خلفالبصرة

حميده صادقعباس فاضل ساجتالبصرة

وجيهه بدايعدي فالح موجرالبصرة

مسمايه جاسمحسن عبدالساده عبدالحسينالبصرة

دوسه جابرجليل قاسم حسينالبصرة



صبيحه مشجيلعدنان حطيط زبينالبصرة

شكريه صابرمحمد خيرهللا مشكورالبصرة

ليلى عبدالحسينمرتضى فاضل جاسمالبصرة

نوريه رحيمارشد محمد صلبوخالبصرة

عزيزه شهابحافظ مفتن عليالبصرة

كريمه عبوداكرم ظاهر حبيبالبصرة

بشرى عودوباقر جاسم ضيدانالبصرة

بسعاد حسناحمد محسن كاظمالبصرة

كونه هاشممصطفى جاسم محمدالبصرة

سليمه جبرحسن عوده كاظمالبصرة

طريفه عليرياض مجيد عليالبصرة

ملكيه خالطيعباس وحيد فرجالبصرة

امنه جوريفتحي نوري راضيالبصرة

نكيريزه عبدالكريممهيب محمد مجديالبصرة

فوزيه كاظممكي سليم مخيلفالبصرة

خيريه محمدجعفر احمد ماجدالبصرة

صفيه عبدالعاليتحسين فوزي كشيشالبصرة

رضيه فرحانعبدالعزيز عويد منصورالبصرة

امنه كاظمحسن عماد طهالبصرة

زمان عنيدمحمدحسين عيسى نعيمالبصرة

عليه ناصرياسر داود مزهرالبصرة

لميعه يوسفمصطفى كاظم جاسمالبصرة

لميعه يوسفمهند كاظم جاسمالبصرة

امال عبدحيدر فالح مجيدالبصرة

رجوه عويزعالء خميس حمدالبصرة

ماجديه كاظمبارق راضي عبيدالبصرة

حليمه سلمانعماد عبدهللا مسلمالبصرة

خيريه عبدالحسيناسعد طه قاسمالبصرة

فخريه مهوسرحيم صالح منصورالبصرة

حمديه مسلمحسين كامل عبدالرضاالبصرة

محيله رشيجحيدر فازع ضهدالبصرة



حسنه عوادمحيسن ديوان طويلبالبصرة

ماجده ياسينعلي عيسى محمودالبصرة

حسنه محسنباسم محمد جاسمالبصرة

صفيه موسىقاسم حسين عليالبصرة

سميره عودهعباس محمد محبوسالبصرة

فليحه عبدالحسينمحمود عبدالحسين عليالبصرة

حياه حسنكاظم مانع منشدالبصرة

سهام حسنحيدر عبدالجبار صالحالبصرة

فضيله جاسمطه حسين صعيبرالبصرة

زنوبه علكحمزه دحام منفيالبصرة

كاظميه ياسينعباس عاصي ميمونالبصرة

نظيمه خزعلرحيم محمد داخلالبصرة

كاظميه حسينزين العابدين عبدالنبي احمدالبصرة

فاطمه عبدالحسينهاني كريم بصيوالبصرة

فخريه فالحاحمد حسين عليالبصرة

زينب حسنستار جبار كاظمالبصرة

ناهده عبدالرضاجمال حيدر احمدالبصرة

نضال جاسمسيف مجيد عبدالخالقالبصرة

بليده واديكاظم طالب حمودالبصرة

شدهه بدنسعد نعيمه شملالبصرة

ليلى عبدالواحدعلي منشد جاسمالبصرة

زينب محسنابراهيم حنون زبينالبصرة

فوزيه هويديفالح حسن عبدالحسينالبصرة

نوعه خلفحسين عبدالكاظم عليالبصرة

شميسه عبدستار حافظ خضيرالبصرة

عائده سلمانمهدي صالح حنتوشالبصرة

حميده زويرحمزه عبدالساده شذرالبصرة

بهيه زيدكرار مصطفى فاضلالبصرة

قسيمه موسىحيدر كريم حسينالبصرة

فطومه حاويجمعه زامل كاظمالبصرة

تاوه مسيعدعلي جبار فهدالبصرة



حميده عباسامجد كريم زعيبلالبصرة

رسميه عباسعالء باقر عبدهللاالبصرة

حمديه حميدمحمد عدنان موسىالبصرة

غند كريممؤمل سعيد عليالبصرة

هناء طاهرزهير مالك جوادالبصرة

باسمه كريممجيد وليد صادقالبصرة

حسنه جمعهحسين كريم مطرودالبصرة

سنيه جبرصبيح جاسم سلطانالبصرة

جماله شاردهعالء اسعد خالدالبصرة

كريمه متليكحازم فاضل جابرالبصرة

هويله ثامراحمد رباط عليالبصرة

سكنه محمدمحمد جاسم حافظالبصرة

بدويه عبدهللاحسام عبدالنبي عبدالعباسالبصرة

جسم محمدمحمد عبدعلي نعيمالبصرة

شكريه عبودمصطفى عبدالوهاب احمدالبصرة

سليمه زبوناسماعيل راضي حمدانالبصرة

كحيطه كريمناجي حسن ساجتالبصرة

حلوه شريفاحمد خشن مالخالبصرة

بدريه خميطضياء كاظم جاسمالبصرة

فخريه صبيححسن كريم حطابالبصرة

قنديله عبدالنبيعلي بهلول حسنالبصرة

زهور جوادابراهيم غازي غانمالبصرة

سلمى عيسىعلي جواد رحيمالبصرة

ليلى احمدمقداد محمد مطلقالبصرة

زهره كريمامين حمد محمدالبصرة

نوميه جبرسالم عبود عبدهللاالبصرة

قبيله عبودعصام قاسم محمدالبصرة

نضال معروفاحمد فاضل هاشمالبصرة

صبيحه لفتهسلمان عبدالحسن عليالبصرة

مكيه جاسمسعد رعد هاشمالبصرة

زكيه شهابفاضل عبدالعزيز نعمهالبصرة



هيله جاريساجد حسب خابطالبصرة

مناهل شيالحيدر عبدالحسين حميدالبصرة

وضحه سعيدعجيل شويطر ثامرالبصرة

فخريه فهدحيدر مصطفى عبدالكريمالبصرة

طلبه عوادكرار هاشم احمدالبصرة

مشموره حمودمنذر عبدالقادر صالحالبصرة

هناء مالكماهر رضا بدنالبصرة

نضال جبارمنتظر فالح عبدالحسينالبصرة

وفيقه عبدالستارحيدر رياض عبدالواحدالبصرة

هناء عبدالرزاقمصطفى طاهر جاسمالبصرة

وهبيه سويدكاظم محمد جاسمالبصرة

جكاره سعيدحميد شيال خنجرالبصرة

سهام مجيداحمد كريم يوسفالبصرة

ملكيه منصورقاسم حميد ناصرالبصرة

ماجده حميدعلي نبهان عبدالرحمنالبصرة

بهيه وهيبخيرهللا خلف سواديالبصرة

حسنه شوعينافع سالم طويعالبصرة

سندس احمدايهاب صادق نجمالبصرة

فاطمه كاظمرعد قاسم هاشمالبصرة

زكيه محمدجود خيري مطرالبصرة

سوسن طعيمهسجاد قيس عطوانالبصرة

هيفاء جاسمعادل علي حسينالبصرة

بشرى عبدالرضامصطفى حمود سلمانالبصرة

كاظميه برزانعلي عبدالحافظ ماهودالبصرة

تركيه حاتمصالح ريسان شخنابالبصرة

ناهده عيدينضياء دايم علوانالبصرة

مراتب عباسفاضل مطر عريبيالبصرة

ماجده حميدسالم قاسم جاسمالبصرة

عيده رحيمهنجم جاسب جميلالبصرة

صبريه فطيسهمجذاب صيوان زبونالبصرة

دالل حسنكاظم غانم عبدالزهرهالبصرة



حنونه مهوسعباس خيكان منهلالبصرة

سليمه محمدسامي صادق خلفالبصرة

جماله حافظنوفل طه نوريالبصرة

نجالء عبدعليحسن عبدالعظيم فاضلالبصرة

سعديه صالحوسام شيحان نزرالبصرة

عواطف محمدداود عبداللطيف هانيالبصرة

كاظميه علوانمحمد لفته بدنالبصرة

خميسه ريحانايمن حيدر كشمرالبصرة

امل عبدالرحيمكرار عبداالمير حماديالبصرة

زكيه عليهاشم كامل عدنانالبصرة

عليه محمودهاني عقيل عبدالرزاقالبصرة

هويه بريسمعلي فيصل راهيالبصرة

طلبه مناتيعمار مهنا عليالبصرة

حسنه كريديمسلم عبدالرضا سرحانالبصرة

ريمه تقيرهيب عبداالمير عبدالرحمنالبصرة

بتول جباريحسين رياض معيبرالبصرة

سعديه خضيرعباس كركي كاصدالبصرة

فضيله مظلومفائز عبدالحسين عاشورالبصرة

مصريه صالحهاني فرحان يوسفالبصرة

مهجه فالحقاسم نعيم عليالبصرة

نديمه محسنسعد راضي مظلومالبصرة

بهيه عليمرتضى فاضل عبدهللاالبصرة

ابتسام ناهيوحيده قاسم حسنالبصرة

انعام سرحانعلي سمير قاسمالبصرة

عليه مهديجعفر سامي عباسالبصرة

نعناعه عطوانفاضل عباس محسنالبصرة

تركيه خضيررامي عبدالحسين كاملالبصرة

ليلى نعيمكاظم خلف زاجيالبصرة

شكريه كاطععروبه كريم مدهوشالبصرة

سلوى كاظمفاروق هالل عريبيالبصرة

فخريه مفتنعقيل عبداللطيف سلمانالبصرة



لميعه مجيدزكي صدام عبدالعاليالبصرة

وليده جاسمعلي عبدهللا كزارالبصرة

ساجده عبدالرسولعالء سمير عبدالحسنالبصرة

ساميه مهديعماد سبتي حسنالبصرة

حبيبه فليحكرار سامي شعيرالبصرة

صبيحه خليلمؤيد علي نجمالبصرة

صبيحه زغيرعلي شاكر موسىالبصرة

سعاد راشداحمد صبري جبرالبصرة

زهره عبدالرضاقاسم محمد عبدالسيدالبصرة

سامحه حماديكريم جاسم عليالبصرة

كبرى ساميامين سلمان عباسالبصرة

رسميه نعيمهصبيح غانم طعمهالبصرة

شيشه عبدالحسنحيدر فيصل عبداللطيفالبصرة

انيسه لفتهحبيب عباس ساجتالبصرة

برغوته هامانرعد جوحي تقيالبصرة

بشرى رسننور فالح جهادالبصرة

زهره كاظمجالل فالح محمدحسنالبصرة

زهره حسينمحمد غضبان عبدالحسينالبصرة

كاظميه لفتههاني عبدالحسين عباسالبصرة

كريمه صبيححسين عارف ياسينالبصرة

عقيده عودهسيف نعيم جودهالبصرة

سوري جابرسالم حسين جبارالبصرة

نظيمه جاسمعبدالحكيم عواد طاهرالبصرة

زهره حسينعلي هاشم عليالبصرة

وصيف سالماحمد جمعان ايوبالبصرة

نجاه سلمانانمار عبدالحميد حسينالبصرة

عوفه مالكرعد كامل عبدالعاليالبصرة

جميله راضياحمد حبيب طاهرالبصرة

سليمه يوسفمالك غازي عبدالبصرة

كامله مجبلسامي جبار كتيبالبصرة

علياء هاشمبنتالهدى محمود كريمالبصرة



كاظميه عبدعليقاشم محمد يعقوبالبصرة

ساميه عباسمرتضى عبدالحسين كاظمالبصرة

امهرجان شاطيمحمد كركان سميرالبصرة

رشيجه عوينيمريسن هليل جزرالبصرة

غنيمه جاسمحسين عبدهللا صادقالبصرة

نضال هاديميثاق عبدالسجاد محمدعليالبصرة

زهره ياسينهاشم غالب اسماعيلالبصرة

سليمه جعفرياسمين عبدالحسن عبيدالبصرة

بثينه عزيزعباس فاضل جعفرالبصرة

سوريا لعيبياحمد عاصي كاويالبصرة

بهيه دفارسها نصيف جاسمالبصرة

نجاه كاظممروان صاحب صبارالبصرة

ليلى احمدمضر عبدالجليل مجيدالبصرة

كاظميه عايدكرار جعفر راضيالبصرة

ناهضه سعدونحسام حيدر فاضلالبصرة

كريمه غانمغازي فيصل عبدالسادهالبصرة

هديه عبدالزهرهسالم رشيد مهديالبصرة

فاطمه محسنعقيل بدر ثامرالبصرة

شكريه ناصرمنذر فالح سندالبصرة

ساميه زغيرغزوان كاظم حسينالبصرة

طلبه عزيزحسام عادل فارسالبصرة

سنيه خزعلعقيل كاظم جعفرالبصرة

نوعه عبدالرضااحمد جاسم محمدالبصرة

ليلى فاضلنايف عبدالرزاق محمدالبصرة

هناء صكبانعلي باسم كريمالبصرة

اسيل حميدعلي حيدر محسنالبصرة

بسايل سحابعبدهللا علي مدهوشالبصرة

بشرى خضيرعمار كاظم مكطوفالبصرة

حليمه مالحمنتظر باقر جبرالبصرة

منى محمدجهاد عبدالرضا عطيهالبصرة

فليحه حمودعباس حسين عليالبصرة



خديجه سعيدضياء كريم حميديالبصرة

شنونه عليداود جمعه طعمهالبصرة

سكنه زنادنجم مالك ناصرالبصرة

شميله صالحعلي عبدالجبار حمدانالبصرة

كريمه جاسمجمعه كاظم داودالبصرة

هاشميه رضااحمد شتيت مانعالبصرة

رجاء حمدحسين علي حمزهالبصرة

دالل طعمهعباس محسن طعمهالبصرة

ركن خزعلحيدر حميد رمضانالبصرة

غيده منصورمنذر محسن فالحالبصرة

منعوته بالشصالح مريهيج هاشمالبصرة

فخريه هاديجميل عبدالواحد عبودالبصرة

ربيعه علياثير رسول عبدالبصرة

عربيه جيادناظم عوده كرمالبصرة

حسنه شهابمصطفى كريم عبدالرزاقالبصرة

رضيه الزمطارق غالب محمدالبصرة

سوسن حسنعبدالمطلب عبدالحسين عذبنيالبصرة

امينه طعمهعبدالرحمن سعد عبدالرحمنالبصرة

فوزيه عباسعروبه جبار مشهدالبصرة

نداء كاظمحسين عبدالرضا طعمهالبصرة

وحيده ابراهيمصباح قدوري جاسمالبصرة

حسنه عليهيثم جبار خضيرالبصرة

بسعاد عليحازم يعقوب يوسفالبصرة

امعاليه حسينحيدر عبد صالحالبصرة

عذراء فاضلكريم بشير حماديالبصرة

صبيحه سيدعالء بلعوط عباسالبصرة

سليمه عاصيكاظم جميل عباديالبصرة

فوزيه وادييوسف داود سلمانالبصرة

بطيخه رجهحسن وارد جوايالبصرة

زكيه امينعصام مالك مهديالبصرة

جفاس جعيزعلي عبدالجليل فرجالبصرة



كاظميه ابراهيمطه ياسين عبودالبصرة

زنوبه حسنعبدالصمد قاسم حسنالبصرة

منتوبه زيارهكريم اسد عباسالبصرة

فهيمه عجيلعبداالمير سالم رسيلالبصرة

فهيمه محسنشهاب احمد عودهالبصرة

خيريه لعيوسسجاد صالح قديرالبصرة

فضيله جاسمعباس كاظم عباسالبصرة

نعيمه خليلاحمد علي عبدالجبارالبصرة

كاظميه عبدالزهرهجواد جبار درجالالبصرة

كريمه جعفرحسين جاسم محمدالبصرة

غزاله خلفناظم عكله جويدالبصرة

نعيمه احمدجبار نجم عبدهللاالبصرة

نجمه حسينعبدالسالم الزم حسينالبصرة

ماجده سلمانصباح جاسم محمدالبصرة

نوال عباسعلي اسماعيل هاشمالبصرة

بدريه حسنخالد نوري غضبانالبصرة

سندس غضبانزياد انس عمرالبصرة

كريمه عودهواثق حامد راشدالبصرة

زهره ثوينيجبر ميس خابطالبصرة

حريبه حمدانمدين عبداللطيف عسكرالبصرة

غاليه حمودهاشم قاسم حمدالبصرة

جنان حسنحسن علي عبدالزهرهالبصرة

وجيهه عبدغيث علي عبدالحسينالبصرة

حياه عريبييونس عبدعلي طعمهالبصرة

حليمه محمدنبيل عبدالرضا جبارالبصرة

سليمه حسينابراهيم عكار محمدالبصرة

شويخه حسينناظم جنيح عليالبصرة

رباب محمدعلي عبداالله حسينالبصرة

ليلى ياسرمحمد عبدالجليل ابراهيمالبصرة

فاطمه مونسزينب ثجيل عبدالبصرة

فرهوده عليجمعه سلطان شرهانالبصرة



كاشيه محمدمكي ناصر حسنالبصرة

وفيقه صالحمحمد عبداالمير حميدالبصرة

حدهن ياسينعالء حبيب سلطانالبصرة

كامله عزيزعلي عبدالرزاق مصطفىالبصرة

زهره راضيمالك يحيى ناصرالبصرة

فضيله ماضيعلي ناجي سالمالبصرة

نبيه عزيزجابر كاطع حنشالبصرة

لطيفه محمدغسان هاشم محمدالبصرة

زينب حافظكرار عدي كاظمالبصرة

منى جدوعميثم عادل حاتمالبصرة

كامله عزيزطارق عبدالرزاق مصطفىالبصرة

جاسميه عليكاظم هاشم عبدالبصرة

نجاه عبدالباريحمد عبدالهادي ناجيالبصرة

لنده برهانعبدهللا عماد قاسمالبصرة

تركيه خضيرنوفل هاني محمدالبصرة

فاطمه فزعجميل نجم عبودالبصرة

صفاء سميرعادل سلمان عبيدالبصرة

ثريا يوسفعبدالرزاق عبدالقادر عبدالرزاقالبصرة

نور نصرهحسين جاسم شحتالبصرة

صبريه صبريسهام عبدالمنعم عطيهالبصرة

حدهن دوخيعالء جاسم كريمالبصرة

الهام جمعهعصام مهدي العيبيالبصرة

خديجه نورنجاح جاسب عامرالبصرة

كريمه عويدمسلم سعيد سعدونالبصرة

فاطمه شاميعالء يوسف قاسمالبصرة

فريده شاكراحمد مزعل عبدعليالبصرة

نجاه مكطوفحيدر سموم سلمانالبصرة

سعديه جاسمميثم طاهر عبودالبصرة

نرجس عبدالكريمحسين ماجد حسينالبصرة

فضيله يوسفمنير اسماعيل ابراهيمالبصرة

كريمه عبدالكريممصطفى عبدالرزاق حسينالبصرة



خالديه عويدعلي خويط حمدانالبصرة

جيتايه كحاميماجد محبس خلفالبصرة

ساجده عبدالقادراحمد ماجد عبدالزهرهالبصرة

فردوس غاليمروه حميد غانمالبصرة

سلوى عبودحيدر حمزه عباسالبصرة

تكيه حسيناحمد قاسم محمدالبصرة

نجله محمدسجاد منذر عزيزالبصرة

قسمه صاحبحاتم كريم محمدالبصرة

مدينه مسلماحمد خيون فاضلالبصرة

قسيمه عذابعبداالمير داخل حسينالبصرة

موشه مهيذبعباس حسين دبيانالبصرة

خالده عطيهباسم فالح جبرالبصرة

ساميه مهديساجد سبتي حسنالبصرة

فاطمه سريحيوسف يعقوب رحيمالبصرة

فخريه حديدحيدر فاضل سعدالبصرة

سليمه مطيرحسام يوسف هجولالبصرة

حفيضه حسينباسم صبر مرزوقالبصرة

ونسه حسينصبار سعدون بشارهالبصرة

خالديه عنايهعادل عبدالهادي ترياكالبصرة

نعناعه حميدحسن كاظم خميسالبصرة

سومه مشكورحيد خضير عبدالعاليالبصرة

نجاه جاسمليث حامد هاديالبصرة

نعيمه عبدالرزاقعماد عبدالجبار مصطفىالبصرة

تيكه باديفائق يعقوب ثوينيالبصرة

فخريه عباسقصي عبداالمير ياسينالبصرة

صالحه عبدستار جبر راضيالبصرة

كفايه مطرمريم مزهر حميدالبصرة

دله يوسفعوده حبيس سالمالبصرة

طليعه ثجيلباسم كاظم ناصرالبصرة

بشرى عبدالسيدعلي طالب مالكالبصرة

عليه حسينمصطفى عبدالزهره نجمالبصرة



صبيحه هيجانانور صباح طاهرالبصرة

سميره شاكرسجاد اسماعيل عبداللطيفالبصرة

كوثر عويدسيف محمود مجيدالبصرة

محنه عبدالحسينستار عبدعلي جاسمالبصرة

امل سيدمنتظر قاسم حويجيالبصرة

حربيه حنوناحمد حرب كاظمالبصرة

شنينه عليويسالم حسن لفتهالبصرة

غنيه سرحانباسم ضاحي عيدانالبصرة

مكيه ثجيلمحمد خلف محمدالبصرة

سعديه عبدرعد جبار حميدالبصرة

رحيمه طالبصباح سعد عبدالجليلالبصرة

فاطمه جمعهقاسم جاسم عودهالبصرة

بشرى موسىاحمد مخلص مردانالبصرة

كاظميه حمزهمصطفى غايب حسجالبصرة

سعاد سلطانعباس فاضل عبدالرضاالبصرة

سالمه بجايزينب عبدالزهره حسنالبصرة

حسنه خلفرعد حسن جيادالبصرة

رسميه جوادحامد طالب صادقالبصرة

جمهوريه دافيصادق عبداالمير سلمانالبصرة

باسمه قدوريوسام كريم حسنالبصرة

بشرى عبدحيدر احمد محمدالبصرة

جاسميه عبدالحسينعلي كريم كاظمالبصرة

مهديه صالحعباس الحاتم منصور كاظمالبصرة

ايمان سهرصالح مهدي مجبلالبصرة

سهام حمودمسلم عقيل حيدرالبصرة

هديه عبدالزهرهغانم رشيد مهديالبصرة

انتهاء سالمعالء احمد شاكرالبصرة

قسمه خميسحكمت عبدالنبي هاشمالبصرة

فاطمه خنيصرصفاء عبدعلي مناتيالبصرة

سليمه مطرعلي حسين فاخرالبصرة

دوده سلمانمنعثر غانم ثامرالبصرة



سليمه كشكولعلي كاظم شنشلالبصرة

صبريه محمدعدي صالح فرهودالبصرة

فطيم كنفذغزوان عدنان كاظمالبصرة

هاشميه حمزهفهد رحيم عبدالهاديالبصرة

نجوه غازيباقر عبد نايفالبصرة

حسنه خضيرعباس عوده ناهيالبصرة

عشيره ناصركرار مجيد خيرهللاالبصرة

كتبه ناصرياسر فريد محسنالبصرة

حياه عاتيكرار ياسر عرمشالبصرة

جاسميه طاهرمهدي عبدالحكيم جميلالبصرة

جالبه نجممحمد علي عبدهللاالبصرة

حكيمه غاليعمار دويح كريمالبصرة

نجاه عبودسجاد صالح ناصرالبصرة

هاشميه عبدالصمدعبدهللا عيسى عبدالنبيالبصرة

ليلى ظغيمهادي كاظم عليالبصرة

فخريه سويداحمد زعالن خضيرالبصرة

سنيه عودهرياض صبري حميدالبصرة

زهره ثامرنعيم طه دفارالبصرة

نهايه عباديانور كريم جعيزالبصرة

ربيعه عبودعماد فالح حريجهالبصرة

نعيمه حبيبثائر عبدالعالي عبداالمامالبصرة

حسنه الزمصبيح عبدالزهره كاطعالبصرة

بلوه الزمقاسم ساهي صابرالبصرة

حليمه شريفعلي ستار ناصرالبصرة

شهد فليحاحمد حسين شبيبالبصرة

عليه جمعهجعفر حسن عبدعليالبصرة

صبيحه كريمعهد علي فرحانالبصرة

زكيه سلماناحمد خيرهللا سلطانالبصرة

سهام جاسمعلي ابراهيم عبدالرزاقالبصرة

جاسميه كاظمحسن جاسم نوحيالبصرة

ناهده كاظمنزار هاني هادودالبصرة



مظلومه ماجدباقر جميل ثامرالبصرة

نعيمه سلمانجعفر كاظم سعدونالبصرة

سلوى جاسممحمدرضا مكي احمدالبصرة

نعيمه صادقاسراء عدنان معتوقالبصرة

حسيبه خضيرجنديه عبدالباقي عبدالرضاالبصرة

جسم زبينكاظم عبدالرضا راهيالبصرة

وفاء عبدالزهرهحيدر عبدالكريم ناصرالبصرة

زغيره ديوانعبدالكاظم كيطان محمدالبصرة

وسيله عبدالبارياحمد محيسن عباسالبصرة

سناء عطيهحاتم عبدالكريم قاسمالبصرة

كوثر محمودحسن بشير قاسمالبصرة

نظيره نادرامل رسمي عليالبصرة

هاشميه عليخلف جاسم كاطعالبصرة

عطيه ترفايوب ابراهيم ايوبالبصرة

حسن راهيغنيه رشاك ساهيالبصرة

خالده يوسفحيدر قاسم نجمالبصرة

خديجه حسنجاسم دايخ عليالبصرة

شمامه اسمرعلي عبدهللا سالمالبصرة

صبيحه الوسهيثم علي حسونالبصرة

عجيبه ريسانمطر عبد عبدالحسينالبصرة

هيفاء هاديعباس محمد حمزهالبصرة

كماشه داوداحمد عبدالكريم اسماعيلالبصرة

داخله حراكهباسم محمد فرحانالبصرة

مطره رميليهاشم شويش صباحالبصرة

فاطمه عبدالرضامحمدعلي خضير امطشرالبصرة

عزيزه عبودحسين عبدالرزاق جبارالبصرة

فطيم محمدحيدر منديل خليلالبصرة

شكريه باقراحمد صالح عبدالحسينالبصرة

صفيه محمدمحمد عبدهللا حمزهالبصرة

بسنه حطاباحمد حسن باقرالبصرة

فضيله سواديرعد عبدالزهره خضيرالبصرة



سوسن عبداالميرعرفان اركان عدنانالبصرة

خالديه حمدناجي كريم جاسمالبصرة

ناهده محمدحسين اسماعيل محمدعليالبصرة

زهره محسنعصام زكي عبدالحسينالبصرة

ساميه هاتوبالل شنشل خزعلالبصرة

سليمه زبوناياد راضي حمدانالبصرة

قاسميه محمدعلي ماجد لطيفالبصرة

حليمه شعبانماهر مسافر صلبوخالبصرة

بدريه زبونعلي جباري حسنالبصرة

مريم عبدهللاعباس عبدالرضا حيدرالبصرة

سليمه حاجمجهاد جواد كاظمالبصرة

حبيبه مكيحسين علي يوسفالبصرة

عهود محسنمحمد رزاق سهلالبصرة

احالم حسنجواد باسم جوادالبصرة

زينب جبارنورالهدى انور محمودالبصرة

سكينه عبداحمد سالم كريمالبصرة

امل مهديسجاد خالد حسنالبصرة

ساميه جبارابراهيم يونس عبدالحسينالبصرة

زهره جالبشفيق زماخ هنيديالبصرة

زكيه عليمحمد كامل عدنانالبصرة

سعديه جوادغسان عطوان عباسالبصرة

جسومه شكنودسليمه حسن عليويالبصرة

قسمه فصيلخيري يديم جحيلالبصرة

نعيمه ابراهيمعادل محمد سويدالبصرة

وبريه ناصرياس خضر عبدالزهرهالبصرة

فليحه نسيمجبر جري عليالبصرة

فخريه حسينحنظل نعمه حنظلالبصرة

كاظميه فرحانحسين جواد جمعهالبصرة

نوال يعفوبعالء جنبيل عبوديالبصرة

اقبال حميدعلي حسين غانمالبصرة

زهره يعقوبقاسم عبدالباري حميدالبصرة



سهام لطيفمحمد جليل مهديالبصرة

باسمه فنجانماجد جواد كاظمالبصرة

رسيله حاتمرائد زعيم صاللالبصرة

ابتسام واشيعباس حسين لعيبيالبصرة

جمهوريه مجبرشاياد نصير سلمانالبصرة

ملكيه منصورجاسب حميد ناصرالبصرة

فضيله محمدمصطفى سامي غايبالبصرة

حسنه زيدناجي عباس نيشانالبصرة

زكيه عبدالخضرحسين مصطفى قحطانالبصرة

ماجده عبدالكاظمعلي ياسين خضيرالبصرة

سلوى جنديقيس صباح محسنالبصرة

زينب شعبانجواد عبدالكاظم شريفالبصرة

ناهده جاسمحيدر قاسم عبدعليالبصرة

معصومه عودهعبدهللا حسن هاشمالبصرة

ماجده فهدعمار احمد مكلفالبصرة

قسيمه ناصروليد حميد عبدالحسينالبصرة

سعاد صدامعباس حامد محسنالبصرة

زهره الزمعبدهللا عبدالكريم ذكرالبصرة

فاطمه عبدالكريمعماد كاظم منصورالبصرة

هويله جيادمسلم قاسم خضيرالبصرة

كريمه خضرعماد الزم جبرالبصرة

حدهن عسكرمانع هالل ناصرالبصرة

منسيه خلفحسين احمد جبارالبصرة

زكيه عزرماهر شريده كزارالبصرة

نضال وحيدعباس حميد قاسمالبصرة

زهره يعقوبمهند عبدالباري حميدالبصرة

شكريه سويفعزيز صبيح عبدالبصرة

خميسه حسينصادق نعيم حسونالبصرة

هاشميه لفتهعبدهللا كاظم جعمولالبصرة

ليلوه مزعلناظم عوده خلفالبصرة

دالل جاسبصفاء نجم عبودالبصرة



عفيفه حاجمعبداالمير عبدهللا حنظلالبصرة

ساجده عبدالخالقعالء حسين عليالبصرة

رسميه داخلعلي جواد كاظمالبصرة

صحيفه عبيدصالح ناصر باديالبصرة

مكينه شدورزايد كاظم سلمانالبصرة

كصر محيبسحليم اربعاء صاغالبصرة

رزيقه كشيشامين ناموس كربولالبصرة

شكله جبراحمد حسن عودهالبصرة

منعونه حاتميحيى جابي فالحالبصرة

عطره هاشممالك فاضل حاشوشالبصرة

زهره غضبانمحسن عبدالحسين داخلالبصرة

سعديه فرهودمحمد سالم رمضانالبصرة

صبريه محيسنناجي سرحان محمدالبصرة

حميده حبيبحسن منعثر حثالهالبصرة

خالديه حافظناجي عبدهللا جابرالبصرة

كريمه عبودمسلم عوده عبدالرضاالبصرة

غنيده عنيدانور رزاق ساجتالبصرة

نجيه خيرهللاسجاد جواد مزعلالبصرة

جهاده عودههادي مانع لفتهالبصرة

شعاليه كنفيذمرمر عزيز حسينالبصرة

ونسه شنديعبد عاصي شنيطلالبصرة

جميله قاسمحيدر خلف بديويالبصرة

نزهت عطيهنائل غني عيسىالبصرة

احالم داودناطق هادي عبدالعاليالبصرة

ناصريه صبيحاكرم صادق جوادالبصرة

شافيه محمديحيى راضي كريمالبصرة

ؤضيه عبودعباس عبدالزهره جيادالبصرة

سهام محسنجالل حيدر لطيفالبصرة

شيخه جاسمحسن عبدالباري عبيدالبصرة

زبيده عبدالحسينماهر ضايف عبدالحسنالبصرة

شكريه هدمولاحمد قاسم سبتيالبصرة



صبيحه شاويستار جبار نعمهالبصرة

نعيمه جاسمعدنان حافظ غالمالبصرة

شريفه محمدثامر عبدالجبار مزعلالبصرة

فضيله محمدعلي عبدالحسين عبدالرضاالبصرة

وفيه سلمانسرمد جاسب هانيالبصرة

رسميه حمزهعباس هاشم عباسالبصرة

منى عبدالرزاقبدري عدنان عبدالحميدالبصرة

سعديه عزيزوسام عباس عبودالبصرة

فوزيه عجيلريسان علك عبدالواحدالبصرة

سميره احمدابارهيم محسن عبداللطيفالبصرة

بدريه راضيحاتم رضا كرينالبصرة

حسنه دارويشحردان ارحيم بديريالبصرة

جابريه كاظمبهاء مصطفى جبارالبصرة

تقيه ياسينعدي حاتم حسنالبصرة

هاشميه عبدعليموسى جعفر موسىالبصرة

سليمه شعبانمشتاق علي حسينالبصرة

ضيونه حسونكاظم جواد رشاكالبصرة

ليلى عبدالزهرهعبداللطيف عبدالجبار سعدونالبصرة

كريمه جبارعلي عبدالصاحب محسنالبصرة

حبيبه حيوانحسين نوري عبدالحسينالبصرة

هديه عبدالزهرهستار رشيد مهديالبصرة

عصريه غريبمحمد فنجان عبدالزهرهالبصرة

ساجده حسنعلي شاكر محمودالبصرة

كطيفه كطافهحسين جلوب عطيهالبصرة

زنوبه عبدالمعبودمخلص بدر غبد الرزاقالبصرة

نجيه صدامعباس فالح مهلهلالبصرة

حياه شاكرقصي حمزه عباسالبصرة

لطيفه بنيانعباس حميد حسينالبصرة

حميمه عاشورعبدهللا شغينب فضالهالبصرة

رهشه جاسمعون حسين خضيرالبصرة

ملكيه خنجرمثنى عبدالمحسن عبدالزهرهالبصرة



صبيحه كعيداحمد شتوي شريعهالبصرة

جلثوم جاسبجاسم عوده عبدالجليلالبصرة

سهام عليجعفر جاسم محمدالبصرة

غنيه هاشميحيى عبداالمام عبيدالبصرة

رياسه عبودامجد ناصر حسينالبصرة

خالديه مجيدسعد نعمه شمرالبصرة

سليمه عاصيمعال خلف سبتيالبصرة

رضيه عاتيحسين صبري عدايالبصرة

بنيه كريمرعد نعيم فارسالبصرة

مديحه سلمانحيدر حسين خميسالبصرة

ماجده جسيمعالء حسين عجيلالبصرة

رداحه نصرهللاحامد مجيد جارهللاالبصرة

حمديه محسنغازي فيصل عليالبصرة

شيخه خضيرماجد غنيد سلطانالبصرة

عجيله حليمرحيم مهدي مهجرالبصرة

مصريه عامراحمد جبار كاظمالبصرة

ثريا حسينسامي محسن لطيفالبصرة

حليمه سواديجاسم سامي مجيدالبصرة

سهام جاسمعباس برد عطوانالبصرة

غازيه عبدالباقيجوادين صباح روضانالبصرة

فطومه ناصرماهر محمود شاكرالبصرة

ثرمه دهشعلي شنين جاسمالبصرة

ضراهن حامدغسان محسن جاسمالبصرة

فهيمه عصفوريعقوب صالح دريولالبصرة

زهره حسونياسعد كاظم ثامرالبصرة

زهره محمدراضي رمضان بنايالبصرة

سليمه عبودعبدالحسين جابر منورالبصرة

فهيمه يعقوبمجيد علوان حسينالبصرة

فضيله ضايفمحمد عبد داودالبصرة

صبيحه سعوداياد كاظم عبيدالبصرة

محنايه عليجخالد عوده حسنالبصرة



ليلوه عليحيدر مكي جعفرالبصرة

سعده رحيمهنجم عبد زغيرالبصرة

كريمه سندعالء صبيح جونيالبصرة

فطومه خلفحازم علي صبرالبصرة

غرنوكه علوانكاظم محمد هاشمالبصرة

كوثر اسماعيلحيدر قاسم صالحالبصرة

حسنه عبيدوسام نواف جوادالبصرة

خديجه ياسركرار محم جعفرالبصرة

سليمه عبدالرحمنمشتاق محسن جاريالبصرة

جاسميه عبودامين سالم حربالبصرة

سعيده محمدفاروق عبدالخضر عباسالبصرة

صادقه عبداالميريوسف صباح مهجرالبصرة

بديعه صالحميثم عطيه صالحالبصرة

ساميه جبارمحمد خالد كطافهالبصرة

عليه عالويقحطان عداي خشنالبصرة

شريفه شخيمتعلي وهاب جودهالبصرة

سعديه عودهعلي كاظم محمدالبصرة

شنينه طهباسم عوده كريمالبصرة

قنديل حنونحكيم مشاري مهديالبصرة

زهره ضيغمحسين كاظم بجايالبصرة

سليمه سلمانعباس علي هاللالبصرة

حميده مالحسالم قاسم محمدالبصرة

كاظميه عدنانمازن كاظم عبيدالبصرة

حمديه صدامحسين لفته عبدالسادهالبصرة

صبيحه شلوكهفاضل عنبر محيسنالبصرة

لذيذه عبدرشيد شهاب سريحالبصرة

لميعه عفريتمحمد محسن نزلالبصرة

مكيه كريمطه ياسين خضيرالبصرة

سعاد شاكرمحمد بشير جابرالبصرة

بهيه كاظممحمود عكله قاسمالبصرة

بدريه عبدالسيدكاظم حسن جندلالبصرة



وحيده عليويسالم قاسم محمدالبصرة

حسن دراغعباس جامن شويلخالبصرة

فوزيه عبدجواد كاظم حربالبصرة

زاهيه جالبخليل جبيشه ناصرالبصرة

فخريه محسننجم عبد مزيعلالبصرة

كاظميه حسينرياض راضي عبدالواحدالبصرة

نشعه راضيجاسم ماجد جريالبصرة

ميساء مزيدعلي حسين عبدالواحدالبصرة

حبيبه جودهاحمد عبدهللا غاليالبصرة

فوزيه عبودمسلم صنديل كشيشالبصرة

صبيحه عزيزاياد سلمان شاميالبصرة

سليمه خضيرمرتضى نوري محسنالبصرة

دهميه غافلستار نون جنامالبصرة

داخله جبارعلي بشير مشاليالبصرة

شياله صباححكيم لفته ملهالبصرة

انتصار عبدالباريمحمد عبدالمحسن سلمانالبصرة

نهاد ناصرعبدالرحمن حبيب ابراهيمالبصرة

وسيله هجولكاظم جواد عبدربهالبصرة

رحمه عباسمزيد خلف كريمالبصرة

مكيه درويشصباح عبداالمير يعقوبالبصرة

زينب كاظمرعد نجم عبدالعاليالبصرة

خديجه جاسمحامد حسن جوادالبصرة

حليمه جاسمحسن محمد جبارالبصرة

قسيمه جريحمزه داود سلمانالبصرة

شياله جبرقاسم جاسب هاديالبصرة

مديحه عباسمحمد علي رحيمهالبصرة

دالل ياسينعثمان مصطفى رمضانالبصرة

سليمه عبدالنبيفاضل عنيد كاظمالبصرة

فضيله مهديداود ياسين داودالبصرة

عذريه عبيدجاسب جباره كزارالبصرة

زينب محسنعباس عدنان صيهدالبصرة



جاسميه ناصرمايد خليف دحامالبصرة

بدريه محمدماهر كريم خوافالبصرة

كاظميه عبودوسام فايز عبودالبصرة

سناء عيسىاحمد عبدالكريم فاضلالبصرة

نجمه جبارعلي حسن جعفرالبصرة

حكيمه صبيحنوري صبيح سهيلالبصرة

سندس عبدالجباراحمد فائق محمدالبصرة

خمشه صبريمحمد جبار جاسبالبصرة

حسنه حميديوسف عطيه محمدالبصرة

رجاء كاظمطاهر عباس حبيبالبصرة

مريم جخيمجاسم محمد فيصلالبصرة

فتحيه عبدالرحمنحيدر علي حسنالبصرة

وفاء فارسحسين مازن قاطعالبصرة

غاليه طهصدام منخي ناصرالبصرة

منى حميدعلي بهجت نايفالبصرة

فوزيه صنكورعلي خلف مزعلالبصرة

عصريه ضيدانمحمود عبدالحسين جويدالبصرة

هاشميه عبدمهند جعفر موسىالبصرة

بنيه ضهدعلي كريم كويشالبصرة

جميله عبودماهر عبدالحكيم عبدالجليلالبصرة

مريم عبدالنبيمحمد عبدالواحد كرمالبصرة

كامله موسىمهند عبدالوهاب منصورالبصرة

انيسه محمدشاكر ياسين اسماعيلالبصرة

هيله هاملحسين علي صدامالبصرة

سعديه مطرحسام رحيم لفتهالبصرة

سميره الزمعلي جاسب عنادالبصرة

زينب هاديحيدر علي عبدالحسينالبصرة

مكيه عبدالعباسعلي حسين محيالبصرة

شكريه حنظلسامي علوش عبدالبصرة

زهره معارجصالح مهدي طاهرالبصرة

نجوه عطشانعالء نجم عبيدالبصرة



غيده سالميوسف عبدالحسين كاصدالبصرة

زهرهه احمدسالم نادر عباسالبصرة

زهره دينارحيدر معتوق حسينالبصرة

واديه دوايمحمد حسن طاهرالبصرة

جماله كاطعجواد راضي جاليالبصرة

سليمه بندروليد جواد حيدرالبصرة

رازقيه مطرمنتظر عبدهللا علوانالبصرة

التفات شعيثميثاق محمد ناهيالبصرة

صدمه حسنامجيد فاضل ياسينالبصرة

لمياء ابراهيمخالد حليم دينارالبصرة

فوزيه شاكررسول جليم شاتيالبصرة

رضيه سعيدكاظم زغير جابرالبصرة

بشرى عبدالرضاحسين حافظ عبدالحسنالبصرة

حسيبه عبودهيثم سلمان رمضانالبصرة

نجييبه جاسمنورالدين كامل حميدالبصرة

انعام حسنسيف محمد طاهرالبصرة

امينه جبارمحمد عبدالخالق مباركالبصرة

سعديه مايععلي عادل مردانالبصرة

صبيحه كاظمحسين عبدهللا سعيدالبصرة

انتصار جعفرهاني طعمه حامدالبصرة

كلثوم راضيحافط الزم منشدالبصرة

غاليه خيونغانم كامل عباديالبصرة

شيخه عفاتعبدالرحيم انعيمه حسينالبصرة

حياه عويزمهند بوهان عباسالبصرة

نعيمه حسنجبار سماري عيدانالبصرة

فاطمه سلمانكرار ماجد محسنالبصرة

حمديه كريديمخلص عبدالساده عيالالبصرة

باسمه ابراهيماحمد عبدهللا احمدالبصرة

فطيم سلمانسالم عبدهللا محيبسالبصرة

ليلى بجايطالب خضير حسنالبصرة

نجمه كحيوشمشتاق طالب حاتمالبصرة



حياه محسنضياء خضر حسنالبصرة

سعديه هاشمزين العابدين احمد محمدالبصرة

حمديه شاملزين العابدين داخل كاظمالبصرة

خالده عاصياحمد ناصر مهديالبصرة

رحاب كاتبصادق جواد درجالالبصرة

عليه نصاركاظم جواد نصرهللاالبصرة

عليه حسينخلف جاسم عبدهللاالبصرة

نجيه احمدحسين لفته محسنالبصرة

نظيره صالحمحمد ماجد عبداالميرالبصرة

زهره داودمحمد هاشم كاظمالبصرة

بسعاد كريمضياء جاسم حمدهللاالبصرة

فضيله حسنعلي سالم رسنالبصرة

رازقيه مطرمرتضى عبدهللا علوانالبصرة

كاظميه جبارسامي رمضان ماهودالبصرة

منتهى صكبانشبيب شهيد خالدالبصرة

خميسه لفتهجاسم كريم حسنالبصرة

حفيضه حسنعبدالخالق نعمه عبودالبصرة

خميسه لفتههاني ساجت مطرالبصرة

نمره مسلمحسين جاسم عوادالبصرة

سعده حنونسجاد مطر عبدهللاالبصرة

ربيطه رسنعلي رويضي غنومالبصرة

كاظميه غانمعباس جندي هندالالبصرة

رسميه عيسىمحمد جادر جابرالبصرة

فضيله محسنوعد منصور حسنالبصرة

ابتسام فاضلحيدر محسن عليالبصرة

مظلومه مخيورعلي كاظم موسىالبصرة

فهيمه يوسفعلي عاشور امويحالبصرة

سناء جبارناجي شاكر يونسالبصرة

عصريه غضبانعقيل كشمير عجالنالبصرة

حسنه عليعوده محسن عباسالبصرة

تركيه جحيلعلي خدام حليحلالبصرة



غند جاسمجبار حسين عليالبصرة

نصره عطيهابراهيم خيران ميسالبصرة

شنينه مجيدناظم صبيح الزمالبصرة

خيريه كريدياكرم كاظم سرحانالبصرة

فاطمه داودحسن عباس جاسمالبصرة

ليلى احمدمسلم عبدالقادر حسنالبصرة

صبيحه صافيحيدر يوسف حسينالبصرة

رابحه خضيرعالء صالح خميسالبصرة

حسنه عيدانقاسم جاسم محمدالبصرة

مدلوله برداناحمد شرهان جابرالبصرة

نجيه عبدالرسولنوريه جواد عليالبصرة

جميله محسنميعاد عبدهللا هيشانالبصرة

عفيفه محمدعبدالوهاب عبدالرزاق خلفالبصرة

حره ديوانرافع مهجر عبودالبصرة

حسنه عبدهللاصفاء علي حسينالبصرة

بشرى صالحايمان عبدالحسين طعمهالبصرة

نصره فاخرمريم سعيد صحيلالبصرة

فضيله حمدياسين حميد عبدهللالبصرة

زينب عبدالحسيناسامه سلطان باقرالبصرة

خوله عبدهللاحسين جاسم محمدالبصرة

ماجده عبيدمنذر مهدي كاظمالبصرة

خديجه عباسهاني فاضل سويدالبصرة

زكيه طاهرمحاسن سلمان عبدالجبارالبصرة

مريم عزيزهيثم عذاب عليالبصرة

وعد حطابحسين خالد ودادالبصرة

حمديه حامدصادق عبدالرضا قاسمالبصرة

فضيله جريماجد طالب حمزهالبصرة

زهره يوسفمحمد عبدالوهاب هاديالبصرة

نجاح عامرعمار عادل يوسفالبصرة

بسهي نمرعبداالمير زماط عبيدالبصرة

اميره وحيدايمان حبيب داودالبصرة



نعيمه مجيدحيدر نوري عبدالوهابالبصرة

ليلى عريبيصالح عبدالهدي عليالبصرة

زنوبه عبدالحسينعلي طالب عبدالسادهالبصرة

حياه حميدلقاء جواد عبودالبصرة

حريه ابراهيمعلي عادل جابرالبصرة

خزنه جاسبحازم ناظم عبدعليالبصرة

سليمه فزعاسامه احمد حسينالبصرة

ليلى نجمضحى محمد سالمالبصرة

ليلى حسنعلي حسن عبدالرزاقالبصرة

صبيحه خضيرحيدر محمد جندرالبصرة

ساجده مهديعالء جواد كاظمالبصرة

غنيده فهدوسام صبيح قاسمالبصرة

وسميه حميدحسين حميد علوانالبصرة

كوثر حاشوشمهدي كريم نعيمالبصرة

سليمه عبدالرضاحميد عبدالواحد علوانالبصرة

صدامه رحيمهحسن داخل عليويالبصرة

حمامه عبدفيصل حمود سواديالبصرة

سكنه حسنكرار عوده عوالالبصرة

نعيمه بادعحيدر صبيح نعمهالبصرة

اجنه حسينحامد احمد سهرالبصرة

وحيده ظاهرميثاق عبدالصاحب حسنالبصرة

ركن جفاتحسن عبدالعالي نعيمهالبصرة

فوزيه سلمانعلي جعفر عباسالبصرة

زينب شفافعبدعلي قادر باذرالبصرة

فضيله ضابطعمر عالوي حميدالبصرة

حيهن محسنحسين محيسن عبيدالبصرة

لميعه حنونعلي نعيم خليفهالبصرة

فوزيه هاشمعبداللطيف ياسين طهالبصرة

هيله كاظمسماح ناصر كرارالبصرة

نجاح عباسقاسم اكرم قاسمالبصرة

حريه كريمماجد رهيف وهيبالبصرة



كامله حسينحيدر كاظم حسنالبصرة

كريمه حمودعلي حسين مهديالبصرة

سليمه شرهانسعاد راشد يعقوبالبصرة

وحيده فالحستار جبار زويرالبصرة

سنيه شريفعريبي عبدالواحد عريبيالبصرة

حياه حسنعباس علي محمدالبصرة

قسيمه معتوقمازن مهدي حسينالبصرة

فضيله الياسصباح محمد شهدادالبصرة

حميده جيشهحسين راسم عمادالبصرة

سعاد يعقوبمحمد راضي بنايالبصرة

حجيجه نعمهلطيف فنجان سلطانالبصرة

سليمه فاضلمحسن عبدالكريم محمدالبصرة

صبيحه عبدالصاحبكاظم قاسم فاضلالبصرة

شوينه صالحمحمود عبدالرضا عبدالنبيالبصرة

مايعه بريسمبشير عبدالحسين عبدالمحسنالبصرة

صبريه فالحعبدالرزاق فالح عبدالرزاقالبصرة

حبيبه فاخرفاروق صالح هاشمالبصرة

زكيه عبدموسى قاسم محمدالبصرة

صفيه عبدالرضاجاسم محمد عبيدالبصرة

ليلى سلمانرائد عداي حميدالبصرة

جميله برييوسف مطشر جريالبصرة

عقيله فاضلعدنان جاسم محمدالبصرة

جمهوريه فرهودرياض كامل شدودالبصرة

وحيده عبدالقادرحيدر خلف طالبالبصرة

خالديه عبدعليحسن قنبل سعيدالبصرة

اميره عويدرعد مهدي قاسمالبصرة

بهيه عبودعدنان جمعه منديالبصرة

خيريه عثمانعلي ياسر نجمالبصرة

سلوى جبارفالح عبدالواحد فيصلالبصرة

نكيه فاضلسعد حران مكطوفالبصرة

فوزيه خلفسعد جذول عفانالبصرة



صبيحه جارححسين بدر عبيدالبصرة

نوريه نجمحيدر مناضل محمدالبصرة

بدريه جبارسالم حريز سحالهالبصرة

كريمه زاملحيدر سمير عطوانالبصرة

هناء عبداالميرعلي عواد عبدالجبارالبصرة

سعيده عباسحمزه عيدان كاظمالبصرة

فتنه جالبجبار ذياب محسنالبصرة

سلوى شريفحيدر نوري حبيبالبصرة

وفيه كاظمحمود عاشور حميدالبصرة

ماجده سالمحيدر جميل واديالبصرة

نظيره احمدبدر فالح حميدالبصرة

حميده حوشانعباس عادل عليالبصرة

شلتاغه راهيخالد عدنان ليفانالبصرة

رقيه صبراحمد عادل عبدالزهرهالبصرة

عيده عليمحمد حسين جلودالبصرة

خيريه منصورعبداالمير فائق مهجرالبصرة

خيريه سعودصدام صافي عبودالبصرة

رباب طاهرعبدهللا عبدالمطلب راضيالبصرة

حكيمه جمعهحسين راضي صبرالبصرة

فاطمه علكمنذر علي كاطعالبصرة

كامله حسينجعفر شاكر حمديالبصرة

جاهده خالدسيفعلي كاظم مجيدالبصرة

نوريه حسينعلي نزار عبدالباريالبصرة

نجاه حمودمرتضى عبدالكاظم صبريالبصرة

فهيمه حنونمحمود عبدالصمد عبدالواحدالبصرة

سليمه عبدالحليمخليل باقر عباسالبصرة

حسيبه حسينصباح بتي يوسفالبصرة

بظور صالحايمان توفيق فالحالبصرة

وداد جميلعالء ثائر شاكرالبصرة

هاشميه عباسحسن جليل رحيمالبصرة

شلحه لفتهعدي حيدر خضيرالبصرة



كاظميه كريمنوري صبيح منخيالبصرة

اقبال حميدصهيب رياض عبدالرحمنالبصرة

طاهره عبدالحسنعمار عاشور عليالبصرة

شيخه محمدضياء محمد حسينالبصرة

حياه كاظموليد هاشم حاتمالبصرة

سعاد قاسموالء نوري شافيالبصرة

فضيله عبدالحسيناحمد علي محمدالبصرة

كوثر حسنمحمد فائز راضيالبصرة

نجاه فهدصفاء محسن محمدالبصرة

خديجه احمدعبداالمير علي سلمانالبصرة

صبيحه جبارمحسن جويد يودهالبصرة

حسنه عبدهللاستار مردان سنامالبصرة

حليمه كريمهاشم كريم عبدهللاالبصرة

شمسه كاظمجعفر حسن داودالبصرة

حليمه حسنمحمد جاسم جباريالبصرة

مريم محمودجاسم محمد جاسمالبصرة

ريبعه عبدالكريمعمر خليل ابراهيمالبصرة

حليمه محمدحسن عبدالرضا عليالبصرة

صبريه داودحامد جاسم صالحالبصرة

حسنه عطيهحسن طالب رسنالبصرة

كريمه خلفحسين علي عبدالحسينالبصرة

هديه طاهرسلمان كاطع جبارالبصرة

تسيار دهرمحمد ايوب جابرالبصرة

فوزيه ثجيلعادل جبار عجيلالبصرة

فوزيه جمعهحيدر جاسم جبارالبصرة

نجاه حميدحسين بدر فرحانالبصرة

وحيده محمدقصي صبيح حميدالبصرة

عديله كريممحمد خليل ابراهيمالبصرة

سعديه علواننبيل فالح عبدالهاديالبصرة

حليمه جيادجعفر حتروش لفتهالبصرة

ثامريه حيالحسين ملغوث ابوحميدالبصرة



بسهن مهدينصيف نعمه احمدالبصرة

لطيفه كاظمعلي جاسم ثامرالبصرة

نارسيه وهيبريسان عبدالجليل محمدالبصرة

سليمه محمدعلي جعفر هاللالبصرة

شفيقه مطشروليد حميد محسنالبصرة

فوزيه جابرعباس ايوب عبدالرضاالبصرة

سهام فاضلقاسم نعمه عباسالبصرة

حليمه نبيلجابر عطيه خزعلالبصرة

زهور نافععباس عدنان جبارالبصرة

هيله خضيرماجد عباس فاضلالبصرة

تركيه محمدحسام تميم كاظمالبصرة

هيله ثجيلياسر عبد راشدالبصرة

حمديه عبدالحسيناحسان عبدعلي حسنالبصرة

فوزيه حنونحسين علوان خالويالبصرة

ماليه مخورخيرهللا حمزه عباسالبصرة

رحيمه عبدحسن كريم خلفالبصرة

شنونه هاشمعلي شاهين ماشيالبصرة

صبيحه هليلعالء صبري محمدالبصرة

لميعه خيونمهند عبدالغفار حنونالبصرة

شريفه عبدالوهابعالء عادل حسينالبصرة

ليلى سالمجهاد شعبان سلمانالبصرة

سلمى جاسمهيثم ستار جبارالبصرة

قبيله معيبدنافع موسى شمخيالبصرة

زهور مهودرمحمد عبدالزهره جبارالبصرة

جاسميه محمدصابرين عباس مكطوفالبصرة

وعديه مرزوكحمزه عبدالحر حسنالبصرة

نضال يونسطيبه حمزه عباسالبصرة

هيفاء ضمدمحمد احسان شاكرالبصرة

قبيله كريمحسام ياسر قاسمالبصرة

مكيه ورايفضاله خالطي ساجتالبصرة

عجيل فاضلعلي حسين لفتهالبصرة



تينه ريكاناحمد علي عبدهللاالبصرة

ميسون احمدابراهيم اسماعيل عايدالبصرة

فريده سهيرمهند خلف اجرابهالبصرة

فاطمه جابرعالء حسن جابرالبصرة

وبريه عباسمالك جبار وطنالبصرة

غنيمه شاطيفليح حسين راهيالبصرة

حبيبه عبدهللاجبار خضير لهلوبالبصرة

زينب جخيورحسن حمود عذيرالبصرة

حليمه عباسحسين مهدي طاهرالبصرة

حسنه عليعزيز كريم عبدالحسينالبصرة

بدريه شالهيستار جبار جميريالبصرة

فطيم رباطحمود عطيه برديالبصرة

ضمياء عبدالقادرواثق فاروق طهالبصرة

زهره مهديعباس حبيب عباسالبصرة

نعيمه حسيننصيف جاسم محمدالبصرة

دالل حسينسلمان خضير احمدالبصرة

اقبال شياعمحمد ناصر عبدالحسنالبصرة

عدويه طالبفراس عاشور غازيالبصرة

عالهن حيدرجواد حسن عبدالغفورالبصرة

ليلى رشكسعد خلف كاظمالبصرة

دجله معتوكحيدر جواد كاظمالبصرة

كميله عبدالسيداسعد عزيز عبدهللاالبصرة

حسيبه ثجيلحسين عبدالزهره شريبالبصرة

امل صبيحعالء حسين صالحالبصرة

غنيه كاظماحمد عبدالواحد لفتهالبصرة

خديجه عبدالصمدمحمد منير خضيرالبصرة

نداء خلفداود سلمان داودالبصرة

فوزيه صدامسيف جابر مالكالبصرة

عربيه خريبطباقر عنيد عباسالبصرة

زكيه شرموخصبيح كريم عطيهالبصرة

فضيله حسينمؤيد شويل مسلمالبصرة



سليمه جبرمحمد عباس لعيبيالبصرة

نجيه تايههاالء فاضل عباسالبصرة

جمهوريه عليمحمود شاكر شنانالبصرة

نوال شاكركرار نزار جالبالبصرة

نضال احمدعباس عبدالحافظ شمخيالبصرة

كريمه رحيمعدنان جاسم جارمالبصرة

عوفه صعقومهعبدالقادر دحام منخيالبصرة

ثجيله راضيعذيب عبود حسينالبصرة

مدلوله عجاججواد كاظم خنفوسالبصرة

بسهن جلوبجبار ارحيم عبدالحسينالبصرة

طليعه ظاهرسالم مرزوق عليالبصرة

ترفه شبيبقحطان عبدالزهره كنعانالبصرة

صبريه منخيكاظم مرز سعدونالبصرة

ياسه عبدالكريمجعفر صباري ناصرالبصرة

حميده فالحاياد حسين مهلهلالبصرة

عامره كاطعفاطمه جعيول رشيجالبصرة

صديقه عبادينزار عبدالرؤوف عبدالرضاالبصرة

بلقيس عبدالهاديمحمد صبري الزمالبصرة

سلوى شاكرمحمد مصطفى ابراهيمالبصرة

نوال دحامرعد كامل شنشولالبصرة

حسنه عيسىهاشم جواد خلفالبصرة

شيخه عبدهللاعبدهللا خضير مشيرالبصرة

كريمه عبدهللااحمد جاسم عودهالبصرة

نهايه عباديعبدالكاظم كريم جعيزالبصرة

نجره جاسمعلي ياسين عبدالجبارالبصرة

منتهى عبدعلي حسن عليالبصرة

حليمه داودرائد فاضل حبيبالبصرة

باشا راضيراجح خيرهللا هاديالبصرة

حسنه كاظمسبتي محمد سعيدالبصرة

انتصار رسمياحمد هيثم صمدالبصرة

احالم عليرائد سمير عبدعليالبصرة



شوغه كريممالك سرحان هاشمالبصرة

موحه عاشورجعفر حسن ثابتالبصرة

بدريه غريبصدام كاطع عريبيالبصرة

ربحه جاسبانور ادور نجمالبصرة

صبحه جاسممحمد طعمه ساهيالبصرة

امل فاضلوسام جعفر فالحالبصرة

نجيبه جوهرسعد حمزه عباسالبصرة

نشميه زكيكاظم عبدعلي سماريالبصرة

شنونه داودعبدالرحمن وارد ورشالبصرة

رازقيه احمدمرتضى عبدالجليل موسىالبصرة

جاسميه موازيجياد عجيل فارسالبصرة

خالده جميلحيدر فالح عبدالحسينالبصرة

بسمه عليهادي علي هاديالبصرة

قبيله كاظممثيل عباس عبدالرضاالبصرة

حميده شغيدلحسين علي طرماحالبصرة

هناء صالحاحمد شنشول عبدعليالبصرة

هديه اميناحمد حميد صيوانالبصرة

وسيله سكرعيسى كاطع رحمهالبصرة

جاسميه محمدفالح قاسم عبدالزهرهالبصرة

فضيله موحيسيف سعيد سهرالبصرة

كوثر عطيهصابرين فوزي زيارهالبصرة

داخله فريحنعمه صدام عليالبصرة

فليحه هاديعلي حسن عطيهالبصرة

مسيره سويسريخلف بريسم حسنالبصرة

هيله عبدالحسينموفق عبدالصاحب قيطانالبصرة

عيده كريمعقيل عبد راضيالبصرة

صديقه احمدحسن طه ياسينالبصرة

نجاه عبيدضياء تقي عبدالرحيمالبصرة

سعده زيارهعبدالعباس فاضل احمدالبصرة

سعيده لذيذكاظم فليح سلطانالبصرة

ملكيه عباسفالح حسن شرهانالبصرة



لطيفه زعالنرافد طالب موحيالبصرة

عوفه عبدهللاكرار يونس شنديالبصرة

نديمه جبرحسن هادي جاسمالبصرة

ساره نصوريفالح غضبان نشميالبصرة

اخالص مطشرتحسين علي عطيهالبصرة

شكريه محيبسعباس جادر سفيحالبصرة

فهيمه يوسفكاظم جري سلمانالبصرة

حسنه عبدالرزاقمسلم عقيل فوزيالبصرة

عالهن خلفمحمد عبداالمام كريمالبصرة

منى عبداالمامابراهيم احمد كاظمالبصرة

صبيحه حسونهاني عوده جبارالبصرة

حليمه جاسمباسم محمد محمودالبصرة

جمهوريه عنادعباس كريم طاهرالبصرة

خديجه فداويساره خالد بعرورالبصرة

هناء خليلعلي هاشم عبدالنبيالبصرة

مليكه منصورناصر حميد ناصرالبصرة

كريمه نعيمعالء نعمه حامدالبصرة

مطره صابطرزاق سالم نايتالبصرة

عوفه عبدالسادهاياد عبد موسىالبصرة

رسائل راضيبشير حسن نجمالبصرة

غنيه حزاموصفي خالد لعيبيالبصرة

عيده مردانحسن عبدهللا عباسالبصرة

ليلئ يوسفمشتاق جاسم محمدالبصرة

شمسه شنديعوده كاظم شهابالبصرة

اجفان علينواف حسن عبدهللاالبصرة

رضيه تقيحيدر كاظم ناقلالبصرة

منى حمزهعزيز فاضل عزيزالبصرة

حمديه حنونعادل كاظم خلفالبصرة

ورده جاملنجم عبدالزهره جعفرالبصرة

سميره عبداالميرمرتضى حميد ناصحالبصرة

زهره طالبعلي ناصر سالمالبصرة



وجيهه محمدزهير رشيد خضيرالبصرة

فخريه موسىمكي مراد خضيرالبصرة

صبيحه عبدالحسينميرين عبدالخالق زاجيالبصرة

ليلوه عودهعلي حميدي صالحالبصرة

صبريه سلطانعقيل محيسن مرشدالبصرة

هاشميه معتوقكرار خيرهللا مجيدالبصرة

حلوه عبدالرضااحمد رحيم محمدالبصرة

رازقيه سلطانميثم هادي محمدالبصرة

زكيه محمدطارق احمد عيسىالبصرة

كاظميه جبرمشتاق فالح خزعلالبصرة

رسميه مجيدنبيل حاتم عبدالملكالبصرة

بدريه جبارسجاد محمد سعيد احمدالبصرة

حميده غانماحمد خالد عباسالبصرة

عيده جمعهفائز موسى جالبالبصرة

ملكيه خنجرسامي عبدالمحسن عبدالزهرهالبصرة

باسمه خضيرنهاد مدلول حسنالبصرة

بهيه سلمانسالم حافظ شاكرالبصرة

كفاهن خضيرعلي رحيم جابرالبصرة

رداعه فهدتحسين عالوي فرجالبصرة

سليمه قاسمهاني جلود محمدالبصرة

ناديه زيدانعلي عبدالقادر سلمانالبصرة

حليمه عبدالحسينقيس جاسم محمدالبصرة

صينيه سالممهند عوده مكلفالبصرة

سعاد هاشمحسن علي عبدالرضاالبصرة

سناء شذرعمار عبدالرحمن صدامالبصرة

ناهده جاسممحمد كاظم عليالبصرة

زهره لفتهاحمد كامل منصورالبصرة

شنكه عليجواد عبود عبدالجليلالبصرة

حميده حبيبمحمد هادي مهنهالبصرة

رشيكه حنونحليم غضبان صافيالبصرة

ملكه صبخيماجد فاضل محمدالبصرة



سليمه محمدحسن ستار جبارالبصرة

امل عبودصفاء جميل عبدالمجيدالبصرة

نظيمه حسنخمائل مهدي خلفالبصرة

نضال عبدالستارعلي طارق جعفرالبصرة

نظيره جباريشار كريم حيدرالبصرة

فخريه الزمعلي قاسم عبدالحسينالبصرة

نجاه ياسرمحمد قاسم عبدالجوادالبصرة

بلقيس عبدالعزيزعدنان عبدالجبار داودالبصرة

ظفيره حبيبصالح زياره نعمهالبصرة

مينه ساجتفالح حسن عبيدالبصرة

منى غالبصالح نعمان طعمهالبصرة

خديجه عبدالواحدمحمد عبدهللا ياسينالبصرة

حسيبه غانمحيدر عبدالقادر محمدالبصرة

هيفاء عبدوشزهراء هاشم عبدالزهرهالبصرة

خوفه بردانكريم صبار دفترالبصرة

ساهره قيسعبداالله بسام لفتهالبصرة

مريم حشفعطا التيبي جبارالبصرة

كريمه ناصرمشرق طالب شرادالبصرة

ماجده كاظمامين هاشم عبدعليالبصرة

هيله عبدالزهرهحسين حاتم جخيمالبصرة

ورده نعمهطعمه عبدالخالق عبودالبصرة

لوعه نجمضياء سجاد كباشيالبصرة

طريه دريولعدنان رحيم عاشورالبصرة

كريمه كوتثجيل الزم محمدالبصرة

سليكه شنشولمشتاق محسن جاسمالبصرة

سهام لطيفهشام جليل مهديالبصرة

فتحيه محمدزكريا عبدالحميد محمدالبصرة

تاجيه حبيبخلدون قيصر حميدالبصرة

كريمه معيبدعقيل اسماعيل خليلالبصرة

زهره عبدالرزاقشاكر علي نعيمالبصرة

مطره عليموفق عبدالواحد باللالبصرة



جمهوريه عبدالباقيحسين باقر عبدالواحدالبصرة

نجمه الزمشكريه مهجر عسكرالبصرة

حمديه غضبانخضير عباس كريمالبصرة

سليمه دماكاسعد علي حسينالبصرة

عليه واديناظم موات علوانالبصرة

شليشه مجيدجوهر فاخر كرارالبصرة

خالديه كريمكاظم عبدالرضا عبدالفضلالبصرة

لطيفه عايشاياد غازي عبدالبصرة

فخريه عبدالنبيعبدهللا جعفر عبداالمامالبصرة

كريمه طالبميثم جمعه سالمالبصرة

لولوه عبدالعزيزماجد احمد يوسفالبصرة

نوعه عبيدهاشم دينار جبرالبصرة

صبريه حسنامين حميد عبدالمجيدالبصرة

عقيله عبودكرار عبدالكريم عبدالخضرالبصرة

لمياء اسماعيلرمضان رعد عبدالمولىالبصرة

برنو عبدهللارياض مجيد عنادالبصرة

دله طعيسعالوي عبد ساجتالبصرة

ربيعه نعيممرتضى حسون عباسالبصرة

داخله مزيحعلي صدام عليالبصرة

صالحه ناصرمحمد خيري عباديالبصرة

وضحه جبرمحمد شنوف حافظالبصرة

شيخه حسينفرحان جميل عبيدالبصرة

جاسميه برهانعلي حسين جاسمالبصرة

بركات عبدالصاحبعلي رياض عليالبصرة

عالهن داودصدام حسين عباسالبصرة

عديله كريمعبدهللا خليل ابراهيمالبصرة

بنيه سعدعقيل حطيحط سعدونالبصرة

زهره احمدمحمد سعيد عزيزالبصرة

سلوى محمدعلي حبيب علوانالبصرة

خريطه مزهرعبدالحسن عبدهللا جفيتالبصرة

شكريه يعقوبزكي خيرهللا جابرالبصرة



جميله عبدالصاحبمؤيد مطشر خلفالبصرة

فريده عبدالواحدعباس عبداالمير مسلمالبصرة

زهره عجيلمحمد عطشان قاسمالبصرة

صبريه صابرعقيل ذياب طعمهالبصرة

طشاره سالممحيسن بدن منسيالبصرة

منتهى علياحمد عبدالقادر عبدالوهابالبصرة

زكيه فيصلرياض ناصر عباسالبصرة

هديه عليمسلم كريم غضبانالبصرة

جاسبيه ثجيلجعفر مشاي جنامالبصرة

غنيه هاشمزكريا عبداالمام عبيدالبصرة

ساميه نعمهامجد حميد مجيدالبصرة

فوزيه مجيدصالح حسن عليالبصرة

بهيه داودمحمد حسن احمدالبصرة

خميسه عباديسليم سوداي غليسالبصرة

غاليه خماطعبدهللا حيال سلمانالبصرة

فاطمه جلوبمحمد قاسم عجيلالبصرة

شمعه حسيناكرم محمد هاشمالبصرة

جماله نهيبراضي ياسين منخيالبصرة

بتول حسيناسامه ريسان حواسالبصرة

طليبه نعمهمسلم عزيز ياسينالبصرة

نظيمه حمودمحمد عبدالرحمن خيونالبصرة

حمديه عبدلؤي غالب حاتمالبصرة

شكريه غانمعبدهللا مطشر محمدالبصرة

اقبال عبدالكريمعلي عبدالحسين عليالبصرة

سليمه اسماعيلخالد عباس جيادالبصرة

امنيه جابرفاضل كاظم لفتهالبصرة

عفره نعيمهسجاد علي ابراهيمالبصرة

نوره حسنغسان عبدعلي احمدالبصرة

كالطه فنجانصباح ذياب داويالبصرة

فضيله واديمشتاق حمزه عباسالبصرة

حسينه عبدالحسنرياض غالي عبدالزهرهالبصرة



سلوى خيرهللاسعد صبيح زغيرالبصرة

نونه مطرودشهاب عباس كاطعالبصرة

نوريه هاديعماد صافي بندرالبصرة

شوقيه سلمانانمار سعيد نعمهالبصرة

وحيده حموداحمد جاسم احمدالبصرة

نوريه جيجانرعد عبد هاللالبصرة

سهام عبدالصمدعقيل قاسم جريالبصرة

جبريه جليلخلف ناصر عباسالبصرة

ضمياء حسنحسين عالء حسينالبصرة

بدريه ثانيعلي مكطوف معيذبالبصرة

ماليه مهديمرتضى هاشم توفيقالبصرة

بسعاد معلهمشعل وادي مشيلالبصرة

سنيه عبيدلؤي عبدالحسين عجيلالبصرة

رضيه حسينعقيل ايوب زهرالبصرة

نوره رداممسير مشري سعدونالبصرة

حلوه عبدالرضامحمد رحيم محمدالبصرة

شمائل عبدهللاصادق صكر صبريالبصرة

امريكا خالدكريم كاظم حميدالبصرة

بنيه صكرحيدر محيل زنيدالبصرة

منتهى خضيرعلي خزعل سالمالبصرة

باسمه حسينعلي جاسب مطرالبصرة

صينيه عليداخل هادي علوانالبصرة

لميعه راضيحسين فاضل جوادالبصرة

زهره فرجاحمد خايس بدرالبصرة

ربيعه جبرشاكر كريم تعبانالبصرة

سليمه غانمحسن حافظ جيادالبصرة

عالهن عبدهللامحمد عبدالمجيد جوادالبصرة

مطيره صبرمحمد محسن جاسمالبصرة

فضه ميزابقاسم مناتي عسكرالبصرة

سنيه محسنعباس خضير شاتيالبصرة

سليمه كاظممحمد كاظم صالحالبصرة



ساهره حسنخضير صبيح خضيرالبصرة

جاسميه ابراهيممهند خليل خالدالبصرة

قاسميه مزيدزهير ناجي ناصرالبصرة

جنان عيسىسجاد حسين لطيفالبصرة

زينب علياحمد كاظم خضيرالبصرة

صبيحه دوركعلي دعبول مايعالبصرة

جماله دشركاظم زرور مطشرالبصرة

نديمه عبيدحامد قاسم محمدالبصرة

مديحه محمدعدي علي عنيدالبصرة

حياز عبيدنايف جابر حليبيالبصرة

هيفاء دهرابمحمد حامد عجزانالبصرة

حليمه شهيبناصر علي حطابالبصرة

خديجه داخلصادق محمد حمدالبصرة

نوعه رسنحميد جبر عاشورالبصرة

ليلى حسينعلي عبدالحسين داودالبصرة

جاسميه محمدصالح قاسم عبدالزهرهالبصرة

سليمه جلوبعماد جاسم واديالبصرة

رجاء عبدالزهرهعلي امين عطوانالبصرة

ابتسام حسينحيدر سعد عاتيالبصرة

مطره زغيرعمار طراد كاسبالبصرة

صبريه محيسنرسول عليوي جفيتالبصرة

صبريه حسينعباس خلف محمدالبصرة

حيهن حميدعقيل صبيح لفتهالبصرة

حسنه مردانجاسم وسمي شبيرالبصرة

عائده محمدصالح عواد خضيرالبصرة

كلثوم ضيدانحسن عبود حسنالبصرة

حكيمه كريمضياء فالح حسنالبصرة

زينب صبريفيصل مناضل فيصلالبصرة

سهام محسنامجد حيدر لطيفالبصرة

فوزيه حميدطه عبد سلمانالبصرة

افتخار حسينمراد مدلول ياسرالبصرة



صبريه محمدحيدر سليم عبدالالبصرة

خيريه حسينفراس فيصل عبدالرضاالبصرة

سميره عطيويحميد هاشم عطيهالبصرة

مرزوكه جليولؤي كريم انعيسالبصرة

سليمه شعبانعالء عبدالحسين عليالبصرة

ساعه عبدالزهرهسعد عوفي موزانالبصرة

صبريه عبدالواحداسعد سالم غانمالبصرة

عجيبه هيجانمحسن عبدالمحسن شافيالبصرة

شماله عبودمسلم محمد ناصرالبصرة

حمديه قاسمصدام راضي حسينالبصرة

فاطمه خماطراضي طارش سلمانالبصرة

زينب عبدالشهيدحسين احمد عبدالحسنالبصرة

كاظميه حسنمهند عبدالكاظم جثيرالبصرة

نوريه راشدليث عباس فاضلالبصرة

شكليه عبدهللاعالء سليم خطارالبصرة

عيده مولىفرقد لويح عنيدالبصرة

هيله بانيعبدالحسين ضمد مغامسالبصرة

فاطمه حمودعلي جبار كريمالبصرة

حليمه عبدالنبيفاضل كاظم هزاعالبصرة

صبريه شحيتعبدالكريم حليفي دنانهالبصرة

جبره ساجتمحمد ناصر شافيالبصرة

سهله كاظممرتضى عبدالحسين خلفالبصرة

زهره حلبوترزاق عبدعلي نجمالبصرة

بدريه شيالوليد رعيد سكندرالبصرة

ليلى محمدمسلم سعيد مشكورالبصرة

كنوشي عبيدعلي احمد عليالبصرة

زهره محسنسجاد عوده كاظمالبصرة

نزهه نافلحسين عنبر خلفالبصرة

خاجيه صالحعادل اكريم حسونالبصرة

ملكيه سواديرافد غازي مزعلالبصرة

شانكه حنوشمشتاق عبدهللا حنونالبصرة



زهره عذافهعلي فيصل زنادالبصرة

جاسميه فرجعالء طرف مطلكالبصرة

قبيله جاسمهادي خضير جبرالبصرة

رهيه بعرورمحمد قاسم محراثالبصرة

ماجده لفتهحسين جيجان عرمشالبصرة

رباب لعيبيحسام خيري جريوالبصرة

زنوبه عبدالنبياسعد حسين عبودالبصرة

سليمه جميلمصطفى سامي سالمالبصرة

كاظميه عبدالسادهحسين هزبر بشارهالبصرة

هاشميه سلمانشوقي مجيد كطافهالبصرة

خديجه راضيحازم فيصل كاظمالبصرة

صلبوته كفاحصباح شعير حميدانالبصرة

نعيمه جوالنكرار محمد حسنالبصرة

خويره مطيرحبيب شعيبث عبيدالبصرة

شيخه حسينمامون جميل عبيدالبصرة

ظهريه عباديمحمد غانم عليويالبصرة

نظيمه عرنوسرياض هاني فيصلالبصرة

عطيه ناصرجمعه صابر عبدالحسنالبصرة

حسنه كاظمعبدهللا حسين عبدهللاالبصرة

فرجه فرععباس شلش عودهالبصرة

فاطمه نتوشمحمد سعيد جبارالبصرة

هدى ضاحيرسول صافي كاصدالبصرة

ساره مهديمحمد خالد فالحالبصرة

فريجه جاسماحمد سعيد داودالبصرة

مظلوم عبدحسام موسى عبيدالبصرة

هاشميه الزماحمد عبدالواحد سلمانالبصرة

حمديه لعيبيعلي عبدالرضا حمودالبصرة

مكيه جبيرجبار عبدعلي ماهودالبصرة

حسنه عامرعبدالرضا عبدالساده حزامالبصرة

مجيده عيدانمقداد رمضان حمدالبصرة

عجيله صالحرائد غزاي ساريالبصرة



سهيله سالمباسم كريم مطرالبصرة

زهره بربوتحيدر حسين حافظالبصرة

خليفه خلوانزين العابدين علي زيدالبصرة

زينب كاظمعالء رائد حسنالبصرة

بحيره جبيررحيم علي عطابالبصرة

مرهونه مكينبيل مجمال فارسالبصرة

هديه عليويعلي كريم محمدالبصرة

بشرى محمدصبيح حسن عبودالبصرة

نشميه كاطعقتيبه شاكر حسينالبصرة

قند حسينعلي جبار صالحالبصرة

عيده شكايهجعفر طعمه فرهودالبصرة

حربيه شاكرمحسن مطر جابرالبصرة

عجيله كليهماحمد حسن ثامرالبصرة

ليلى حسيناحمد محمد كاظمالبصرة

وجيهه بداياحمد فالح موجرالبصرة

فتاه حامدمحسن صادق لفتهالبصرة

زهره كريمضرغام عبد مزيدالبصرة

سعديه عبدالنبيحسن غازي محسنالبصرة

جليله صالحخضير محمد فالحالبصرة

حليمه حاتمشاكر حسين زمانالبصرة

مصريه حافظفيصل مطشر ناشرالبصرة

سهام ياسينكريم عبدالرضا جاروشالبصرة

ساميه حسناجود مصطفى عباديالبصرة

هديه جاسمقاسم كريم ردنالبصرة

نضال محمدعقيل محمد ادمالبصرة

منازل مفتاحسيف بناي فهدالبصرة

حكيمه كريمبهاء فالح حسينالبصرة

قادسيه كاظمايمن ناظم عبدالكريمالبصرة

سعاد ازباريثائر ابراهيم احمدالبصرة

سعديه عبدهللاعبدالخالق جبار عودهالبصرة

ولفيه فاخرتحسين علي مزيدالبصرة



امنه احمدعلي عبدالحسين فرحانالبصرة

فاطمه هادياحمد راضي عبودالبصرة

ماجده خزعلعلي حبيب حاتمالبصرة

هديه منشدهاشم هالل حمودالبصرة

سنيه نجمصفاء عبدالصاحب طهالبصرة

سليمه شهاباياد منصور سالمالبصرة

كنده سالمقيصر جاسم محمدالبصرة

هناء رحيممحمد مايع عوفيالبصرة

صبيحه خلفمحمد كاظم عيفانالبصرة

شعيبه عباسقحطان علي هاديالبصرة

حبابه عزيزعوض حزام مدلولالبصرة

هيفاء اسماعيلمحمد مصطفى جبارالبصرة

صبريه موسىفاضل عباس حمزهالبصرة

كريمه هزيرثائر ناظم عزيزالبصرة

كاظميه خليفهمحمدعلي قاسم حسنالبصرة

زهره كاظماسماعيل ابراهيم ياسينالبصرة

صبريه عبدهللاعادل عزيز ناصرالبصرة

ناهضه منشدنجم عبدهللا عبدالسالمالبصرة

فاطمه راضيعلي طاهر عباسالبصرة

سويه نايفحسن عيفان كطرانالبصرة

نظيمه عوادسراب طه خميسالبصرة

بدريه صيهودعلي فرحان محيسنالبصرة

عذريه عبيدرزاك جباره كزارالبصرة

سكنه جاسمحيدر عزيز حاتمالبصرة

نوريه جميلناقد حميد عيسىالبصرة

كلموده راهيجواد كاظم شنديالبصرة

صبريه بدراناحمد نعمه احمدالبصرة

كريمه شاكرامال عبدالمجيد بدرانالبصرة

بسنه رياضمصطفى خضير لعيبيالبصرة

سنيه جاسمعباس صباح عبدعليالبصرة

جاسميه عاتيقاسم عبد حسنالبصرة



نجاح محمدعليعامر حسين جابرالبصرة

بدريه عبدالوهابمؤيد يوسف طعينالبصرة

كريمه جعفرناظم كريم حميدالبصرة

هاشميه عزيزكاظم جواد زنيهرالبصرة

زهيره فاضلرياض حميد سلطانالبصرة

امنه يعقوبجعفر يوسف يعقوبالبصرة

حنوه كاظمبهيه حسين سكرالبصرة

فاطمه الزمشبيب نوري سهيرالبصرة

زهره كاظمعباس فاضل راضيالبصرة

جبريه فارسنزار احمد عبدهللالبصرة

فريده عليصالح مهدي جريحالبصرة

فريده خضيربهاء عبداالمير حمدالبصرة

حسن حريجهصباح منجل محيالبصرة

لطيفه حميدرعد ابراهيم عبدالحسنالبصرة

صبيحه خلفسهل نجم عبدهللاالبصرة

ثجيه فليحعباس نوري هاشمالبصرة

فوزيه راضيرائد جواد مصطفىالبصرة

فخريه عبدالمحسنهشام نعمه كاظمالبصرة

ايمان عبودسامي عباس حسنالبصرة

شيخه خلفمحمد عبدالكريم خضيرالبصرة

سليه جمعهحسين علي شبوطالبصرة

شريفه كاظمنائل عطيه كاظمالبصرة

كريمه سنداحمد صبيح جونيالبصرة

نجوى سعدونعلي عبدالجليل حبيبالبصرة

فضيله نجماسراء شاكر خالدالبصرة

كاظميه محمدحنان نجم عبدهللالبصرة

تقيه جابرمثنى علي عبدالرحمنالبصرة

كريمه ياسينحسين حبيب جاسمالبصرة

نزيله راهينصير قاسم محمدالبصرة

فتنه ياسرستار فاضل حسنالبصرة

بهيه معنعباس لفته عيدانالبصرة



غيده مهلهلوسام عادل جاسمالبصرة

فوزيه ياسينعالوي حسن عليالبصرة

معتوكه مهديسعدون عبدالساده عبدالزهرهالبصرة

شكريه عبدالسادهحميد شميل عبدهللاالبصرة

كاظميه عبدالرحيمسالم جاسم طعمهالبصرة

حمديه تركيعمار خلف نجمالبصرة

حسنه عبدالحسينامجد ماجد عبدالكاظمالبصرة

حمديه عبدالحسينرياض طعمه راشدالبصرة

هاشميه وهيبقاسم عبد راضيالبصرة

كريمه ضيدانحيدر هاشم صالحالبصرة

وليده طالبمجيد كاظم عبدالحسينالبصرة

بسهي عبيدحسين محمد هنديالبصرة

قنديله حمزهحليم خضير وحيدالبصرة

اميره حميدعلي جبار عبدالحسينالبصرة

اسيا مطشرعباس علي جاسمالبصرة

خميسه عبودهادي علوان صبيحالبصرة

جماله دخيلمصطفى سعد عويدالبصرة

سميره شاكرعلي اسماعيل عبداللطيفالبصرة

نهاد رجباحمد محمد جبارالبصرة

صبيحه رسنعباس فاضل لفتهالبصرة

صبيحه هاشمحسين مردان جمعهالبصرة

حياه شاكررياض علي عبدالرضاالبصرة

صبيحه حسيناحمد ابراهيم يونسالبصرة

عالهن جبارحسين هاشم نهيرالبصرة

ساهره خضيرعلي جابر جودهالبصرة

فليحه عريبيعادل اسد سلطانالبصرة

هديه هادياحالم سلمان ظاهرالبصرة

مروج هشامهبه علي عبدالباقيالبصرة

هيفاء مالكمحمد سجاد كريمالبصرة

ناصريه جريعالء رسن كريمالبصرة

طلبه سوادياحمد منصور حاشوشالبصرة



فضيله عجيلمهند عبدالواحد عليالبصرة

ماجده طالبحيدر عبدالشفيع هاديالبصرة

حميده درازيعلي ذيبان خريسالبصرة

ايمان عباسابتهال عبدالكريم صمدالبصرة

مطريه خيرهللارحيم محمد نعمهالبصرة

لميعه ضامناحمد رمضان جبارالبصرة

ملكيه نصرهماجد باشط دوحيالبصرة

نوال عبدالعاليكاظم جواد سلمانالبصرة

زكيه عيدانهاشم عبدهللا عاشورالبصرة

حفيظه حسينصفاء الوي طالبالبصرة

انيسه احمدعلي كاظم ثوينيالبصرة

نعيمه لعيبيجمعه عبدالزهره زبونالبصرة

مكيه مالححسن نوري عبدهللاالبصرة

فائزه شنغابنغم محسن عبدالحسنالبصرة

زكيه عباسعلي صالح مهديالبصرة

نجاه شاكرحيدر مرتضى عبدالنبيالبصرة

ماليه مطيفمكي سرحان شفيقالبصرة

نسيمه صادمصالح حياوي حاتمالبصرة

احالم شاهينستار عالء مهديالبصرة

حنينه الزمعباس بدوي جاسمالبصرة

فطيم شانيعبدالنبي كاظم عليويالبصرة

ماليه فريدعبداله خضر عباسالبصرة

نظيمه عليسجاد كاظم مهديالبصرة

نجاه يوسفعيسى جاسب راضيالبصرة

مهجه هاديناظم كاظم احمدالبصرة

جباريه جبارجبار هتلر محمدالبصرة

زهره لفتهحسين والي حسينالبصرة

حسن عبدالحسنقاسم شيال مايعالبصرة

زهره ناصرسالم عبدالزهره جاسمالبصرة

سلوى حسنحسين صبري عمرانالبصرة

زينه غضبانجواد كاظم عبودالبصرة



محنه جاحدنوري رسن واديالبصرة

حليمه حمزهعادل عواد عبداللطيفالبصرة

كنه احمدابراهيم فاضل ابراهيمالبصرة

سهام عباسمرتضى علي محمدالبصرة

رحاب طارشروان عدنان عذابالبصرة

فطوم بتيهفيصل فرج نعمهالبصرة

عائده صبريمصطفى يونس عبودالبصرة

زهره جابرعقيل نجم عبودالبصرة

فريده شاكرلفته خزعل عبدعليالبصرة

ونسه كاظمصابرين خلف هاشمالبصرة

هديه ديريابراهيم جبر زيدانالبصرة

زينب هاديمحمد حسن صالحالبصرة

ليلى اليذتحسين وحيد عودهالبصرة

امينه حريزحسن فالح طارشالبصرة

مديحه ابراهيماحمد صادق انغيويالبصرة

لطيفه كاظمميثم حسن محمدالبصرة

ساهره عبدالحسنعباس علي بلبولالبصرة

مديحه سلمانمسلم حسين خميسالبصرة

نبات عبدالزهرهعباس عبدالخالق حميدالبصرة

ساهره كاظمكاظم صيوان عبودالبصرة

صبيحه طهزهير جابر مهجرالبصرة

امينه كريمامين علي جابرالبصرة

قادريه عبداللطيفضياء حبيب سبتيالبصرة

هاشميه نعلعماد عبدالنبي ثجيلالبصرة

ليلى ناصرعلي حافظ عامرالبصرة

نصره ناظمعباس كريم عبداالمامالبصرة

سهيله خماطنورس عبدالحليم علوانالبصرة

غنيه كريمقيس حسين مونسالبصرة

هناء عبدالكريمعلي منذر سويدالبصرة

حمديه فليحعلي عوده حريزالبصرة

سليمه ادريساحمد حسن محمدالبصرة



سناء هاشمجاسم توفيق عليالبصرة

زهره رشكمحمد جاسب محسنالبصرة

سهام عزيزعلي حسين عليالبصرة

زدي جبارهادي منكش حميديالبصرة

فدعه هانياحمد حسين قاصدالبصرة

مريم ريسانحسن عادي احمدالبصرة

سهيله اسحاقمسلم طاهر عبدعليالبصرة

كاظميه غليمحسين علي دخيلالبصرة

حسنه نعيمصباح عبدالرحيم عبدالزهرهالبصرة

ابتسام جفيتعباس يسر جباريالبصرة

شكريه يعقوبنزيه جمعه عذابالبصرة

سليمه عبدالجليلفاضل عباس عبدالواحدالبصرة

نجاه كاطعرضا عبداالمير جودهالبصرة

فاطمه ماجداحمد محمد عبدالرضاالبصرة

تالهن عبدعليموفق عبدالحليم عبدالرضاالبصرة

نوريه عبودامين عبداالمير مهديالبصرة

رحمه جالبميثاق جليل سبتيالبصرة

نجاه مهديحيدر علي عبدهللاالبصرة

عطيه غالبحسين خليل عيسىالبصرة

سبيجه محمدعدنان خليل يحيىالبصرة

خيريه ابراهيمسجاد غازي عليالبصرة

حمديه خليفهصباح عطوان عبدالبصرة

سندس غضبانعبدالعزيز انس عمرالبصرة

زكيه نجممحسن مهدي راضيالبصرة

جهد عبدهللاعوده كاطع شكايهالبصرة

نزيهه عبدالحسينحارث قيس فاضلالبصرة

امل عباسفاطمه علي عبدالحسينالبصرة

كريمه طعمهعبير محمد سكرانالبصرة

زهره مشاريقاسم عبدهللا راضيالبصرة

جميله عيسىحيدر عبدالرحمن حبيبالبصرة

نصره جنكامعباس وحيد عبدالنبيالبصرة



سومه عاكولكاظم هاشم حسنالبصرة

خوله محمدعلياثير عبدالقهار كوكزالبصرة

منتوبه خفيستار مرير مجليالبصرة

كاظميه يونسجعفر عبدالحسين دهماجالبصرة

ايمان هاشمعالء فاضل شمخيالبصرة

نهضه طاهرمحمود خضير جعفرالبصرة

كريمه عليمحمد احمد حميديالبصرة

سهام عبدالسادهمحمد عبدالرزاق مهلهلالبصرة

سلوئ غضبانعبدالوهاب طعمه ابراهيمالبصرة

نعيمه خضيرنصار عويد مفتنالبصرة

شكريه جاسبحيدر مطر هاشمالبصرة

حسنه سعودباسم حمدان زاهيالبصرة

نوريه سبهانصفاء حسين صيهودالبصرة

شكحه حدادطارش عياي محسنالبصرة

حسيبه رضاعلي كامل فنجانالبصرة

محبوبه حسنماجده عبداللطيف حبيبالبصرة

ونسه دبيجحسام علي عبودالبصرة

نعيمه هاديعلي ناجي بشارهالبصرة

غربيه نوريمحسن عبدالوهاب نصرالبصرة

فضه جاسممسلم حيدر عليالبصرة

ساهره حسنصفاء صبيح خضيرالبصرة

ربيعه عبدالسادهحيدر مزهر عبدالرضاالبصرة

عدويه طالبعالء عاشور غازيالبصرة

كريمه قاسموليد خالد محمدالبصرة

بشرى فاضلمحمد زعيل مرزوكالبصرة

صبيحه نعيمسجاد صبر سواديالبصرة

رسميه كنينحيدر عبدالزهره صالحالبصرة

حمده داخليونس ستار خضيرالبصرة

جاسميه حسينقاسم شنشول كاظمالبصرة

امل يوسفعامر علي خلفالبصرة

مريم معتوقعلي مهدي صالحالبصرة



زينب حسينحسين عبدالخالق محيالبصرة

ابتسام فرهوداديب عوده سكبانالبصرة

مديحه محمداثير خليل ابراهيمالبصرة

سلمى خضيرعبدالحافظ ناصر طاهرالبصرة

طيبه عبدالرضااحمد سلمان مزعلالبصرة

خديجه ياسرذوالفقار محمد جعفرالبصرة

زهره كاظمعلي هالل طعمهالبصرة

ورده موحيموفق عبدهللا كريمالبصرة

ركن فرحانمظلوم خزام صافيالبصرة

فضيله عبدعليحيدر حسين مزهرالبصرة

طليعه جودهعبدالحسين عبد كعيدالبصرة

سلوى سلمانعلي نوري عباسالبصرة

جبره حمودطعمه جاسم جرادالبصرة

وفيه طهاثير سلمان داودالبصرة

مكيه رمضانعلي عبدالزهره محمدالبصرة

قبيله عبدالكريمحيدر علي ياسرالبصرة

حياه حسينحازم زكي عبدالكريمالبصرة

حلوه محمدوسام ذياب دليالبصرة

جماله محمدابراهيم خالد حمودالبصرة

فاطمه عبدالكريممحمد جابر مهديالبصرة

يسرى نجميونس زعالن نعيمالبصرة

زهره فزععبدالرحيم عاشور عبدالباريالبصرة

حنوه عبودحسين كاظم زلففالبصرة

فوزيه مهديمحمد شاكر عبدالجبارالبصرة

صبيحه مجيدعبدهللا مصطفى عبدهللاالبصرة

خديجه عبدهللاكاظم فالح نجمالبصرة

ليلى شبليدعير كريم مردانالبصرة

زكيه شرموخميثم كريم عطيهالبصرة

هاشميه سلطانميعاد سعيد محمودالبصرة

رجاء علياحمد ناظم ثامرالبصرة

طليعه طاهرمطرود عبد سيدالبصرة



بلقيس شرادعباس فاضل عليالبصرة

صبيحه عبدالزهرهحسن حمزه عباسالبصرة

صبريه درويشكرار محسن كاظمالبصرة

شيشه تايهحسن محيسن عبدالبصرة

نشيوه حنتوشعلي جالب سهلالبصرة

زينب واحدحيدر جمعه داودالبصرة

حبيبه يحيىكاظم نزار جعفرالبصرة

رسميه معتوقعقيل رحيم فرحانالبصرة

ناقله حسينوضاح عباس لفتهالبصرة

غازيه سعدونمحمد كاظم عبدالحسنالبصرة

خيريه قاسمحسن محمد طعمهالبصرة

نوريه داودعادل فاضل غضبانالبصرة

نزيهه حسنامجد سامي ناصرالبصرة

خديجه كاظماحمد كاظم عبدالرحمنالبصرة

ميوه ثعباناثير ربيع ديوانالبصرة

نعيمه مجيدقيس محمود عبداللطيفالبصرة

خلود حسنصبيح سعدي حسنالبصرة

جواهر حمدضياء عبدهللا خلفالبصرة

حمديه شرهانعمار كريم محسنالبصرة

دالل رحمهحامد عبدالحكيم قاسمالبصرة

سعديه ناصررافد محمد يسرالبصرة

حليمه خميستحسين هاني طالبالبصرة

ساجده هاديجعفر صادق عيديالبصرة

صبريه سلمانناصر غالي ناصرالبصرة

بدريه سلمانباسم فيصل سدخانالبصرة

امل عدايوليد هيلي ياسينالبصرة

نهله عوالنحسن نايف كريمالبصرة

ليلى محيبسسالم سوادي حمودالبصرة

بدريه كاظمقيس علي جاسمالبصرة

كريمه يصغاحمد فالح جمعهالبصرة

جنان كاظمسجاد ثائر جميلالبصرة



نجاه فالحكاظم هادي صالحالبصرة

فوزيه ماجدحسن عبدعلي عباسالبصرة

تاكه مغامسكريم عبدالنبي حنتوشالبصرة

كفايه محمدعليحسين كاظم صبيحالبصرة

باسه حسينمرتضى عبدالجبار جالبالبصرة

جيجي شناوهسمير سالم نتوشالبصرة

سعاد عجرشهيثم كاطع جالرحالبصرة

عروبه راضيصفاء علي جبرالبصرة

هيام محسنمعين هشام عودهالبصرة

فاطمه غضبانزين الدين محمد دريولالبصرة

رحيمه محمد حسينعالء فائق سعيدالبصرة

فخريه درويشانس سعود نصيفالبصرة

زينب عوادهيثم عبدالرزاق حسنالبصرة

بهيه جابرنبيل عضيب جمعهالبصرة

قنديده سلماناحمد نعمه كاطعالبصرة

سليمه ناصراحمد سوادي غضبانالبصرة

احالم ريسانكرار ياسر مناهيالبصرة

شرهه محسنناصر علي جبرالبصرة

مسيره عنادماجد ربح حمودالبصرة

جسمه خلفداود سالم معنالبصرة

كشيشه زنادقاسم خصاف حسنالبصرة

جاسميه موحيعلي كاظم عباسالبصرة

ليلئ عبدالرضالؤي مصطفئ عبدالحسنالبصرة

رضانه لفتهسالم حميد داودالبصرة

شربت حويسيونس يوسف داودالبصرة

مريم عبداللطيفجاسم محمد جابرالبصرة

احالم مهلهلحسين صالح عبدالحسينالبصرة

صبيحه قاطعفاروق ابراهيم عويدالبصرة

خوله هاشممعتز صالح حريجهالبصرة

انيسه سالممهدي راضي مصبحالبصرة

نعيمه صالحاسماعيل خليل رحمهالبصرة



ربعه فارسحيدر برزان ميسالبصرة

فاطمه خريشعبداالمام زباله كاطعالبصرة

نبيهه قاسممحمد جبار عبدالرحمنالبصرة

سجاد هاديانمار وليد جميلالبصرة

كريمه محمدناصر حسين كاظمالبصرة

كاظميه سمحاقباسم غياض مغامسالبصرة

نوريه رسولمرتضى ادعير بحرالبصرة

وجيهه محمدعلي محمد قاسموجيههالبصرة

سعاد عبودصفاء نعمه صدامالبصرة

رباب خضيرمنصر عبيد عليالبصرة

كميه خميسفوزيه عباس وسميالبصرة

خاتون عبدناظم لطيف حميديالبصرة

اميره عباسايه محسن عبدالوهابالبصرة

وكده صالحغالب هادي سالمالبصرة

كاظميه يوسفحسن قاسم حسنالبصرة

فاطمه شهابعلي عبدالحسين محمودالبصرة

منيعه عبدالحسينالتفات طعمه عطوانالبصرة

سلوى جمعهطارق عبدالرزاق طعمهالبصرة

فوزيه عبدالجليلحسين عبدالسيد عباسالبصرة

امل عبدالهاديعلي كريم منشدالبصرة

هناء مال هللااحمد قاسم عباسالبصرة

كميله محمدحيدر مجيد وحيدالبصرة

سلوى ابراهيمرضا اسعد طالبالبصرة

ساجده معيبرمصطفى عايد بسامالبصرة

نجيبه عليحسن علي محيسنالبصرة

نجاه مويحعباس كاطع راضيالبصرة

ربيعه حسنجاسم بريسم محمدالبصرة

وبريه خلفمهدي عبدالعالي مهديالبصرة

زكيه هنديضمياء جبار كاظمالبصرة

وحيده عبدالسادهكاظم منصور حسينالبصرة

نعيمه جميلرائد سالم حبيبالبصرة



نوال منشدعباس عبدالحسن عليالبصرة

رداحه ظاهرانتصار عبد رخيصالبصرة

ذهن علياحمد علي عبدالنبيالبصرة

فاطمه اسماعيلمصطفى فضل عبيدالبصرة

عطيه كريمحسين سلمان فياضالبصرة

ماجده ابراهيمعبدهللا صالح مهديالبصرة

نسيمه فاضلحيدر عبدالكريم سبتيالبصرة

هبوب غنيحمزه صنيخ جبارالبصرة

ونسه عبدالرضافاضل هاشم عبدالحسينالبصرة

زهره طارشاحمد جوده لفتهالبصرة

زكيه هاشمبسعاد نهيط نجمالبصرة

زهره خنيابنورالدين رحيم فضالهالبصرة

سعده ساجتجاسم لفته حسانالبصرة

اميره عزيزوسام جبار عبدالبصرة

ساريه شمخيرحيم حسن عليالبصرة

وداعه شنيدلجهاد رطان مصبحالبصرة

مصريه محسنعباس نزال مطيرالبصرة

امل جاسماحمد عوده ردادالبصرة

ابتسام عبدالرحمنابراهيم علي محمدالبصرة

دجله عوادحمزه مهدي عبدالحسينالبصرة

جاسميه حمودناظم محمد سعودالبصرة

شكله هاشمعبدالرزاق حامد حاتمالبصرة

شماله ضيداناحمد دحام سلمانالبصرة

منتهى رعيدحسام نجم عبدالبصرة

زهره محمدصدام درويش خضيرالبصرة

نضال نعمهسعد هاني كباشيالبصرة

ثالثاء صاغعنيد مانع كريمالبصرة

سليمه مهجرماهر عبدالزهره عودهالبصرة

كاظميه محمدداود جياد عزيزالبصرة

سعديه جاسبصالح كريم عطيهالبصرة

عليه مشايعدنان عبدالرزاق نزالالبصرة



ساعديه رحيماحمد حميد حيدرالبصرة

غيده علياكرم عبدهللا جاسبالبصرة

ساجده عبودعمار موسى غضبانالبصرة

نجره جاسمحيدر ياسين عبدالجبارالبصرة

كريمه حسوبيحيدر مالح منورالبصرة

جسميه علكجمعه كاظم عبدهللاالبصرة

نوريه زهيرمحمود فنجان حسنالبصرة

كميله حاتمحمد مولى عبدالسيدالبصرة

زهره معتوكحيدر حميد جوادالبصرة

بسهن حنشوعد صمد مهديالبصرة

نداء غنيابوالحسن قاسم صابرالبصرة

نسيمه حاتمعلي يعقوب يوسفالبصرة

كاظميه رغيقذياب حسين عليويالبصرة

سهله محمدجاسم عليوي حيدرالبصرة

فضيله حسنسعد حافظ موزانالبصرة

اسماء عبدالكريمعلي رفعت برزانالبصرة

حميده سوادقاسم عبدالحسن صالحالبصرة

زمزم عدايتحسين عرب محمدالبصرة

غيده عباسفهد عزيز حمودالبصرة

كلثوم هاديرعد حنون حسينالبصرة

ساهره كاظموداد سامر محمدالبصرة

وسيله جهلولحازم مطشر موزرالبصرة

سليمه حسينجاسم شهاب احمدالبصرة

اميله جاسمصالح خالد عبدالزهرهالبصرة

حسيبه نصروليد علي كاظمالبصرة

طرفيه مجيدطاهر حيدر حميدالبصرة

ملكيه عبدصدام حسين خلفالبصرة

حسه مجرحسين غالب صالحالبصرة

عليه لعيبيمحمد رضا زغيرالبصرة

بدريه شناوهحسن عبود فيحانالبصرة

ليلوه جاسماحمد عبدالرضا اسيودالبصرة



سليمه اسيلعيسى جمعه عبيدالبصرة

نعيمه حبيبحيدر عبدالجليل زبونالبصرة

زهره الزمعلي عبدالكريم ذكرالبصرة

كاظميه محسنجمال ناصر وحيدالبصرة

مكيه غضبانعادل حسين احمدالبصرة

كميله ساريوسام نبهان سبهانالبصرة

حجه هليلكاظم عبدالساده ملشالبصرة

شكريه عبرالرحمنماجد حميد عبدالكريمالبصرة

ساره عبدالحسناسعد احمد جاسبالبصرة

ليلى يعقوبحسن قاسم داخنالبصرة

كاظميه قاسمجبار عبدالرزاق حسينالبصرة

ليلى كريممحمد راضي عجميالبصرة

فضاله حافظفارس خلف سلطانالبصرة

حومه يونسعبدالحسين حطاب عبودالبصرة

حميده اسماعيلعباس علي حسينالبصرة

جمهوريه مرزوكعلي صالح مهديالبصرة

بسهن رجباقدام عوده نتيشالبصرة

جاسميه سلمانهاني حامد داودالبصرة

جنان كاملبيرق رعد سالمالبصرة

صبيحه طهحمزه مجيد ياسينالبصرة

منال عبدالزهرهاحمد محسن مطرالبصرة

ايمان احمدهيثم شوقي حسنالبصرة

حسنه صالحعالء ثامر لعيبيالبصرة

كلثوم قاسمكاظم صالح مشريالبصرة

فوزيه عبيداحمد رحيم زغيرالبصرة

شفيقه خطيررائد ناجي عايديالبصرة

ناجحه سلمانستار علي حميدالبصرة

غصون ناهضقاسم حسن عبدالحسينالبصرة

نظيره عبدالزهرهمحمود عادل ناهيالبصرة

زهره ثامرعبدالرزاق محسن لفتهالبصرة

سليمه سباهيمحسن لطيف عبدهللاالبصرة



شنونه يوسفكامل صدام ناصرالبصرة

خلود حسينحيدر عدنان جاسبالبصرة

نعيمه علوانخلف جابر علوانالبصرة

اخالص عبدهللاحسن فالح حاتمالبصرة

كريمه جلوبعلي راضي جاسمالبصرة

امل عبدالعباسعادل عبدعلي جاسمالبصرة

رباب جاسمفهد محمد جاسمالبصرة

هاشميه غالمحميد عبادي بشيرالبصرة

وحيده عبداالميرشكر محمود عباسالبصرة

فوزيه الزمجالل علي عبدالرزاقالبصرة

نعيمه حسينسعد عبدالباقي مطرالبصرة

نجاه حسينسيف نجم عبدالخالقالبصرة

سوسن عبدالجبارعلي محمد عبدالواحدالبصرة

قسيمه جبرزكي ارحيم حبشالبصرة

نظيمه محسنحمزه سالم محمدالبصرة

بتيه صالحنواف خلف طعينالبصرة

تسواهن زعالنشاكر حبيب حسينالبصرة

كاظميه طالبجاسم ناصر خليلالبصرة

عزيزه كاطعمصطفى حاتم كطانالبصرة

حسن وطنعباس محمد جاسمالبصرة

سلوى عيدانثائر حسين كاظمالبصرة

لميعه محمدقحطان عدنان ناصرالبصرة

كاظميه فرحانقاسم نوري احمدالبصرة

حميده هاشمسمير غانم خليلالبصرة

كوثر حمدقاسم احمد جبارالبصرة

كتبه الزمحسن جاسب رشكالبصرة

زهره حطابصفاء عبدالخالق عبدالعباسالبصرة

كريمه جنديلسهر كندي كطينالبصرة

نوال مزهرحسين عبداالله موحانالبصرة

رضيه حمدمحمد عبدالكريم شاكرالبصرة

حطيري عبدالرضافرج عبدالحسن عاتيالبصرة



ناجيه عبدالسيدعباس حمزه طالبالبصرة

قسيمه عبيدفالح غضبان حنتوالبصرة

قبيله محمدعلي نوري عليالبصرة

فوزيه طالبفالح هاشم سلمانالبصرة

شاكريه عبدالرضااحمد عبداالمير عبدالجبارالبصرة

جاسميه خزعلعلي عاشور كاظمالبصرة

ليلى معنغزوان معن عبدالنبيالبصرة

بهيه كاظمخالد موحي عبيدالبصرة

هناء خلفضرغام عبداالمير ابراهيمالبصرة

سعيده عبودعيسى رزاق ساجتالبصرة

خاتون ثامركاظم محمد شاكرالبصرة

فاطمه مهجرخالد حافظ حبيبالبصرة

صبيحه غترجاسم حمدان كاظمالبصرة

بنيه كريممحمد نعيم فارسالبصرة

صباحه سالمحقي اسماعيل قاسمالبصرة

ساهره جميلرائد صباح راضيالبصرة

حسناء حسنكرار حيدر سكوتالبصرة

نجاه عبيدرائد تقي عبدالرحيمالبصرة

حسن حسينهادي حبيب حسينالبصرة

ثقيله الزمامين نمر جلوبالبصرة

امل غاليمحمد قاسم زنيدالبصرة

رسميه كاظمحسين غالي هاشمالبصرة

عليه عنيدوهاب جبار نعمهالبصرة

كاظميه عونيعالء حاتم فنجانالبصرة

فاطمه كريمشسامي حسن عجيدالبصرة

وحيده طالبرائد رحيم عباسالبصرة

وعيده مزهرعلي دينار درويشالبصرة

كريمه حنونسالم فيصل مشكلالبصرة

خديجه ناصرعبدالواحد كاظم عويدالبصرة

خالديه مغيمشفالح خشان هميمالبصرة

خديجه نفاوهعادل يوسف كحوشالبصرة



سناء شلشحسين هاشم محمدالبصرة

خميسه نعيمعلي مطر جوادالبصرة

اسيا محمدعالء جاسب مطرالبصرة

خاتونه حسينعبدالرحيم عبود جابرالبصرة

امال عليانور يحيى علكالبصرة

فريده حبيبعلي عبدهللا عبدالواحدالبصرة

قبيله عبيدحامد كاظم جابرالبصرة

نعيمه عبدالحسينعمار ياسر حسينالبصرة

شريفه عاتيمازن شوريب مدورالبصرة

ليوه جعينيعلي مجيد الزمالبصرة

لطيفه عبيدعبدهللا شاوي ياسينالبصرة

خيريه بديويبشير جابر خلفالبصرة

جماله جمعهحياوي صبيح معلهالبصرة

فضيله عليصفاء قادر جويعدالبصرة

مريم عبدالعزيزجاسم محمد سالمالبصرة

جوري مزهرحسن مطوس عبدالحسنالبصرة

مكيه جبيرامين عبدعلي ماهودالبصرة

سعدونه امثيلميثاق مزهر ناصرالبصرة

بهيه كاظممحمد كاطع عبدالحسنالبصرة

انعيمه اعنيدحسين وحيد عباسالبصرة

حمديه عبدالرزاقمحمد عامر مشحوتالبصرة

حسنه حميدرياض حسين طالبالبصرة

ماجده ياسينعماد عيسى محمودالبصرة

سالمه عبدحمزه عبدهللا سرحانالبصرة

وحيده عليعلي جاسب جمعهالبصرة

لميعه يوسفجواد كاظم جاسمالبصرة

ماجده سواديباهر عبدالودود خليلالبصرة

حسيبه جميلعلي كاظم زويرالبصرة

صبريه هاللناصر سلمان عبدهللاالبصرة

زهره محسننبيل حميد عبيدالبصرة

عفيفه ناصرحيدر مجيد عبدالحسينالبصرة



كلثوم ناصرمحمد جعفر خليلالبصرة

مريم صفرعليمهدي شاكر كبوسالبصرة

رداعه فالحخيرهللا كريم كاظمالبصرة

فاطمه عبيدزهير عباس عبدالكريمالبصرة

هديه عباديعلي قيصر سكرالبصرة

سليمه الزموائل عبداالمير محسنالبصرة

خديجه عويدمرتضى نعيم كاظمالبصرة

ساجده عبدالرضاكرار حميد جابرالبصرة

سلوى عويدحسان جبر كريمالبصرة

سميره منصورصفاء عالء حمزهالبصرة

منى احمدماجد حامد عليالبصرة

نشعه راضييوسف ماجد جريالبصرة

بشيره عبدالرضااحمد عيدان خيرهللاالبصرة

بدريه راضيعلي نعيم عطيهالبصرة

فخريه محمدعيدان وادي مالحالبصرة

سليمه شريفحسين كريم حميدالبصرة

فاطمه فزعماهر نجم عبودالبصرة

ماجده نعيممحمد كاظم عبدالجليلالبصرة

نوريه محمد حسينعبدالستار حسين جبارالبصرة

مشارق عبدالحسينعلي عبدالباري احمدالبصرة

حسينه زبونعلي محمد مزودالبصرة

حسنه عليعصام عبدالحسين تغلبالبصرة

ساهره ثامركريم غني لطيفالبصرة

كاظميه كركوشجاسم جبار بخيتالبصرة

ناديه رعدباقر رعد جاسبالبصرة

كريمه خالدعلي محسن سلمانالبصرة

نشده خرباشتعبان مهليب ميسرالبصرة

كاظميه جبراحمد جبار حمدانالبصرة

نعيمه خالدمحمد طالب فنجانالبصرة

كاظميه لفتهسامي اسماعيل جوهرالبصرة

هاشميه الزممسلم عبدالواحد سلمانالبصرة



سميره حسينحمزه عباس عبدالغفورالبصرة

فخريه عباسوليد مكي مفتنالبصرة

نجاه عبودحيدر صالح ناصرالبصرة

فاطمه صادقحسين صكر حسنالبصرة

رسميه حسنخالد مهند حبيبالبصرة

كاظميه محمدعقيل عدنان عيسىالبصرة

ماجده خضيرمحمود لطيف يوسفالبصرة

عقيله محمدانور عبداالمام صبريالبصرة

نهايه سالمسالم عزيز عريبيالبصرة

نضيره عطيهمحسن علي مالكالبصرة

زهلله خلفعدنان عوده عبيدالبصرة

حدهن خيرهللاعباس شحيت صالحالبصرة

حسنه جابررياض مراح ثامرالبصرة

عنيده جمعهناصر ارويح عبدالرضاالبصرة

عليه غافلحيدر حميد دبعنالبصرة

ماجده عرنوصامير جاسم محمدالبصرة

وصف محمدحمدي جواد كاظمالبصرة

عليه فيصلصفاء صباح عبدالعاليالبصرة

عذبه عطيهنزار داخل محمدالبصرة

صبيحه عبدفالح جبار حسينالبصرة

نشميه خزعلفارس سفيح شبيرالبصرة

تركيه حاتمفالح ريسان شخنابالبصرة

كوشي جريوخلف سعدون فرحانالبصرة

سعاد حرجيحسين محسن شبوطالبصرة

صبريه زغيرجيدر قنيبر جالبالبصرة

خيريه نافلمصطفى علي كاظمالبصرة

فرهه سالمصادق رسن جبارهالبصرة

نوريه رحمهمحمد توفيق نجمالبصرة

فهيمه سلمانمحمد كاظم حمدالبصرة

حوري عودهصادق عباس جارهللاالبصرة

زونه طعمهجاسم محمد جخيورالبصرة



نعيمه شياعحيدر حسن كريمالبصرة

صبريه مظلومعدي جمعه العيبيالبصرة

رسميه تايهاحمد عبد عباديالبصرة

بدريه مسلمعلي فديح خلفالبصرة

رمله عبدالباقيمحمود ابراهيم جعفرالبصرة

كريمه عبدالرضاعالء محمد عليالبصرة

ربيحه ابوالهيلحسين صادق شرهانالبصرة

امل حسناحمد هاشم جاسمالبصرة

حميده هويرجاسم صبري غاليالبصرة

رقيه صالحصادق كاظم عجدالبصرة

غنيه خويرفاضل كاظم محيسنالبصرة

سلوى منشدمحمد عادل عزيزالبصرة

سعديه جوادسيف علي حسينالبصرة

سليمه حسانعزيز راضي خفيالبصرة

نعيمه راضياسعد قاسم محسنالبصرة

زكيه هاديماجد طارق جويدالبصرة

كريمه عبودمحمد ظاهر حبيبالبصرة

نوعه جاسماسعد عبدالواحد راشدالبصرة

ورده حسنكميله ناظم قاسمالبصرة

ثالثه عليعبداالله سعد ثامرالبصرة

غداره حمدسالم لقمان سلمانالبصرة

صبيحه مناتيثامر كريم كاظمالبصرة

سعاد كاظمزينب سمير عامرالبصرة

جباريه جابرهادي هتلر محمدالبصرة

بهيه عيسىعلي نعمه سميرالبصرة

سكينه محمدصفاء سامي موسىالبصرة

نجيه عبودانور حليم عبدالزهرهالبصرة

جمهوريه محمدعباس عبداالله محسنالبصرة

بتيه سلمانغالب جويد كاطعالبصرة

عربيه عبيدكريم وحيد كحيطالبصرة

كريمه جوادعلي راضي صابرالبصرة



خيريه حبيبعبدالكريم تقي جبارالبصرة

هاشميه حمودعقيل علي صجمالبصرة

زهره عبدهللاسعد عزيز عبدهللاالبصرة

صالحه عبدالمهدياحمد جبار مطرودالبصرة

ماليه شهفجاسم محمد ناصرالبصرة

شاكريه طعمهمهند احمد محمودالبصرة

ابتسام جعفرباسم حازم كاظمالبصرة

منال اجبارياثير رياض احمدالبصرة

سعيده عبدعليامجد جاسب صالحالبصرة

قبيله ضيداننبيل غانم حسبالبصرة

نوشه جالبوليد كاظم سكرالبصرة

فخريه يوسفحسن علي جاسبالبصرة

فخريه الزمكاظم مالك كاظمالبصرة

فخريه خليلاحمد منصور شريانالبصرة

رسليه جاسممحمد والي برهانالبصرة

فردوس جاسبحسن هادي مجريالبصرة

حبيبه فاخرعبدالحسنين صلبح هاشمالبصرة

بسنه رخيصبدريه مالح حسنالبصرة

سهله عبدالصمدهادي عيسى عبدالسادهالبصرة

علويه سعدونحسين كيلو موزانالبصرة

طلبه حنونصالح عالوي عبدعليالبصرة

سنيه محمدعباس حسن فياضالبصرة

كريمه عريبياحمد عايز عبودالبصرة

فطوم حاويمرتضى كاظم جاسمالبصرة

عريبه جبرصادق عبدالحسن جمعهالبصرة

بهيه ناصرحسين عبيد حسينالبصرة

بشرى مهديزينب عباس قاسمالبصرة

خالده عبدالزهرهبدر جاسم محمدالبصرة

مكيه محمودعباس محمد عبدالرضاالبصرة

لمى بدروليد خالد عبداالميرالبصرة

حذام مالكعبدالوهاب خالد عبدالوهابالبصرة



امل قاسمجواد هاني جوادالبصرة

حيهن حسنعبدالزهره يعقوب عليالبصرة

بدويه فالحيحيى خلف كريمالبصرة

كوثر خلفشروق رياض نعمهالبصرة

كامله حنونحسين عبدعلي كاظمالبصرة

بدريه عبدهللازليخه وحيد محمدالبصرة

نزيهه عزيزعبدهللا عبدالصاحب علويالبصرة

قسيمه نعمهحازم صاحب عبداللطيفالبصرة

عامريه جابرعلي حسن عباسالبصرة

فردوس عبدهللاعلي كريم طاهرالبصرة

فطوم جميلانتصار طارق فليحالبصرة

نوال عبدالرزاقحامد صالح محمدالبصرة

حمديه طالبجاسم زعالن يوسفالبصرة

زينب كريمعبدهللا عبدالرضا حميدالبصرة

نوره علياسعد باقر طالبالبصرة

ناهده جاسمنواف قاسم عبدعليالبصرة

امينه بدرانكاظم جواد عبداالمامالبصرة

بديعه بدويعلي عدنان عرفجالبصرة

مجيده حسينستار جبار مظلومالبصرة

نظيره عمرانعلي ياسين هندالالبصرة

عوفه ياسينعامر عبدالحسين عبدالرزاقالبصرة

سعاد نسيمحيدر عبدالحكيم عبدالبصرة

حميده غالبلؤي جواد هاشمالبصرة

نهله حسيناحمد عباس فالحالبصرة

كاظميه عبيدصالح حسن جاسمالبصرة

رادعه مهديفالح حسن حنونالبصرة

سميره بناينبيل زكي غانمالبصرة

كريمه هاديحسن فرحان سواديالبصرة

زهره جعفرسلمان عبدهللا نجمالبصرة

سهام خلفحسين عبدالرحيم مازلالبصرة

صالحه بخيتجاسم شاكر مسلمالبصرة



زهره عذيبناصر طبيج جبارهالبصرة

ربيعه بندرحسن علي حسينالبصرة

حمده سلمانمحمد ناصر محمودالبصرة

سيناء صبيحمحمود ياسين هاشمالبصرة

سميره سلمانميثم عبدالكاظم صالحالبصرة

خديجه عبدالزهرهمسلم مالك عبدعليالبصرة

جاسميه ارحيمهعبدهللا شامل اهبيشالبصرة

منتهى عبودحيدر سالم سلمانالبصرة

امل جبارحسام مازن عباسالبصرة

شيخه عبيدعبدالحسين عبدعلي عبدالحسينالبصرة

كريمه حسينامين عبدالباقي عبدالجبارالبصرة

لمياء طالبحسين مكي مجيدالبصرة

جبسيه عيدانيوسف عبدالرضا حسبالبصرة

شده مغيدراحمد نعيم خليفالبصرة

زهره يعقوببشرى كاظم عبدالصمدالبصرة

صفيه ثامرحسن هادي راضيالبصرة

قبيله عبدالسادهاحمد صالح مهديالبصرة

حميده عليوسام محمدعلي مانعالبصرة

سعديه زاجيرياض قاسم عبدالزهرهالبصرة

انغام حسينحيدر باسم خزعلالبصرة

قادريه جابرفرج حمود جودهالبصرة

منتهى لعيوسعلي باسم رزاقالبصرة

حصيله راضيعبداالمير ماضي منشدالبصرة

شذى هارونحيدر عالء صبيحالبصرة

حربيه داخلعباس صالح مهودرالبصرة

عليه طعمهحسن عدنان رحيمالبصرة

صبريه فالححسين داود سالمالبصرة

عواطف نعيمابراهيم عباس محسنالبصرة

هناء نعمهاسعد قاسم عبدالرحيمالبصرة

كريمه ناجيقاسم سالبم كوكزالبصرة

زوينه خليفهكاظم قاسم فياضالبصرة



مريم محمدعبدالخالق خليل ابراهيمالبصرة

حبيبه عبيدتركي حمود غياضالبصرة

هاشميه جوكانوعد عبدالعزيز سلمانالبصرة

بسهن حبيبرعد محسن مجيدالبصرة

شجيه سلمانمحمد ابراهيم فرحانالبصرة

سلوى بحيويزينب يوسف يعقوبالبصرة

حليمه فالحعبدالكريم عواد عليالبصرة

شمسه محمدعبدالهادي بدر مزعلالبصرة

خديجه عنكرمحمد كريم عليالبصرة

دوله جخيرجبار فرام عجيلالبصرة

كاظميه عبدالعالء قحطان محمدالبصرة

جويره ناصرجبار بدر عبادهالبصرة

هاشميه جبرعبدالقادر فاخر عبدالقادرالبصرة

نصره عبدهللاعلي ناصر عبدالسيدالبصرة

زهره مجيدحسين عطيه مشعانالبصرة

نافله جراحاحمد ميذاب سعيدالبصرة

غدير مطشرعلي مشاي شبرالبصرة

بتول حسينمنير عبد شغيتالبصرة

فاطمه قاسمصالح عاصي موسىالبصرة

سعيده حفيفحسن جلود غالبالبصرة

ماليه عليفرحان خلف مطرودالبصرة

هديه سلطانجعفر انتصار دخيلالبصرة

فاطمه عليعلي غانم عبدالبصرة

تاجه حبيبعلي عويد وحيدالبصرة

حمديه قاسموسام راضي حسينالبصرة

صالحه مهديمحمود جبار وهيبالبصرة

خالديه مجيدحسين محمد شبوطالبصرة

امينه محمداحمد جاسم محمدالبصرة

امنه جاسمعالء كاظم فلكالبصرة

خيريه خضيرحافظ جابر حبيبالبصرة

ليلوه مجيدشاكر عبدهللا سلمانالبصرة



لطيفه سلمانعالء احمد حسينالبصرة

فوزيه فيصلبهاء جبار سعدونالبصرة

فضيله جبارصالح مهدي جبارالبصرة

بدريه مجيدعلي عبدهللا محمودالبصرة

صبيحه ناهيحيدر عقيل ساهيالبصرة

ملكه محمداحمد علي جايدالبصرة

هيله طارشحيدر صبري عبدالرضاالبصرة

كريمه خليفبيداء ثجيل رميضالبصرة

صفيه يحيىجواد كاظم شنيفالبصرة

ازهار عبداالميرحسين علي عبدالبصرة

ياسه لطيفايهاب عالء عبدالنبيالبصرة

زهره راهيعلي جارح منسيالبصرة

شيخه عبدهللاوحيد خضير مشيرالبصرة

كاظميه زهاويعباس كريم جاسمالبصرة

سعاد قاسمحسين سمير جمعهالبصرة

غنيمه موسىقصي حسن شنشولالبصرة

صديقه عباديحسن عبدالرؤوف عبدالرضاالبصرة

كاظميه مطرودماهر جعفر جيادالبصرة

حميده عبدالهاديمحمد كريم ابراهيمالبصرة

شحبه جاسممسلم مالح حسنالبصرة

عليه حسينمثنى صادق هنديالبصرة

منتهى كاظمعادل اسكندر جاسبالبصرة

سكنه عودهمثنى سلمان عبيدالبصرة

سلوى عبودمحمد قيس محمدالبصرة

فاطمه مشتتهبه مهدي حميدالبصرة

حريه كاطعحسن شنته حطابالبصرة

صالحه عبدهللافاخر علي فيصلالبصرة

فضيله لطيفعبدهللا طالب بجايالبصرة

جماله كاطعوليد راضي جاليالبصرة

صبيحه قاسممحمد رمضان عليالبصرة

جاسميه سعدونشعبان عبدالشيخ ناصرالبصرة



فوزيه عبدالخالقعادل مجيد تومانالبصرة

شكريه سبتيحسين سلمان خليفهالبصرة

باسمه جاسمجاسم غالب سالمالبصرة

صبيحه عبوديمحمد قاسم نعمهالبصرة

فطومه صالحطارق خضير رمضانالبصرة

بلوه عبدالعباسعدنان تركي نزالالبصرة

صبره طهحيدر علي مسفرالبصرة

رداعه كيطانحليم عطيه عبدالنبيالبصرة

صفيه احمدمشتاق طالب عبدالحسينالبصرة

زيتون منصورجعفر جميل عباديالبصرة

حيهن اسماعيلاحمد يعقوب ساجتالبصرة

جبريه كنفعباس عبد جاسمالبصرة

يتول حنونحمد داود ريسانالبصرة

بدريه عبدالكريمحامد صالح عمرالبصرة

فاطمه نهارزياد خلف واديالبصرة

مناهل جمعهنور عوده طعمهالبصرة

رسميه خالطيمحمد غانم عيدانالبصرة

فخريه حسينجواد رعيد عبدالسيدالبصرة

بدريه اسماعيلانور فليح حسينالبصرة

انيسه حسيناحمد محمد سعيدالبصرة

هاشميه عيسىحمزه عباس جابرالبصرة

نديمه عطيهضياء جميل موزانالبصرة

دوحه كاظممحمد عبدالنبي حبلالبصرة

شيماء حكيمعلي كريم عقابالبصرة

مدلوله جارهللارياض عبدالكريم سالمالبصرة

ناديه ارحيمحسين مالك خضيرالبصرة

بركه خلفرافد عادل باقرالبصرة

نجيبه محمدفاضل وادي مطشرالبصرة

جمهوريه صالحجعفر كاظم مهناالبصرة

سهام مالكعبدهللا قاسم محمدالبصرة

حسيبه سويفعبدالمجيد مهدي حميديالبصرة



صالحه صبريباقر زيف عذبيالبصرة

صبيحه طاهرفاضل مصطفى سبتيالبصرة

مديحه سالممجتبى محمد مال هللاالبصرة

حكمه محسناحمد عبدالمحسن زباريالبصرة

رسليه محمدحيدر نعمه ناهيالبصرة

زكيه جبرجعفر موسى عيسىالبصرة

سعيده كريمصباح نعيم عباسالبصرة

فطيم جبرنعمان جاسم حميدالبصرة

طعيمه عبدهللااحمد عادل عبدالواحدالبصرة

بدريه منشدحميد ثجيل نجمالبصرة

كميله طعمهعباس كامل عبدالرزاقالبصرة

خديجه هزاعبحري محمد طاهرالبصرة

كامله شنينجمعه خيري بزونالبصرة

كريمه غالمعلي خليل ابراهيمالبصرة

سليمه عبدالنبيمحمد نجم عبدالزهرهالبصرة

نعيمه عبدالكاظماحمد صالح عبدالحسنالبصرة

خيريه منصورستار فائق مهجرالبصرة

سلوى عبدالنبيمروان رزاق منصورالبصرة

خوله كاظماكثم صبيح مهديالبصرة

كريمه منانعلي كريم راضيالبصرة

ابتسام محمدعالء منجد ناجيالبصرة

ساهره مجيدمحمد عبدعلي سلطانالبصرة

نصريه عجميحيدر عبداالمير كريمالبصرة

هاشميه واليمالك هاشم خنجرالبصرة

فليحه حسنباسم صبيح عبدمحمدالبصرة

لميعه لفتهايمن سامي فيصلالبصرة

سليمه عبدالحسنعاطف محمد مزعلالبصرة

فاطمه اسماعيلعلي عبدهللا جليلالبصرة

كاظميه مهلهلوليد سمير حنونالبصرة

خاتون محمداحمد كاظم عبدالبصرة

خديجه عبدالجبارسجاد هاشم جاسمالبصرة



سلوى حسيناحمد علي حسينالبصرة

سعده زغيرصالح ضيدان عودهالبصرة

خالده اسماعيللؤي صالح طهالبصرة

خديجه عبدهللاعادل خليفه جنديلالبصرة

ساميه فانوصنسرين قاسم محمدالبصرة

سهام صافيسجاد دينار صبريالبصرة

ليلى يسرتحرير عدنان شنتهالبصرة

رباب خضيرعبدالسالم عبادي عبدالجبارالبصرة

صبريه لعيبيبدر كاطع شيحانالبصرة

عربيه فياضعباس خالد هويديالبصرة

حياه اليذكرار محمد عبودالبصرة

تاجيه عبدرعد صاحب خلفالبصرة

سهله الزمسالم باقر كاظمالبصرة

زهره عبدالنبيبشرى زايد خلفالبصرة

فاطمه عبدالزهرهحيدر احمد جابرالبصرة

فوزه سويدحامد فايز اسماعيلالبصرة

نعيمه كاظمهيفاء مزيد جابرالبصرة

تحيه ناصرعباس كاظم حسنالبصرة

زهره عبدهللاباقر عبدالرضا مايلالبصرة

خوله جاسمرائد سعدون علوانالبصرة

كاظميه حسينعماد سوادي عباسالبصرة

نسيمه كاظملؤي كريم مجيدالبصرة

فاطمه محمدعمار عدي سالمالبصرة

اسيه عبدهللااياد عواد طاهرالبصرة

ماجده حسونحسين عبدالغفار يونسالبصرة

سليمه حسينمصطفى عكار محمدالبصرة

غصون فيصلاحمد اياد يوسفالبصرة

نثريه منصورناجي ناصر لفتهالبصرة

صفيه عباسرفيق ناصر سلمانالبصرة

فخريه كاطععلي عبدالحسين مهجرالبصرة

فخريه حديدحسين فاضل سعدالبصرة



امل حسناسعد عطيه رسنالبصرة

مريم بارحوارد زايد عبودالبصرة

ساهره محمدوجدي فارس الزمالبصرة

عالهن عبدعلي عوده محمدالبصرة

ابتسام حميدعباس مناحي درويشالبصرة

عالهن حنانعلي جاسم ماضيالبصرة

نظيره زغيرازهر كامل عباسالبصرة

سلوى عبدالسيدحسن حمزه ابراهيمالبصرة

عيده عبدالرضاجري صباح سعدونالبصرة

زهره محمدعلي سليم عبدالعاليالبصرة

ليلى رحيمهيثم رمضان جبارالبصرة

خيريه لفتهمصطفى حسن لفتهالبصرة

هديه سبتيامجد حامد عبدالزهرهالبصرة

شويعه كاظمنزار عبد عطيهالبصرة

بشيره عزيزجعفر خويط باهضالبصرة

دفتر مكطفكاظم محمد مشتتالبصرة

خوله محمدايمن نصر عبدهللاالبصرة

خيريه شمرانحسين علي حسينالبصرة

كرمليه فرحانسعد علي قاسمالبصرة

حيهن منصورحسن ضمد سلمانالبصرة

سفانه عزيزعواد احمد عويدالبصرة

ليلى عبودباسم عبدالزهره صبيحالبصرة

ياسه عبودمحمد قاسم موسىالبصرة

فطيم عبدحبيب عطيه كيوفالبصرة

ملكيه نعمهاحمد سالم شناوهالبصرة

اكتفاء حسنامجد اسعد مجيدالبصرة

كاظميه سلطانرعد كريم حسنالبصرة

ماجده حميدقاسم عادل محمودالبصرة

هاشميه مالكعباس فاضل عباسالبصرة

شورى غازيسيف عادل وحيدالبصرة

عواطف سلمانبهاء يعقوب يوسفالبصرة



سليمه عبدالعزيزفواز عبدالمطلب شاكرالبصرة

خسنه عيدانصادق ترياك خضيرالبصرة

فاطمه جاسممرتضى حسين احمدالبصرة

خالديه حميدحسام كاظم عبدالرضاالبصرة

نوريه خضيرنصره عبداالمير عبدالكريمالبصرة

منى جبارجالل فاسم نوحالبصرة

بلقيس عبدالزهرهعلي مال هللا فرجالبصرة

نجيه سواديرياض قاسم برهانالبصرة

ساميه ناصراحمد جاسم شريفالبصرة

فطيمه حسينسعد كاظم مهديالبصرة

غاليه مباركطالب حميد سلمانالبصرة

كاظميه عدناناياد كاظم عبيدالبصرة

شكيره عبودعلي محمد هاشمالبصرة

احالم جمعهوسام قابل عبدالكاظمالبصرة

برتقاله عبدالرزاقعمار ايوب عامرالبصرة

نصره ناظمعلي كريم عبداالمامالبصرة

نهاد داودحسين عبدعلي يوسفالبصرة

نرجس ماجدعماد عبدالكريم قاسمالبصرة

نشوه سماريمنهل غاسم عذابالبصرة

غاليه مهديريسان رهيف خلفالبصرة

بهيه حنونعلي محمد خضيرالبصرة

خديجه عبودلؤي شذر راشدالبصرة

كفايه كاظمجعفر صادق عودهالبصرة

نظيره محيبسعباس حبيب حزامالبصرة

جاسميه حمزهمهند مجيد مريسالبصرة

فاطمه حنونابراهيم حاتم شدهالبصرة

زهره حسينقاسم طاهر حاتمالبصرة

نرهه يوسفعلي فؤاد عبدالكريمالبصرة

حليمه شكايهعباس كاظم حسينالبصرة

نوريه عيسىمشتاق طالب محمدالبصرة

مديحه رزنماهر عباس راشدالبصرة



بدريه سيداحمد جبار عليالبصرة

حياه غاليسعيد سالم واديالبصرة

خديجه عبدالوهابمرتضى علي عبدهللاالبصرة

اقبال هاشمفؤاد فاضل عباسالبصرة

لطيفه عزيزتوفيق رحيم عبدهللاالبصرة

زاجيه حسناحمد مصطفى عوادالبصرة

غنيه جاسبجاسم محمدفائق جاسمالبصرة

صينيه الزمكاظم منصور عبدالبصرة

نجمه عبدهللاعقيل عبدالكريم هاشمالبصرة

حيهن معنعلي حامد عزيزالبصرة

جكاره ماردهاشم هندال خنوبهالبصرة

رسميه سلمانعماد صالح حسنالبصرة

فخريه عجهعالء هاشم حسنالبصرة

فضه ثامرجعفر ياسر سماريالبصرة

شكريه كاصدناصر نعيم سويدالبصرة

سليمه فاضلصفاء زاجي حمودالبصرة

صبيحه مجبلمهدي اقدام عودهالبصرة

حياه محسنامير خضر حسنالبصرة

ميحانه ماجدبالل حسن جويعدالبصرة

خليله ذيابحيدر جابر فليحالبصرة

سليمه عبدهللااحمد جبار محسنالبصرة

نسيمه فارسعلي بحر عبدهللاالبصرة

بسهن حيالحسين عوده عبودالبصرة

فضيله عبدالنبيمصطفى عبدالعباس حسنالبصرة

كريمه شناوهسالم عيدان زغيرالبصرة

انتهاء قدوريمحمد قاسم سعودالبصرة

نوريه عبيدهشام ناصر ناهضالبصرة

صالحه علكمطر سلمان بديويالبصرة

فضيله اشنينرعد ديوان عبيدالبصرة

مهديه بجاياحمد خليل حسنالبصرة

نوريه فرحانموسى نعمه حسنالبصرة



رضيه جاسمعلي شاهين ماهودالبصرة

خلود عجيلباقر ثامر بليمالبصرة

حنان داخلسامي عادل نعمهالبصرة

حريه عبدهللاقاسم محمد عبدالزهرهالبصرة

حكيمه هاشمياسين عوده حسينالبصرة

سميره عبدالحسينعبدهللا سالم خلفالبصرة

فخريه عجالنعامر علي حسينالبصرة

رسميه عبدالنبيمرتضى عبود محمودالبصرة

فضيله فليحسيف عباس حنظلالبصرة

ليلى موسىحسن علي حسينالبصرة

كطوه عذافهعلي العيبي خيرعليالبصرة

رباب سواديمصطفى هاشم عيسىالبصرة

حميده مزهرمهند كاظم ناصرالبصرة

سعديه وادياحمد مهدي طالبالبصرة

عليه عبودزكي صباح ناصرالبصرة

نهضه خضيرفتحي سلطان سالمالبصرة

بدريه صالحسعدون عويد عبدالزهرهالبصرة

فختايه فهدعبدالحسين مزهر منصورالبصرة

رضيه فيصلعلي عبد يازعالبصرة

نظيمه خلفظاهر حبيب ضمدالبصرة

مريم صباححسين خزعل سكوتالبصرة

رفيقه عبدالحسنعبدالنبي علي حبيبالبصرة

وبريه خلفعدنان عبدالعالي مهديالبصرة

رقيه جاسمزين العابدين مكلوف فليحالبصرة

كاظميه مزبانوليد جبار عبدالحسينالبصرة

حمديه حنونستار كاظم خلفالبصرة

حميده عليمحمد جادم ساهيالبصرة

زهره محمدحسين عبدالرزاق طالعالبصرة

حليمه عامرخليل محمد عبدالسادهالبصرة

تركيه محيبسحازم خلف عبدهللاالبصرة

زينب فهدعباس احمد قنديلالبصرة



جماله زبونفرحان جلوب عاتيالبصرة

باسمه محسنوسام حسن وسميالبصرة

فاطمه حنونعبدالزهره حاتم شدهالبصرة

سليمه عباسزهير عبدهللا محمدالبصرة

نعيمه حسينطالب جاسب سلمانالبصرة

خميسه نعيممحمد مطر جوادالبصرة

كريمه مجيدمحمد زامل عليالبصرة

كواكب ناصرمرتضى فوزي عبدالنبيالبصرة

كريمه رشكمصطفى عبدالواحد سنسولالبصرة

فهيمه غازيحسن حسين حامدالبصرة

ليلى حسنعباس عبد جاسمالبصرة

زكيه جوادصالح سالم فيروزالبصرة

عفره حمدانحميد عوده عليالبصرة

زهره يوسفعالء احمد طاهرالبصرة

فرات عبدالصمدلطيف شهاب لطيفالبصرة

عبده عفاتحسين ناجي محسنالبصرة

سومه طاهراحمد لفته حسينالبصرة

سليمه محمودعلي عبداالمام بالسمالبصرة

حكم جاسمصادق جعفر كريمالبصرة

صبريه محمديحيى سليم عبدالالبصرة

ناديه غانمعلي حبيب ميرعليالبصرة

تحرير كاظمعلي عدنان جليلالبصرة

زهره حسينعبدالباقي علي عبدالباقيالبصرة

حفيضه باجيسليم علي خزعلالبصرة

انتصار حسنعلي محمد كاظمالبصرة

احليمه عزيزحيدر مهدي طاهرالبصرة

عيده عبودعبدهللا كركان ثامرالبصرة

خيريه كاظممحمد احمد عبداالمامالبصرة

تركيه حسينصبيح جعفر محمدالبصرة

نعيمه كاظمعادل مزيعل ملوحالبصرة

انتصار عيداناحمد مناضل عبدالباريالبصرة



زهره كاظمسلمان داود كركريالبصرة

سندس عامرعباس جمال ضيغمالبصرة

بنوره عبيدحسين فايز عباسالبصرة

فهيمه رعدعبدهللا جاسم حسنالبصرة

جسومه محمدحسين طارق عباسالبصرة

حسنه عباسحيدر سعيد ضاحيالبصرة

زوده ضويحفيصل محيبس زغيرالبصرة

جاسميه محمدحسين علي حمودالبصرة

حليمه لعيبيعقيل هاشم عباسالبصرة

عائده كعيبرحيدر زياد جبارالبصرة

هنديه محمدادريس حسين عليالبصرة

فخريه حسنسيف عامر حبيبالبصرة

حميده خريبطمحمود نصرهللا عليالبصرة

هديه خلفصفاء عبدالحسين قاسمالبصرة

ساجده حطيحططاهر عبود هاشمالبصرة

امنه حسينضياء مانع شياعالبصرة

مريم درويشمسلم حامد عبداالميرالبصرة

كريمه واجدبدر داخل بدرالبصرة

كاظميه صبيحناجي صباح فرحانالبصرة

خليله ذيابمرتضى جابر فليحالبصرة

هديه خريبطمحمد فالح مطشرالبصرة

كفايه سلمانكرار رعد جنديلالبصرة

بشرى قاسممحمود نجاح حسنالبصرة

خديجه عبدعطى خضراوي عباسالبصرة

غيده عبدالرضاموفق غزال جاسمالبصرة

حياه برهانعلي فندي اليذالبصرة

نعيمه عبدناصر حنون مطشرالبصرة

عزيزه محمدستار جبار طاهرالبصرة

مكيه جاسماياد حميد صالحالبصرة

باسمه سالمحامد احمد يوسفالبصرة

بطوشه ضاحيفايز مكطوف خلفالبصرة



ناهده شاللابراهيم كريم باهضالبصرة

فخريه خيرهللاميثم حسين محمدالبصرة

ندوه ناصراياد سامي جودهالبصرة

امنه عباسعلي جعفر صادقالبصرة

فوزبه جمعهوالء عبود عليالبصرة

رقيه علوانعصام فوزي عليالبصرة

فوزيه خضيرمنتظر محمد حسينالبصرة

سليمه سهرمرتضى محيسن هاديالبصرة

مهيه كاظممحمد علي موسىالبصرة

زغيره غضيبعلي حسون زاهدالبصرة

ياسميه عودهزامل كريم صبارالبصرة

ساجده جابرجاسم محمد ناصرالبصرة

حياه عبدكاظم حمدان عليالبصرة

خيريه عبيدعقيل بخيت صالحالبصرة

فوكهن مرعيمحمد عدنان صلبوخالبصرة

وسيله كطافهجواد كاظم ارحيمالبصرة

امل مختاظعمار محمود عبدهللاالبصرة

عليه فاضلمصطفى شاكر هاشمالبصرة

راجحه عربيحسين جبار عبدالحسنالبصرة

سلمى صادققيصر غازي خلفالبصرة

حياه حواساحمد لطيف حريجهالبصرة

حليمه شلوكهحسين جميل جبارالبصرة

ظهريه صبيحكاظم كطامي ندىالبصرة

رقيه ابراهيمابراهيم عالء عباسالبصرة

زينب محسنحسين عدنان صهيدالبصرة

زعيمه عودهمحمد كريم قاسمالبصرة

بسمه خليفهكاطع مكطوف محمدالبصرة

سومه خاجياسعد جميل خشانالبصرة

غاليه جبارعباس ضامن سلمانالبصرة

سعيده فزيعباسم عباس دواسالبصرة

ليلى رحيماحمد جابر حسنالبصرة



ليلى علوانعلي عبدهللا مكيالبصرة

نجاه عطاعبدالرحمن مسلم عبيدالبصرة

حياه عاتيعلي جاسب كاطعالبصرة

طرفيه عبدالرحمنحارث عزيز عبدالبصرة

سويه جايدطالب نصير طاهرالبصرة

فاطمه عباسالفي عباس عامرالبصرة

هيفاء محسنانور سمير تركيالبصرة

خيريه عبدالحسينمحمد طه قاسمالبصرة

زهره كاملحمزه سامي هاشمالبصرة

مكيه شريفالح مراد رمضانالبصرة

هديه محمدعلي فياض شاكرالبصرة

الهام شمخيحسن مشتاق طالبالبصرة

بسهي حاشوشعلي جواد نعيمالبصرة

خديجه زرزوريحيى نجم عبدهللاالبصرة

قسيمه محمدفاضل كاظم عزيزالبصرة

كاظميه محمدجواد عمران عليالبصرة

ساجده كاظمسمير غانم محبسالبصرة

زهره محمدكاظم كريم هاديالبصرة

هديه مانعاحمد عبدهللا عليالبصرة

هيله عبودوسام حسن فنفونالبصرة

نوريه عبدالعالاياد معروف عبدالحسينالبصرة

فليحه جاسمسعد منصور قاسمالبصرة

هاشميه مهديمزاحم محمد سلمانالبصرة

اميره حلوعلي احمد راضيالبصرة

اميره فاضلماهر عبدالرزاق عريبيالبصرة

سندس عبدالرضامحمد كاظم كويطعالبصرة

عدايه حسينحميد علي حطيحطالبصرة

فليحه حسنحسين فاضل ابينالبصرة

شكريه بطيجبر رحيمه لعيبيالبصرة

جميله جمعهمسلم عقيل عطيىهالبصرة

سلوى عطوانحيدر نجم عسافالبصرة



ندوه عبدهللاضياء وصفي خيرهللاالبصرة

خيريه كاظممحمد عبود حسنالبصرة

زهره عبدالباقيقيس ياسر عبدالسادهالبصرة

بدريه مزيدحسن عباس ضغيمالبصرة

منيره فرهودغازي محمد عجيلالبصرة

كريمه درويشفاضل طالب عبدالحسنالبصرة

عنيده فالححسن كاظم سلمانالبصرة

باسمه هيجانامجد حامد سلمانالبصرة

شفاته نجمرعد يونس داودالبصرة

صبريه عبدالخضرحيدر مهاوي محمدالبصرة

سندس غازيحسام هاني ساريالبصرة

بطاقه بديرمحمد جبار طاهرالبصرة

سكنه هاللسعد عبدالكريم حسنالبصرة

سعديه كاملحسين يوسف عبدالوهابالبصرة

بدريه عزامفرحان سفيح عوضالبصرة

سعديه قاسمحيدر جميل سلمانالبصرة

منيعه مزيدبالل علي مجيدالبصرة

نوريه زيارهكاظم جواد يونسالبصرة

نوريه حبيبطارق اسعد عبدالقادرالبصرة

فوزيه جواداحمد جاسم محمدالبصرة

سعده عبدالحسينزكي عبدهللا خنجرالبصرة

فاطمه حمدياحمد فرحان مهجرالبصرة

سميره عبداحمد عبدهللا جاسمالبصرة

زهراء قاسمحسين سلطان سلمانالبصرة

عطيه شرادلؤي عذاب محسنالبصرة

كاظميه عباسفاضل عبدالحسين هاديالبصرة

فاطمه رسنعباس كريم هاشمالبصرة

زهره حسنعباس عبداالمام مجبلالبصرة

عزيزه خلفمحمد غازي هاللالبصرة

نجاه كاطعحامد محسن فرحانالبصرة

ربيعه لفتهباسم غريب لفتهالبصرة



بهيه فلسعلي عبدالرضا طعيمهالبصرة

خلود عبدعادل مزبان عويدالبصرة

زهره راهيثامر شمخي ناهيالبصرة

ونيسه حسنقاسم ريكان عبدالحسينالبصرة

زهره دايخكرار عباس محمدالبصرة

سكينه عبدالكريمنايف سعد عليالبصرة

راهيه عيرمكرار حسن سالمالبصرة

كامله مهديعزيز شناوه عبدالحسنالبصرة

صبريه شاهرعلي حسن جليلالبصرة

قيمه عبدغياض طعمه كباشيالبصرة

كاضميه جبارعلي اسحاق يعقوبالبصرة

باشيه عبيدحسين علي جيادالبصرة

بشرى كاظمعلي جمعه حسينالبصرة

فضيله رمضانمزهر توفيق لقتهالبصرة

منارس سلمانهيثم عاتي عليالبصرة

سعاد حسينسجاد ماجد عبدهللاالبصرة

سعاد حسنعلي عبدالحسين صالحالبصرة

زهره لفتهمعتز عباس محمدالبصرة

بدريه حسينشمخي سامي حمزهالبصرة

زهره قاسمحسين داود سالمالبصرة

ناظره عبدالرزاقجالل عادل عبداالمامالبصرة

خيشه يازعرحيم فارس عودهالبصرة

عليه جادرسيف جبار عباسالبصرة

مصر محمدزاير حسن هاشمالبصرة

عيده عبدحيدر علي شايعالبصرة

دلفيه مذكورريسان خليبص ساجتالبصرة

حسنه شاتيعبدالجبار ستار جبارالبصرة

ناصحه عويدعقيل ناصر عبدهللاالبصرة

نجالء صالحسامي محمد كاظمالبصرة

عليه عبدالباريعباس جميل طبيجالبصرة

اقبال عبداالميرعلي موسى عبدالرضاالبصرة



ميسون قاسمحسين عبدهللا بشارهالبصرة

زكيه صادقحمزه غضبان شغيتالبصرة

كفاح زبارياركان قاسم محمدالبصرة

نجمه حزاماباذر عزيز حنونالبصرة

سلوى جاريحسن هادي جاليالبصرة

فوزيه عبدالباريمروان صبيح مردانالبصرة

نسيمه محمدمحمد فاضل قاسمالبصرة

بدريه شعيرمهند يوسف وذاحالبصرة

كاظميه مطرودسامي بوهان عدايالبصرة

ملكيه بهجهعالءالدين نوري مهودرالبصرة

خديجه عدنانمهدي صالح عبدالحيالبصرة

سميره نعمهعلي فائز حاتمالبصرة

دالل محسنحسن عريبي هاشمالبصرة

سعديه حسينقصي عزيز رحمهالبصرة

حذام فرحانسامي يعقوب مكيالبصرة

هاشميه طعمهرافت باسم هاديالبصرة

رشيجه كاظمرحيم عويد نجمالبصرة

انيسه جعفرمنذر شاكر خريبطالبصرة

زهره شوايليث باسم هاتوالبصرة

رحيمه عبدالواحدعلي كاظم حسينالبصرة

رجاء نعمهعلي فالح حسنالبصرة

جوري قاسمصادق عبدهللا البينالبصرة

هديه صالحرعد سالم عبدالزهرهالبصرة

امل عبداالمامعلي كاظم جوادالبصرة

عجيبه سلمنكاظم جابر جاسمالبصرة

سعديه لفتهعقيل عبدالصاحب خضيرالبصرة

جبيره رحيمجبار عبدالرهره جيادالبصرة

نعناعه عبيدعلي حسين عبيدالبصرة

نبيله هاللهاني عطيه حرابهالبصرة

ظفيره جاسباحمد محمد مهاويالبصرة

سليمه الزملطيف محمد ياسينالبصرة



عصريه غضبانجعفر كشمر عجالنالبصرة

عواطف حسينعلي شاكر خضيرالبصرة

برنجيه عبدهللامحمد نعيم هنديالبصرة

سليمه فاخرعباس حيدر صالحالبصرة

وبريه جبارهعبدهللا فرج جابرالبصرة

هاشميه سلطانحيدر سعيد محمودالبصرة

وثيقه جبارصباح عبدالجليل نعمهالبصرة

بهيه عبدالكريمكاظم حميد مكيالبصرة

فهيمه معيوفحسن علي حسينالبصرة

امل حسينساره طعمه محمدالبصرة

علكايه تويهكاظم عيدان سبهانالبصرة

كريمه عويدمحسن سعيد سعدونالبصرة

سليمه كاظمعادل شعالن جرينالبصرة

خيريه عبدالرسولعقيل هاشم عليالبصرة

حسنه راضيرواء سمير جعفرالبصرة

مريم مجيداحمد حسن فاضلالبصرة

خالديه دعيرمنير جواد كاظمالبصرة

فاطمه نعيمهخالد عبدهللا مشطالبصرة

فتحيه راضيرائد ناجح مطرالبصرة

نجاح عبودمحمد جاسم عبدالباريالبصرة

جميله حسينمهدي خريبش مطلكالبصرة

نسيمه حسيناحمد موحي حمودالبصرة

جاسبيه خزعلحيدر عبدهللا عبدالكريمالبصرة

حسيبه كاظكلؤي عبدالحكيم مظلومالبصرة

تقيه ناصرحامد عواد احمدالبصرة

ايمان محمدمسلم كاظم خلفالبصرة

طرفه كشرمنتهى شاكر ريكانالبصرة

خيريه زايرصباح جاسم بدنالبصرة

نزيهه صالحعلي خيري جبارالبصرة

نزيهه عبدالرزاقحسين فالح عبدالنبيالبصرة

بدريه مثكالباسم مزهر طاهرالبصرة



ام ليلو رسنعبدالحسين غالي راضيالبصرة

فاطمه مهديمحمد سعدون حسنالبصرة

رابحه محمدكرار كاظم ناجيالبصرة

رابحه احمدفيصل مصطفى طهالبصرة

صفيه ابراهيمكرار حامد مظلومالبصرة

خيريه جلوبلؤي فارس عبدهللالبصرة

ليلى خضرصباح جاسب دويجالبصرة

ورود كاظمحسن علي صالحالبصرة

سلوى عبدالمجيدمشتاق طالب خلفالبصرة

كريمه خضيرمحمد عبدالرضا عباسالبصرة

شيخه حسينمنتصر جميل عبيدالبصرة

ذكرى مجيدسيف عادل عبدالرضاالبصرة

بدريه صبيحعباس زناد نمرالبصرة

كريمه يعقوبامين ياسر عمرانالبصرة

مايهن صبريلؤي حمد صالحالبصرة

خيريه عباسكريم فاضل عبيدالبصرة

زويده ابراهيمسعاد عبدالوهاب عاشورالبصرة

ملكيه شريبحيدر كاظم غضبانالبصرة

غيده طاهرعلي عبدالرحمن كريمالبصرة

زليخه حريبعلي عبدالهادي عبدالشهيدالبصرة

هيفاء عبدالرضااحمد عبدالعظيم مهديالبصرة

سميعه عبدالزهرهليث حسن ناصرالبصرة

طليعه ناصرهاشم عبيد عذافهالبصرة

هاشميه هاشممصطفى عبدالحسين عبدالهرهالبصرة

صبريه حلواحمد خلف هندالالبصرة

نجاه خلفهادي ضياء مجبلالبصرة

مديحه ياسينعلي كريم جودهالبصرة

وحيده عبداللطيفسهل لفته شاكرالبصرة

سليمه جاسمظاهر عبداالمام مزبانالبصرة

امل خضيرمؤيد سعدون محمدحسينالبصرة

ساميه فاضلحسين عبداالمير ثجيلالبصرة



سعديه قاسميوسف شذر قاسمالبصرة

رحمه بندرهارون علك بدرالبصرة

هدى اوهيباحمد عبدالصمد جبارالبصرة

رجاء كاملساره سمير عبداالميرالبصرة

حبيبه كاظمقاسم علي هيكلالبصرة

طليعه ياسينجهاد عبدالصاحب عبدالحسنالبصرة

جميله عبودعقيل حسين عليالبصرة

جسم شانيحامد جبار وردالبصرة

اسيا منديحمزه عباس صالحالبصرة

فرحه فهدنعيم ساجت يونسالبصرة

نجيه فاضلصادق كريم جابرالبصرة

حياه طالبثائر حميد جاسمالبصرة

صفيه عبدالحسينخضير عباس فاضلالبصرة

سليمه داوودحسين فاضل عبدهللاالبصرة

ليلى عبدالرضامحمد علي خلفالبصرة

نعيمه محلكرار حسن عليالبصرة

سلوى عبدالصمدمهند ناظم لطيفالبصرة

سعاد خلفحسن مطشر امويحالبصرة

فوكهن يوسفحسين صالح فيروزالبصرة

سكنه ساريجابر نبخ مظلومالبصرة

امنه محمدحيدر ابراهيم اسماعيلالبصرة

حنايه كاظممحمد زغير غانمالبصرة

فطومه عبدالصاحبمحمد صالح حمديالبصرة

بدريه عبدالرضاعبدهللا ماجد عبدهللاالبصرة

فوزيه محمدغفران عبدالنبي عبدالحسينالبصرة

فوزيه صالحعباس طالب سلمانالبصرة

عائشه خضيرعدنان جواد حسينالبصرة

نصره خضيركرار سبتي طالبالبصرة

ساجده حمدانعلي حسين جالبالبصرة

انعام عثمانهاجرين باسم الزمالبصرة

خديجه عبدالرزاقمنى اسماعيل تهفيقالبصرة



فلاير عبدالرضافراس علي عبدالنبيالبصرة

كريمه ابوالهيلاحمد عبدالكريم قاسمالبصرة

زهره فاضلسعيد صالح حميدالبصرة

عيده عزيزكرار علي حسينالبصرة

نتيشه عبدجاسم عبدالحسين محمودالبصرة

بهيه علينبيل عجيل قاسمالبصرة

تذكار عبدعليرياض نوري عبدالحسينالبصرة

حليمه دعداعجبر عبد منوخالبصرة

صبحه محسنباسم محمد كمرالبصرة

كريمه مكطوفباقر مسلم عبودالبصرة

مريم عيسىعدنان عبود عبدالعاليالبصرة

فهيمه طارشحيدر جابر عليالبصرة

عواطف يوسفصالح ايوب عبدهللاالبصرة

خالديه راضيعلي كريم عبدعليالبصرة

خيريه سالملؤي عبدالحميد قاسمالبصرة

سلوى عباسعلي عبدالكريم حمزهالبصرة

خيريه محمدصدام حميد عبيدالبصرة

شريفه احمداحمد عبدالكريم حسينالبصرة

هديه حميدعلي دعير رحيمهالبصرة

سعديه فضيلحيدر قاسم طعمهالبصرة

زهره لفتهكرار علي خلفالبصرة

عزيزه عبدالغفورشاكر فيصل عبدالقادرالبصرة

جلثم طهعالء يعقوب عباسالبصرة

حمده فاخرناصر هاشم عبدالوهابالبصرة

نزيهه يوسفعبدالجبار حريجه محمدالبصرة

زاجيه عليحسام كريم نجمالبصرة

شريف سعيدعلي نوري هاشمالبصرة

غيده مجيدميعاد عواد حميدالبصرة

حتمه كاطعكاظم حردان قاسمالبصرة

زهره ثجيلصدام رداد ثانيالبصرة

صدامه سعدفاضل جبري حميدالبصرة



صديقه فالحيعرب ريسان نيشانالبصرة

نوال عيسىمنذر حسين محمدالبصرة

كوثر بدرحيدر عدنان زعالنالبصرة

حكيمه رحيمتوفيق جبار بطوشالبصرة

هليله قصيبعالوي فياض عذبالبصرة

وبريه سلمانعالوي كاطع عبدالبصرة

علياء عبدالكريممشعل كاظم نفهالبصرة

زينب كريبحميد عبدالرضا حميدالبصرة

غاليه داودحسن مهدي راضيالبصرة

لميعه محمدسجاد جاسم مزهرالبصرة

هيفاء عبدالحسنشوذب عيسى حمدانالبصرة

مدينه عليانور قاسم محمدالبصرة

جميله عبدالرضاعالء راضي خلفالبصرة

شكله مهديحسين كاظم عبدالبصرة

رساله حسينحميد مجيد حميدالبصرة

احالم فائزعلي سعيد احمدالبصرة

نجيه خريبطعبدالحسين سلمان شنيشلالبصرة

سعده عبدالوهابعادل مالح حسينالبصرة

بطيخه رجهكاظم وارد جوايالبصرة

بلقيس عبدالحسناحمد قاسم عبدالحسنالبصرة

ساريه عتيرشراشد علي عبدالزهرهالبصرة

بشيره محمدمنتظر جاسم عبدالرزاقالبصرة

سعيده نجمفالح صوين مناديالبصرة

محينه حمودجاسم ساجت نافلالبصرة

بدريه سلمانجاسم فيصل سدخانالبصرة

امل داودمحمد كريم عبدخلفالبصرة

فوزيه ديوانحبيب عبدالكريم شناوهالبصرة

زهره مهودروصفي طاهر شنيشلالبصرة

زنوبه عبدالرضاسالم هاشم سالمالبصرة

حياه عباسرسول قاسم حمدانالبصرة

بدريه يوسفعدنان ناصر جاسمالبصرة



زهره جابرمسلم نجم عبودالبصرة

مكيه روميسالم عبدالواحد فرجالبصرة

فضيله عبدالرضاعبدالكريم احمد عبدالكريمالبصرة

فرجه مطرخيرهللا عويد نايفالبصرة

حمديه نعيمهفاضل جابر دابسالبصرة

طليعه حنونعالء فارس مالكالبصرة

كريمه عبدالمنعمحسين عبدالرزاق محمدالبصرة

مريم ناصرعلي عبدالحسن باقرالبصرة

رغد حسنمهدي مصطفى نعمهالبصرة

طلبه عبدالنبيكريم جوده شنيفالبصرة

حتم رسنعبداالله حسين الزمالبصرة

قنديله اسماعيلمحمود جاسم محمدالبصرة

امنيه جبارعالء عادل احمدالبصرة

نجيه فياضجبار مهدي صالحالبصرة

ساهره عامرزينب عبيد كويشالبصرة

سهام عبدالكاظماحمد محيي حسنالبصرة

عفاف ابراهيمكرار فاضل ابراهيمالبصرة

امل خضيراحمد سالم شمخيالبصرة

كميله ثامركاظم وادي خليفالبصرة

ماليه دشرحسين عبد حريالبصرة

زهره ميسركاظم رباط ساجتالبصرة

سليمه عبدهللالواء عبدالخالق سوادالبصرة

شياله عوادمصطفى عبدالحسين عبدعليالبصرة

امينه عباسعداي مهدي خاجيالبصرة

جماله شاردسالم اسعد خالدالبصرة

صديقه عبدالحسنحميد برجس غازيالبصرة

جميله عودهحمد ايوب يوسفالبصرة

عصريه زرزورجاسم محمد ضجرالبصرة

فضيله عزيزاكرم ابراهيم مالكالبصرة

كلثوم ناصرفراس عبدالكريم محمدالبصرة

عصريه سعدونعلي جابر عبدالرضاالبصرة



ونه هاشمحمد واجي مطرالبصرة

سلوى حامدشيماء قتيبه شمالالبصرة

رسميه عبدالكريممهند يونس غالمالبصرة

نوريه عبدعباس عبدالحسن عبدهللاالبصرة

خوله عزيزمحمد احمد مزهرالبصرة

نبعه سويدضياء محمد منصورالبصرة

هيله حمودتوفيق جواد كاظمالبصرة

خوله عزيزانور احمد مزهرالبصرة

منيعه قاسمعلي صالح طالبالبصرة

ربيعه غالبمحمد عبدالباقي غانمالبصرة

غنيه فعيلحسين عطيه رهيفالبصرة

نعيمه جبرحسن جاسم جبرالبصرة

فخريه كاظمفوزي عبدالحافظ خضيرالبصرة

كامله كاطععلي زايد عودهالبصرة

رباب نعمهحسين مشتت عبدالكريمالبصرة

كواكب محسنهادي عمار جالدالبصرة

صفيه عبدالرحمنخديجه محمد صالحالبصرة

فخريه خضيرسالم زاير مزعلالبصرة

رضاته هاشمحسن حميد عبدالعباسالبصرة

سكنه كاظمصادق جعفر عباديالبصرة

نزيله حاشوشفاطمه شكراوي سلمانالبصرة

ليلى عثمانمصطفى عبدالكريم عبدالرزاقالبصرة

احالم عليامجد محمد واردالبصرة

نجاه عدنانعباس محمد صكبانالبصرة

فضيله صالحهاني حميد عبيدالبصرة

سليمه مكيضياء احمد عجيلالبصرة

جنان رزوقيحسن جواد عبداالمامالبصرة

فوزيه كاطعاحمد جمعه حسونالبصرة

نجاه هاملحيدر قاسم جاسمالبصرة

خديجه عبداالمامحسين رياض مرزوكالبصرة

صفيه جلوبعالء لطيف كاظمالبصرة



ابتسام جمعهعباس فاضل كريمالبصرة

زهره جابرحافظ يوسف عليالبصرة

قمريه خضيرماجد عبدالدايم عبداالمامالبصرة

انعام جونيايات عقيل عبداللطيفالبصرة

وبريه عليفالح حسن راضيالبصرة

بشرى غضبانانور نعيم مطرالبصرة

اميره سالمعباس كاظم ماجدالبصرة

فضيله عبدالكريممشتاق محمد وطبانالبصرة

رجاء جنديهاشم رعد طارقالبصرة

سعديه نجيعبدهللا كاظم نجمالبصرة

باسمه غضبانمحمد حمزه عيسىالبصرة

ماجده عبدالكريممرتضى خضر عبودالبصرة

مصريه حبيبنور باقر مطرودالبصرة

عزيره عباسعبد ازغير اجنامالبصرة

سليمه خضيرعدنان طه قاسمالبصرة

عفيفه فاضلماهر عبيد حسونالبصرة

امل مصطفىاياد يونس حميدالبصرة

زهره عبدجمال حسن سلمانالبصرة

وفيقه شاكردنيا توفيق بدرالبصرة

ليلى سعدييسرى ناظم عبدالبصرة

كحيله رمضاناحمد عقيل صينخالبصرة

ايمان جاسمايمن قيس زبينالبصرة

دوله نعمهطارق عبدالكريم لطيفالبصرة

انوار جبارنواف رعد مزبانالبصرة

نجاه عبدالرضاجابر سعيد عيادهالبصرة

فاطمه خلفسجاد عوده نعيمالبصرة

ندى عدنانرائد ياسين حسنالبصرة

الهام محمد عليمصطفى كامل محمدالبصرة

خليله ذيابكاظم جابر فليحالبصرة

غنيه حزاماركان مهلهل حنونالبصرة

بحريه عدمالهام فهد محسنالبصرة



وسن سلمانليث فؤاد كاظمالبصرة

فرحه جبرعقيل قاسم عباسالبصرة

منتهى عبدالهادينضال دشر عنيدالبصرة

زهره عيسىرافد دواي فالحالبصرة

رتيبه عبدالجليلرضا حسين عبدالعاليالبصرة

هيام عبدالعاليمهيمن اسماعيل عبدالرضاالبصرة

كريمه جاسمعباس حسن مزعلالبصرة

زهره جدوععلي جلوب سدخانالبصرة

هناء عبودمحمد منذر محمدالبصرة

نزيهه عبودعبدهللا هاشم عيسىالبصرة

عواطف قنديلعلي ناظم عبدهللاالبصرة

فريده جبارفاخر عبدالحسن رحيمهالبصرة

حياه عليناظم محمد سعدالبصرة

زهره شاميراضي صباح عبودالبصرة

فاطمه قاسمجعفر صادق سعدونالبصرة

طريفه رحيمميثاق حامد علوانالبصرة

نهاد فيصلاحمد صبيح جريوالبصرة

نوريه وشاحمسافر طعيمه شيالالبصرة

سعيده حسينجواد كاظم جنانالبصرة

سناء مجيدرامي حميد كاملالبصرة

طليعه عباسابراهيم عطوان جابرالبصرة

صدامه كطاميزياد عباس تعبانالبصرة

فاطمه راضيناجي جاسم محمدالبصرة

كريمه سلمانمحمد علي هاديالبصرة

اخالص طعمهعباس جاسم مزيدالبصرة

بدوه صبيحعلي كاطع حسنالبصرة

لطيفه صبيحعطيه سجن ختيابالبصرة

منازل حاتمحسين عالء مصطفىالبصرة

حليمه صبيحعلي عادل فاضلالبصرة

ساجده خيرهللاحسن لطيف ناصرالبصرة

حليمه محسنصدام ناجي محمدالبصرة



سمره جاسمسالم خلف رباطالبصرة

جميله عوفيحامد صالح غضبانالبصرة

عجيبه عبدالسادهمحمد كاظم هميمالبصرة

صبيحه نعمهاحمد قاسم كريمالبصرة

امل عزيزكاظم جواد عليالبصرة

نوال حسينجعفر محمد عبدالمهديالبصرة

ليلى مجيدمهدي صالح ثامرالبصرة

سليمه حاتممحمد مالك حنونالبصرة

اسماء عاشورخالد وليد حامدالبصرة

فاطمه فالحاحمد فرحان كويتالبصرة

فوزيه عبودادريس غازي محمدالبصرة

حمديه عليمحمد حبيب محمدالبصرة

زينب فاضلاحمد عيسى عليالبصرة

شدهه عريبيرسن مردان جميلالبصرة

سناء مهديجهاد خليل عبدالرضاالبصرة

رجاء غانمعبدهللا عوده وشيلالبصرة

سهيله عبدهللاحازم ناصر حسينالبصرة

زهره محمدسعد درويش خضيرالبصرة

بدريه حسنعلي عبد جبرالبصرة

حليمه نعيمقاسم حميد غاليالبصرة

حليمه يعقوبجاسم محمد مشتتالبصرة

حوريه ساميسجاد مسلم داودالبصرة

ساميه سهراحمد حنون مجبلالبصرة

فضيله سلمانحيدر كاظم رحيمهالبصرة

كوثر محسنامجاد عبدالحافظ فاضلالبصرة

فجر سالمحسين شاكر كاظمالبصرة

كلثوم عوضصفاء داخل فريعالبصرة

علويه كعيدعبدالكريم جناح زاملالبصرة

وبريه عباديعدي ضامن عليالبصرة

جسم نجمقاسم خضير بورالبصرة

جماله كاظمعلي مالك عطيهالبصرة



منيره جابرمحمد صالح كاظمالبصرة

كفايه حسنمصطفى جواد كاظمالبصرة

منى دينارمهيمن رياض سلمانالبصرة

احالم جاسماحمد علي راضيالبصرة

رقيه عليجعفر صادق مرزوقالبصرة

صايه غضبانعادل رزاق بدنالبصرة

بدهن حسنموحي غانم احمدالبصرة

ليلى ساريعلي جبر عبدالواحدالبصرة

فاطمه خيرهللاعمار غانم رضيويالبصرة

صديقه عبدالباقيحسن عبد حسينالبصرة

صبريه سلطانمسلم محيسن مرشدالبصرة

زكيه محسنعطيه سالم لفتهالبصرة

صبريه طعمهفالح حامد سلطانالبصرة

لطفيه خلفجالل ناظم شناوهالبصرة

صبيحه عزيزرضا ابوالهيل عزالالبصرة

منى اسحاقاحمد سالم رحيمالبصرة

جميله جبارمحمد نعيم مطرالبصرة

شمعه جابرمرتضى فرهود فاضلالبصرة

تاجيه سلمانعبدالحسن صالح اسماعيلالبصرة

لوعه مهديجاسم محمد سعيدالبصرة

حليمه قدوريونس شالل عبدالزهرهالبصرة

بخيته عباديعلي مظلوم محمدالبصرة

وجدان عبداالمامرضا نجم عبدهللاالبصرة

خديجه كاظمعالء محسن سهيمالبصرة

خالده صداممنتظر عبدهللا محمدالبصرة

نغماشه خلفنداء طويهر جيادالبصرة

كريمه ابراهيمقاسم عبداالمير يوسفالبصرة

نجيحه حميدعلي رزاق محمدالبصرة

ورده سفاحعقيل ضايف عطوانالبصرة

خيريه دهشمصطفى ثامر محسنالبصرة

عجيله غاليعباس حمدان عبدالبصرة



رباب سواديخيري هاشم عيسىالبصرة

فخريه عليحسين جاسم محمدالبصرة

جبريه شجرسعيد كاطع لفتهالبصرة

ثوره احمدقيصر خليل ابراهيمالبصرة

ليلى عبداللطيفمحمد عبدالرحمن عبدالقادرالبصرة

حمديه محمداحمد ذياب عليالبصرة

زهره واديعبدالكريم رجب نجمالبصرة

حبيبه ابراهيمحيدر جبار خلفالبصرة

نشميه عودهفرج بعنون بدرالبصرة

رسميه محمدعماد طالب خزعلالبصرة

كاظميه غليمعباس علي دخيلالبصرة

ميوه ثعبانزياد ربيع ديوانالبصرة

سعديه عبدالرحيممهل عون كاظمالبصرة

مربم احمدعصام فاضا عبدالبصرة

زكيه حمداناحمد عبداالله جاسمالبصرة

فوزيه عبدالحافظعبدهللا عيسى حسينالبصرة

زينب عبدالحسينمحمد رضا سعد سالمالبصرة

عليه عبيدعباس فاضل محسنالبصرة

ليلى عبدالموليستار لفته محسنالبصرة

حسنه هاشمقاسم رياض عميرالبصرة

ناهده محمد حسناسعد هادي عبدالسادهالبصرة

هاشميه كريمخميس عبود صنكورالبصرة

صديقه سالمعبدالجواد عبدالحافظ عبدالباريالبصرة

كريمه عوفيضياء عبدالباري جابرالبصرة

قسيمه حميدعلي لفته محمدالبصرة

حدهن وريوشعباس ابراهيم راضيالبصرة

شايعه محيلحمد هالل جابرالبصرة

حمده محسنحسن طاهر ضنونالبصرة

حسنه عبودغالب فاضل بريجالبصرة

جميله موسىمسلم كاظم لفتهالبصرة

حريه حليحلاياد كاظم عبدالبصرة



سهيله حمزهاحمد شاكر عليالبصرة

فرحه عبدالنبيحسين رحيم سلطانالبصرة

غازيه عبدالباقيرائد صباح روضانالبصرة

لطيفه محمدجاسم شهاب احمدالبصرة

حريه خضيرنواف نبهان فارسالبصرة

حيهن غازياحمد خشن كاظمالبصرة

حياز عبيدعبدهللا جابر صليبيالبصرة

امينه حسينباسم محمد شرهانالبصرة

نجاه عبداحمد نجم الزمالبصرة

خديجه باقرحيدر عبدالرحيم حمزهالبصرة

صبيحه نعاسحسين كاظم محمدالبصرة

نظيره جميلمحمد عبدالكريم عبدهللاالبصرة

خديجه جعاتيسالم شياع محمدالبصرة

زينب جاسمحيدر علي ناصرالبصرة

خالديه سلمانمؤيد حسين فرهودالبصرة

فخريه علوانضياء خطاب لعيبيالبصرة

زهره عطارمحمد عبدالرضا داخلالبصرة

صينيه خضيرمحمد عبد هاديالبصرة

عطيوه صالحقيس صبار جادرالبصرة

سليمه حسينمحمد شهاب احمدالبصرة

فوزيه نجمعلي ناصر هانيالبصرة

رتيبه رحمهمثنى جاسم دخيلالبصرة

كريمه كحيطفرات ريسان عطوانالبصرة

شفاء داودحسن لقمان طليعالبصرة

تقيه فالحطالل يوسف عبودالبصرة

كاظميه عبيدمحمد عبدعلي عبدالواحدالبصرة

صديقه عباديحسين عبدالرؤوف عبدالرضاالبصرة

لميعه محمدعبدالرحمن عدنان ناصرالبصرة

ساعه حمدحسين عبدالحسين عبيدالبصرة

حسينه نعمهعلي فاضل عباسالبصرة

صبريه حسنرائد جميل ابراهيمالبصرة



بشرى غليمسالم كاظم مطشرالبصرة

حميده مجيدقاسم حسين راشدالبصرة

شوفه عبدالنبيعلي حسن مطيرالبصرة

رحيمه مريسمحمدالباقر علي ساجتالبصرة

ناهده جاسمعلي رحيم حنظلالبصرة

نوريه مطرعادل نظام عبدهللاالبصرة

رقيه داودمنتظر عبود عيسىالبصرة

سحابه عبدالنبيحمود حمد مباركالبصرة

سعيده غضيبمؤيد سعود عذافهالبصرة

لطيفه جابرمعتز عبدالحافظ مالكالبصرة

حسنه بليشمحمد مطير ماشافالبصرة

كحيطه كريمفراس حسن ساجتالبصرة

عيده بريجيوسف سعيد حمودالبصرة

قديمه خليلحسين سلمان لطيفالبصرة

باسمه محمدمخلص ريسان عبداالميرالبصرة

سميره علياحمد قاسم يعقوبالبصرة

برنو عطيهعلي يوسف داودالبصرة

كريمه صالحعدي جواد كاظمالبصرة

فضيله عبوداحمد عبدالزهره ياسرالبصرة

ماجده كاظمجعفر قاسم محمدالبصرة

غيده عودهمهند ماجد جبارالبصرة

زينب نعيمحسين عالء فليحالبصرة

باسمه حميدميثم محمد ناصرالبصرة

بشرى ماضيسيف علي خزعلالبصرة

خيريه جاسمعلي فالح طعمهالبصرة

نشد جلوبسجاد حسان سالمالبصرة

تاليه عبادينوفل عطيه نتيشالبصرة

فوزيه قطرنميثم محسن دواسالبصرة

ليلوه محمداحمد حاتم فالحالبصرة

طريفيه حسنمالك عكرب شنتهالبصرة

لطيفه حديدكرار مهنا رسنالبصرة



انيسه كاملحسن عوده لطيفالبصرة

حليمه خلفمحمود عبدالواحد خزعلالبصرة

خيريه عليمصطفى عباس عبدالرزاقالبصرة

فوزيه خلففالح حسن كاظمالبصرة

ركيه حاشوشفرح فرحان سالمالبصرة

حنان كاظموليد محمد مهجرالبصرة

رضيه فليحسعد شرهان محمدالبصرة

خديجه صادقعالء عبداالمير احمدالبصرة

ليلى هاللخالد زغير عطيهالبصرة

حياه قاسمصبري جابر عبدالحسينالبصرة

اميره محسنعلي عطيه فاضلالبصرة

ساميه عليويميثم كاظم عبودالبصرة

ليلى ركاباحمد عزيز شبلالبصرة

قسيمه عيدانحسين علي عبدالبصرة

ايمان سلطانمحمد غازي مالكالبصرة

رواء رسنفيصل محيسن عاتيالبصرة

نجيه صدامحسن فالح مهلهلالبصرة

عروبه كاطعحسن نجم حافظالبصرة

رسميه عباسوسام محمد سهيلالبصرة

شذى عبدالصالحرسول جبار صبيحالبصرة

جميله وهابحسن نادر عباسالبصرة

صبريه فالحمحمد اسماعيل شمخيالبصرة

سعيده عبدالزهرهاحمد عقيل عبدالرسولالبصرة

طليبه نعمههاني عزيز ياسينالبصرة

وسيله كاظماكرم شكص زاملالبصرة

ايمان جاسباحمد محسن جبارهالبصرة

زينه دبوسجاسم محمد مهديالبصرة

بريه سعدونصباح فرحان عبدالبصرة

زهره عبدالرضامحسن عدنان حسينالبصرة

رسميه فارساسعد دنيف مزهرالبصرة

بدريه بدنصباح حسين نصارالبصرة



نجيبه ضايفعلي ماضي جابرالبصرة

حوطه سالمنافع محمد حبيبالبصرة

ميه نجديعادل ادريول مواتالبصرة

نهايه عبدهللاجاسم سمير مجيدالبصرة

حليمه كشيشجاسم عبدالحر عبداحمدالبصرة

فليحه كريمعالء صالح محمدالبصرة

راقيه جبارجاسم كاظم مولىالبصرة

نسرين صالحاحمد امين حسنالبصرة

باسمه خضيرجهاد مدلول حسنالبصرة

منى عبودعلي هالل جابرالبصرة

ياسه عبدالخضرجاسم محمد قاسمالبصرة

طرفيه عباسنجم جاسم هاديالبصرة

كوكب عبدالصمدنور ضياء يونسالبصرة

جنان صالحسيف علي محمدالبصرة

مريم ناصرحسين مهدي صالحالبصرة

كاظميه عبدهللاحمود نمر مجيدالبصرة

سعديه كاملعالء عبدالحسين غانمالبصرة

نجمه سلمانجابر علي عودهالبصرة

فوزيه جودهماجد حميد عبيدالبصرة

عليه حسنصالح مجيد كريمالبصرة

نوال حميدمالك هادي عبدعليالبصرة

صدقيه عبدالحسنرشيد برجس غازيالبصرة

جميله عطيهاحمد كريم داخلالبصرة

ججيته شتيتحسين عيدان صالحالبصرة

خيريه حسينيوسف شعبان ترياكالبصرة

فوزيه عبدالجليلحيدر علي كاظمالبصرة

كريمه فالحعلي سالم صالحالبصرة

مطره فنوخشاكر عبدالواحد سلمانالبصرة

دوكه سالملؤي عبدالزهره نزالالبصرة

فوزيه خلفصالح حسن كاظمالبصرة

نكال هاشمناظم محمد كزارالبصرة



امل عبدالزهرهسالم كريم عليالبصرة

عنيده كريمزياد مراد بنايالبصرة

هيله لعيبيخالد خماط فارسالبصرة

احالم حاتمواثق هاني عجاجالبصرة

شوقيه سلمانعمار سعيد نعمهالبصرة

خيريه فياضعلي جمعه عبدالبصرة

زنوبه حسيناحمد علي موسىالبصرة

زهره مكطوفعمار عبد جمعهالبصرة

نوال غزاييوسف رعد شويعهالبصرة

باسمه سلمانفارس جمال حسنالبصرة

بدريه ناصرحسين محيسن سلمانالبصرة

بدريه باسمصادق رضا رسنالبصرة

نعيمه جاسمجواد كاظم مناحيالبصرة

دنانه غضيبزغير عباس خضيرالبصرة

هاشميه عليعلي كياو عبيدالبصرة

زغيره حمودميازي طعيمه زغيرالبصرة

بيبي حمزههاشم مكطوف يونسالبصرة

نزيهه جبارمحمد رياض خالدالبصرة

خديجه شحيتعلي عبدالزهره جعفرالبصرة

عليه حسينيوسف مسلم حاتمالبصرة

نظيمه عبدالجليلعدي عبداالمير شبيبالبصرة

انتصار عزيزاحمد مجيد حميدالبصرة

زينه فالحرحيم جالب شغيدلالبصرة

ساميه كريمحيدر علي صالحالبصرة

ظهريه خشانجعفر حسن حمودالبصرة

بسهن عبدالرزاقحسين محمد فاضلالبصرة

شكريه عاصيعلي باقر عبدالعاليالبصرة

سليمه جاسمجاسم محمد ضاحيالبصرة

اسيا حسينكاظم عبدالنبي محمدالبصرة

احالم جاسمامجد حسن ناصرالبصرة

فاطمه كاظمهاشم قاسم هاشمالبصرة



مظلومه سلطانناجي ثجيل مريالبصرة

حمده العيسىعباس علي هاللالبصرة

سميره جارهللاعل محمد عبدهللاالبصرة

بشرى مرزهانور محمد جوديالبصرة

رباب عباسسجاد قصي رزاقالبصرة

نضال مكونمصطفى ضيدان سعدونالبصرة

فتحيه كاظمحسين عبدالحسن راضيالبصرة

حميده جاسماحمد محسن محمدالبصرة

سكنه عباديعالء رحيم كريمالبصرة

سكنه عوادكاظم جبار ضمدالبصرة

صبيحه مرزوقاحمد باقر مرزوقالبصرة

مريم ناصراحمد عبدالجبار جاسمالبصرة

فوزيه ابراهيمساهر نجم عبدهللاالبصرة

وسميه عجيلخيران سرحان شنيفالبصرة

خديجه محمدحامد عبدالمجيد حمدالبصرة

نوال نعمهعدنان عزيز مصطفىالبصرة

غنيه كاظمحيدر محمدفؤاد خزعلالبصرة

حيهن كيطانكامل عبيد مالحالبصرة

بشرى محيلعبدالعباس ناصر حزامالبصرة

نوريه سالمعلي حسين خليلالبصرة

بسنه ناجييوسف عبداالله عبدالرضاالبصرة

تهاني عباديحامد سعد سعدونالبصرة

كريمه عربيسجاد قاسم غترالبصرة

فاطمه محمدفؤاد عبدالكاظم عاشورالبصرة

حسنه محيسنحيدر جاسم محمدالبصرة

وسيله احمدضياء سعدون جونيالبصرة

خيريه غانمستار ابراهيم عطوانالبصرة

ناديه عبدالخالقاشرف عبدالكريم محسنالبصرة

حنتوشه عبدشاهين عدوان عباسالبصرة

ورده ياسينفالح حسن ناصرالبصرة

بوران كاظمجعفر موسى جابرالبصرة



شمسيه سلمانمسلم نعمه جابرالبصرة

ثنوه خلفناجي هادي ياسينالبصرة

بشرى شفيقمصطفى ميثم عبدالكريمالبصرة

ضحى عبدالرزاقبدر ناصر عبدالواحدالبصرة

بدعه كاظمياسين عباس طهالبصرة

كاظميه حمودهادي عيدان دحامالبصرة

بشيره غلطهمحمدرضا قيس عبدالحسينالبصرة

كاظميه ناصرمسلم عدنان عبدالحسينالبصرة

هيفاء حيدرمصطفى خزعل جاسبالبصرة

زكيه مظلومحيدر اسماعيل حسينالبصرة

ملكيه صادجخشان هميم شويلالبصرة

ليلى عبودحسن حسين حمزهالبصرة

بدريه محمدسالم باطل حسنالبصرة

حميده حنظلمؤيد سامي عبدالنبيالبصرة

شمعه سلمانعلي لفته عبدالرضاالبصرة

بشرى حبيبعذراء نبيل طالبالبصرة

باسمه عباسزياد طارق غانمالبصرة

سوريه نعمههاني خيرهللا ثجيلالبصرة

عفيفه عجيلحسين ايوب عبدالقادرالبصرة

فطيم خريبطكرار جبار عبدالبصرة

فوزيه جدوعحسن عبود عبدالسيدالبصرة

سمر عودهحسين عبدالزهره مجيدالبصرة

باسمه محمدمسلم عقيل حسنالبصرة

عشيره جابرصالح حميد عباسالبصرة

قيسيه عبدالعباسصباح هاشم جحيلالبصرة

حسنه مكطوفسجاد نعاس ناصرالبصرة

سلوى سالممصطفى حسين محمدالبصرة

اقبال سعيدسلمان عبدالخالق سلمانالبصرة

وداد عدنانقاسم صادق نعيمالبصرة

عليه ناصروسام كاطع جديعالبصرة

اشواق حاتمفاضل عباس ناصرالبصرة



فضيله عريراحمد جاسم رضاالبصرة

شكريه لفتهعلي موسى ثريرالبصرة

ماليه عليياسر خلف مطرودالبصرة

بسهن معدشنان عبيد جخيمالبصرة

عنيزه خيريزيدان صادق حميدالبصرة

ثليثه شناوهبشار جبر كحيطالبصرة

حليمه عبدالنبيحسين جبار جمعهالبصرة

فوزيه حافظعماد فالح جاسمالبصرة

فيضه حسينعامر نعمه خضيرالبصرة

شبريه عابرسالم ماضي صبرالبصرة

صبيحه طعمهنسيم عوده صبرالبصرة

بيبس جبرخيرهللا داخل نهدالبصرة

ثريا دينارحسين كرم ناصرالبصرة

ابتسام جعفراحمد حازم كاظمالبصرة

كفايه عبدالزهرهفالح احمد خريبطالبصرة

بشرى نجمعالء عطوان واليالبصرة

ساهره عبدزينب علي حسينالبصرة

خاتونه شايعجمعه عاشور جميعيالبصرة

نجوى مديحاحمد عقيل رحيمالبصرة

عالهن جابرصادق عدنان حسنالبصرة

بدريه جعفرمهدي سبت عبودالبصرة

حافظه عبدالهاديوليد عبدالباقي عبدالحافظالبصرة

انتصار عبدالسادهاحمد عبدالكريم جبرالبصرة

صدمه مهنامصطفى عبدالنبي عبودالبصرة

كاظميه شنديوسام سعدون مطلقالبصرة

شلواطه عباسكريم عبدالجليل عريبيالبصرة

اصليه فرحانضياء نجم عبودالبصرة

لطيفه حبيبقحطان عدنان حسينالبصرة

زهره بدرسجاد دهش سالمالبصرة

زويده ابراهيمامنه عبدالوهاب عاشورالبصرة

سليمه موسىزكريا محمد بدرانالبصرة



هشيبه محمودفؤااد احمد حضرالبصرة

زهره لفتهتحسين علي خلفالبصرة

زهره ثامرمحمد سعدون معيوفالبصرة

حليمه عليناظم خضير عبداالمامالبصرة

فتحيه فتاححسين عدنان حسينالبصرة

حديد مجيدعبدالعظيم عساف جاسمالبصرة

خاتون شهابطالب عبدهللا جبارالبصرة

زهره خضيرمنتظر سعيد بطيالبصرة

رسليه نايهكرار كامل هاللالبصرة

منتهى عبدالعباسعماد صبيح عبدالحسينالبصرة

زينب سلمانعباس نوري حمزهالبصرة

جكاره خربيطعويد محسن عبيدالبصرة

بدريه جعفرجواد كاظم عبدالرضاالبصرة

رفعه مجدينايف كامل بديويالبصرة

صبريه عباسحسين جاسم صباحالبصرة

رسليه كاظمحسين عامر سلمانالبصرة

ساره مجيدسمير عبدالساده محمودالبصرة

عليه حسيناحمد زكي يوسفالبصرة

فاطمه احمدزينالعابدين علي جاسمالبصرة

جاسميه عبيدعبدالكريم محمد عبودالبصرة

خالده عبدالزهرهبرهان جاسم محمدالبصرة

انتصار محمدابراهيم حبيب عودهالبصرة

جميله زايركمال فاخر برهانالبصرة

رضيه نجمهاني عبدالقادر فنجانالبصرة

حذام حاجمنور جعفر عبدالبصرة

بدريه عبودعباس طالب عليالبصرة

ثجيله شفينوال عبدالحسين مطلكالبصرة

ليلى سعدونعالء نوري حبيبالبصرة

فهيمه حسنعلي حسين سيدالبصرة

بحريه جاسموسام كاظم جاسبالبصرة

كاظميه محيلوسام صباح خلفالبصرة



مديحه سلمانسجاد حسين خميسالبصرة

خالديه حمدعباس جواد كاظمالبصرة

سهيل مجبلعلي عبدالكاظم ناصرالبصرة

جبريه فليحصادق عبدالنبي رسنالبصرة

نجاه حسبرافد محراث جابرالبصرة

سكنه عليظاهر غضبان منصورالبصرة

حسيبه عبداللطيفياسر عاشور فليحالبصرة

سعاد محمدلؤي حبيب سلمانالبصرة

ساميه مزهرمرتضى خضر هاديالبصرة

خديجه مشداخقاسم ناصر موسىالبصرة

جميله ياسينفالح عبدهللا داودالبصرة

عربيه لعيبيجبار خيون عبيدالبصرة

زهره محمدتحسين اسماعيل حمودالبصرة

هيله عليعدنان عبدالوهاب سنافيالبصرة

صبريه كاطعمحمد موات هزاعالبصرة

سعده عبدالسيدحامد شاكر عبدهللاالبصرة

سعده ناصرحمزه عباس لفتهالبصرة

فاطمه وهيبجاسم شبلي ياسينالبصرة

فرحه عبدالنبيمصطفى لفته عبدهللاالبصرة

زهره محيلثائر سلمان شلشالبصرة

لطيفه عودهراجي محمد عبدالرضاالبصرة

فاطمه سالمعالء بشير سباحالبصرة

زهره كباشيمراد حاتم نعمهالبصرة

ناديه عدنانصالح صبيح ناصرالبصرة

خالده جميلعلي فالح عبدالحسينالبصرة

شهد غويليحسين هاشم هويرالبصرة

نوره صباحعقيل خيون فيصلالبصرة

نسرين محمدحيدر علي سعيدالبصرة

فوزيه مالحعبدالرحيم محمد صالحالبصرة

سكنه عبدالجبارمحمد نجم حرالبصرة

حياه حسنفاضل حامد جابرالبصرة



زينب محمدناجي جميل دغيمالبصرة

حفيظه حميدمحمد سامي خيرهللاالبصرة

فوزيه عبدالكريمعايد محمد لفتهالبصرة

كامله سالمعلي صدام عبدالحسينالبصرة

خيريه منصوراسعد فائق مهجرالبصرة

فوزيه جاسمكاصد سعيد طالبالبصرة

مياده عليعلي حسين عليالبصرة

وفاء عبدعليابوالحسن شاكر عبدالوهابالبصرة

خوخه صالحرعد علي ناصرالبصرة

ساميه احمداحمد غازي عبدالجليلالبصرة

كنوشه يونسعلي عبدالرحمن عليالبصرة

جاسميه راضيعقيل ناعم دهشالبصرة

خيريه سلمانندى شاكر حنتوشالبصرة

سليمه لفتهسالم سيف حميدالبصرة

ليلى محسنوسام حبيب فرحانالبصرة

فاطمه جعفراياد عاشور معتوقالبصرة

صالحه عبدالرضاحيدر حاتم مرادالبصرة

فاطمه مشكانمرتضى جبار ابراهيمالبصرة

جميله عبدالجليلصادق ناصر عبيدالبصرة

ليلى الزمصفاء مراد يونسالبصرة

اميره خلفعمار طالب حسينالبصرة

كفاح صالحايمن عبدهللا ذيابالبصرة

تركيه صكرعلي شاطي طالعالبصرة

تفاحه جاسمصادق راضي عجالنالبصرة

احالم محسناحمد حسن شدودالبصرة

فاطمه خلفمرتضى كاظم عبودالبصرة

سعديه سعودمسلم نجم عباديالبصرة

رقيه ياسينحيدر محمد قاسمالبصرة

فاطمه عبيدزين العابدين محمد لعيوسالبصرة

نعيمه مهديحسن عبدالحسين احمدالبصرة

ماليه محسنقاسم عبدالنبي نجمالبصرة



حكيمه عبدهللاعالء سامي شمرانالبصرة

كريمه عبدالرزاقمحمد سامي ابراهيمالبصرة

هاشميه فاضلاحمد سلمان عبدالحسينالبصرة

امل كاظممحمد مصطفى صالحالبصرة

كافي نصيرمحسن محمد طالبالبصرة

بدريه سعدونعباس صبري فالحالبصرة

حمديه فاضلمهند عبدالحسن سبهانالبصرة

فتاه عكابسليم راضي ذكرالبصرة

حوري عبدهللاقاسم حامد جاسمالبصرة

ساره عبدالواحدقاسم جاسم محمدالبصرة

نجاه مكطوفمرتضى سموم سلمانالبصرة

صبيحه حسينفاطمه حسين اخليفالبصرة

منسيه عليعلي عبدالنبي حسنالبصرة

خوله عبدهللاحسن سلطان عباسالبصرة

فوزيه الزمعقيل يوسف عليالبصرة

خيريه عبدالرضاكرار محمود منصورالبصرة

نجاه عليعزيز جعفر نجمالبصرة

مدينه حماديوعد عقيل نتيشالبصرة

منظمه صبيحعباس موشي عكلهالبصرة

فاطمه حاتمجبر موات حاتمالبصرة

صبيحه غالممحمد عامر عبدعونالبصرة

بدريه كاظمفالح حسن عبدعليالبصرة

جنسيه طاهرباسم حميد مرزوقالبصرة

كاظميه مهديحسن فالح عبدهللاالبصرة

ناهده شخيرنعيم كاظم نعيمالبصرة

خيريه حبيبرعد حبيب عبدالسيدالبصرة

شهربان بدرعدي جعفر عليالبصرة

حمديه عبدالحسينحسين احمد اسحاقالبصرة

سميره سالمعلي عاشور عكشالبصرة

سميه طالبهادي محمد جاسمالبصرة

فاطمه حميدمحسن فرحان زايرالبصرة



ليلى سعيدحسين مشتاق عبدالزهرهالبصرة

شكله بدرتاجيه عبد اسكندرالبصرة

رثيجه عهنياحول هليل جزرالبصرة

حسنه خضيرحيدر ساده محمدالبصرة

موحه طعيمهشاكر عبدهللا محسنالبصرة

ساهره حسينحسن عبدهللا شاويالبصرة

بدريه نعمهمالك مهدي شغنابالبصرة

رباب عليحسن عباس غلومالبصرة

حسنه عبدالحسينمصطفى طالب عبدالرحمنالبصرة

مريم عبدالحسينزينب حامد عمرانالبصرة

صديقه سيفعادل عبدالجبار ابراهيمالبصرة

امينه عبدحيدر جبار عبدعليالبصرة

قمريه هاشمحسين سوادي نزالالبصرة

صبيحه حامدثائر محمد مهديالبصرة

زكيه صيهودمنير خليل عبداالمامالبصرة

كلثوم كاظمجهاد حمزه عباسالبصرة

سهله ديوانوجيه راجح عبدالبصرة

فهيمه عبدالنبياحمد جواد كاظمالبصرة

سنيه جويرشهاب احمد ذيابالبصرة

عبدالكريم سهامكامل نايف عبدالكريمالبصرة

ركن ماهودسعد خلف جاسمالبصرة

سليمه حنونكريم مرزوك جاسمالبصرة

حبيبه ابراهيممنتظر جبار خلفالبصرة

فتحيه فارسجميل ياسين احمدالبصرة

كريمه طالباسعد سعيد عبدالعباسالبصرة

غيده جباررياض قاسم هاشمالبصرة

رسميه كنفرياض عبدعلي عذبيالبصرة

زونه عبدهقاسم مهاوش صوباطالبصرة

هديه ونانرحيم داخل نصارالبصرة

فاطمه صالححيدر حسن سبتيالبصرة

سميره عوضعالء احمد ناصرالبصرة



غنيه كنعاناميره فضل عبدالرضاالبصرة

حسنه فليحصباح هاشم عليالبصرة

وحيده نعمهمحمد طاهر عطيهالبصرة

سهر عبودحيدر شراد عباسالبصرة

وحيده عبدالوهابرائد محسن عبدالقادرالبصرة

احالم يونسسجاد سكندر عزيزالبصرة

نديمه شدادمكلف عقيل حمودالبصرة

نصره كاظمكاظم عجيل محمدالبصرة

هديه جاسممسلم عبدالحسن مطشرالبصرة

سعديه مهديحامد يعقوب يوسفالبصرة

مكيه خلفعلي فاخر خضرالبصرة

حريه محمدمشتاق طالب رضاالبصرة

زهره زكيقاسم عبدالخالق قاسمالبصرة

غيداء حبيبعلي حسين عليالبصرة

زهره شافيجاسم عبدالحسين جبارالبصرة

امل عبدهللاكرار محمد ماجدالبصرة

خرجه صالححسن ضاحي عبدالشهيدالبصرة

شروق حسينعلي حبيب عبداالمامالبصرة

سميه عبدالودوداحمد رمزي عبدالحرالبصرة

هيله موسىحسن قاسم محمدالبصرة

فطومه ابراهيمجعفر عبدهللا مشتتالبصرة

نشميه ناجيعبدالكاظم حايف حرجالبصرة

امل حسيننادر صبيح فنجانالبصرة

يسرى كاظممحمد خضير عباسالبصرة

هناء فرحاناركان علي دبوسالبصرة

حميده هاشمعلي حسن حميدالبصرة

كتيبه عبدالرضاليث غازي كسارالبصرة

غيده جرادسالم عبدالنبي عباديالبصرة

صبيحه خلفوليد عبدالجليل خلفالبصرة

ساجده جوادهدى شهاب احمدالبصرة

سليمه عبدالنبيعلي نجم عبدالزهرهالبصرة



وثنه جيادحيدر صدام غاليالبصرة

نجمه صبيحستار عبد معتوقالبصرة

اقبال جبراياد كاظم خلفالبصرة

نوره موسىثائر عبدالكاظم صغيرالبصرة

شكريه هاديجعفر صالح حسنالبصرة

فريضه ناصرمحمد رحيم محمدالبصرة

عذبه نافلحبيب طعمه دعيمالبصرة

وحيده معيبلعلي رحيم عبدهللاالبصرة

فضيله خليلعدي عبدالوهاب شهابالبصرة

نسمه نافلفاضل راضي جاسمالبصرة

سعاد سلمانمحمود عبدالرضا صباحالبصرة

وردالشموس عبدالعباسياسين جبار عبدالرزاقالبصرة

حياز عبيدنواف جابر صليبيالبصرة

سعده حمودقاسم محمد بريجالبصرة

فوزيه ناصرعباس محسن عليويالبصرة

خديجه بليصحازم ماضي سلطانالبصرة

سعيده عبدالكريمعماد خليل ابراهيمالبصرة

عادله عبدالواحدعلي جاسم محمدالبصرة

نصيره عباساياد كاظم حسينالبصرة

عوفه مشكورحيدر راضي بدنالبصرة

نوريه لعيبيحسن جمعه ابخيتالبصرة

حمديه طعمهعبدهللا احمد عبدهللاالبصرة

سليمه سلماناحمد عبدالباري محيالبصرة

الهيه عبدالحسينطه لطيف حسنالبصرة

خديجه شغاتيكاظم محمد حمودالبصرة

اميره عزيزحمزه جبار عبدالبصرة

حميده عباسبسام عراك عبودالبصرة

طويره عبيدجميل مالجي عدايالبصرة

ليلوه عليباسم محمدعلي حسينالبصرة

كوثر موسىمحمود ناجي عطيهالبصرة

فاطمه احمدمؤيد محسن عبدالرضاالبصرة



جاسميه حمودكاظم محمد سعودالبصرة

رسميه عبدالرضاحسين عبدالجبار مزعلالبصرة

فاطمه ياسرسلمان عبدالحسين مطلكالبصرة

فطيم هنديعبدالكاظم علي موسىالبصرة

مكيه رحيمهرحيم مختاض عطيهالبصرة

بدريه فليحمحسن حميد رهيجالبصرة

باسمه صادقحسين حميد صالحالبصرة

شيشيه جبارعدي راشد ناصرالبصرة

فخريه خلفهاشم كاظم ادمالبصرة

حيهن طاهرباقر كاظم حمدالبصرة

سميه حاشوشكرار حافظ عبدالزهرهالبصرة

عليه فيصلرسول علي عباسالبصرة

ماجده صالحمخلص سلمان عبداالمامالبصرة

فدعه جبرمالك قاسم جاسمالبصرة

فخريه سهرصالح محسن عبودالبصرة

شكريه راضيحسين علي داخلالبصرة

شله مزعلعمار خميط هاشمالبصرة

كامله ناشوراياد عزيز عودهالبصرة

حميده قاسماسعد عبيد هندالالبصرة

موزه محمدحسينعماد عيسى عبدالبصرة

رسميه حميداسعد مطشر داودالبصرة

مريم ذيابنعمه عبدالواحد عبدالحسينالبصرة

بشرى عبدالفتاحرسول حسن ثجيلالبصرة

فتينه شعيثعلي سعيد حسينالبصرة

مريم كاظمعباس زكي عبدالرضاالبصرة

سكنه دهامجمعه علي عنيدالبصرة

سليمه مجبلايناس هاشم فيصلالبصرة

خيريه عبدالحسينيحي عبدالعباس خضيرالبصرة

رسميه حميدحسن عداي حديدالبصرة

جكاره راضيباقر سوادي حسنالبصرة

اردافه محمدهيثم سليم سعدونالبصرة



كامله رشمجواد كاظم كطانالبصرة

زكيه ضعيفحسن عبدالموجود زهيرالبصرة

سليمه ضايفخالد واوي سباهيالبصرة

امل داودعالء حسين عليالبصرة

خيريه كاظممنعم سلمان ضيدانالبصرة

جواهر جوديحيدر ناطق عيسىالبصرة

مليحه عبدالرضاحكمت راطون عبدالسيدالبصرة

هاشميه مردانحيدر صمد كاظمالبصرة

سعيديه مجيدنقيب عبدالصمد قاسمالبصرة

كريمه رحيمهضياء وهاب حميديالبصرة

جسم سلطانكامل صوب هللا جنزيلالبصرة

صبيحه محمدتغريد حميد جوخانالبصرة

تغريد هاديمصطفى كامل فالحالبصرة

رضيه ذهبنزار احمد كاظمالبصرة

حلوه ديواننايف فالح مرانالبصرة

هيام احمدعلي رحيم صادقالبصرة

فاطمه عبدهللاميالد جبار عليالبصرة

رسميه مهدينجيب توفيق عبداالمامالبصرة

احالم حمدعلي مزهر عبودالبصرة

عواطف طهمسلم جاسم محمدالبصرة

سوسن يعقوبجواد موح سرهيدالبصرة

سعاد حسينجاسم محمد راضيالبصرة

عاشوره عطشاناحمد ضيف كريمالبصرة

هيله نسيماسعد عبدالرسول عليالبصرة

وضحه مهاويمحمد عبدالزهره هندالالبصرة

نهضه عبدهللارعد عطيه عبدهللاالبصرة

موزه موسىجواد وحيد عبيدالبصرة

سنوه كاظمصادق عيدي عطيهالبصرة

جماره خلففاضل نعيم حسينالبصرة

فوزيه محمدعامر موسى راضيالبصرة

شروق نعيمغصون وسام حبيبالبصرة



حسنه عبيدعجيل عبيد زيدالبصرة

عليه حذيهاحمد علي كاصدالبصرة

قسيمه خضيرتحسين حياوي غانمالبصرة

نجيه جابرجليل جيجان ملوحالبصرة

قسيمه عبدعقيل عبدالساده خلوانالبصرة

ثوره عبدالرحيمضمير سليم جرملالبصرة

حميده عبدالنبيمسلم غازي رمضانالبصرة

مرحه حميدكرار فالح يعقوبالبصرة

ميسون شمرعمران عطا سلطانالبصرة

خالديه حسنكاظم كريم رحيمالبصرة

ناديه فيصلعمار عبدالخالق عليالبصرة

صفيه منصورمحسن علي بدرالبصرة

نهضه عبدالهاديعالء جهاد جاسمالبصرة

سميره ابراهيمحسين علي مهلهلالبصرة

حميده حسنقاسم جواد جعفرالبصرة

زينب ناصرسالم جمال سالمالبصرة

فاطمه محمدعدنان عبدالواحد عيسىالبصرة

هاشميه ياسينابراهيم عبدالحسين عبيدالبصرة

عزيزه خميسعلي طربال كاظمالبصرة

ليله صبيحالهام عبدالكريم ابراهيمالبصرة

صبيحه عبدهللاخليف حامد قاسمالبصرة

امينه نعيمعلي كاظم حسنالبصرة

طليعه حسينعباس عبدالحسين طرادالبصرة

حياه زبوننظيره صالح مطيرالبصرة

سكينه نجماديب صالح نجمالبصرة

بشرى ابراهيمصفاء اسماعيل ابراهيمالبصرة

حدهن شالكهصباح طارش عيايالبصرة

فوزيه قاطعحسن علي عبدالحسينالبصرة

بدريه كريمكريمه كاظم علوانالبصرة

حبيبه عبيدغيده خميس قاسمالبصرة

دخيله عبدهللاعبدالسالم عبدهللا مهجرالبصرة



نجاه مهديساهر موسئ كاظمالبصرة

روضه حسناحمد فاضل ناصرالبصرة

ساعه تعبانعياد سعد حميدالبصرة

كوثر عبدالحافظعاطف هادي يوسفالبصرة

باسمه ناصرمحمد عادل ناصرالبصرة

هاشميه صالحقاسم محمد حسنالبصرة

افطيم عبدالحسنعبد عيدان فرج هللاالبصرة

هناء حسونحسن ياسين نجمالبصرة

واشيه محمدطه نعيم عبدالكريمالبصرة

حسنه كاظمعادل سالم عبدالواحدالبصرة

ازهار خشانمنتظر حاكم جعفرالبصرة

انتصار جبارمحمد محمود يوسفالبصرة

جنات قادرعلي محسن جبارهالبصرة

خيريه سبتيماجده صابر حسنالبصرة

ملكيه برهانسهيل لعيبي شنينالبصرة

قسيمه جواداياد عباس عزيزالبصرة

كوثر عويدغيث محمود مجيدالبصرة

ليلى عبداللطيفحيدر منعم جاسمالبصرة

ناظميه فضالهمحمد راضي عباسالبصرة

كوثر جاسبخالد عادل جابرالبصرة

رازقيه مطرغسان عبدهللا علوانالبصرة

اوهام عاصيعالء فهد عاشورالبصرة

حافظه عبدالقادرعبدالحافظ علي محمدالبصرة

كريمه راضيعقيل حميد عليالبصرة

فوزيه واردسمير حسن هاشمالبصرة

سكنه صالحاحمد خلف صالحالبصرة

بلقيس احمدمحمد توفيق رجبالبصرة

سهيله برغوثمسلم علك ياسرالبصرة

غيداء حسن عطهحسين زاير خلفالبصرة

حشفه كباشيوسام عبدالكاظم ضيدانالبصرة

العيبه فيصلقاسم كريم فرجالبصرة



رجاء عبدالجبارمصطفى صباح ميرعليالبصرة

زهره هاديحسن جاسب محسنالبصرة

مايهن عبدعليمصطفى عالوي جبارالبصرة

فاطمه عبدالحسنمحمد عبدالستار جبارالبصرة

خديجه علواناثير سجاد رمضانالبصرة

فضيله ياسينكاظم كريم عجيرشالبصرة

كاظميه جاسمعماد سلمان عبدالزهرهالبصرة

ناقه صالحكاظم علوان محمدالبصرة

خديجه محسنعرفات جعفر زعالنالبصرة

عليه كاظمماجد جلوب حسينالبصرة

لفيه عبدهللاعباس فايز عبدالنبيالبصرة

غيده شريفاحمد زوير محمدالبصرة

شمعه سلطانمسلم شهاب هاللالبصرة

جبريه مكيضياء تركي محمودالبصرة

فاتن مزهرعلي عبدالحسين عبودالبصرة

حمديه حنونفؤاد كاظم عودهالبصرة

فاطمه عبودطاهر عباس منصورالبصرة

فاطمه قاسمعلي حسين علوانالبصرة

اقبال سلمانوسام كاظم وجرالبصرة

فضيله نسيمعماد خالد عبدالواحدالبصرة

سهام مكيعالء شاكر نعيمالبصرة

فرحه خشانعلي حسين باشاغاالبصرة

فهيمه خالدوعد محمد عزيزالبصرة

مكنه حمدانمحسن شنوف حنونالبصرة

حبيبه يوسفمحمد كاظم شاكرالبصرة

عبيده مزعلعباس كامل محمدالبصرة

حكيمه فاضلحسين خزعل عاشورالبصرة

فلاير حسينحسن صالح مهديالبصرة

مطريه عبدالسادهحسين طالب زغيرالبصرة

امل محسنهشام ميثم حسينالبصرة

ام الهدى حمديحسن حامد رحمهالبصرة



شمسه سلمانخضر بليش عذافهالبصرة

هيله مهديمنتظر جمال عبدالزهرهالبصرة

فريده قاسممهدي علي قاسمالبصرة

كفايه عبداالميرحيدر جعفر حطابالبصرة

زهره صالححميد خيرهللا حميدالبصرة

عنيزه عليمحمد فليح عبيدالبصرة

سعيده حسنفارس متعب عبدالعزيزالبصرة

ساجده عبدالرضافراس عبدالرزاق سلمانالبصرة

مكيه عدايعباس عاشور نعمهالبصرة

سليمه عباسفرزدق محسن مرزوكالبصرة

حسنه هاديفالح جميل خضرالبصرة

فضيله زوريجاسم محمد جودهالبصرة

عليه فرحانصالح محمد كمرالبصرة

ليلى دهشباسل عاشور طارشالبصرة

نعيمه عليناجي هدهود رسنالبصرة

جميله درويشحيدر علي سلمانالبصرة

سعاد عجيلعلي صالح ازرارالبصرة

نصره عبدالحسينصدام عبدالكريم نعمهالبصرة

زينب معينعباس رحيم شبوطالبصرة

زهره فالحمحمود وصفي شعبانالبصرة

سناء محسنمرتضى تحسين شاكرالبصرة

صبيحه ياسرحمزه اسحاق خضيرالبصرة

عجيله عوضحمد حسن سنامالبصرة

حسيبه فزععلي عبدالحسين قاسمالبصرة

سعديه حسينمناف حمدان فلكالبصرة

رسميه منشدزكي خيري مزهرالبصرة

سليمه عبدكاظم محمد حسنالبصرة

عليه صدامعبداالله علي مطرودالبصرة

لندن صالحاحمد صبر حنونالبصرة

ساجده صالحعلي عبدهللا كاظمالبصرة

هديه حافظمنذر فوزي عودهالبصرة



ابتسام عبدالزهرهعباس رمضان عباسالبصرة

نعيمه حديدعباس كاطع قاسمالبصرة

عوفه نهيبكاظم بدر تويليالبصرة

ثوره كاظمميثاق نوري حنونالبصرة

سلوى محمدسجاد صاغر خلفالبصرة

ناهده ياسينحسين سامي حماديالبصرة

سعديه عزيزحسين رياض عبدالشهيدالبصرة

وحيده عبدالستارمحمد منصور حسينالبصرة

رازقيه عبداالميرانور ناظم عودهالبصرة

غازيه حميدحسين علي صدامالبصرة

نجمه عباديمحمد جمعه كريمالبصرة

فطومه داودسعد كاظم خضيرالبصرة

نسيمه سلمانقاسم عبدعلي عباسالبصرة

سليمه عبدالقادرمحمد مالك صداعالبصرة

حياه راشداحمد وطن عبدهللاالبصرة

كريمه مجوتعبدالحسين فاضل يوسفالبصرة

عالهن حمودجالل اعبيد راضيالبصرة

سعيده مطلكسجاد عقيل حطيحطالبصرة

سميره راشدعادل ملوح فرحانالبصرة

خالده عبدالمحسننشات ياسين ناصرالبصرة

صبريه عباسبالل حميد عبدالصاحبالبصرة

غيده جبرحافظ حويل شاهرالبصرة

الفيه مصطفىاحمد محمد حسينالبصرة

امل قاسمحسام علي لعيبيالبصرة

نجيه عبودمنعم صابر غريبالبصرة

بشرى طالبمثنى علي نعيمالبصرة

رضيه شنيشلعلي فانوس عبدالصاحبالبصرة

عطيه ناصرعلي زايد مزعلالبصرة

سلمى جويداحمد حميد صباحالبصرة

كامله نجمرسول كاظم عليالبصرة

نوريه عليويحيدر علي عبدالجبارالبصرة



ساهره حسنعقيل جاسب عباسالبصرة

وحيده فليحعالء نعيم حسنالبصرة

رجيه بدركاظم جوده عذيرالبصرة

رسميه خلفحيدر محسن عذبيالبصرة

زنوبه سجلهحسن نجم عبيدالبصرة

سميره ساريعبدهللا نجم عبدالزهرهالبصرة

خيريه سلمانعبدالحسين جلوب سعيدالبصرة

بشرى لطيفمحمد عبدالرضا عبدالسادهالبصرة

سعديه عبدهللاعلي فرحان جوادالبصرة

منتوبه فضيلصباح حبيب نعيمهالبصرة

مريم محمدمحمد كاظم مصطفىالبصرة

دجله جونيغزوان قاسم حبيبالبصرة

ليلى دريموسام ناظم جابرالبصرة

طرفه عبدالحسينمحمد رحيم محمودالبصرة

زهره محسنمسلم خلف جاسمالبصرة

نسيمه محمدعدي شاكر سلطانالبصرة

سليمه شهابسالم يوسف يعقوبالبصرة

مطيره عبدربهجاسم محمد خلفالبصرة

اقبال هاشمعلي فاضل عباسالبصرة

سليمه عليجاسم محمد ابراهيمالبصرة

صدامه واليزهير هاشم مرحبالبصرة

نجاه طالبعدنان هاشم كاظمالبصرة

سعده عليمهند سعد محسنالبصرة

سعاد هاشموسام لطيف جنديالبصرة

هديه عبدالزهرهمرتضى رشيد مهديالبصرة

جاسميه زغيرمحمد كاظم خالويالبصرة

زغيره جبرمحمد خضير حميدالبصرة

عطيه كريممسلم هاشم حذيهالبصرة

نهاد ياسينمحمد انس محمدالبصرة

زهره مذكوراياد منصور سلمانالبصرة

هاشميه محسنصباح كريم ندىالبصرة



اقبال مجيداحمد عباس زغيرالبصرة

زينب بدرمهند ربيعه عبدالنبيالبصرة

فوزيه راضيعلي كاظم اغديرالبصرة

زنوبه حسينرافد نعمه حسنالبصرة

سهيله نعيمكاظم عبالمطلب عبدالسالمالبصرة

نرجس محسنمسلم احمد عبدالحسينالبصرة

كميله جاسممسلم رعد شمخيالبصرة

ام الزين صبارعبدالحي كيطان ميمرالبصرة

فاطمه عاشورعلي محمد هاديالبصرة

خاجيه عليكرار جاسم كوزالبصرة

هناء جاسمسيف الدين سعد عبدالبصرة

جاسبيه ناصركرار علي راضيالبصرة

نجيه رحيمياسين طه ياسينالبصرة

زهره عطوانمشتاق حافظ عبدالعباسالبصرة

نجيه جابررسمي رحيمه سويفالبصرة

عليه عريبيحسين سلمان عليالبصرة

زينب جلوبكاظم عبدالستار خشانالبصرة

عسله عنبريفرحان الزم غضبانالبصرة

ليلى كاظمعباس شعن صخيالبصرة

عايده حسنجاسم محمد جاسمالبصرة

فهيمه خضيرعلي عبدالعزيز عبدالحسينالبصرة

صفيه حرجعلي جبار ماجدالبصرة

تاجيه مهدياركان غني عبدالحسينالبصرة

كاشيه شاللسعد عبد محمدالبصرة

معاليه فدانعلي سلمان حسينالبصرة

حمديه عبيدنصير عباس سعيدالبصرة

حياه حميديمهدي جمعه عليالبصرة

بصيوه بريحسام طعمه صاحيالبصرة

حميده مجيدعلي نوري الزمالبصرة

حسنه محمدهاشم علي هاشمالبصرة

امل لطيفمعتز فالح خلفالبصرة



نعناعه كاظممحمد حسن داغرالبصرة

فوزيه رسنسعد حسين جلوبالبصرة

حدهن عبيدحنش كاظم خلفالبصرة

سكنه عبدالواحدعبدهللا عبداالمير صابرالبصرة

فاطمه عبدالرسولحسين بجاي عبدالحسينالبصرة

سلوى جوادعباس سعيد عباسالبصرة

زبيده غالبسعيد صافي منعثرالبصرة

ايمان عبدالحسينمحمد صبيح ثامرالبصرة

غنيده زباريجاسم محسن جابرالبصرة

زينب محسنحسام رشيد عبدالحسينالبصرة

سليمه غضبانامجد صالح صبيحالبصرة

طرفيه منشدفاضل ريسان عطشانالبصرة

فاطمه كاظمجاسم عبدالواحد عيسىالبصرة

فاطمه مطرمحمد حسب عليالبصرة

صبيحه فاضللطبف عبدالحسين عليالبصرة

حلوه حطاباحمد حاتم مشكورالبصرة

منيره عبدالزهرهعبدهللا كريم رمضانالبصرة

فاطمه كاظممهدي عطوان جاسمالبصرة

غازيه باهضاحمد فرهود جهلولالبصرة

عبده فريحعلي عدنان علوانالبصرة

مره عبدمحمد حبيب سوباطالبصرة

حكم جاسماحمد جعفر كريمالبصرة

ايمان كشكولسلوان عيسى مرزوكالبصرة

مطره جوادكاظم جواد مطلقالبصرة

هاشميه حسنداود سالم شاللالبصرة

هاشميه تامولصادق نعيم ياسينالبصرة

ماجده الزمعالء قاسم عبدالزهرهالبصرة

حفيظه حسينصالح حمزه عباسالبصرة

عروبه عبدعليسليم حيدر كريمالبصرة

هديه خلفعباس علي نغيمشالبصرة

عالهن مهديمرتضى حاتم ريسانالبصرة



ماجده فالحعدي مهدي محمودالبصرة

بشرى عبدالحسنحسين قصي ناصرالبصرة

كريمه فيصلوالء مهدي عبدالحسنالبصرة

عليه حسينمهند ياسين شنديالبصرة

رضويه حسينفوزي مناحي حزامالبصرة

لمياء جبارعلي عبدالرزاق طعينالبصرة

لطيفه راشديعقوب فيصل خلفالبصرة

شريفه نجمطاهر خزعل مجبلالبصرة

كريمه عليحيدر علي طالبالبصرة

حمديه عودهكرار خلف عريبيالبصرة

كتيبه عبدهللاثجيل منشد مشتتالبصرة

طلبه جحيلمحسن حسن عباسالبصرة

نهاد مولهسالم حرب مالحالبصرة

نجيه سلمانليث مجيد عبودالبصرة

بشرى صالحمحمد علي قحطانالبصرة

خالديه طاهرعقيل كريم كاظمالبصرة

جنان كاظماحمد كريم عزيزالبصرة

ساجده عبدالرضاعلي جاسب خزعلالبصرة

نجوه عبدهللامقداد صبيح عباسالبصرة

مكيه نعيمجاسم محمد علوانالبصرة

جنديه جميلعباس تحسين حسنالبصرة

سليمه الزمعلي عبداالمير محسنالبصرة

بدريه ميسرضياء عبدعلي زبونالبصرة

لطيفه خضيرحسين حميد حويرالبصرة

بريه حاجمعلي جاسم عبدالرحمنالبصرة

صبيحه جميلامين عبداالمام فاضلالبصرة

بهيه جابرمحمد عضيب جمعهالبصرة

اخالص نادرعبدالزهره احمد عبدالزهرهالبصرة

جمهوريه ناصرسمير جعفر صادقالبصرة

لوعه نجمواثق سجاد كباشيالبصرة

منتهى سعدونمحمد سالم نارسالبصرة



مكيه غضبانمكيه صبري عباديالبصرة

زينب ابراهيمسيف رائد جاسمالبصرة

كوثر اسماعيلسالم فاضل عبدالمحسنالبصرة

الهام سالماحمد حسين حلوالبصرة

بشرى حيدرقاسم عبداالمير سرخانالبصرة

عليه عبيدهيثم موحان عجيلالبصرة

هديه طالباخالص شنف خلفالبصرة

حميده دبعنمحمد شنان ضمدالبصرة

سعده حافظمصطفى سلمان خزعلالبصرة

عليه غافلسلمان حميد دبعنالبصرة

نزيهه عبدهللامحمود جبار حسينالبصرة

مله بنااياحمد راضي اوسيمالبصرة

كريمه مذكورثائر تركي فهدالبصرة

زكيه يحيىسجاد عبدهللا عليالبصرة

سليمه عليقيصر عدنان حسينالبصرة

ماجده سكرانحسين جاسم محمد عليالبصرة

سليمه عبدالحسينكرار صالح عبدالمهديالبصرة

حمديه فليحاحمد فاخر حسينالبصرة

نعيمه عبدالحسينحيدر وشيح حسنالبصرة

كاظميه عباسثائر فياض حمزهالبصرة

كاظميه لفتهعقيل كريم جابرالبصرة

سعيده جابرعلي منعثر حمودالبصرة

رسميه حمزهعلي هاشم عباسالبصرة

عوفه جليلكاظم عالء عليالبصرة

حسنه زبالهخالد دينار سلمانالبصرة

امينه محسنميثم خضير عباسالبصرة

مطره عبدالحسنبوهان عداي جبرالبصرة

نوال طالبمحمد عبدالكريم كاظمالبصرة

حليمه عبدالرضامحمد علي عبودالبصرة

كوثر حسنعالء كامل محمدالبصرة

احالم عبدالوهابعلي مشتاق عبدالرزاقالبصرة



بلقيس باهضمحمد علي عبدالسادهالبصرة

مكينه حسنحليم خردش فيصلالبصرة

فوزيه شاكرساجد جليم شاتيالبصرة

جميله عبدالحسينهادي شاكر حلبوتالبصرة

بشرى عبدالقادرصالح ابراهيم منصورالبصرة

ابتسام عودهشهاب احمد ابتارهالبصرة

حمديه طالبكاظم زعالن يوسفالبصرة

نزومه جويدحيدر غازي خميسالبصرة

عائده جميلمحمد عبداالله خضيرالبصرة

اسكينه لفتهقاسم سوادي اشويلالبصرة

حيهن عليماجد صباح محيبسالبصرة

رسميه اسماعيلدعاء احمد مطيرالبصرة

شكريه محمدعليفريد رمضان عباسالبصرة

سلوى هاديحيدر علي قدوريالبصرة

زمزم عبدالرزاقحيدر جاسم محمدالبصرة

كنديه صداممحمد سعيد مكيالبصرة

امريكا حسينداود سالم حايرالبصرة

سناء صبريماهر دريم جاسمالبصرة

ساره كاظمقصي ناهض هاديالبصرة

امال طالبعالء عماد فالحالبصرة

هاشميه سالمصالح طعمه واديالبصرة

كعيهن سلمانكميله عبود فالحالبصرة

صبريه بستانصدام عبدالرحيم قاسمالبصرة

حسنه مزبانحسن رهيف عايزالبصرة

عشيه عبدمساعد رحيل صاللالبصرة

رسميه مزيدرضا علي شياعالبصرة

نجاه مهديعقيل فالح عبدالزهرهالبصرة

بدريه عبورابراهيم خلف حمدالبصرة

جميله حنشعالء كريم راضيالبصرة

نعيمه حميدطالب حسن شايعالبصرة

كريمه عباسحسين صالح مهديالبصرة



صبيحه شرهانرياض عزيز عبدالرسولالبصرة

رسليه جهلولعادل مطشر موزرالبصرة

باسمه صابراحمد صباح فتاحالبصرة

فريده ياسينعماد فاضل صادقالبصرة

نسيمه حمزهجمااللدين ضياء محمدالبصرة

رقيه طالبرائد سالم عبداالمامالبصرة

فطومه جاسمعلي كاظم موسىالبصرة

جيتايه حسانقاسم محمد حسينالبصرة

سوسن جاسمطارق ياسين عبدالرضاالبصرة

فتحيه سعدباسم عبدالشهيد صالحالبصرة

امل مهدياشواق عبدالعزيز ناصرالبصرة

فخريه عبودنعيم حسين جاسمالبصرة

عفيفه غازيعمار عيدان عيسىالبصرة

زهره مظلومتوفيق محيسن منصورالبصرة

حليمه خلفبشير عبدالزهره ناصرالبصرة

عزيزه عذافهكاظم شميمي حصموتالبصرة

كميله جليلقاسم يعقوب عليالبصرة

جسم مشاليعادل لعيبي زاملالبصرة

عادله شرقيعباس هاشم عطيهالبصرة

مصريه هاشمعلي سلمان صالحالبصرة

بدريه عبدالرضاناجي ذياب عبدعليالبصرة

بدريه عبدالرضاعيسئ ذياب عبدعليالبصرة

حسنه بدرغازي نعيم عبدهللالبصرة

ناهده صادقاسماء حسين عليالبصرة

فخريه ناجيحيدر محمد عبدالرزاقالبصرة

ذكريات هاديحيدر كريم عليالبصرة

وبريه نعيمحسن عبدالساده عباسالبصرة

كريمه عبدالحسينطالب فاضل عبدالكريمالبصرة

نهله يوسفليث ماجد ناظمالبصرة

وفيقه كاظمعدنان قحطان رسنالبصرة

بشرئ عبدالوهابمرتضى فاخر خضيرالبصرة



فهيمه قاسمحمزه عباس زرزورالبصرة

موحه ضيدانعلي فيصل حسونيالبصرة

حياه عليجاسم محمد سعدالبصرة

فهيمه قاسمعون عباس زرزورالبصرة

عسله ناشرخضير محسن دهلهالبصرة

كريمه طرارحيدر جميل مجيدالبصرة

رحيمه غاليفاضل كاظم مهديالبصرة

ناهد جوادعلي عيدان عباسالبصرة

كاظميه ياسينمالح حسن احمدالبصرة

مدلوله عجمانكريم محسن حمودالبصرة

سعيده فزيعحسين عباس دواسالبصرة

مطره سلمانسمير عبدالجواد جاسمالبصرة

حليمه محسناحمد فالح ناصرالبصرة

دله يعقوبمحمد ماجد خشانالبصرة

خيريه هاشمقيس خيرهللا عبودالبصرة

جهاده مهديحسنين جواد كاظمالبصرة

زنوبه لفتهحوراء راضي عطيهالبصرة

جميله حجوحمزه علي عبدعليالبصرة

ساجده هاشمتحسين عبد بدنالبصرة

ياسه خصيرعقيل قاسم مجيدالبصرة

سفحه جبرعباس عطوان حيالبصرة

زهره عبدهللامحمد قاسم كريمالبصرة

حيهن عزيزناصر لفته محسنالبصرة

سناء عباسعقيل حسين حسنالبصرة

مجيده عبدالجليلرافد ريسان عباسالبصرة

جواهر حسينتحرير حسين محمدالبصرة

جواهر ضيداندموع رحيم سلمانالبصرة

صالحه ياسينسعد حبيب شهابالبصرة

سليمه عبدالكريمسالم عبدالحسين حسينالبصرة

نجاه قاسمحسام عيسى جوادالبصرة

نزيهه عبدالحسنصفاء عطوان عبداالمامالبصرة



فخريه عبيدمنصور بلط مسيرالبصرة

سكينه طاهرجاسم محمد عصفورالبصرة

كريمه نوفيانور جواد خميسالبصرة

منتهى خلفحسين عالء محيسنالبصرة

هبره كريمجاسم شمال جاسمالبصرة

فخريه سادودكاظم صكر جاسمالبصرة

حليمه عبدالنبياحمد محمد عليالبصرة

جالبه كريمرزاق سلطان فزعالبصرة

صدامه خزعلمؤيد مغامس حيدرالبصرة

كسره مونسكامل فهد لطيفالبصرة

خالديه صالحسجاد جبار زعالنالبصرة

فاطمه سعدوناسعد عبدشهيد يعقوبالبصرة

حذافه جزررحيم محارب شكايالبصرة

عجيله حليمسالم مهدي مهجرالبصرة

زكيه مهجرعيسى خلف كاطعالبصرة

طالعه يونسرعد حسن علوانالبصرة

زينب عبدانور صباح عبدالرزاقالبصرة

زكيه كريمحسين خيون محمدالبصرة

هاشميه محمدمجيد حامد مطشرالبصرة

مهديه هاشمعلي حسن لفتهالبصرة

بدريه صابرحميد عبدالحسين بريسمالبصرة

نجاه يوسفعادل مصطفى صالحالبصرة

عليه محسنعالء سالم عباديالبصرة

عليه ناجيحسان راضي شايعالبصرة

ثريا شبوطعلي كاظم كيطانالبصرة

فاطمه حمودحيدر جبار كريمالبصرة

زهره جبررعد عباس صكرالبصرة

نصره شمخيكاظم فندي عليالبصرة

قيسه متلوشعباس حسن حنتوشالبصرة

نعيمه خالدمحسن عبدالزهره عبدالكريمالبصرة

مهديه وطبانعلي جالل محمدالبصرة



ماجده غالياحمد حسين عليالبصرة

رسميه جاسمنائل رديف اسماعيلالبصرة

طيبه رمضانفيس عبداالمام ناصرالبصرة

تقيه علياحمد عبدالرضا حيدرالبصرة

طليعه فاضلخلف عبود خلفالبصرة

بهيه طاهرنزار نبيل محسنالبصرة

فاطمه رعيلقاسم حامد عباسالبصرة

ناجيه صافيعبدالكاظم لفته جاسمالبصرة

هاشميه سعيدمحمد خلف مذبوبالبصرة

حسن اوشيلجاسم علوان فرجالبصرة

ليلى احمدصبيحه جميل حسينالبصرة

وضحه فرهودعادل عبدالرحيم غياضالبصرة

طليبه خلفعبود عبدهللا صافيالبصرة

وضعه كاظمكاظم طاهر مكيالبصرة

بشرى سالممعتز فاضل ذيابالبصرة

نينه محسنمحمد شافع قاسمالبصرة

ربيعه كاظممحمد عبدالحسن احمدالبصرة

طرفه عجيلنوري جوالن فرحانالبصرة

نزهه اديساحسان عبدهللا غالبالبصرة

عوفه احمدسكنه حبيب عباسالبصرة

جده عبداالميرحميد قاسم عبدالبصرة

تحيه دعيرضحى عادل نسيمالبصرة

سليمه الئعجهاد عبدالحسين شبيبالبصرة

سليمه عبدالكريمميثم كاظم حمزهالبصرة

نبيهه كاطعجعفر مهدي عبدهللاالبصرة

داخله جبارمحمد بشير مشاليالبصرة

نعيمه جفاتعدي رزاق فرعونالبصرة

حربيه عبدالسادهمحمد قيصر عطاالبصرة

منسيه عبدالكاظموليد ناجي عبدالصاحبالبصرة

حنان عبدالجبارسيف كاظم راضيالبصرة

جميله عليمحمود فاخر عاشورالبصرة



منى حمزهعلي عبدالرضا نجمالبصرة

امينه غلومعامر احمد جاسمالبصرة

فخريه فرحانصادق عبداالمام اسودالبصرة

زينب خليلحسين ناجي عجيلالبصرة

منسيه عبدالكاظمامجد ناجي عبدالصاحبالبصرة

عواطف رمضانوعدهللا ضاحي عبدالرزاقالبصرة

ايمان نعمهسجاد صباح جاسمالبصرة

غاليه عبدالحسينمحمد طاهر عبدالبصرة

شريفه عبدالحسينعاشور فاخر عبدعليالبصرة

نوريه هنبوشفاطمه هادي عريبيالبصرة

سعيده عثمانعباس يعقوب عثمانالبصرة

حميده عبدالزهرهكرار احمد عبدالرضاالبصرة

صبريه عطوانفالح حسن عبدالزهرهالبصرة

زهره خلفعلي مكي عليالبصرة

فوزيه منشدكامل حسين خريبطالبصرة

جمهوريه لفتهاكرم جليل عبودالبصرة

فتحيه عليمشتاق طالب ياسينالبصرة

رسيله عليبالسم محمد صالحالبصرة

هاشميه طعمهقاسم كريم زلغفالبصرة

زكيه فالحكاظم محمد عبدالرضاالبصرة

اميره شرياحمد خزعل ملوحالبصرة

كنه احمدعلي فاضل ابراهيمالبصرة

نجمه مطشرصدام نصرهللا جريحالبصرة

هناء خضيرايمن عبدالحكيم حسونالبصرة

نوريه تقيمحمد صبيح موسىالبصرة

الهام عبدالزهرهحسن عبدالرضا يعقوبالبصرة

شكريه عبدهللارواء ناجي مكيالبصرة

نصيفه خضيرجابر كاظم سلمانالبصرة

فهيمه عيسىرياض حسوني عبودالبصرة

سعديه ليهغسان علي شخلالبصرة

حليمه كريمسالمه طابور صابرالبصرة



ثجيله مزعلصابر طارش زاهيالبصرة

زهره دايخيحيى فاضل ثجيلالبصرة

خوله نايفصفاء عبدالهدي حسينالبصرة

فوزبه جعفرعصام ظاهر لعيبيالبصرة

عواطف مطرفاضل جميل عبدالزهرهالبصرة

نوال لفتهحسن مهدي عبودالبصرة

وداد جبلاحمد جبر زعيبلالبصرة

نائله حمزهامجد علي جاسمالبصرة

حذام عبدالقادرمصطفى احمد ناصرالبصرة

زهره مكطوفعقيل شمخي عبيدالبصرة

وفاء اسماعيلرعد عباس حسينالبصرة

جكليته خليلعقيل جبار داخلالبصرة

مليحه شلوكهرياض جميل جبارالبصرة

تاجيه فالحخزعل مجيد علوانالبصرة

بديعه جاسمرافد عوده خلفالبصرة

خديجه طاهروليد موسى هاشمالبصرة

نجاه حميداحمد عبدالكريم ناصرالبصرة

اصيله كاظمميثم عبداالمير جمعهالبصرة

ركن حسنعلي نعمه حميدالبصرة

ضويه محمدرسن حسين شاطيالبصرة

بدريه عليثامر موسى يوسفالبصرة

نصيره جبرحيدر مكطوف جريخيالبصرة

سهوه سعيدوسام عبدالهادي عبودالبصرة

حكمه محسنمصطفى عبدالمحسن زباريالبصرة

وعديه غالباياد صباح هانيالبصرة

ملكه حميدجبار عزيز شرقيالبصرة

سالمه مشطحيدر موسى عبداالمامالبصرة

صبيحه مهاويمسلم زامل حاميالبصرة

غازيه علوانمهدي صالح مهديالبصرة

زهره عجيرشعباس دويح دنبوسالبصرة

بشرى زبونحسين رعد رحيمالبصرة



كريمه رشيدعباس عبد حنينالبصرة

وفاء جاسمحبيب حسن حبيبالبصرة

حريه كاطعاالء ستار خلفالبصرة

تركيه لعيبيمحمد عاصي كاظمالبصرة

كامله كريمكاظم هاشم محسنالبصرة

رزيكه كريمكاظم راضي مهجرالبصرة

زهره رحيمقاسم عدنان حسينالبصرة

شفيقه عبدالمحسنامجد عبدالشيخ سالمالبصرة

نعيمه عوفيفالح حسن كاظمالبصرة

صديقه عبدابراهيم عبدالرزاق مهديالبصرة

سهيله خيرهللاعلي جميل مجبلالبصرة

ماجده محمودمحمد جاسب ناصرالبصرة

ابتسام قاسممحمد مهدي عليالبصرة

نعيمه حمدانهشام فاضل عليالبصرة

نوفه جابرمحمد كاظم صحيبالبصرة

رسميه جوادمؤيد محمدعلي حبيبالبصرة

كاظميه صالحثابت حواس عليويالبصرة

نجيه بالسمطالب حسن عجميالبصرة

نجاه كاظمجبار ستار جبارالبصرة

وفيه عودهكرار محمد مخيلفالبصرة

ليلى احمدمصطفى محمد سلمانالبصرة

نجيه احمدنبيل ابراهيم حماديالبصرة

دوله لعيبيحسن مظفر عوضالبصرة

زينه فالحرياض جالب شغيدلالبصرة

سهيله عباسامير كاظم خميطالبصرة

هناء خيريعبدالكاظم مالك ماضيالبصرة

كاظميه رحيممنتظر ابراهيم مالحالبصرة

نجوه غازيعبدهللا عبد نايفالبصرة

عبده غازيايمن طعمه عبدالعباسالبصرة

ثوره مهديعلي رمضان عبيدالبصرة

سميره يعقوبحسن فالح حسنالبصرة



فضيله مجبلميثم روفه مريالبصرة

غاليه طعمهفاضل مشرف عكارالبصرة

ورده طارشعلي سامي عبدالعاليالبصرة

عربيه فياضاحمد خالد هويديالبصرة

بنيه كاصدعدي جنديل حنونالبصرة

هاشميه هادينوري صباح ناجيالبصرة

نعيمه مطرعالء خالد مرادالبصرة

هيله فتيلمحمد زياره حريزالبصرة

نعيمه بدرجواد فهمي جوادالبصرة

الله علوانريحان كاطع دهلوزالبصرة

قيسيه نصرجاسم توفيق طالبالبصرة

شيماء عبدعليعلي حسين عليالبصرة

جليله ابوالهيلعامر مهنه جاسمالبصرة

وفاء كريمسعد باسم عبدالشهيدالبصرة

فاطمه عبدالسادهحسين علوان مردانالبصرة

حنيفه محمدحسن عامر سعدونالبصرة

صبيحه جماغعلي وهام حسينالبصرة

بدريه محسنفرات خلف عطيهالبصرة

حربيه عبدايناس كاطع عليويالبصرة

ناهده ابراهيمعقيد عبدهللا حسنالبصرة

حليمه ناصرمحمد جاسم محمدالبصرة

سكنه سنافيحسام علوان داودالبصرة

ليلى مدورعدوان عبد ريشانالبصرة

عليه محسنعماد جعفر يوسفالبصرة

جاسمي عبودمحمد هاشم موحيالبصرة

لمياء زوينرياض ريسان راضيالبصرة

جاسميه عدايحمد عاشور نهيبالبصرة

ميراج حسونسجاد عبدالزهره راضيالبصرة

مياسه محمودماجد مصطفى موسىالبصرة

رحيمه هاشمفاضل حسره عبودالبصرة

ليلى مردانحسن سجاد حسنالبصرة



نشميه كاطعاثير شاكر حسنالبصرة

فريده مجيديحيى عبدالجبار عبدعليالبصرة

عديله جاسمقاسم لطيف قاسمالبصرة

دوله نعمهحسن عبدالكريم لطيفالبصرة

فضيله تعبانحسن طالب حسنالبصرة

غند حسنناصر فالح حسينالبصرة

هيله عودهعلياء عاشور قاسمالبصرة

ناهده تركيعماد عبدالمجيد عبدالعظيمالبصرة

فاطمه عليكريمه اسماعيل ناصرالبصرة

خالديه مرزوككفايه حسين عاشورالبصرة

شربت فالحاحمد فاضل عبدالزهرهالبصرة

وحيده عبدالحسنعالء احمد شاهينالبصرة

عبله ناصروجدان مجيد عبدالعزيزالبصرة

ليلى ياسينحسين هاشم موسىالبصرة

خوله ياسيناحمد ضياء يوسفالبصرة

سليمه احمدحيدر فالح عبدالكريمالبصرة

فيحاء عبدعلي ستار جبارالبصرة

حسنه كريماحمد خاجي جخيورالبصرة

مريم حسينسمير مهدي حمودالبصرة

بشرى طالبحيدر خلف عبدالحليمالبصرة

فاديه عبدالوهابحسن مزهر هاشمالبصرة

سعديه حسننعيم حداد غانمالبصرة

غنيه زاهيرحيم عكض ناصرالبصرة

مجيده بوهانعيسى جبار غافلالبصرة

سعده ناصرمؤيد عباس لفتهالبصرة

حفيظه زغيربسام سلمان عبدالبصرة

كريمه رحيمصباح مهدي صالحالبصرة

فوزيه عبودصالح غازي محمدالبصرة

مريم حافظطالب جاسم محمدالبصرة

صدامه جبارهمحمد ابراهيم ايوبالبصرة

فدعه سالمتحسين فاضل شهابالبصرة



شيله نجمذياب عيسى جنديلالبصرة

جباريه محمدناصر شريف فاضلالبصرة

الهام عبدالحسنجالل قيس عبدالعزيزالبصرة

شريفه داودمروان طعمه خالدالبصرة

سعيده محبسنزار جبار عاتيالبصرة

صبريه كريمكاظم غالب خلفالبصرة

جنان صالحمهند علي مجيدالبصرة

فاطمه عباسحيدر جبار عبدالبصرة

كاظميه حمودحسن مثنى حسونيالبصرة

سلوى حميداحمد يونس عبدهللاالبصرة

سميره درويشثامر عل ثامرالبصرة

عوفه كوزانوضحه محمد خلفالبصرة

زهره طالبكريم جبار نجمالبصرة

صبريه عبدالعزيزعادل محمود عليالبصرة

قوطيه عباسجميله ناصر لفتهالبصرة

زهره عليسجاد فوزي حسينالبصرة

صفيه عامرمهند مزعل عبدالجبارالبصرة

مالكيه هاتوشكيب شنتور عبدالراحمنالبصرة

نايله مفيداحمد خضير عبودالبصرة

صبيحه سلمانضياء محسن حماديالبصرة

هاشميه مانععدي يوسف حمودالبصرة

نعيمه عبدالوهابمصطفى جواد كاظمالبصرة

فخريه حسينظافر ناصر عليالبصرة

حصه عبدالمنعممحمد احمد عبدالوهابالبصرة

وحيده جميلحمزه سجاد عبدالعاليالبصرة

صبيحه شاهينحمود جميل فالحالبصرة

فاطمه كاظمعلي حبيب يعقوبالبصرة

صفيه عبدالرزاقهيثم احمد حمودالبصرة

حصه جياداحمد جري سالمالبصرة

زنوبه صباحجميل عكار صيهودالبصرة

كاظميه قاسمهاني صالح طاهرالبصرة



كاظميه شناويعباس عدنان رحمهالبصرة

بدريه عبدالرضاسالم حسين عبدهللاالبصرة

خديجه عباسمهند عبدالكريم عودهالبصرة

ناهده عبدالصاحبكرار جاسم عبدالسيدالبصرة

سرى عبدالحافظمحمد ساري عليالبصرة

نظيمه مطرودمهند حسن مسلمالبصرة

سهيله جميلمحمود غالب موسىالبصرة

كفايه عليسيف الدين علي داودالبصرة

سهام فاضلقادر يونس محمدالبصرة

سهام عبدالرضااحمد راضي عاصيالبصرة

جاسميه حمدهادي كاظم عبيدالبصرة

سكنه عباسسعد نصيف جاسمالبصرة

زهره شوميزياد خلف حسونالبصرة

غنيه صبريتحسين طالب احمدالبصرة

تكيه عطيويحازم احمد عليالبصرة

لطيفه ماضيناظم ماهلل عبدالبصرة

نعيمه عليعالء خضير عباسالبصرة

شماله ضيدانحازم دحام سلمانالبصرة

جميله محمدرافد محمد كريمالبصرة

الميه طاهرحيدر حسوني جونيالبصرة

بدريه ناصرفاضل عباس زيبقالبصرة

عليه عبدالجبارخالد ابراهيم عبودالبصرة

علياء جباراحمد سهران داودالبصرة

سهيله سلمانطه يوسف طهالبصرة

سميره حسيبقصي صالح محمدالبصرة

بدريه عليمحمدعلي موسى يوسفالبصرة

ميريه جاسمباسم شاكر نثيرالبصرة

صبحه موسىكريم خيرهللا حماديالبصرة

مجيده كاظمجعفر مصطفى حسينالبصرة

زهره حميدفيصل غازي مهاويالبصرة

زهره رعيدعالء غانم فاخرالبصرة



مكيه عبدالرضاصادق سامي حمدانالبصرة

امريكا محمدامجد فضيل عبدالرضاالبصرة

ميعاد محمدحسين علي كريمالبصرة

مريم جابرماجد مطشر خليبصالبصرة

برنجيه خريبطرافد سالم غضبانالبصرة

غديته عبيدعلي محسن عجيلالبصرة

بتول كاملحسين عدنان جميلالبصرة

لميعه عباسمالك سالم حسينالبصرة

نضال جاسمكاظم ضمد مكيالبصرة

رباب سلمانمحمد عبدالخالق داودالبصرة

فخريه علوانفؤاد خطاب لعيبيالبصرة

بدريه منادياحمد حسن جبيرالبصرة

نجاه مهديعبدالجبار حسن عبدالجبارالبصرة

حياه رياسنمهند عطيه سالمالبصرة

ليلى ابراهيمجواد عبدالحسين جوادالبصرة

حبيبه عيدانمصطفى رشك مطلكالبصرة

خليله خلفابجد ناصر ثامرالبصرة

رفعه ساجتفوزي جاسم محمدالبصرة

فطيم محيسنجليل محسن خنجرالبصرة

رقيه عبيدعكاب حياوي راغبالبصرة

ساهره علياحمد سامي هدلالبصرة

حسنه ثقيلعلي كاظم فالحالبصرة

نوريه حسنحسين عادل عودهالبصرة

عليه خنجراحمد حسن عبودالبصرة

نشد جلوبحازم حسان سالمالبصرة

حسيبه قاسمسالم هاشم مالالبصرة

مطيره محمدسالم كريم محمدالبصرة

نضال طالبمحمد توفيق مكطوفالبصرة

حصه عبدالهاديمحمد حسين عليالبصرة

فاطمه حلوعدي سوادي خميسالبصرة

صديقه طالبمقبل صبري كحيطالبصرة



منى عبدالجبارجاسم محمد مهديالبصرة

صبيحه فرحانمحمد جاسم عليالبصرة

حفيظه بدنناجي حسين سيدالبصرة

قسيمه مظلوممحمد نوري فدعمالبصرة

مديحه ابراهيمعمار حسين جفاتالبصرة

امينه واميصقر داود شياعالبصرة

زهره عزيزحسين سمير عبدالرزاقالبصرة

سندس فالحماهر حميدد موسىالبصرة

حربيه عبدالسادهمحمود قيصر عطاالبصرة

زهره عبدالواحدحيدر زعالن نعيمالبصرة

نضال عبدالباريمقداد سلمان محمدالبصرة

كوثر عليعباس فاضل معتوقالبصرة

ثناء رحيماسامه مهدي عبدالبصرة

عنيده فهدعقيل صبيح قاسمالبصرة

كريمه موسىاحمد خليل عبدعليالبصرة

كريمه غضبانعدي هاشم غضبانالبصرة

سميحه عبدهللاعباس جميل نعيمالبصرة

نضال منورعلي جواد كاظمالبصرة

طليبه مهديطاهر شهيد هاشمالبصرة

حمريه عيسىاحمد زغير قاسمالبصرة

نجمه خلفاحمد جاسم شريفالبصرة

بشرى عطيهاحمد فالح نعيمالبصرة

خديجه انطيتهحسين مسلم رسولالبصرة

اشواق سالمعلي حسين عبدالرزاقالبصرة

كريمه عبدهللاساهر علي حسينالبصرة

كيفيه كاظمهاشم عبيد سنيدالبصرة

رضيه محيسنكاظم حسن عليالبصرة

جسومه جخيودعبدالنبي هاشم عاتيالبصرة

هناء جبيراحمد جمال محسنالبصرة

سليمه خلفاحمد عادل حميدالبصرة

بشيره سلمانعلي كاظم بكيالبصرة



كاغد شمخيمحمد حسن عودهالبصرة

وفيه عويدعلي رسن مكطوفالبصرة

بهيه خليفاحمد سفاح ناصرالبصرة

عاشوره فرهودطارق حمد غانمالبصرة

صبيحه عذيرعمار احمد كطانالبصرة

وفاء صبيحاحمد ساهر سلمانالبصرة

فخريه عليجالل حمزه عباسالبصرة

فوزيه لعيبيعلي عبيد عبدالحسنالبصرة

ليلى عبدالزهرهحسين محمود عباسالبصرة

نصره خزعلامجد كاظم غاليالبصرة

خالده عبدالرحيموليد عبود بدرالبصرة

فهيده مطشرحسين عليوي عجيلالبصرة

مريم يوسفانتصار احمد غضبانالبصرة

بهيه شلشمسلم عبد سفيحالبصرة

فضيله حاتمناجي عباس حبلالبصرة

ماجده حسينمصطفى هاني تخيمالبصرة

ليلى عبدالواحدماجد منشد جاسمالبصرة

حسنه عباسسامي مجيد محييالبصرة

شماله فرهوديوسف بجاي مكطوفالبصرة

وليده عبدالحسيناحمد سامي كاظمالبصرة

بهيه باشطصبيح سالم صبرالبصرة

نجاه حاتماكرم خلف حمدالبصرة

كوثر حسنرضا فائز راضيالبصرة

فاطمه عبدهللاعادل جبار محمدالبصرة

سميره سالمحيدر عاشور عكشالبصرة

سكينه عبدالزهرهمرتضى عبدعلي عبدالرحمنالبصرة

حمديه جلوبهيثم حسين عبدالبصرة

منشد ثابتمحمد عبدهللا مريالبصرة

خاتون محمدميثم فاضل عزيزالبصرة

كريمه هاديقاسم سعد عبودالبصرة

منى هشامابوذر عبدالحسن كحيطالبصرة



كاظميه دعيرحمزه حبيب طاهرالبصرة

قبيله عبدالزهرهصالح شاكر حمودالبصرة

ضهريه لفتهمحسن نصر بارعالبصرة

فخريه جاسبعلي حسين عليالبصرة

كاظميه عبدالسيدمصطفى عيسى عبدالحسينالبصرة

جميله عيسىمازن عبدالرحمن حبيبالبصرة

جماله حميدعباس حسن جالبالبصرة

جليله صالححسنين محمد فالحالبصرة

بدريه حمداحمد جاسب عاشورالبصرة

سعاد يونسعوده عبداالمير قاسمالبصرة

غليبه فهدحيدر عطيه علوانالبصرة

صفيه اسماعيلناهد نطيه غانمالبصرة

زنوبه خلفحبيب حسين جابرالبصرة

حمديه ساجتهادي كاظم عدايالبصرة

مطره داودعباس كاظم هليلالبصرة

غازيه مزيعلاكرم كريم حميدالبصرة

شيخه كاظميوسف احمد رزاقالبصرة

زنوبه قاسمعلي عبدالزهره شنيشلالبصرة

لميعه لفتهكرار سامي فيصلالبصرة

سميه حويسحسن جهاد يامنالبصرة

ليلى رزيجحبيب فايق يوسفالبصرة

غاليه جعفرمحمد احمد رمضانالبصرة

هيفاء شاملمحمد عبدهللا حياويالبصرة

رباب لعيبيعلي خيري جريوالبصرة

فضيله حسينسعيد كاظم حسينالبصرة

خديجه محسنمهند جعفر زعالنالبصرة

عيده مطراركان جمعه جابرالبصرة

سنيه ياسسامي ثجيل عبدالسادالبصرة

سكينه عذيبمشاي جنام كاظمالبصرة

نجمه عليحسين علي عبدالرزاقالبصرة

كاظميه لعيبيهشام ابراهيم اسماعيلالبصرة



كلثوم مكطوفحاتم كريم عبدالبصرة

حفيظه محسنعباس حسين فرجالبصرة

سكنه صالحماجد خلف صالحالبصرة

كاظميه جوادسامي جبار سواديالبصرة

سليمه مهنامحمد فاضل عبودالبصرة

رزيقه لفتهرياض فاضل هاديالبصرة

سميره جبارمحمد فرج غضبانالبصرة

سهام رسنداود سالم هاديالبصرة

نبيهه قطاميشهاب احمد فريدونالبصرة

فوزيه عبدالسادهحسام حسين حسنالبصرة

صديقه عباديمحمد عبدالرؤف عبدالرضاالبصرة

لميعه جاسبمحمد صالح حسنالبصرة

غنيده حسنكمال هادي طعمهالبصرة

نشوه سلطانعبدالواحد ديوان معيوفالبصرة

كريمه كارونباسم سالم دشرالبصرة

حفيظه عبدالهاديسليم عوده دشرالبصرة

جميله شندوخمسلم فارس خميسالبصرة

حطريه ثوينيعزيز داود شريجيالبصرة

كواكب شرهانحيدر عبدالرضا محسنالبصرة

نزيهه فاضلابراهيم جميل عبدالرزاقالبصرة

مدينه عبدمحمد كحيوش كاظمالبصرة

كريمه مطلقحسين غازي دينارالبصرة

امل عبداالميركرار اياد ثجيلالبصرة

مريم محسنحيدر عدنان عبودالبصرة

تاجيه جابرعلي محسن عليالبصرة

مكيه محسنسالم عبدالمهدي عليالبصرة

ثجيله عصفورمالك خليف محمدالبصرة

سليمه ابراهيمرائد جاسم محمدالبصرة

حياه رسناحمد عبدالرضا مزهرالبصرة

شمسيه صكبانصدام عطيه حسينالبصرة

بنيه ناصرسلمان داود سلمانالبصرة



سهام محسنرياض عبدالجبار صالحالبصرة

سناء كاظمشبير حسين كاظمالبصرة

حليمه حنونمشتاق طالب عبيدالبصرة

حسنه جودهمحمد علي حسونالبصرة

زكيه هاديمنير عوده غديرالبصرة

سكره فارسعلي حسين يعقوبالبصرة

جماله حسينعلي حمدان محسنالبصرة

صالحه منصوررزاق مصعب مهوسالبصرة

ليلى محسنحيدر عطيه محمدالبصرة

ساعه عبدالجليلحسن صبيح حاتمالبصرة

حياه شكيرعامر موسى راضيالبصرة

لميعه جابرمحمد مهدي صالحالبصرة

حليمه عبدالنبيعمار عبدالحسين عبدالعاليالبصرة

كريمه عبدالخالقاسامه يونس حميدالبصرة

عفاف رويضيعلي حسين عليالبصرة

سليمه عريبيعباس احمد خضرالبصرة

غيمه جعازعلي حسين علوانالبصرة

نوال طالبعالء عبدالكريم كاظمالبصرة

مشموله عبودسامي جهاد جاسمالبصرة

زهره جابرعدنان معتوك محسنالبصرة

فاطمه عبودطعمه محيسن خضيرالبصرة

حجز ناصرعادل داود محمدالبصرة

زهره عبدهللاجاسم عبدالرحيم مباركالبصرة

زهره عليطالب عاشور مناتيالبصرة

فيهن معنعلي حامد عزيزالبصرة

حمديه محسنماجد علوان جبارالبصرة

ندوه ناصرجواد سامي جودهالبصرة

ميسون يوسفيحيى زكي سلمانالبصرة

صبيحه معيديوحيد عبدهللا محمدالبصرة

بدعه خميسنشوان عبدالمحسن فرحانالبصرة

بشرى عبدالزهرهفالح حسن نعيمالبصرة



صفيه ماجدمرتضى صالح بدرالبصرة

سليمه جبارمحمد غانم راضيالبصرة

قدوره رجبعلي سعيد مطشرالبصرة

شلتاغه راضيكاظم فالح حسنالبصرة

صبيحه عدايحسين صبيح عودهالبصرة

بلقيس كاظمعمار محمد هاشمالبصرة

سليمه ناجيقاسم حسين عليالبصرة

خاجيه حواشهعبدالحسين فرحان عريبيالبصرة

فضيله عوفييونس ناصر طعمهالبصرة

حسنه عجالنصباح طه كتظمالبصرة

نظيمه احمدعالء ضايف ظاهرالبصرة

حظيه خصافحسين حميد هاشمالبصرة

شلوه غديرجاسم محمد صالحالبصرة

خيريه شغانتهعلي محسن عبدهللاالبصرة

نشميه فرحانمرتضى محسن عليالبصرة

زهور عبدالخضرمصعب عبدالشهيد يعقوبالبصرة

وضحه فارسحيدر عبدالجبار محسنالبصرة

سليمه محمدعالء حسين عليالبصرة

فضيله صالحعلي عبدالواحد هليلالبصرة

بشرى حسننجيب جاسم خلفالبصرة

فجريه نعيثلمحمود صالح حمدالبصرة

فطومه مالحنعيم هيال خلفالبصرة

احالم عليعباس صبيح جابرالبصرة

مدلوله بردانشهيب شرهان جابرالبصرة

خيريه طاهرعلي جبار جعازالبصرة

دوسه جابرعلي قاسم حسنالبصرة

صفيه حنشرياض نعيم عودهالبصرة

حطريه مطروداحمد سالم مطلكالبصرة

سهيله مالكمخلد عبدالصاحب طالبالبصرة

كريمه محمودكرار علي هاشمالبصرة

زهره خضيرمصطفى عوده مناتيالبصرة



حسنه كاظمواثق عبدالرحمن عبدالنبيالبصرة

كريمه حمزهذوالفقار محمد عبدالرضاالبصرة

غاليه عباسعبدهللا صبيح عبدهللاالبصرة

نوريه عبوداحمد عبدالمجيد عبدالصاحبالبصرة

وحيده مطشرعالء سالم الزمالبصرة

عقيله عبدالواحدعالء صبيح كاظمالبصرة

فضيله ناصرعلي فاضل خلفالبصرة

نعيمه صالحاياد عوده نعيمالبصرة

سليمه اسماعيلعلي عباس جيادالبصرة

صبيحه محمدريسان دهيز عتويرالبصرة

بدريه مجيدمحمد طالب خضيرالبصرة

فاطمه عبدجعفر منصور شرشابالبصرة

خالديه مشكلجبار ديوان مشكلالبصرة

كلثوم سيفعلي فائق خلفالبصرة

رجاء غالبعلي عقيل طالبالبصرة

حليمه مزهرزين العابدين محمد قاسمالبصرة

كريمه رحمموفق غافل خالفالبصرة

شنوه اسماعيلضياء جبار عجيلالبصرة

ناهضه عليمحمد صباح برغشالبصرة

كميله عبدالنبيحسام عبدالخالق عزيزالبصرة

صبيحه سعيدابراهيم مزهر عليالبصرة

زكيه طاهرنشات يحيى نيشانالبصرة

رسميه حميدعلي شمال شكيانالبصرة

صبيحه حسينمحمد كاظم جوادالبصرة

حسونه جموحيخضر خاطر احمدالبصرة

زكيه خلفمحسن علي حسينالبصرة

نعيمه مطلكنصيف جاسم محمدالبصرة

سميره سعودمحمد عدنان حنتوشالبصرة

زنوبه محسنسالم عبدهللا محمدالبصرة

كتبه خليفهسهيل حسب جبارهالبصرة

نسيمه جاسمرحيم حميد مونسالبصرة



عطيه صالحعلي عقيل محسنالبصرة

دالل عليميعاد حمزه عباسالبصرة

سوسن محمدعلي ماجد باشخالبصرة

بدايه زباريفالح عبود محمدالبصرة

جاسميه حسيناسعد رشك شنينالبصرة

نادره قاسمقاسم فيصل حسينالبصرة

زهره عليرياض نعمه شيالالبصرة

نزيهه سدخانخالد داود ثجيلالبصرة

بدويه عبودصبار عاجب داغرالبصرة

ايوان عبدالكريمجاسم محمد ناصرالبصرة

وفاء علينوري صبيح عبدالنبيالبصرة

فاطمه رحيمجاسم عبد جاسمالبصرة

مناره عليصدام حسين عطوانالبصرة

ساهره محمدصالح بارح تركيالبصرة

صبيحه مشجلرجاء محمد موزانالبصرة

نجمه عبودحسن نعمان ناهيالبصرة

مكطوفه حسنناظم هاني شرهانالبصرة

سعديه احمدسالم هادي يوسفالبصرة

خيريه اسدعالء حسان عبودالبصرة

كميله كربوشعقيل درباش بدرالبصرة

حياه مهديعلي عبود عبدالوهابالبصرة

فهيمه شهيبحسن عبدعلي جاسمالبصرة

هاله عبدالصمداحمد عبدالواحد محمودالبصرة

وداد رجبسيف طالب عليالبصرة

ليله عبودظاهر نجم عبيدالبصرة

سعاد حولحيدر عبدالكاظم خضيرالبصرة

جوري كموشسلمان عبدالحسين داوودالبصرة

ميسون رحماناحمد نعمه غضبانالبصرة

زكيه حميدكرار علي مسيرالبصرة

مناره حسنحازم عباس حسونيالبصرة

حسنه فاضللؤي خضير هاشمالبصرة



زكيه خلفحسين علي حسينالبصرة

ماجده حميدوصال لفته عريبيالبصرة

فخريه حبيبجبار حمد خليلالبصرة

حسنه نهيربدور طعيمه مطرودالبصرة

صبحه غريباحمد كاظم كعيدالبصرة

حباره غضبانميثم محمد قاسمالبصرة

وفيه يعقوبمهدي كاظم محيلالبصرة

شيريه فرحانعلي مشكور عبدالحسنالبصرة

رويده محمدجوادحسين علي جريالبصرة

نوال كاظماثير حمد شافيالبصرة

الهونه عليحسن لعيبي مهاويالبصرة

نعيمه احمدجاسم نجم عبدهللاالبصرة

مصريه عبدالصاحبوليد عبدالخالق حاتمالبصرة

حياه ابراهيمعباس نعيم عبدالرزاقالبصرة

زكيه موسصباح قاسم عليالبصرة

نزيه البدحسن كاطع داخلالبصرة

احالم هاديايمن محمد نجمالبصرة

بدريه زغيرعبدهللا عاصي خضيرالبصرة

نسيمه سلمانموفق ناجي احمدالبصرة

نجيه مطرحكيم ريكان خليبصالبصرة

زينه رحيمميثم فرحان حسنالبصرة

زينه رحيمهثيم فرحان حسنالبصرة

عقيله عبودعلي عبدالكريم عبدالخضرالبصرة

بهلوله بدرسعد موسى عودهالبصرة

تاجيه عبدسعد صاحب خلفالبصرة

فتحيه حسينفوزي جاسم محمدالبصرة

نعيمه كاظمصالح جبار عبيدالبصرة

سعديه محسنحسام عبود زغيرالبصرة

هاشميه عبداالمامسالم عبدالرضا يعقوبالبصرة

عفيفه غازيباسم عيدان عيسىالبصرة

غزوه حافظاسحاق علي عبدالحسينالبصرة



مكيه عبدلرزاقاحمد عبدهللا كاظمالبصرة

حميده صالحعلي خضير صنكورالبصرة

فاطمه محمدعبدالكريم علي كاظمالبصرة

حسنه حجيعوده جبر حسينالبصرة

صبحه كزارحبيب فاخر جاسمالبصرة

ليلى خضرفالح حسون مهديالبصرة

سكنه حسنعالء عبدالستار فنجانالبصرة

كريمه درويشعبدالرحمن طالب عبدالحسينالبصرة

نثريه منصوربهجت ناصر لفتهالبصرة

خوله مهجررياض طاهر ناصرالبصرة

صدامه رزاقفالح حسن جبرالبصرة

عليه غضبانصباح عبدالهادي صدامالبصرة

صبريه محمدحسين فاضل حسينالبصرة

نظيمه ناصرهيثم مرتض عبدالرضاالبصرة

كلثوم عبيدعلي صادق نجمالبصرة

جنسيه ناصررضا عوده عنبرالبصرة

جباريه بدنكريم عوده زنيدالبصرة

رحيمه عبيدعلي غالب عبدالمجيدالبصرة

سليمه مهديسامر نجم عبدهللاالبصرة

ساميه كاصدميثم كريم ياسينالبصرة

كريمه عبدالغفورمحمد كاظم عبدالحسينالبصرة

ميعاد نصرصالح مهدي صالحالبصرة

شكريه ماجدكرار احمد شهابالبصرة

قسمه هديمجاسم ناهي فزعالبصرة

حسنه ناصرحمزه حميد سلمانالبصرة

وسيله ريسانعبدالواحد مجبل كاظمالبصرة

وفيقه راضيتحسين كرملي حسونالبصرة

حياه جابرضياء علي صباحالبصرة

ماليه سلمانمحمد مصيو خالدالبصرة

غريبه كزارضرغام حسن صيوانالبصرة

نوريه مطرودزكي احمد حسحوسالبصرة



نادره عنادجبار حسين عبيدالبصرة

ساهره رسندعاء ياسين ضهدالبصرة

خديجه كريمميثم عدنان يونسالبصرة

ساهيه عبدالرزاقعلي جاسم محمدالبصرة

عليه خيالمحمد خلوفي عبدالعاليالبصرة

وسيله خلفحيدر هاشم حمزهالبصرة

احالمذ بطوانوليد صالح مايعالبصرة

صبريه عباسحسين عبدالرزاق عبدالرضاالبصرة

حربيه حمودنبيل ابراهيم خليفهالبصرة

حفيظه بادعاحمد رحيم مشتتالبصرة

فوزيه صخيلمصطفى رياض عودهالبصرة

حميده نعيممحمد صادق عاصيالبصرة

نوريه هاديحسين صافي بندرالبصرة

فرحه عبدعليفارس شليبه مغزلالبصرة

مريم كاظمرائد جمعه منخيالبصرة

صالحه مهديعثمان سلمان عثمانالبصرة

سليمه عبدالحسنجواد كاظم عبدالخضرالبصرة

نعيمه نصافهعالء سلمان عطوانالبصرة

جميله وحيدطالب غركان عودهالبصرة

حليمه سلمانعلي محسن خزعلالبصرة

امل جاسمخالد عبدهللا خالدالبصرة

لطيفه عبدالكريمنوري صباح حبيبالبصرة

عليه عليصفاء شاكر رزوقيالبصرة

امل زاحياقدس هادي عبدالكريمالبصرة

كريمه ميرزهرعد عبداالمير حمدالبصرة

صبريه جاسمشروق قاسم شريفالبصرة

بدريه حسينجبار كريم شلشالبصرة

حسنيه شذرسامي خلف صنكورالبصرة

كريمه ساريعلي عبدالزهره كاظمالبصرة

عبده محسنفياض نعيمه حسنالبصرة

عليه معتوكحسين عبدالقادر احمدالبصرة



بتول مطرودحسين ظاهر خزعلالبصرة

هيله نعمهحسين مطشر صابرالبصرة

سلوى عبدالوهابعادل عبدالجبار سويدالبصرة

حريه كاطعمحمد شنته حطابالبصرة

ياسمين فاخربنين حازم عبداالميرالبصرة

نزهه صكبانضنوفه مفتن مزيعلالبصرة

حياه سهرعلي كاظم عبدعليالبصرة

ساره جعازحسن علي عبدالحسينالبصرة

رباب سلطانحيدر حمزه عباسالبصرة

كاظميه فليحعبد سيف خنجرالبصرة

عائده عبدالباريرعد باقر عوادالبصرة

نداء ياسينناظم جواد محمدالبصرة

سناء جيارضرغام حسن بدرالبصرة

لميعه سلمانحيدر عوده خلفالبصرة

حسيبه محمدرعد علي محسنالبصرة

خوله كاظمرعد منديل جوادالبصرة

جبريه غضبانعمار نافع سعيدالبصرة

خضيره عبيدفاضل مريس حمدالبصرة

قبيله عبدالرضاخالد جاسب نصيفالبصرة

عيده صبيحنبيل جاسب عبودالبصرة

فتحيه عبدهللاحسين عيسى عالويالبصرة

زهره عيسىعبدالرزاق ناصر عبدالرزاقالبصرة

قسيمه عجيلرائد سلمان معتوكالبصرة

جوتيه غازيغدير عبدالرضا مركزالبصرة

بدريه حيدرسمير حازم عبدالرضاالبصرة

خديجه صبيحعباس حسن سلمانالبصرة

هيله عبودفارس حسن فنفونالبصرة

نظيره فدانحسن وحيد عبدالبصرة

حذام عبدالقادرناصر احمد ناصرالبصرة

عزيزه طعمهسلمان شالش عديالبصرة

خزعليه محمودحسام حسن فالحالبصرة



كميله بريناجي حلو محمدالبصرة

نصره جاسمكاظم جوجه خنيابالبصرة

حمديه مرزوكرضا حبيب محمدالبصرة

شيشه كاظملؤي حيران ثجيلالبصرة

بهره عبدعليعمار فالح طعمهالبصرة

زعيمه عودهحسين كريم قاسمالبصرة

ليلى عبدالرزاقمظهر محمد حطيحطالبصرة

خميسه كاظمعدي كريم صيهودالبصرة

هاشميه تاهولماجد نعيم ياسينالبصرة

جاسميه محمدحميد خالد شريفالبصرة

وبريه جبارهعبدالحسين فرج جابرالبصرة

بسنه عبدهللاحبيب سعيد خلفالبصرة

صبيحه طالبعباس صبيح وارشالبصرة

فوزيه عجيلسليمه علك عبدالواحدالبصرة

نسيمه صوالنعبدالحسين راشد غاليالبصرة

سليمه عبدهللاحيدر جبار ياسرالبصرة

زكيه ذبيحعلي نايف غاليالبصرة

مكيه سلطانسناء محمد خلفالبصرة

خيريه سالممحمد غافل مسفرالبصرة

خالديه عباسسعدون خلف محيسنالبصرة

حدهن ساجتفيصل ضيف هللا جودهالبصرة

سلوى شنجارهدير عبدالحسن باشخالبصرة

نجاه سدخانمحمود رسن ضاحيالبصرة

نجالء عباساحمد ماجد جبارالبصرة

اسمهان كاظمحسبن علي عبداالمامالبصرة

فخريه عبدهللاكرار عبدالكريم عبدالرزاقالبصرة

طيبه جاسممهدي ناصر عيسىالبصرة

سكنه الزممنتظر رشيد عليالبصرة

نجمه ماجدداود سلمان كحيوشالبصرة

سعديه شاكررافد مجيد حميدالبصرة

هاشميه محمدعمار مطشر عليالبصرة



خالديه عبدالرزاقكاظم عباس عبدالحسينالبصرة

خالديه صالححسين علي كريمالبصرة

زينب حسنقيصر نوفل محمدالبصرة

ماجده جمعهعماد ابراهيم اسماعيلالبصرة

زهره طليععلي نصوري ثوينيالبصرة

بدريه خضيرحسين خلف ناطورالبصرة

حسنه كاظمطالب كاظم عبيدالبصرة

فدعيه فهدرائد عداي فرعونالبصرة

سعديه جاسماسعد قاسم عبدالكريمالبصرة

ماجده عكلهعلي عبدالزهره غالبالبصرة

فاطمه حسينحسين حسين علوانالبصرة

فطيم حسنطاهر سلطان مطلكالبصرة

رسميه ناصرعلي ازهر شهابالبصرة

جواهر مهديعبدهللا عدي عودهالبصرة

سكنه عجيلعباس ذياب مهاوشالبصرة

حدهن صبارمنصور سلطان عبدالحسينالبصرة

رسميه هديهدسندس كاظم حنونالبصرة

حياه فليحمهدي محيسن عليالبصرة

ساهره حسناحمد حرز محمودالبصرة

نعيمه صالحعباس عبدهللا جيجانالبصرة

صبريه راضيواثق جبار حاتمالبصرة

خديجه عدنانحسين كريم محسنالبصرة

سليمه كاظماحمد كريم نعمهالبصرة

فيله جويدشاكر شريف صالحالبصرة

اقبال رمضانحيدر عبدالكريم سالمالبصرة

بدويه عبدهللااحمد عبدالنبي عبدالعباسالبصرة

بدريه مهدييوسف حسين كاظمالبصرة

بدوه عبدفاضلاحمد راضي حمودالبصرة

شيله جابرعدي خالد قاسمالبصرة

خديجه ابراهيموليد علي حسينالبصرة

محنه عباسكاظم جاسم عبيدالبصرة



ايثار عبدالكاظممنتظر محسن عبدالبصرة

ملكيه عبدليلى حسين خلفالبصرة

حبيبه عبدمحمد عبدالكاظم صالحالبصرة

سعدزنه حسنحيدر غازي خلفالبصرة

جميله محمدمؤيد عبدالحسين عبدالرضاالبصرة

هبوب غنيعلي صنيخ جبارالبصرة

مديحه ناجيتحسين علي احمدالبصرة

كاظميه هنيدحسين علي عبدالزهرهالبصرة

رباب شومانحيدر حبيب مهديالبصرة

نوريه مروحمهدي محمد زويدالبصرة

نوريه راضينوال محمود نصارالبصرة

نديره حسينمحمد غازي عبدالحسنالبصرة

سوريا هاشمجواد كاظم عبدالحسينالبصرة

اقبال مطشرميثم ناصر عوادالبصرة

خالده خضيرعلي شاكر كطافهالبصرة

نزيهه مهدينعمه مزهر حسينالبصرة

كريمه مطرودحيدر قدوري رحيمالبصرة

اقبال نيسانتحسين حطاب محمدالبصرة

افراح عبدالعباسحسين ضياء اوحيدالبصرة

امينه محمدحامد عبداللطيف عبودالبصرة

فاطمه عكلهحيدر فالح حسنالبصرة

نازكه خيرهللاناظم خليفه حسنالبصرة

زهره عبدالسادهعبدهللا جبار عليالبصرة

مصر حسينسيف علي جاسمالبصرة

سهام عزيزصباح كاظم مطشرالبصرة

سلوى لفتهعباس كريم ستارالبصرة

جنسيه داخلمهند صالح ناجيالبصرة

خديجه طالبثامر سعد عبدالبصرة

وضحه مناحيسيف محمد جابرالبصرة

ناعمه طالبضياء حسين حسنالبصرة

طاهره ناصرفالح حسن ليهيالبصرة



عنيه عطوانعلي حسن عاشورالبصرة

صبريه شناوهعماد كاظم سبهانالبصرة

منال جابرحيدر مؤيد ماجدالبصرة

صندل عجرشعبدالرحمن حميد صبيحالبصرة

لنده صدامعلي شولي جيجانالبصرة

وحيده عبدالكريمباسم عبدالواحد حامدالبصرة

حمامه عبدظافر حمود سواديالبصرة

سليمه حميدمخلص خريبط حسنالبصرة

عطيه مخوركاظم نايف مساعدالبصرة

فخريه رشكسعد صبار محيبسالبصرة

فاطمه جمعهاحمد فاضل نجمالبصرة

عيده سالمحيدر عبدالحسين عليالبصرة

فليحه صبيحكاظم جواد فاخرالبصرة

سليمه خيرهللانوفل راضي جميلالبصرة

مديحه حميدنزار علوان مشكلالبصرة

كاظميه باجيرائد عاشور نهيبالبصرة

زهور عبدالسيدمرتضى علي عبدالرضاالبصرة

خميسه رميحعلي هندي علكالبصرة

خيريه سبتيمحسن صابر حسنالبصرة

خزينه حمودستار حسين حمدانالبصرة

زكيه هردونعقيل عباس سلطانالبصرة

قسمه ثامرعذاب زبير ابو السورالبصرة

ليلى عباسعمار كاظم عليالبصرة

فخريه خيرهللاصفاء حسين محمدالبصرة

عوفه عبدهللاجاسم يونس شنديالبصرة

فاطمه حسينعباس هادي راهيالبصرة

حوريه علينصير حسين عبدالوهابالبصرة

نعيمه عبدالشفيعساجد شهيد عبدالباقيالبصرة

جاسميه جونحيدر محمود عاتيالبصرة

نجاه خليلحيدر فاضل نعمهالبصرة

كريمه شاكرنسرين توفيق شبيبالبصرة



كريمه كارونهشام سالم دشرالبصرة

كوثر محمودبهاء بشير قاسمالبصرة

نزيله صبيحسجاد غانم صالحالبصرة

حجيه جونيساري جبار لفتهالبصرة

زكيه شهابثائر لفته حسينالبصرة

بدريه عليثجيل قاسم جلدالبصرة

قسيمه حسينقحطان عدنان يوسفالبصرة

رقيه حسنخليل جاسم عبداللطيفالبصرة

ساميه معتوقعلي خلف جازعالبصرة

سليمه مالكعباس عوفي سلطانالبصرة

سهام عبيدوسام وفي حسنالبصرة

زهره حامدوسام عبدالزهره جبارالبصرة

طلبه ناصراسراء ابراهيم عذابالبصرة

منى عليعدنان ظاهر حبيبالبصرة

ناديه كاظمصابرين علي حسنالبصرة

فهيمه جابرسرور كاظم حسبالبصرة

منى محمدمسلم ناجي حمزهالبصرة

ابتسام سلمانحيدر عبدالصمد موسىالبصرة

هناء صادقحسن لطيف نتيشالبصرة

غريبه جايدحيدر خليل سلطانالبصرة

نايله خزعلفاطمه مظلوم خيونالبصرة

سعده جريرحيم مبدر عبدالكريمالبصرة

صبيحه عناداخالص عبود سلمانالبصرة

بسنه عليويكامل مولى بطيخالبصرة

كفايه جميلاحمد سمير هاشمالبصرة

نرجس عبدالنبيمسلم عبدالخالق خلفانالبصرة

هاشميه كوهانعلي خميس فرجالبصرة

جواهر نعيمحسين عزيز محسنالبصرة

خلود عبداالميرمسلم عبداليمه الزمالبصرة

زكيه حميدحسن كاطع عجبلالبصرة

حياه رحمهحسين احمد اشخيرالبصرة



حسنه عبدالحسينمحمد حسين عالويالبصرة

فليحه خاجياحمد جاسم حسونالبصرة

رسميه خلفحيدر صبيح راضيالبصرة

رازقيه عبدالرضاميثم حسين عليالبصرة

بسهن غضبانزهراء جاسم موسىالبصرة

حسنه صبرعالء عبدالحسين عبدالرضاالبصرة

زهره شنيشلتركي جبر خليفهالبصرة

خيريه برهانمروان عبدالحسين داودالبصرة

فوزيه جباركاظم غازي راضيالبصرة

فهيمه نعيمهرشيد جواد كاظمالبصرة

ربيعه عبدالسادهجاسم محمد حيدرالبصرة

مكيه عمارهخزعل امين يوسفالبصرة

رباب محيلضياء كاظم بديويالبصرة

حسنه عبدرزاق فيصل عبدالحسينالبصرة

غرنوكه شناوهقصي احمد حسينالبصرة

خالديه كريمتحسين علي رحيمالبصرة

فضيله بدعمثنى صخر عباسالبصرة

حكيمه عليحسين محمد خليلالبصرة

لومه جاسمعلي لطيف معتوقالبصرة

سلوى جنديمرتضى صباح محسنالبصرة

عليه عبدالحسينمنصور حميد محمدالبصرة

وداد العيوسحسين محمد جاسمالبصرة

بطه هاشمصكر صبري جازعالبصرة

شكريه قاسمماجد كاظم سبتيالبصرة

رسميه مسلمعباس صالح جاسمالبصرة

نعيمه يوسفسهيل نجم عبدهللاالبصرة

مكيه ياسينمسلم رياض عبدهللاالبصرة

وحيده مراحعلي حسين وردالبصرة

حمزيه غضبانعقيل عواد جبرالبصرة

خديجه عيداناحمد عبيجي خلفالبصرة

ناجحه محمدحسن عبدالعزيز جمعهالبصرة



سليمه لفتهشاكر ثاني حنتوالبصرة

ليلى فرجسمير صدام شياعالبصرة

سميره عليعلي عاشور بالسمالبصرة

لطيفه هاشمعبدهللا جواد عبدالحسينالبصرة

فاطمه ذيابكاظم جواد عبدالحسينالبصرة

فضيله محيبسرعد صالح مهديالبصرة

خلود عبدعليحسن نجم عبدالبصرة

صويه مجيدرافد عبدهللا شابثالبصرة

زهره الزمميعاد عبداالمير فاضلالبصرة

صبيحه جمعهثائر داود سلمانالبصرة

عطيه ملوحفرحان نايف سرحانالبصرة

زهره رحيمهسجاد حسين عليالبصرة

عجيله حسنحسين رزاق عبدالبصرة

سومه سالمرافد كامل عبدالعاليالبصرة

رزيقه قاسمعمار كاصد نعمهالبصرة

زهره حسينحيدر عاشور جنوعيالبصرة

جاسميه ناصررياض جليل جويدالبصرة

فتاه حسنحسين كريم شوبلالبصرة

صبيحه عوادعدي عبود فالحالبصرة

سميره عبدعليحيدر مهدي منصورالبصرة

سحر عبدالحميدمصعب نبيل شاكرالبصرة

حليمه شكايهكريم كاظم حسينالبصرة

ايمان عبدالحسينحسام صبيح ثامرالبصرة

نجاه نجمكاظم ناصر مفتنالبصرة

زينب واشياحمد محمد عبدالزهرهالبصرة

مريم سبتيكرار عمران ضمدالبصرة

خيريه مهلهلاحمد محسن صاحبالبصرة

صبريه بدرانمحمود نعمه احمدالبصرة

وحيده خلفهاني عبداالمام عبدهللاالبصرة

سهام لطيفماجد جليل مهديالبصرة

سعديه حسنمرتضى عبدالحمزه سعيدالبصرة



تغريد محمدكاظم عبدالحسين عاصيالبصرة

وسيله لطيفعبدالمطلب عبدالرسول كاظمالبصرة

حلوه حمودرياض كاظم عبودالبصرة

سلوى محمدثائر سامي عبدالواحدالبصرة

سليمه قاسمفالح حسن جلوبالبصرة

فاطمه عليكاظم غانم عبدالبصرة

جميله خليفهمهدي جثير جبارالبصرة

حسيبه عباسعالء عبداالمير شهيدالبصرة

بدريه واويعلي عبدالجليل كريمالبصرة

مكيه محسنجعفر تركي خالدالبصرة

عائده ظاهرجواد كاظم شعيلالبصرة

سكنه صالحهاني خلف صالحالبصرة

حمده عبدالحسنقادر مكصود عاتيالبصرة

رباب زويدصالح عباس عاشورالبصرة

موزه خيرهللامحمد صبيح فهدالبصرة

جكاره عبدالرضاعامر عبدالنبي شاتيالبصرة

باشه فرحانماجد محيل كاطعالبصرة

رازقيه خليلحسن عباس طعمهالبصرة

هديه عباديكرار قيصر سكرالبصرة

بدريه نتيشماجد بردان مكلفالبصرة

زهره حسنحسن مالك خلفالبصرة

عكيده منحوشفالح خاجي سلطانالبصرة

مفيده عبدالزهرهليث عبدالحميد صالحالبصرة

نعيمه عبوداسعد هادي عليالبصرة

بلده مهنامحمد عامر عبدالبصرة

صبيحه غاليمحمد مقبل عبدالرزاقالبصرة

انعام سالممهدي علي يوسفالبصرة

جنان كاظمرعد ساجت فاخرالبصرة

عيده مظلومعباس حياوي الزمالبصرة

وفيقه حسينمصطفى عبدالرزاق غالبالبصرة

سوسن عودهكرار جليل رحمهالبصرة



ساهره عبدالزهرهتحرير رحيم عبداالميرالبصرة

حلوته كاطععوده عظيم صالحالبصرة

حفيظه عبدالحسينوسام جاسم جبرالبصرة

حميده صبارحسن عالءالدين عليالبصرة

رحيمه عباديعلي صبيح جاملالبصرة

سليمه سالمامير ماجد جمعهالبصرة

سهام مناتيرائد حنون حسينالبصرة

جميله عطيهامجد كريم داخلالبصرة

رشكه عبدهللاواثق ظاهر كاصدالبصرة

مهديه تكتوكاحمد مسير رفيشالبصرة

بهيه ناصحهاني كشوش صالحالبصرة

سكنه جينيهرائد ثجيل زرزورالبصرة

حدهن عبدالخالقشفيق عبدالكريم عبدالسيدالبصرة

ساجده جاسبحسين عباس هاشمالبصرة

حميده ياسيناحمد خزعل جاسبالبصرة

هناء كاملفرقد مزعل مهاويالبصرة

صبيحه عبدالزهرهحسين علي حطابالبصرة

بتول قاسممصطفى يوسف نجمالبصرة

فاطمه حنونفاضل جابر هاشمالبصرة

صبريه رشاكعلي شبيب سوباطالبصرة

كريمه خضروسام الزم جبرالبصرة

رسميه سالممسلم رسن مانعالبصرة

كريزيه مناتيعلي عامر محسنالبصرة

رجاء نعيمحيدر عبداالمير رشكالبصرة

صبيحه احمدفراق بالسم عودهالبصرة

فلاير حسينفاضل صالح مهديالبصرة

حريه شافيماجد حسن مهنهالبصرة

جبره سرحانجمال عبد ناصرالبصرة

هاشميه عليمحمد جواد محسنالبصرة

بديعه حسينجعفر عبداالمير فالحالبصرة

خديجه خضيرمازن طعمه هاديالبصرة



سهله هاشمعبداالله عوده حسينالبصرة

عمله شريفعباس مالك عطيهالبصرة

لطيفه زغيرمهند شنان رسنالبصرة

فضيله يوسفابراهيم اسماعيل ابراهيمالبصرة

خالده نعيمكريم علي تايهالبصرة

خوله خالدسجاد مهند عبدالرضاالبصرة

نصره عبداالمامليث ثامر عليالبصرة

محيله ثامرعدنان صبر سيالنالبصرة

مفيده حميدعلي زياره عبدالجليلالبصرة

ثجيله عبدماجد عطيه سرحانالبصرة

نوريه محمدحسين يعقوب احمدالبصرة

نجاه سنداحمد عبدهللا بدرالبصرة

عفيفه عبدالجبارحيدر عبدالحسين جاسمالبصرة

نصره عبدالحسنناظم عبدالكريم نعمهالبصرة

حميده واديحسين قادر جاسمالبصرة

رسميه محمدهشام طالب خزعلالبصرة

مليحه فجرعبدالخضر عباس سواديالبصرة

ازويره جنابيرحيم عريبي لفتهالبصرة

روسيه احمدرعد جارح زغيرالبصرة

قبيله غليماسامه نجم مطشرالبصرة

ايمان سبهانمحمود احمد محمدالبصرة

خديجه حسينطه ياسين ناهيالبصرة

فاطمه حمدعلي حسين حمودالبصرة

سكنه عليجواد كاظم حسنالبصرة

زهره صبيحنصيف جاسم خالدالبصرة

حسنه ضمدعلي صابر عليويالبصرة

سهام سالمعقيل عبدالكريم حميدالبصرة

فوكهن سالمحسن حميد سعيدالبصرة

فضيله جباراحمد سالم جبارالبصرة

كاظميه حميداحمد جميل عباسالبصرة

حليمه يوسفنجم عبدهللا لعيبيالبصرة



هيفاء خضيرعبدهللا كاظم شيالالبصرة

حدهن ظاهرعيدان شريف عباديالبصرة

دوله غالباحمد عبداالمير خلفالبصرة

هدوه سهرسعيد محمد فرجالبصرة

زهيه صالحعبادي غالي شاردالبصرة

نجاه يوسفعبدالزهره طالب عودهالبصرة

ساهره عبدالحرسيف اسعد عبدالصمدالبصرة

سلوى طالبوسام عيدان واديالبصرة

صدمه حسنصالح فاضل ياسينالبصرة

لطيفه جمعهقاسم صبيح كحيوشالبصرة

امينه كريمحسين علي جابرالبصرة

امل عباسحسين اسعد عودهالبصرة

عديله عباسغانم توفيق سبتيالبصرة

هديه عبدالكريماحمد سمير مجيدالبصرة

حسنه جوالنعلي كاظم نافلالبصرة

حياه هاديعلوان ريحان كاطعالبصرة

جماله كاطعخالد راضي جاليالبصرة

بدريه ناصرمحمد محيسن سلمانالبصرة

مكه حنيفسعوده عريبي جبرالبصرة

مكيه عبداالميرمحمد عبدالخضر محمدالبصرة

زنوبه صالحقصي عاشور كحيطالبصرة

خديجه طاهرسعيد خيرهللا صالحالبصرة

بشرى لطيفسجاد عبدالرضا عبدالسادهالبصرة

وبريه محسنحسين خضير ضايفالبصرة

انتصار محمدحسن محمد سلمانالبصرة

رباب لعيبيعيسى خيري جريوالبصرة

سهام حسينمحمد صادق جاسمالبصرة

ساهره عبدالخضرسعد عبدالباري قاسمالبصرة

نعيمه العيبيكاظم ناصر عباسالبصرة

عجيله نعيمهتحسين علي جباريالبصرة

حليمه سعدونناجي صبري حافظالبصرة



جونيه عريبيحيدر نعيم لعيبيالبصرة

حليمه حسناحمد حسن غيالنالبصرة

غنديله فنجانمحارب صبيح حواسالبصرة

هاشميه يوسفيوسف خيرهللا عبدالكريمالبصرة

نظيره عبدعليعقيل حسن شرهانالبصرة

كميله ريسانباسم كاظم عويدالبصرة

حسنه طعمهكرار ياسر عودهالبصرة

خديجه سلمانفيصل جنديل عبدالرضاالبصرة

ناريسه راضيمحمد جاسب الكنيهرالبصرة

مكيه حنونسالم كريم غيالنالبصرة

انيسه صالحمنذر داود سلمانالبصرة

ظهريه جرملمحمد مهدي مهلهلالبصرة

قنده موحاناسعد والي عبيدالبصرة

امنه عسكرحسن علي كاظمالبصرة

بسنه زيبكعبدهللا قاسم حاتمالبصرة

وجدان حسنزين العابدين مصطفى فاضلالبصرة

طيبه عثمانعبدالفتاح حسين عبدالرحيمالبصرة

اخالص عبدالحرعوده طه سنجونالبصرة

فلحه حسنمحمد عبد فجرالبصرة

ساهره عزيزميثم فروق عسوكيالبصرة

حياه محسنوالء خضر حسنالبصرة

حريه سعدونرياض عبود دخينهالبصرة

ليلوه ابراهيمضياء ابراهيم نعيمهالبصرة

فطيم جخيرنجم عبداالمير نمرالبصرة

صبريه سلطانحيدر كمر جلودالبصرة

زغيره فهدقاسم عبيد مريهجالبصرة

نشوه ناصرحميد نعيم خزعلالبصرة

فاطمه فنجانحسن محمد نعمهالبصرة

ليلى غانمانور اسماعيل سلمانالبصرة

صبريه موزانضياء موسى جلوبالبصرة

عيده عبودعلي كركان ثامرالبصرة



كاظميه قاسماسعد صبيح توينيالبصرة

عليه محيسنامجد عبدالحميد مجيدالبصرة

هاجر جنديماهر عيد عليالبصرة

زليخه عباسصبيح جابر محمدالبصرة

سهله جالبعلي وديع حاشوشالبصرة

حريه احمدحيدر محمد جعفر ياسينالبصرة

فوزيه عباسجاسب خزعل طاهرالبصرة

نوريه عبدالعاليكرار معروف عبدالحسينالبصرة

حميده عليتحسين عبدهللا عزيزالبصرة

قاسميه عباسحيدر جبار جميلالبصرة

ماجده طعمهثائر حسن ناصرالبصرة

بنيه مشعلمحمد طالب باجيالبصرة

زكيه فيصلعلي ناصر عليالبصرة

روايه عبدهللاجواد كاظم محسنالبصرة

عطيه يوسفعبدالكاظم هادي عبودالبصرة

ليلوه احمدحيدر غانم عبدالرزاقالبصرة

عيده عبودجاسم كركان ثامرالبصرة

جميله جابرحسين جبار مكطوفالبصرة

لميعه خالداحمد مجيد خليلالبصرة

هاشميه شاميمشتاق عبدعلي شنيشلالبصرة

رضيه مرزوقعلي عذاب عبدالنبيالبصرة

تركيه باهضكاظم عبد جودهالبصرة

زهره كيطانزين العابدين جليل مالحالبصرة

خديجه جبرنجم عبدالساده راضيالبصرة

نوريه اسماعيلحيدر عبدالصمد ناصرالبصرة

نسمه حموداحمد علي محمدالبصرة

نهاد عبدالزهرهقاسم صباح رشكالبصرة

سهله سالمغسان كريم مطرالبصرة


