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غازيه غياث جبارراتب صالح جبار هجوج306
حسنه عطوان عيدانراجي بكان مطرود عبود307
سليمه جاسم محمدراشد جميل داود صخي308
نصره آريم محمدراشد ديوان عبداهللا309
باسمه آاظم جابرراضي حمزه جابر310
جاسميه علي حسينراضي حمزه جميل آاظم311
ناديه اسماعيلراضي طاهر سراب صخي312
هناء ناهي جاسمراضي مهدي جاسم شالل313
هاشميه محمد عرسراضي نصار عرس314



هديه عافل سيد عليرافد شالل دنان315
اتمامه عويد ثانيراهي ابراهيم ثاني ابوخوذه316
زوينه جبار عكشراهي لطيف صكبان 317
نصره فرآان آمررباح راهي حكم318
صفيه عبيدربيعه شبل رباط319
هالله درمانربيعه عبدالساده صويد320
سكنه حسينربيعه آريم رسن بيش321
عليه ديانربيه ديوان عبداهللا322
هديه عطيه اسماعيلرحم بديوي محل صمود323
هيام سرمد جاسمرحمان رضا ياس جسام324
نعيمه عاجل بارودرحيم ثجيل بارود325
حسنه مزاك رويضيرحيم حثيث حسان326
مسيره محمد مطررحيم ديالن مطر جوالن327
خديجه موسى صبيحرحيم صكبان صغي داره328
رتوبه عليوي آحيطرحيم عباس راضي329
فرجه علي هدهرحيم علوان رداد330
برقيه عبد حمزهرحيم عوض مطرب331
تهاني فنجان جاسمرحيم غالي سلمان عباس332
هيله حسن بندررحيم آمر بدر333
نجاة جاسم مريهجرحيم مطلك مريهج خطل334
مرجانه محمودرحيمه جاسم هليل335
مريم فرحان جبررحيمه جويد جريد336
ليره جمالهرحيمه عبيد شبيب337
هندب جبر عرسرحيمه نصار عرس338
حربيه حسنرداعه ملم مطلك339
سته سعدرديفه آريم رباط340
مجيده سليمان جابررزاق بدر جابر ازآام341
آميله آريدي حتيترزاق تين حتيت342
حسنه غرآان آمررزاق رفيع طعمه داغر343
 شتيله علوش غاليرزاق آتاب جابر344
عطليهن محمدرسميه زياد سهر345
عجيله سعدونرسميه آاطع حنون346
عجيبه جابر سفيحرسول خليف ميريج خطل347
خوله ثامر جبررسي صادق جبر348
ذآرى عامر فرهودرشيد تين حتيت349



هناء صالح حسنرشيد جياد غضبان350
سهام محمد حسنرشيد حبيب عبد ظاهر351
فجره محمد سطيحرشيد حمزه سطيح352
قسمه رشيد حنينرشيد حنين علي353
امينه آاطع مرجيرشيد سوادي مريجي354
فاطمه حبيب محمدرضا خضير ظاهر رحمان355
آميه مايش حسانرضا فرحان دهام356
خيريه ارجابرضاته منهل حسين357
ثايه جاراهللارضانه صخر سوادي358
مطشره رويضيرضيه عبيد فنون مجهود359
نزيره جاسم محمدرعد فضاله روضان صخي360
خوله نعيمه جاسمرعد آريم آاظم361
نوال جاسم خلفرعد مطر خلف نجم362
خاله عبداهللا آمررفيع طعمه داغر شالآه363
هديه فاهيم بنيانرفيق آامل موسى364
سكنه طنشرفيه فزع بدر مريخ365
حمديه عبدالعباسرهيف حسن غانم366
سهاد حسين عليرياض ساهي سوبر جابر367
زينب ياسر مطشرريسان صالح حويل368
هدى شاآر ياسرريسان ناصر وناس369
جريوه ناهيريسيه تينه حسين370
هيله عنكوش خطلريه محمد هدل حمود371
حبيبه صالح جابرزامل محمد نعمه داغر372
مديحه حزيه آطنزامل ناصر سلمان373
زهيه عطيويزبيدي ساير مسني ظاهر374
شكريه عويد عليويزعيم مطشر حزام375
جانم سيدزغير بدر مريز زامل376
اقبال رحيم محمدزغير جفيل علوان رداد377
فلحه عزيززغير عاجل بردان هلوس378
شناله حسن دخيلزغيرحمادي صنفر379
ليلوه عليزآيه ابراهيم شالل380
نجمه صاهود برديزمن ماهود بردي محمود381
خشه محسنزهره راضي خواف382
طلبه خلفزهره شعيوط فرحان383
هليله خوافزهره مطشر منشر384



سعديه ثامر جبرزياد آامل جبر نصيف385
فطومه حسينزيد صاهود بردي محمود386
وجدان شنو عليويزيد علوش غالي387
حياة تايه سلمانساجت عبداهللا محمد388
فهيمه حمزهساجت مانع سلطان عبد389
نوريه حسن خليويساجت ناهي ماضي390
شكريه عاجل بردانساري عزيز بردان هلوش391
سندس زاهي لطيفسالم راهي لطيف392
سليمه غضيب عويدسالم صكبان صخي داغر393
قسومه جبار آاطعسالم ماجد حمد 394
فضيله محمد ابراهيمسالم محمد عبداهللا صالح395
عويزه آبر عيسىسامي ماجد حمد396
زينب اسماعيل راهيستار جبار راهي طعيمه397
ماجده درويش مطلكستار جواد آاظم مجلي398
سعيده حمادي آاظمستار سحيب آاظم399
نجيه سوارد هاللسحيب احمد سطيح400
فضيله عليوي ادريسسرحان سوادي حاجم401
احالم راشد مسينسرحان طرهيل رحم402
صنويه حبيب شبيطسريح سبيب شبيط403
آاظميه راهيسعاد نعيس مطلك404
عيشه ساري عزيزسعد تين حتيت 405
صبيحه مزهر عويدسعد حامد حربي406
سليمه ناحي مباركسعد حمود موحان407
وعاده بازي حنانسعد عبيد دايخ 408
فائزه بثور شبوجسعد عكار مايش409
ناديه عباس حسنسعد علي علي وادي410
حياة حاتم خضرسعد آاظم عبيد وحيد411
زينب علي شاهيسعد ماجد حمد412
حمديه فليحسعديه جهاد فليح حسن413
هاشميه ياسرسعديه صخي محمد414
هناء وحيد حسنسعود راضي حولي415
ابتسام آريم محمدسعود فاظل محمد آشيش416
سلوى طاهر مزبانسعيد برغوث مزبان417
امل آامل جبرسعيد ثامر جبر 418
عثينه آريديسعيد جعيد عبد بطل419



ليلى فرج لفتهسعيد دمدوم حمزه420
حميده رائد سعيدسعيد عباس خالد421
مديحه راضي عبيدسعيد عبد الجليل عبيد422
ازهار آويف قرحانسعيد مريح ميره423
زهره آتاب شهيلسفاح حندول سلطان424
وصيفه آحيطسكينه صكيب مطلك حبيب425
مكنه منشرسلفه شون هداد426
جواهر مطشر احمدسلمان ابراهيم حربي نجم427
قادسيه عيال عريبيسلمان بالل عريبي428
سميره فاضل حومسلمان رضا ياس جسام429
زآيه مصلحسلمان سريود علي آريم430
فرحه رحم ثانيسلمان فنيخ ثاني431
حميده عيدان شوينيسليم عدنان محمد عويد432
وحيده جعاز عصوادسليمان صافي حمادي433
طارشه اصعيرسمسم علوان رداد434
انتصار عطيوي مطرسمير بهلي محسن مشوط435
مهديه عباس عزيزسمير عبدالحسن سلمان436
سميره آريم عبيدسمير آريم عبيد نور437
شكريه لفته درسسهم حنون ظاهر رحمان438
صبريه فرحان خلفسهيل شرهان خلف439
عزاره محيسن آيلوش سوادي بجاي رداد440
قسمه عبس زغيرسوادي حاجم بردان مايع441
سناء رقيع طعمهسوحان مساعد صكبان صخي442
حوته فزاعسوده جبر جصوب443
مواسنه عجهسويره فالك ابو خوذه444
حمره ذربسويه راجل رداد445
رداعه ياري حسينسيف زغير بدر مريس446
هاشميه محمد حلوشاآر جابر بهلول447
آريمه آاظم بدرشاآر ناهي جاسم شالل448
فخريه اسماعيل شيلومشاآر ياسر وناس449
غازيه صكبان صخيشباط ثجيل فارس عبيد450
حكمه شميعشتاله عيد شنان451
عليه خنجرشده آاطع البيد 452
زآيه شنيور نعييسشراد آريم جدوع453
شفيه جرداغشراره باهض ثجيل454



جاسميه حلو هليلشرهان رفيع طعمه داغر455
سعاد جميل راهيشريف فنيخ ثاني456
شمسه ربيع سبهانشريفي لفته مرجان مشعل457
بدريه آحاميشعيبه حميد برسيم458
خدوج خلفشعيث آاظم مجلي459
طليه خلف برهانشعيوط فرحان جبر مبرد460
فطيمه آمر عصبشكان مطر جوالن461
مانه آاظمشكريه ثامر حمزه462
جماله خضيرشكريه شرق حلفان463
نوريه عيود بهلولشالل جابر بهلول464
صبيحه حاجي عليوي شالل دنان عبود465
حثيته خليلشالله ابراهيم اليوسف466
وبريه جساس منخيشلهوب جبر شمخي467
سعديه آاظم عربشمال جهاد عرب468
لميعه حسان برغوثشمال سفيح علي469
حسنه مطلب آاطعشمال هليل درمان عبد470
صبيحه حويتم آعيدشمخي جبر شالآه ثقب471
ابتسام بهوس حمزهشمخي جبيرحمزه472
سهام ساجت سويفشنشول حسين طعيمه473
سلفه شونشنونه حتيت حسان474
عيده آبرشهاب حمدان جابر475
نقماشه رضيع طعمهشهاب عاجل صكبان476
سهاد محمد سلمانشهيد حسب عبدالحسين علي477
نهيه اسمرشواآه خليفه آعيد478
واليه محيلشوله منصور وادي479
نشمه جيثومشونه بعيوي سعدون سلطان480
سهيله عزيز فنجانشياع وناس حسين481
حمديه لفته ريسشيال دنان عبود482
افتخار مريم صبريصابر حسن خليوي جبر483
شكريه ثامرصابرين حازم آلف جبر484
هنينه مسير شلبيصادق جبر مصيقي485
انعيمه اخضيديصالح حويل رهيف486
حمديه جعواص داودصالح دنان عبود شمس487
عطيه سعيد واديصالح سلمان بنزار488
سعاد يوسف فرحانصالح فنيخ ثاني489



سعيده حمزه جابرصالح آاظم جابر عبيد490
فضيله عبد اهللاصالح محمد عبداهللا صالح491
ندى عبيد مطرودصالح مفتن رحم جابر492
سميره جاسم دوشصالح هويدي صافي493
دلحه حسينصالحه اشخبر صالح494
صجيه حمودصالحه حسين عليمي495
قبيله وروار عودهصباح حسن عزيز عكله496
سعده حسين ملوحصباح راهي جكم هوالن497
نعيمه معال سميرصباح لطيف سعدون عبد498
قبيله جبارصباح هالمه حسين499
سعديه اخريب منصور صبار حسب عبدالحسين500
انتصار عبيد شريفصبار علوان رحيل مجهود501
بشرى دحلوز شمخيصبري رفيع طعمه داغر502
قسمه عباس آوينصبري عبداهللا محمد503
مليحه خميس خلفصبري موسى تعب504
جميله حسونصبريه ثامر فرحان بطي505
جماله عبدصبريه حسين فليك506
حميده هادي فريخصبيح ناصر وناس507
زهيه علوانصخيه خضير معليو508
حنونه عنكوشصدام خليف مريهج خطل509
عوفه آاطع شنانصعيصع عبد خنياب دخان510
رسميه عجيل مخورصالل زامل بدر امريص511
ازهار عبدالرضا حميدصندل سلمان ابراهيم حربي512
صبريه احميد عطيهصيوان جابر سفيح513
لميعه عويد ثامرصيوان زامل بدر امريص514
فوزيه ناجي ناصرضياء هادي ناصر515
فتحه شيمانطارشه عبدالساده لفته516
ليلى خضير ابوبيدطارق عزيز ابوبيد517
سليمه هنديطالب جبار حسن جابر518
حنان محمد عمرطالب راهي جاسم شالل519
ليلى عطية آلينطالب سحيب مطرشيحان 520
جميله دخيل روميطالب عدير روحي مسير521
حنان جاسم محمدطالب عيدان ثويني522
سعديه شالل رنانطالب غافل عبد علي523
مكينه ثجيل فارسطاهر سراب صخي جبر524



امل رزاق دجيريطاهر عزيز مهنه سرحان525
غنيه ناصر سلمانطاهر مذبان مدى526
رحيمه سرخان ظاهرطربال عبداهللا محمد527
خليله علوش غاليطرفه هادي فرحان528
هيله آريم رباططعمه جميل بوالذ529
سعادعبدالسادهظاهر زغيبط حندول530
حميده سالم شنبوجظاهر وحيد حسن جابر531
حكمه عويجل صبارعاجل دريخ صبار زغير532
فضيله دجيل فارسعاجل صكبان صخي533
ابتسام سامي ماجدعادل جاسم محمد534
حنان عبدالكاظمعادل مريح صيره535
فريال رسمعامر شبير صلب طاهر536
ازهار عبد عريبيعامر قاسم خلخال جميل537
سعديه محمد حلوعائد طعمه عطيوي538
مريم جاسم محمدعباس اسماعيل راهي539
نوال خضر راضيعباس ثجيل يارود روضي540
هاله احمد محمودعباس جاسم محمد مريوش541
رنا عطيه عرسعباس جبر عرس شالآه542
زواده عبد خضيرعباس خالد آشيش543
زوينه شنبوجعباس راضي خواف544
سعاد جبار حذولعباس رحم سلطان545
سميره شمخي جبرعباس ساجت ناهي546
حكيمه يوسف نشعانعباس آاظم نشعان علوان547
دالل مجبل حسينعباس آمر عبدالظاهر548
غازيه آاظم حسنعباس مطشر حزام549
دالياابراهيم محمودعباس نعيم مطلك سطيح550
سليمه جاسم حسونعبد الزهره خلخال جميل551
قبيله عبدالكاظمعبد الساده ثامر حمزه552
هالله درمان عبدعبد الساده طوير حمادي553
زهره ماشى جابرعبد الكاظم حمزه جيجان554
سريه عزيز بردانعبد جهاد عرب555
حياة فاهم رباطعبد دانه عرد رباط556
زينب آاظم عزيزعبد راسم ناهي557
زغيره صكبان خليفعبد صكر عباس عيفان558
زنويه بريهي جبارهعبد مريمص عبود559



جواهر محمد محسنعبداعظيم خلخال جميل560
فخريه عيدان فريحعبدالحسن سلمان فريح561
ايمان لفته وليعبدالحسين حمزه عناد562
هديه جواد آاظمعبدالحسين شعيث آاظم563
مليحه عرد رباطعبدالحسين فاهم رباط عبد564
فرحه عجيل داودعبدالحميد فضاله روضان صخي565
هديل مراد فرهودعبدالرحمن راضي آريدي حديد566
آاظميه باقر قاسمعبدالرزاق عبدالحسين عبداهللا567
آاظميه يوسف ساجت عبدالرزاق لهوب صلب568
ضحيه خضير معيلوعبدالرضا وناس عطيه569
زينب حسن عليعبدالرضاء حمزه جيجان570
فاطمه ريال رشيدعبدالعظيم آريم هالمه571
آميله حسن عصواتعبدالكاظم عكاب يوسف572
ساميه حسين محيسن عبدالكريم مطشر مشفي573
مطره غرآان آمرعبدالمجيد فضاله روضان574
هديه آتاب جابرعبدالمحسن علوش غالي575
ربيعه حرجان ماشيعبدالمحسن لفته رداد576
بدريه حنين دمامعبيد دايخ عوفي577
سعيده ناصرعبيد غزال سعدون578
حديده سالم شنبوخعبيد آاظم اليذ منجل579
مثيره صكبان خليفعجم آمر عباس580
قنده سلمان صخيعجيل داود صخي581
فليحه جالب عبدعجيل زامل عبيد582
آريمه عبيد شبيبعجيل نايف آاطع ذياب583
حريه فرجعجيله ثامر فارس زامل584
آميله بالش هلولعدنان اهليل درحان585
حمديه زرزور عبدالخضرعدنان ثابت شاني علي586
نضال شذر جابرعدنان صباح راهي587
نوال جمعه آمرعدنان عبيد دايخ588
حكم صبحي غانمعدنان مريح صبرة589
سعديه نعيم مريشدعدنان مفتي رحم590
فاطمه ياسر مطشرعدي صالح حويل رهيف591
ليلى طعيمه جويدعدي عبدالرضا جويد592
رسميه شذر جابرعذاب راهي حكم593
باشه جبار آفارعريف بجاي عبد حمزه594



مطره مطر حيوالنعزيز ابويد سيله595
ليلى ناصر عبيدعزيز حاجم بردان مايح596
رزيقه جابر عبيدعزيز دمدوم حمزه597
رآينه آوز ديوانعزيز محمد حسين عبود598
ميزه موسى جوالنعزيز مهنه سرحان مجهول599
سكينه فرحانعزيزه حسن غالي مطلك600
امل محمد آاظمعسكر جهاد عرب601
نهايه سالمعسكر وحيد حسن جابر602
فضيه عبد الحسينعطايه آاظم حسين603
حمده غجري خنويهعطون مسلم حسين604
فهيده صورعطيه علي حمادي605
رضيه حموديعطيه آاظم ظاهر مشكور606
ترباره شناوهعطيه آريم جدوع607
حسنه دنبوس بحبوحعطيه منكاش بندر مريس608
سهام آاطع معارجعكار سحيب آاظم609
ايناس شريف مطرعكار لطيف سعدون610
هديه فرحان دهامعكار مايش حسان611
بالعكله جابر الراضي612
زينب جعفر آريمعالء عبدالمجيد فضاله رضوان613
بيداء نعيم مانععالء فيصل مايح آرم614
ابتسام داود سلمانعالوي سباهي سويد جابر615
حسنيه مدلول حمدانعلوان بهلول حمدان جبر616
قاسميه ثامر جبارهعلوان جابر شمخي جباره617
صبيحه ابراهيمعلوان جبير ثاني فراك618
علياء عيسى محمدعلي ابو حسينه مشرف619
سهام آلف مطرودعلي اسماعيل راهي620
جكاره عبد مشحوطعلي بدر هميم 621
عيده شياع شكارهعلي بكان مطرود عبود622
منيه هادي عاجلعلي بالدي حنين623
انتصار ياسر عنكوشعلي جاسم مريهج624
رباب جاسم حمدعلي جبار حرب شهد625
سعاد آاظم هليلعلي جبر ريس 626
رسميه حمزه فاضلعلي جبر فاضل627
سحرآريم جهادعلي جياد عرب628
زهره حمزه زاملعلي حاجم حسين موسى629



نوريه فرحان محمدعلي حسن خليوي630
رنده عبدالجليل عبيدعلي راضي العبيد فنون631
حسيبه مايح آرمعلي ساجت آيطان632
حياة حسين حوزهعلي سوادي خايف خروير633
عذيبه سوادي عبيدعلي شبيلي دهني مطر634
هنيه جندي فرحانعلي شرهان خلف سويف635
فلحه محمد حبيبعلي شويش سحيب636
ميعاد حمزه خضرعلي طالب خضر637
غنيه ترآي سلمانعلي طاهر سراب صخي638
بشير عويد تانيعلي عباس جادر سعد639
نديمه جهلي راضيعلي عباس راضي640
ماجده راجوع عيسىعلي عبد سلطان641
سليمه عبدالحسين عجه علي عبدالحسين عجه642
زهره عبد عليعلي عبدالخضير آشيش643
بتول محمد بكرعلي آاظم حسين مجيد644
آاظميه جهاد عربعلي آاظم عرب645
هيفاءسامي جبرعلي آاظم نشعان علوان646
هيفاء علي عبداهللاعلي آريم سجيب647
نضال هالل جاسمعلي آمر جاسم 648
عويجله بردانعلي آيردي حنين649
مريم سليمان دينعلي محارب حمودي اسماعيل650
حبيبه مجيد حسنعلي محمد حسن651
رباب عكاش نعيمهعلي مطشر غضبان652
عطيه شلب مايدعلي منكاش بندر عزيز653
هديه محسن عليعلي ناصر علي بشير654
خيريه عبد فريخعلي هادي فريخ655
بهيه عليعليه ديان عوده حسن656
رصينه ولي عوازهعليوي بثور شبوج657
آريمه سالم حمزهعليوي ثامر حمزه658
صابرين محمد حسينعماد شنشول حسين659
زينه جبار فليحعماد نعمان علوان خميس660
صابرين غالب محمدعمار آامل محمد نعمه661
صالحه عناد عبودعناد عرب آطن662
مطيعه راشدعنزه آمر بدر 663
بسيمه جاسم محمدعنوان عباس حسين664



نجيه بازي الصيعنيزي آويزه الهي665
فضيله حمود وايدعواد شانه بكر طوفان666
رشا جاسم مجلكعواد صليبي مالح خليف667
مديحه نعيم مريشدعواد ياسر عبدالساده668
صبيحه ساهيعويد حولي ظاهر669
نهيه عيد طيافعويس اسعيد ابو دوزه670
زهره ياسين صالحعيدان ثويني فياض671
جميله نوام جودهعيدان لهوب صلب672
ناديه رحيم عبدالمحسنغازي دشرمريهج خطل673
بسعاد آاظم فجرغازي مانع حسن674
بدريه عبيدهنديغافل اذعار سلومي عزيز675
ظمياء خضير عكلهغالب زغيبط حندول سلطان676
رساله هليلغالب عبد علي عبداهللا677
آلثوم حسين روميغالب غدير رومي678
مطره حسن راشدغالب محمد نعمه داغر679
آميله عودهغالي ناصر يداي680
زنوبه فرجغاليه زغير بدر مريس681
بدريه مانع سلطانغانم جابرعبيد غضب682
هند جنب مطشرغانم جبر بدر مريس683
سناء طعيمه عثمانغانم راهي لطيف684
فوزيه مزهر جاسمغانم رضا ياس جسام685
شراره مذخورغته شنبوج ادهام686
عزيله حلوغدير روحي مسير687
تختبه فليحغربي آزار مالح سعيد688
نعم رحم محسنغسان علي وادي شجر689
فاطمه تولي ناجيغليفص حويل رهيف690
عنيده شاللغنيه علي حسين زوير691
شدهه جبرغيضه ناهي آزار قرمان692
فليحه نعيم مرشدفارس اليذ حمد بريس693
حمديه راشد مطرودفاضل بكات مطرود عبود694
ماليه خلف منخيفاضل جساس منخي695
فضيله ديوان عبداهللافاضل حسين علي696
حياة عبد مطرفاضل حمود وايد داغر697
هناء عزيز روميفاضل دخيل رومي698
انعام رسول عبدالحسين فاضل سباهي سوير جابر699



نصره عذاب ملوحفاضل صالح جابر معيوي700
فليمه حسنفاضل عليوي آيط701
سعديه وحيد حسنفاضل آمر عبدالظاهر702
حسنه خالد آشيشفاضل محمد آشيش703
صفيه مساعد صكبانفاضل محمد نعمه704
اشتراآيه ناصر وناس فاضل مكطوف ساير حسين705
زهره ابراهيمفاطمه علي عبداهللا محارب706
جميله آريدي حتيتفالح فرهود احمد707
عطيه اليم ثجيلفالح آريم غالي708
نوريه محمد سايبفاهم ثجيل ياور709
ترآيه سلمان آاظمفاهم رحيم سدخان710
آريمه عطيه حميديفاهم محسن معارج جبر711
ترفه هادي فرحانفايق رضا فرح712
ختمه شيحانفخريه عبدالساده لفته713
خساره آيطانفخريه محمد الملي714
نعيمه عوده متانيفرج عبدالنبي شنان715
احالم عبداهللافرحان عبدالخضر آشيش716
نوره عيفان زماطفرحان وجعان عبداهللا خالد717
جسمه محمدفردوس اسماعيل راهي718
نوره ياسينفردوس لطيف حماده719
هديه راضي حوليفرهود وحيد حسن جابر720
عاليه خليف آمرفضاله روضان صخي دارا721
موزه عطشانفضيله بشير عبد722
آنطاره حسنفطيمه تعيت زاني723
غنيه رحم سرحانفالح رفيع طعمه داخل724
شعيعه غرآان آمرفليح حسن شالآه سيله725
لهيده فتاحفليح دنان عبود شمس726
حميده نايف خانيفليح عبدالمحسن حمزه727
هديه برغود عليفليح وجعان عبداهللا728
رسميه رضافنديه عبد روضان729
ورده عكال خرآانفهد جبار حندول730
وداد حمزه شناوهفهد رضا ياس جسام731
رياسه عبيدفهيمه جواد آاظم732
مطشره رويضيفهيمه عبيد فنون733
مهيله بريفهيمه آمين عبد734



حكمه عبادي عمرانفواز فرحان حاجم بردان735
فوزيه عبد عليفوزي جواد آاظم736
سماح عباس جالبفوزي صالح جابر737
صبريه شمسفوزيه بالزم غدر 738
آاظميه بويدفوزيه محمد مطر جوله739
وفاء آريم عطيهفيصل اسعد آلف740
مجيده عبدالعياس غانم فيصل حسن غانم741
جاسميه محمد عرسفيصل عوض مطرب742
آميله توشان عبدالساده فيصل مايع آرم راهي743
حبيته عبد المحسنفيصل محمد آنبر744
نعيمه هاشم سرخانقاسم ثابت تومان745
هديه حسن جردقاسم جابر زامل حسين746
فوزيه جناسقاسم شامر جبار747
فاطمه سلمان آويزقاسم شعل آويزه يعصي748
زينب علون البيدقاسم عزيز ابويد749
بشرى جابر عقارقاسم عزيز آاطع750
صبيحه مشاري سلمان قاسم آريم شالآه ثقب751
فلحه آريم واليقاسم اليم شجيل752
جميله محمد عبداهللاقحطان احمد عبداهللا شهاب753
آضيمه حمزهقسمه عبد الخضير آشيش754
زهره نهابقنده بليم آوين 755
حظيه آريمقنديله لحشيش مكطاع756
رحيمه حميدقيس طالب حسين منديل757
صبيحه حسوني عبدالكريمآاطع بهلوك موحان758
فخريه عبد سلمانآاطع خالد آشيش759
انتصار صاحبآاظم بحلوك موحان لذيذ760
حياة حمود صافيآاظم بالل صافي761
هاشميه ياسر عبدالساده آاظم جابر عبيد غضب762
هديه رحمآاظم جساب سرخان763
ماجده زويد خلفآاظم حنون خليف عيفاف764
هاشميه شمخيآاظم داود صخي داغر765
رغد جوده محمدآاظم ديالن مطر جوالن766
آافي تبينه حسينآاظم رهل سلطان حسين767
بلده شنجر نقارآاظم طحيوب فهد768
سعديه موسى تومانآاظم عبر جهاد769



خيريه عيدان فريحآاظم عرب آطف770
خيريه عبيد عزوزآاظم فيصل بشير771
وزره حمزهآاظم مريمص عبود772
وفيه جاسبآاظميه عبيد وحيد773
اعتماد حسين خنتونآامل اسماعيل راهي774
مزاك طرفه عزيزآامل جبر مصيفي صبح775
حصيله ناصرآامل عوده راشد776
نعيمه عبد سعدونآامل محيل سلمان777
غنيه علي فهدآامل مطلك سلمان عباس778
رجيبه حبيب خليلآامل موسى طعيمه779
صبيحه جذيه آطلآامل نلصر سلمان780
ماهيه خشان طاللآامل هالمه حسين781
فاطمه حسين عليآتاب برغوث علي782
نشيده عبد خالويآتاب جابر جخم شنان783
قناوه رغيفيآذبه حسين صبيح784
آميله ناصرآريم برغوث مزبان785
اميره رشيد جابرآريم جاسم محمد786
نجيبه سلمان بنزارآريم جهاد عرب787
نويره عزيز ابويدآريم خضير ابويد788
هديه موحانآريم سحيب آاظم789
حياة ناصرآريم صلب طاهر عيسى790
تسواهن سماريآريم عباس جادر سعد791
نعيمه شالل عريبيآريم عيال عريبي792
سليمه دخيل روميآريم غدير رومي793
شونه آاظم اليزآريم آاظم جوده مروح794
صبيحه عرنوس محمد آريم مايش حسان795
جواده عبد آاظمآريم محمد آشيش796
جميله ورد مشحوتآريم مطلك مريهج خطل797
حسنه عجيل تايهآريم هالل صكر عجيل798
زهره هالل منصورآريم ورهاد بديوي محل799
زآيه مرجآساره عبد علي غفله800
تبينه ناجيآصموله حويل رهيف801
مسيره عشمآصيده هلجان رطان سخي802
جيشيه عود حمودآطف مطشر حزام بزع803
رباب  فرهود احمدآلف آريدي حنين804



ندوه رضا فرحانآلف هادي فرحان805
صبريه خطار موسىآمر عبدالظاهر موسى806
رآيته حطموطآميله عذافه سيف807
زوينه اليز سلطانآميله عناد عرب808
هنديه منشودآميه خلف خوان مهاري809
هناء رضا ياسآنعان رومي ياس جسام810
حسنه مهوال جياداليم ثجيل عبد الحسين811
حكمه علي طينهلطيف جاسم مريهج812
ميثاق يونس طهلطيف سلمان ابراهيم حربي813
فوزيه جياد عربلطيف آريم جهاد814
عليه اليذ رهيفلفته صاحي عيلوي غضب815
سليمه آاظم رهيبلفته هالل عريبى816
زآيه آمين عبدلهود حمزه حلو817
نوره بهلول طاهرلهود صلب طاهر818
حمزيه آلفليلى هلوس حمزه819
نوريه  شعالنماجد حمد سطيح820
صبيحه برغش هزالماجد دليمي غالب عباس821
آميله عجه طحيورماجد صكبان طحيور822
خالده صبري فهدماجد نعيس مطلك823
هناء آريم عليماجد هادي علي محمد824
ملكه عبادي عكشمالح نصار سعد825
حنتاوه حمود حريرمالك بجاي رداد حرير826
حياة عبيد ثابهمالك دليمي غالب عباس827
سناء ناصر عبيدمالك عجيل نايف آاطع828
ملكه عواد محمدمالك عليوي شالآه سيله829
فكره طعيمه عليمانع بحلوك موحان لذيذ830
مشريه مرعي بريجمانع سلطان عبد غضب831
منال آريم علوشمانع هادي فرحان832
وربانه لباحمانه آاظم عبود833
فضيله جاسمماهر حسين علي بيات834
نوريه شعالنمثنى ماجد حمد835
نجاة صفاح حندولمجيد جبار حندول836
بصره آيردي حتيتمجيد حسن جابر837
زويده آمر بدرمجيد حسين بندر838
ظلمه حمود يانيمجيد صابر معليو839



لطيفه موسى جابرمجيد مهد شجر شالل840
صفيه مصفاح حندولمحسن جبار حندول841
زهره سماري فالكمحسن جبير ثاني ابو خوذه842
آاضميه حسن عبيدمحسن دشر مريهج خطل843
هليله جاسم ضاحيمحسن سليمان عباس844
عظيمه جواد آاظممحسن سوادي خايف845
جواهر عجه طحيورمحسن عبيد دايخ عوف846
حنان حدادمحسن عجه طحيور847
سهيله عبد عليويمحسن علي بدر848
ظلحه حمودمحسن مجيد جابر849
شكريه خلف هسونمحمد بودي محل حمود850
سلوى حميد عيدانمحمد ترآي سلمان فريح851
سعدية خليف منخيمحمد جساس منخي 852
رحميه حسين جابرمحمد حسن جابر853
حياة عبدالواحدمحمد حسن جابر 854
آظميه عكالمحمد حمزه عبد855
حليمه عكار مطرمحمد حميد محمد سطح856
رنا جاسم ناصرمحمد خضير حمد خنجر857
زينب غدير آمرمحمد خضير آمر عباس858
هناء حمد ياسينمحمد خلف ياسين محيوش859
رسميه غصن علوانمحمد رحيم علوان رداد860
سهاد محمد وناسمحمد رضا فرحان861
آريمه حنظل حسينمحمد زغير حمادي خنفر862
فضيله قاسم ناجيمحمد ساجت ناهي ماضي863
سميره فرحان ابراهيممحمد سلمان ابراهيم حربي864
آظميه فضيحمحمد سوادي خايف خزوير865
رسميه ناصرمحمد شعيوط فرحان866
صفيه مهدي عطيهمحمد صهيود علي آنعان867
سليمه صبيحمحمد عباس جابر868
مزيونه حبيب عبدمحمد عبيد راضي قواف869
وداد علي مطرمحمد عزيز آاطع870
هناء فالح قدريمحمد عيدان تويني فياض871
سعديه عكار مايشمحمد عيوي بتور872
منتهى مرهج رباطمحمد غافل اذعار873
اخالص هاشم سرخان محمد فاضل تومان874



فهيمه جبار عبدمحمد فخري الهيمي راضي875
رخيصه جبير غريبهمحمد فريخ اليج غويلي876
فطيمه حمزه جودهمحمد آشيش صباح877
زهره رزاق زيدانمحمد اليف حمد878
اتمامه دنان عبودمحمد لفته ريس879
حليمه خليل حسينمحمد متعب صالح خضير880
غته عاجل صكبانمحمد مساعد صكبان صخي881
سعديه صالح مهديمحمد منكاش بندر882
رجاء عطيه عبداهللامحمد هالمه حسين883
انعام داود مطرودمحمود لطيف عبد جاسم884
يسرى محمد عبداهللامحمود محارب حمودي885
هيله سعدون سطاممحيل سلمان صخي داغر886
بديهه هندول سلطانمحيو رحم سلطان887
امل بدر جابرمداح راهي حكيم888
فطيم عطيهمديحه آويص عوده ابوش889
اقبال آاظممراد فرهود احمد حسان890
بشه دخيل لفتهمرسال ضيدان دبي اجرود891
سميره محمد بجايمزهر دنان عبود892
دوخه بلحاويمزيونه سلمان صخي893
بتيه حسانمساهيه آحيط عبود894
ميال رحيم غانممسلم حسن غانم895
صبيحه عبيد نزارمسلم درع جابر فارس896
هناء غدير آمرمسلم عجم آمر897
ازاهر علي عباسمسلم عجه طحيور898
قادسيه سالم حامدمشتاق رشيد حمد899
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