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197974/2018بسام سعيد محي الدين252
76/2018نهيرة صالح علي محمد1962لطيف عبيد عيادة رثيع الجليباوي253
76/2018صالحة فيحان محمد احمد1956حميد احمد هاشم إبراهيم العلواني254
76/2018صبرة داود سليمان1969اياد حسن خلف نجم المحالوي255
76/2018حمدية عبد الحميد1976سعد عواد رشيد حميد الخليفاوي256
76/2018كطنة ذنون محمد1962رافع حرب خليفة حمد العبيدي257
76/2018بهية عبيد خضير ضاري1970سالم عجمي طه علي الحلبوسي258
76/2018حليمة رشيد/رابعة محمد نايل العلواني259
76/2018سعاد سالم1990صالح فرحان فتيخان260
76/2018كرجية شاكر1958محمد هجيج طعمة علي العماري261
76/2018فوزية طاهر1981محمد صبار سرحان بشير المحمدي262
76/2018انتصار هادي صالح1976حيدر نوزاد سليمان محمد المحمدي263
76/2018انتصار هادي صالح1972عماد نوزاد سليمان محمد المحمدي264
May-19عمر عبد الحليم مطني265
May-19ناكار اكرم عثمان266
22/2019صهيب محمد عبد هللا محمد العاني267



2019/23بهية صبري عبد اللطيفاحمد عبد الكريم عبد الجليل عبد الرحمن الراوي268
23/2019لطيفة حبيبمشتاق طالب زغير كرحوت الراوي269
28/2019عمر طالب زغير الراوي270
28/2019لطيفة حبيب1988وليد طالب زغير الراوي271
28/2019مهند مشتاق طالب زغير الراوي272
198328/2019عبد الرحمن علي حسين االحمد الراوي273
28/2019محمد عبد القادر مطني عساف الراوي274
28/2019حليمة ادان علي275
30/2019منال محمود محمد السمان1970بسام عبد المحسن حمدون يحيى السمان276

39/2019فتحية عبد هللا1988ابراهيم اسماعيل ابراهيم منديل الجبوري277

39/2019فصلة احمد محمدابراهيم عبد السالم علي عابد المولى278
39/2019صبحة كمراحمد حديد نزال طراح البجاري279
39/2019فاطمة حسين عابداحمد حسين علي عبد القادر المولى280
39/2019لمياء سعود باكر1991احمد شهاب احمد محمد الفرحاد281
39/2019بشرى محمد1989احمد طارق حسين هالل البدراني282
39/2019فصلة احمد محمداحمد عبد السالم علي عابد المولى283
39/2019صبحة فتحي مصطفى1970احمد فتحي محمد احمد البجاري284
39/2019فتحية محمد احمد1994احمد محمد عبد عواد الجبوري285
39/2019عائشة اسماعيل حسين2002احمد محمد مهيدي صالح الحيالي286
39/2019سلمى محمد1991ارشد احمد عبد هللا احمد الحمداني287
39/2019كواكب ابراهيم جاسم1985ازهر هزاع اسماعيل جاسم المولى288
39/2019فاطمة علي عابدمهند فاضل حسين عابد عبد القادر المولى289
39/2019فائزة محمد موسىايمن حسين علي حمود الجبوري290
39/2019صالحة نجرس هزاع1991بشار فتحي احمد جربوع طه الحديدي291
39/2019حسينة محمود صالحتحسين فرحان احمد صالح المتيوتي292
39/2019سليمة ياسين نجم1989حاتم زيدان طه نجم صالح العبيدي293
39/2019فصلة احمد محمدحامد عبد السالم علي عابد المولى294
39/2019فنسة صالححسين علي حسن علي العبيدي295
39/2019فاطمة حسين عابد/ الزوجةحسين علي عابد عبد القادر المولى296
39/2019فاطمة علي عابدحسين فاضل حسين عابد عبد القادر المولى297



39/2019سورية رافع ناصر1977خالد جمعة جاسم الجحيشي298
39/2019عائشة احمد ياسين1992خضير عبد هللا عبد محمد الجبوري299
39/2019وهيبة محمد خضر1977رائد طه يونس غزال العبيدي300
39/2019ضحية عكلة فالحسالم حنفيش غضبان سلمان الجبوري301
39/2019وهيبة عليصفوان مظفر حسن شبيب العبيدي302
39/2019سامية خضرعامر عبد هللا سليم حسو المولى303
39/2019عقيلة يونس1983عباس فاضل اسماعيل ابراهيم القاسملي304
39/2019فاطمة علي عابدعباس فاضل حسين عابد عبد القادر المولى305
39/2019حليمة علي وكاع1983عبد الحق احمد محمد عبد هللا البدراني306
39/2019بتول محمد هاشم1982عبد القادر يونس حامد الحيالي307
39/2019نجمة عبد هللا قادر1975عبد الملك علي درويش محمد ابراهيم الجحيشي308
39/2019هناء محمد ابراهيم1995احمد ابراهيم حميد يحيى المكنى ابو آبي309
39/2019خديجة محمد خضر1987عالء سعد هللا جدوع خضر الحديدي310
39/2019حنان محمد علي عابدعلي تحسين فتحي علي حميش العنزي311
39/2019مها علي سلمان1996علي عادل محمود يونس الياس الحمداني312
39/2019رفعة حبو1992علي عبد العزيز احمد حسين المتيوتي313
39/2019زهرة علي عطية1987علي محمود محمد سلطان الجبوري314
39/2019عزيزة محمد سعيدعمار ذنون يونس امين المولى315
39/2019مريم جاسمعمر احمد جاسم محمد النعيمي316

39/2019غزالة احمد جدوع1991(ابو عبد هللا)      اثير عبد هللا خضير مرعي الحديدي المكنى         317

39/2019سعدية حسن محمد1997عمر محمد عايد محمد صالح العكيدي318
39/2019لقاء زاير محمد ساير1998اثير اديب محمد حسن الجبوري المكنى ابو لقاء319
39/2019حنان محمد علي عابدفتحي تحسين فتحي علي حميش العنزي320
39/2019نوال ابراهيم عبيدفراس جاسم خلف جمعة المتيوتي321
39/2019ريمة جاسم1981فراس حامد صالح خطاب العجيلي322
39/2019وطفة خلف حنادفالح عبد هللا جميل الجبوري323
39/2019سالمة محمد قاسم1992قصي جمعة صالح زعيتر المعماري324
39/2019فائزة احمد ذنون1989قصي صبري فاضل نوري فاضل العبيدي325
39/2019حنان محمد علي عابدلقمان تحسين فتحي علي حيمش العنزي326



39/2019مها علي سليمان1994ماهر عادل محمود الياس يونس الحمداني327
39/2019سالمة جرجيس ابراهيم1980محمد حامد محمود جاسم الحياني328
39/2019فاطمة حسين عابدمحمد حسين علي عابد القادر المولى329
39/2019خديجة محمد خضر1987محمد سعد هللا جدوع خضر الحديدي330
39/2019مها علي سليمان1996محمد عادل محمود يونس الياس الحمداني331
39/2019سباهية حسنمحمد عبد هللا احمد علي العكيدي332
39/2019فطيم محمد احمد1997محمد علي محمود جاسم اسود الجبوري333
39/2019عامرية يحيى عليمحمد محمود عزيز الجريسي334
39/2019مريم طه1959محمد يوسف محمود علي العكيدي335
39/2019فطيم سليمان محمد1972محمود ابراهيم رمضان منسي السبعاوي336
39/2019جميلة علي طاهرمحمود عثمان طه خضير الجبوري337
39/2019شهباء سالم حمدون1996محمود طلب عبو يونس الخزرجي338
39/2019ماري صائبمصطفى حارس عبد هللا فتحي يوسف الراشدي339
39/2019مريم علي عبيدمصطفى عبد هللا علي صالح المعماري340
39/2019خزنة احمد جاسم1981مناضل عبد هللا حسين حمدان الجبوري341
39/2019شاهه خضير اسماعيل1994منصور احمد حمود عاشق الجبوري342
39/2019صباح محمد منصورمهدي صالح احمد صالح الحيالي343
39/2019عزيزة محمد سعيدانمار ذنون يونس امين المولى344
39/2019رقية حسن علي1985(ابو معاوية)احمد جاسم محمد حمود السبعاوي المكنى345
39/2019خالصة جمهور عبد1983(ابو علياء)احمد جاسم عبد حميد المسعودي المكنى 346
39/2019فريدة حضر حمو1994يوسف ادريس احمد يوسف عبد هللا347
39/2019نوفة علي مضحي1984(ابو جهاد)بشار احمد سالم المتيوتي المكنى 348
39/2019عائشة احمد علي1975(ابو حمودي)بشار عطية احمد هزاع المكنى 349

39/2019سهيلة فتحي عبد هللا1985(ابو حمودي)      جاسم محمد محمود خلف الحديدي المكنى           350

39/2019خديجة جميل موسى1972(عبيد)عبد محمد حسن الحسن المكنى 351

39/2019فاطمة خالد سالم1982(ابو عدنان)    عبد الكريم جاسم خالد كواس الشعباني المكنى         352

39/2019خيرية جميل موسى1989عبد الهادي عباس عطوان بكر المكنى ابو براء353
39/2019منتهى بلو صالح1979علي فارس نايف مهدي المشهداني المكنى ابو حسين354



39/2019نايلة زيدان خلف1991مثنى محمد علي حسين المكنى ابو شعيب355
39/2019لمياء سعود بكر1996محمد شهاب احمد محمد الفرحات المكنى ابو معاوية356
39/2019صبحة عبد هللا حمود1982محمد عائد حسن ارمان المكنى ابو حذيفة357
39/2019ونسة حميد عبد الغفور1980محمود قصيد هاني حامد المكنى ابو رغد358
39/2019عيدة صالح1997ابراهيم سالم محمد خضير المكنى ابو احمد359
39/2019حسنة حسون احمد2000ابراهيم شاللش حسين دهش المكنى ابو الزبير360
39/2019حسينة صالح خلف1995ابراهيم عبد الكريم خضر عطية المكنى ابو مصعب361
39/2019سناء ياسين1995(ابو هاجر)ابراهيم محمد عبد المحي سلمان المكنى 362
39/2019وداد سليمان احمد1987(ابو حفص)ابراهيم محمد خضر كردي المكنى 363
39/2019نهلة مصطفى حسن1997ابراهيم محي الدين صومع المكنى او وسام364
39/2019شمسة صالح محمد1998اثير محمد حسن علي علي المكنى ابو هريرة365
39/2019خلفة تركي1980(ابو ابراهيم)احمد ابراهيم زيدان خلف المكنى 366
39/2019صبحة جاسم1996(ابو امير)احمد ادريس عبد ذنون المكنى 367
39/2019داليا نثراد1991(ابو ابراهيم)احمد ازاد امين حاجي المكنى 368
39/2019ايمان عبد القهار1988(ابو بكر)احمد ايسر صادق يونس المكنى 369
39/2019مريم احمد سلطان1992(ابو حديد)احمد جاسم حسين سلطان المكنى 370
39/2019سميرة عطوان بكر1998(احمد)احمد جمهور جعفر مصطفى المكنى 371
39/2019رواء ابراهيم علي شمس الدين1995(ابو سفيان الحربي)احمد حسام الدين وحيد المكنى 372
39/2019خديجة عبد هللا1998(ابو عمر)احمد حمد احمد محمد المكنى 373
39/2019جمهورية علي احمد1997(ابو ريتاج)احمد خالد ابراهيم اسماعيل المكنى 374
39/2019هيفاء محسن1987احمد خالد عبد هللا الكوياني375
39/2019ونسة حسين خلف1990(ابو فهد)احمد خضر محمد احمد المكنى 376
44/2019ناجدة محمد يحيى1962(ابو حسين)علي يونس ياسين احمد 377
44/2019اضويه عبد هللا حمادة1973(ابو ليلى)عماد احمد سليمان ساير 378
44/2019صبحة حمدي1995(عماد)عماد حسين علي حسن 379
44/2019خميسة محمود حسن1995(ابو حسن)عماد صباح خليل امين الطائي 380
44/2019سكيمه محمد1980(ابو انس)عماد نوري فرحان صالح صالح 381
44/2019شاهة محمد حسين1987(ابو ياسر )عماد داود محمد 382
44/2019خنسة خضر محمد1977(المكنى ابو ايمن )احمد خلف سليمان محمد 383
44/2019سورية رمضان1998احمد خليل ابراهيم زيدان384



44/2019سمية محمد احمد1994(المكنى ابو علي)احمد شهاب احمد فتاح 385
44/2019خالدة عبد محمد1996(المكنى ابو عرب)احمد صبار هاشم علي 386
44/2019وهيبة محمد علي1980(المكنى ابو فاطمة)احمد صباح محمود محمد 387
44/2019نجاح محمود علي1993(المكنى ابو عمر)احمد صبحي علي مخلف 388
44/2019بشرى جاسم1997(المكنى ابو عبد)احمد صبحي محمد سليم 389
44/2019عطية مبارك1996(المكنى ابو طلحة)احمد صدام يونس محمد 390
44/2019نوال حسن1993(المكنى ابو يزن)احمد صعب عزو حسن 391
44/2019خلود عبد هللا1989(المكنى ابوبالل)احمد عارف عبد الوهاب خلف392
44/2019نورية وميض1990احمد عائد مناجر حمد393
44/2019عواطف غزال خضير1988(المكنى احوازي)احمد عبد الكريم خضر زياد 394
44/2019نهار محمود1996(المكنى ابو هاجر)احمد عبد هللا فتحي حسين 395
44/2019رفيعة علي محمود1992(المكنى ابو رزان)احمد عبيد مزبان خلف 396
44/2019نوار سعيد حسن1992(المكنى ابو انس)احمد عدنان جاسم حسن 397
44/2019مريم محمد يونس1980(المكنى ابو حمودي)احمد عزيز احمد عزيز 398
44/2019رقية هاشم1980(المكنى ابو شهاب)احمد عزيز جدوع جاسم 399
44/2019نشمية امين1996(المكنى مصعب)احمد عمر احمد حسين 400
44/2019اسماء مصطفى1999(المكنى حمودي)احمد عمر احمد صفو 401
44/2019حمدة محمد جاسم1995(المكنى ابو زينب)احمد فتحي احمد فنش 402
44/2019منتهى فاضل1992(المكنى ابو عثمان)ابراهيم حامد جميل نجم403
44/2019ساجدة نوري سليمان1992(المكنى ابو اسماعيل)ابراهيم خزعل محمد سعدون 404
44/2019صالحة محمود عايد1986(المكنى ابو جهاد)ابراهيم صالح فتحي محمد405
44/2019خديجة حسين ظاهر1990(المكنى نوري)ابراهيم غانم محمد صالح  406
44/2019صبحة قصي مشعان1987(المكنى ابو ريان)ابراهيم فتحي ضاحي شعيو 407
44/2019امينة يحيى احمد1989(المكنى ابو نعيم)ابراهيم قاسم محمد علي408
44/2019سراب عاشور مسطاف1999(المكنى ابوشهاب)ابراهيم محمود شاكر حمودي409
44/2019زوينة محمد حسين1988(المكنى ابو فتحي)احمد ابراهيم ضاحي شعبو الحديدي410
44/2019فاطمة ياسين علي1987(المكنى ابو رغد)احمد جلود عبد هللا حميد 411
44/2019ايمان احمد جاسم1997(المكنى ابو خالد)ابراهيم غانم ابراهيم 412
44/2019حربية علي محمد1997(المكنى ابو جهاد)اراهيم محمد عبد هللا 413
44/2019رفعة علي عبو1991(المكنى خلدون)احمد حسن عبد 414



44/2019فاطمة صالح1998(المكنى ابو ذر)احمد خالد خضير 415
44/2019كلثوم حميد طه1995(المكنى ابو نور)احمد خالد محمود416
44/2019ردة ضوحي عيسى1992(المكنى ابو اسحاق)احمد خلف حمود عضوي 417
44/2019كرحة محمد عذاب1995(المكنى ابو اسامة )احمد خليل ابراهيم سعيد 418
44/2019ناهدة فاضل محمد1999(المكنى ابو عمر)احمد رياض عبد الرحمن محمد419
44/2019منتهى الياس خضر1983(المكنى عزيز)احمد سالم محمود محسن الطائي 420
44/2019غادة يونس احمد2003(المكنى ابو حفص)احمد سعد علي عبد الرحمن 421
44/2019كرحة عباس1983(ابو ياسين)احمد صالح محمد احمد 422
44/2019شكحة محمد1976(المكنى ابو فالح)احمد صالح يونس عباس 423
44/2019حليمة حسن1985(المكنى ابو زيد)احمد صباح ازعيان تركي 424
44/2019ابتسام حسين اسماعيل1990(المكنى سيف)احمد طه ادريس احمد طه 425
44/2019عامرة معاوية عبد هللا1992(المكنى ابو زكريا)احمد عبد هللا سليم 426
44/2019سليمة حسين1982(المكنى ابو احمد)احمد عزت محمود حمو 427
44/2019صيدة حمد عبد1989(المكنى ابو سيف)احمد غازي عبد ذنون 428
44/2019هاشمية ابراهيم1978(المكنى ابو زكريا)احمد فرمان محمود محمد 429
44/2019سميرة عطا رشيد1999(المكنى ابو زكريا)احمد قيصر رمضان نصرت الطائي 430
44/2019فتحية ياسين محمد1990(المكنى ابو االء)احمد محمد خلف محمد 431
44/2019ساهرة مهيدي صالح1975(المكنى ابو سارة)احمد محمد شيت خضر محمد 432
44/2019عشمة احمد خلف1994(المكنى ابو فاروق)احمد محمد احمد 433
44/2019هناء احمد نايف1981(المكنى ابو علي)احمد محمود جرجيس 434
44/2019نجالء عبد الستار1994(المكنى ابو قسورة)احمد محمود حميد سعود 435
44/2019سراب عاشور1998(المكنى ابو علي)احمد محمود شاكر حمودي 436
44/2019حليمة سلطان سليم1966(المكنى ابو عدنان)احمد محمود محمد سلمو 437
44/2019نفلة صالح1960(المكنى ابو مصعب )احمد مرعي حسن عزو 438
44/2019شيماء كامل1983(المكنى المثنى)احمد نورس ابراهيم عبد هللا 439
44/2019هناء شهاب احمد2000(المكنى ابو انس)احمد ياسر ابراهيم 440
44/2019يازي عطا هللا فرج1992(المكنى ابو عبد هللا )احمد يونس جاسم 441
44/2019افراح نوري1992(المكنى ابو زيد)اسامة حارث كريم 442
44/2019خولة طه1984(المكنى عدي)اسماعيل عبد الكريم اسماعيل 443
44/2019جنان حسن علي1986(المكنى ايوب)اكرم احمد حسين عبد هللا 444



44/2019اميرة جواد كاظم1991(المكنى ابو كرار)امير محمد محاسن منديل 445
44/2019شيالن ياسين2001(المكنى ابو عمر)انس ابراهيم مولود رشيد 446
44/2019عبير عبد الهادي عمير1998(المكنى رضوان)انمار محمد مرعي 447
44/2019عامرية عبد خلف1996(المكنى ابو حارث)انور حسن عواد حميد 448
44/2019حليمة حسن1984(المكنى ابو خطاب )انور صباح ازعيان تركي 449
44/2019نجالء منيب عبد الحميد1990(المكنى ابو شداد)اوس سعد محمد سالم 450
44/2019سعدية جاسم حسو1990(المكنى ابو انس )اياد احمد محمد صعب 451
44/2019عشمة محمد الياس1996(المكنى ابو زكريا)اياد فتحي عكلة محمد الطائي 452
44/2019علية سعيد1996(المكنى ابو خديجة)ايالف خليل ابراهيم عبد السالم453
44/2019شفاء احمد دحام1988(المكنى ابو طلحة)ايمن اياد حامد شهاب 454
44/2019علية كر محمود1977(المكنى ابو رقية)ايمن علي ذنون 455
44/2019فاطمة ياسين ابراهيم1991(المكنى ابو هاشم)باسم عبد هللا حسين علي 456
44/2019مريم خلف رشيد1997(المكنى ابو عبد هللا)براء قاسم جاسم 457
44/2019اخالص محمود1990(المكنى ابو نزار)بشار نزار طه حسن 458
44/2019عشمة علي ناهض1981(المكنى ابو فاطمة)بشير سعدي حمد محمد 459
44/2019زكية عبد هللا1992(المكنى ابو عمر)ثامر اكرم عيسى شكر 460
44/2019جبورية احمد سلطان1981(المكنى ابو ياسين)ثائر ادريس جلعر جاسم 461
44/2019ذكرى حسين1989(المكنى ابو خطاب )ثائر صباح حسين محمد 462
44/2019يازي طه بالل1994(المكنى ابو عائشة)جاجان عبد هللا صالح يونس 463
44/2019رفقة احمد كريم1999(المكنى ابو هاجر)جاسم فتحي محمود مطر 464
44/2019مريم ابراهيم1993(المكنى ابو مسلم)جاسم محمد احمد صالح 465
44/2019شكيبة علي حسن1980(المكنى ابو يوسف)جاسم محمد خضر 466
44/2019حليمة محمد خلف1982(المكنى ابو زينب)جاسم محمد عزيز طه467
44/2019حمدية عبد هللا احمد1996(المكنى ابو احمد)جاسم محيسن فضل عاشور الحديدي 468
44/2019شوفة حميد علي1996(المكنى ابو عبيدة)جراح زيد خلف علي 469
44/2019فخرية عباس1996(المكنى ابو سليمان)جسومي حمد سليمان محمد 470
44/2019واجدة يونس احمد1974(المكنى ابو فتحي)جالل فتحي تونس مرعي 471
44/2019زهرة سهيل1997(المكنى جليبيب)جمال عماش حسين فهر 472
44/2019علية عبد هللا1978(المكنى ابو طيبة)جمعة محمود جمعة عبد هللا 473
44/2019وهيبة محمود1994(المكنى ابو جياد)جياد طالل خضير 474



44/2019صباح رشاد1979(المكنى ابو عبد الخطيب)حاتم فيصل عزيز سلطان 475
44/2019ايمان محمد عزيز1997(المكنى ابو مثنى)حارث هيثم محمود سليمان 476
44/2019غزالة علي(المكنى ابو ابو طيبة)حازم يونس صالح جربوع477
44/2019نهلة خلف1992(المكنى ابو قتادة)حامد احمد ناصر الناصر 478
44/2019منيفة محمد1999(المكنى ابو عائشة)حامد عويد عبيد مديفع 479
44/2019نائلة ابراهيم عبد هللا1991(المكنى ابو بكر)حسن احمد فتحي عبد اللهة 480
44/2019انتصار خصير احمد1999(المكنى ابو انس)حسن حازم صالح 481
44/2019انتصار عبد العزيز1990(المكنى ابو رسول)حسن حامد صالح مصطفى482
44/2019حمدة محمود1973(المكنى ابو عبد هللا)حسن كاظم امريح ازغات 483
44/2019صبحي علي1987(المكنى ابو عبد هللا )حسن محمد عبد الرحمن اسعد 484
44/2019قاهرة حسين درباس1973(المكنى ابو قصي )حسين احمد مطلك رجب 485
44/2019صارة مصطفى1957(المكنى ابو عالء)حسين حسن عزو486
44/2019ندى محمد عيدان1987(المكنى ابومحمد)حسين خالد عبد الجليل مجيد487
44/2019شمسى حسين1976(المكنى ابو علي)حسين علي مصطفى جمعة 488
44/2019امينة حمو1980(المكنى ابو اسامة )حسين محمد الياس عبد القادر 489
44/2019مهدية حسين عالوي2001(المكنى ابو عبد هللا)حمزة خليل احمد سلطان الطائي 490
44/2019خالدة داود1980(المكنى ابو عمر)حيدر فارس اسماعيل ياسين 491
44/2019غنية فتحي مرعي1985(المكنى ابو هاجر)خالد جاسم محمود 492
44/2019محروسى بشير1957(المكنى الدكتور)خالد حسن طه حسن 493
44/2019امينة ابراهيم1997(المكنى ابو عبد الرحمن)خالد فارس خليل احمد 494
44/2019مصرية1978(المكنى ابو حمزة)خالد فاضل جرجيس داود 495
44/2019عشمة حامد علي1993(المكنى ابو هاجر)خالد محمود احمد عيسى 496
44/2019شكرية محمد صالح1994(المكنى ابو مالك)خالد محمود عبد عثمان 497
44/2019ملكة محم فاضل1996(المكنى ابو امير)خضر احمد خلف محمد 498
44/2019نجات يوسف جاسم2000(المكنى ابو ايوب)خضير عبد الكريم خضير حسين 499
44/2019بدرية سعيج سحل1976(المكنى ابو احمد)خليل ابراهيم علي بكر 500
44/2019شذة عبد الغني1995(المكنى ابو ابراهيم)خليل حسين حيدر خليل501
44/2019حمدة صالح1976(المكنى عبيدة )خليل محمود نجم عبد هللا 502
44/2019مريم عبد عبيد1992(المكنى ابو عمر)خميس سطح محمود الياس الجبوري 503
44/2019سهلة غزال محمد1989(المكنى ابو عبد الملك)خيري طه محمد عيسى 504



44/2019ايمان عبد عطية2000(المكنى ابو مؤمن)داوود احمد سليمان احمد 505
44/2019زهرة محمد عبوش1986(المكنى ابوحارث)دحام شاكر محمود عبوش 506
44/2019فتحية خضير1995(المكنى ابو يونس)ذنون غانم يونس صالح 507
44/2019فاطمة برجس خضر1977(المكنى ابو محمد)ذنون يونس سلطان حسون 508
44/2019صبحة عبوش1987(المكنى ابو ابراهيم)راكان ابراهيم ارماح ازعات 509
44/2019يسرة شكر محمود1988(المكنى ابو ريماس)رضوان احمد عبد الرحمن 510
44/2019ساهرة يونس1981(المكنى ابو شعالن)رعد احمد معيوف عبد هللا 511
44/2019شاهة بخية احمد1989(المكنى ابو مؤمن)رعد حسين حواس احمد 512
44/2019فاطمة عبيد1983(المكنى ابو احمد)رعد عباس خليل 513
44/2019خديجة عبد هللا علي1976(المكنى بالل)رعد علي حسن 514
44/2019كفاح محمد خلف2000(المكنى ابو عمر)ريان خضر علي خلف 515
44/2019زاهدة حمدون عبد امين1996(المكنى ابوعبد الرحمن)زكريا رعد يحيى قاسم 516
44/2019كرومة صالح حسن1994(المكنى ابو حذيفة)زيادة حمود بالل حمو 517
44/2019ماجدة خضير1989(المكنى ابو هالل)زيد فارس حمادي 518
44/2019اناهيد تحسين سليمان1986(المكنى ابو عائشة)زيد محمد حسن طه 519
44/2019حسنة نزال عباس1992(المكنى ابو رحمة)زيدان خلف حسين علي 520
44/2019سعدية الياس عبد القادر1992(المكنى همام)ساجد محمود احمد عبد القادر521
44/2019فضة حلوي عباس1991(المكنى خطاب)سالم وهب حمدو عزو 522
44/2019غزالة علي(المكنى ابو محمود)سالم يونس صالح جربوع523
44/2019زكية عبد القادر1993(المكنى ابو ليث)سامر اكرم عيسى شكر524
44/2019فتحية احمد خضير1988(المكنى ابو ايهم)سامر محمود مطر 525
44/2019ايناس ناجي عايش1995(المكنى ابو مهاجر)ساير مازن حكمت فائق 526
44/2019ذباحة محمود حسن1992(ابو عمر)سبهان خضير عطية عبد الجليل527
44/2019نجمة عيسى1978(المكنى ابو خلف)سبهان خلف احمد عزو احمد 528
44/2019ثرية عوض خلف1972(المكنى ابو الرحمن)سعد احمد حماد موسى 529
44/2019منتهية شفيق1996(المكنى ابو اياد)سعد اياد خضر الياس 530
44/2019صالحة عويد دلهم1987(المكنى ابو احمد)سعد عبد هللا جاسم 531
44/2019صبرية اسماعيل1987(المكنى ابو معاذ)سعد عبد هللا موسى سليمان532
44/2019سميرة احمد1986(المكنى ابو الزم)سعد الزم سعد هللا 533
44/2019مطره ثمري خزيم1981(المكنى ابو سعود)سعد محمد عكيل 534



44/2019ميسون يحيى محمد1994(المكنى ابو سعود)سعد محمود حمد علو الحمداني 535
44/2019حشمة عبد هللا عواد1997(المكنى ابو جندول)سعد هاشم صالح محمد 536
44/2019نزهة عزيز علي1967(المكنى ابو عبد هللا)سعد هللا عواد جراد كرم 537
44/2019نادرة يونس الياس1984(المكنى ابو جراح)سفيان عبد الصمد فوزي كامل 538
44/2019وهيبة علي1981(المكنى ابو صالح)سيف الدين صالح زكي كامل 539
44/2019زهرة حمودي1995(المكنى ابو نور)سيف جمعة عبد هللا 540
44/2019ايمان محمد علي1994(المكنى ابو حسن)سيف حسين صالح احمد 541
44/2019غادة سالم1990(المكنى ابو حمزة)سيف عبد الكريم محمد 542
44/2019مريم جاسم عبد1994(المكنى ابو هاجر)شاكر الياس خضير عبد 543
44/2019عيدة صالح يونس1986(المكنى ابو خالد)شاكر محمود فتحي 544
44/2019غازية احمد1992(المكنى ابو انس)شاهين محمود نجم عبد هللا 545
44/2019نشمية محمد عمير1999(المكنى ابو عمر)شبيب ناظم يونس صالح 546
44/2019امنة فتحي1988(المكنى ابو مريم)شعالن علي جدوع سلطان 547
44/2019تاضي حسن محمود1999(المكنى ابو قحافة)شعالن محمود حسن خلف 548
44/2019فطومة عبد هللا جميل1997(المكنى ابو طلحة)شعالن مدلول صلبي مطر 549
44/2019غنية احمد وردي1991(المكنى ابوعمر)شمس الدين شاكر محمود احمد550
44/2019امل محمد صالح1998(المكنى ابو خطاب)صالح احمد صالح مخلف551
44/2019زهية1980(المكنى ابوحميد)صالح عليوي حسين صليبي 552
44/2019سناء فتحي1991(المكنى ابو فتحي)صالح فتحي ابراهيم 553
44/2019خديجة مطر علي1994(ابو زمن)صايل محمود مخلف سمل الحسوني554
44/2019زهية محجوب هالل1997(المكنى ابوصالح)صباح عبد هللا شعبان شعبان 555
44/2019سعاد حمادي خضر1990(ابو عبد هللا)صبحي محمد محمود خضر صالح556
44/2019حمدية سلمان خضر1978(المكنى ابو يوسف)صدام حسين علي عبد هللا 557
44/2019فاطمة محمود محمد1990(المكنى ابو عمر)صكر حسن خضر 558
44/2019ثامرة يونس الياس1990(المكنى ابو معاذ)صهيب مناف عبد جاسم 559
44/2019خديجة حسن طه1977(المكنى ابو عبد)صهيب ناهي حمدي محمد560
44/2019فرحة جاسم1998(المكنى ابو مصعب)ضياء عيسى خلف عبد 561
44/2019خميسة خلف1993(المكنى ابو تبارك)ضياء محمد حمد نزال 562
44/2019سعدة عويد حسن1982(المكنى ابو نجرس)طالل نجرس احمد حسين 563
44/2019خديجة احمد1954(ابو ايمن)طالل يونس زينو حسن البياتي 564



44/2019حسينة حميد الصوفي1984(المكنى ابو نوفل)طه احمد حسن كريم 565
44/2019وضحة خلف مسلم1995(المكنى ابو ياسين)طه خالد علي عبو 566
44/2019ترفة احمد1992(ابومحمود)عادل اسماعيل محمود الطائي 567
44/2019خديجة محمد خضر1990(المكنى ابو مريم)عادل سعد هللا جدوع خضر 568
44/2019نجاح سلطان داود1997(المكنى ابو قسورة )عاصم حسيب غزال 569
44/2019فطيم عبد هللا عواد1975(المكنى ابو جراح)عامر عبد هللا حسن عبد هللا 570
44/2019نوفة محمد برو1991(المكنى ابو حسين)عامر عيسى رومي 571
44/2019فرحة ابراهيم داغر1986(المكنى ابو طلحة )عبد عبوش عبد هللا 572
44/2019باسمة حسن علي1998(المكنى ابو عبد هللا)عبد الباقي محمد حامد 573
44/2019جنان عبد الرزاق2002(المكنى ابو معاوية)عبد الحق ياسين شاكر محمد الدراجي574
44/2019رواء هاشم1997(ابو عمر )عبد الرحمن يحيى ابراهيم محمد 575
44/2019خالدة سالم محمد1986(المكنى ابو صالح )عبد السالم صالح حسن 576
44/2019خولة ابراهيم1989(ابو ابرهيم )عبد القادر ابراهيم عبد معيوف 577
44/2019فتحية محمود حسن1993(ابو صفية)عبد هللا احمد خلف شكارة الحمداني 578
44/2019الماز خلف محمد1995(المكنى ابو خطاب)عبد هللا خزعل محمد يونس 579
44/2019شكحة محمد1973(المكنى ابو جلجان)عبد هللا صالح يونس عباس 580
44/2019ليلى ابراهيم محمود1998(المكنى ابو اسراء)عبد هللا محمد نجم عبد 581
44/2019كتبة اسماعيل اشالل1962(المكنى ابوعمر)عبد المنعم محمود منصور582
44/2019خديجة احمد عبدو1991(المكنى ابو )عدنان اعبيد علي الجحيشي 583
44/2019بدرية سعيد1989(ابو حمودي  )عزت ابراهيم علي بكر 584
44/2019خديجة حسين ظاهر1994(المكنى ابو صفية)عزيز غانم محمد عزيز 585
44/2019نزهة محمد شيب1981(المكنى ابو حسن)عالء الدين حسين حسن عزو586
44/2019امينة محمود1992(المكنى ابو نصر)عبد القادر رجب احمد رجب 587
44/2019حبسة جاسم حمادي1989(المكنى ابو تراب)عبد هللا حميد حمود علو588
44/2019محروسة يونس طه1998(المكنى ابو زبير)عبد هللا علي زيدان 589
44/2019جلوس محمد1969(ابو محمد)عبد المنعم محمد مولود شهاب 590
44/2019يازي حساني عبد هللا1997(المكنى ابو عبد هللا)عدوان علي سليم 591
44/2019فوزية احمد1955(المكنى ابو ابو زهراء)عزت محمود حمو592
44/2019سعدة وكاع خلف1977(المكنى ابو يونس)عالء ظاهر حسن سليمان 593
44/2019سميرة محمد1994(المكنى ابو عالء)عالء محمد يونس الياس594



44/2019نوحه علي حميد ضيوف1997(ماهر)علي حسين علي محمد الجبوري595
44/2019فوزية حالح1999(المكنى ابو هاجر)علي فوزي احمد حسن 596
44/2019دوخة مرعي حسن1995(المكنى ابو دجانة)عبد هللا ابراهيم نهاية عزبة 597
44/2019ضحى سيف الدين1997(اعثمان)عثمان غانم جلود عبد هللا 598
198444/2019(ابو ليث  )علي احمد شحاذة ناصر 599
44/2019فتحية سلمان1989(ابو زكريا)علي محمد عمر عطية الجبوري 600
44/2019سكينة حسين1980(عماد)عماد عزت محمود حمو 601
44/2019نازك غازي فاضل1998(المكنى ابو فاروق)عمر احمد يونس خلف 602
44/2019ناهدة تحسين سليمان(ابو جيهان )عمر محمد حسن طه الطائي 603
44/2019خولة محمد صديق1992(ابو مثنى)غزوان نوري جهاد 604
44/2019هيفاء محمد حسان1990(ابو هديل)فؤاد سالم حسن سلطان 605
44/2019نوال محمد علي1977(ابو دجانة)قصي مضفر خليل ابراهيم 606
44/2019صباحة دهش ابراهيم1986(ابو سلوان)عبد هللا احمد محمد 607
44/2019اخالص محمودي علي1993(ابو عبد الرحمن)عبد هللا شاكر عبد هللا علي 608
44/2019هناء جاسم شيت1984(بكر)عبد هللا صالح احمد عبد الرزاق 609
44/2019عواشه غربي بكر1977(ابو عالء)عبد هللا محمد رمضان 610
44/2019حمدة صالح1999(ابو عبيدة)عبد هللا محمود نجم عبد هللا 611
44/2019غنية حسين1972(ابو عبد هللا)عبد الناصر ضياء الدين عبد هللا عزيز 612
44/2019هاشمية ابراهيم محمد1974(ابو ابو عبودة)عدي فرمان محمود محمد 613
44/2019مزرية زيول1990(ابو عزت)عزت عبد الخالق ابراهيم 614
44/2019سهام خلف صالح1998(ابو جعفر)عطية محمود عطية 615
44/2019امونه يونس1984(ابو حسين)عالء احمد عبد هللا 616
44/2019مناهل زكي عبد1988(ابو نور)عالء عبد الكريم حمزة 617
44/2019امنة ابراهيم1994(ابو عبيدة )عالء محمد زيدان خلف618
44/2019مرضية محمد علي1983(ابو رقية )علي اسماعيل خليل ابراهيم 619
44/2019احالم كريبان حسن1971(ابو مهند)علي حسين محمد سلمان 620
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