
 المحافظة اسم االم االسم الكامل ت
 واسط بدور صالح محمد الجصاني  فرزدق وهاب عبد المجيد مهدي الجصاني ۱
 القادسية غزاله مروح شاهر حاكم صخير عصفور خردال خزعلي ۲
 القادسية نجية عبد العباس عبود احمد محسن منصور حمزة الجعباوي ۳
 ذي قار فاطمة منعثر محيسن محمود عبد االمير سركال جار هللا الركابي ٤
 ذي قار جويده عبد الكاظم وسام عباس جاسم حميدي الغريافي ٥
 بابل جميله محسن باسم سلمان صالح لفته الحنيان ٦
 النجف بسومه طالب يوسف  عامر كامل مفتن عناد البشاره  ۷
 ذي قار جبريه ضيول علي عبد السالم غازي كباشي دخيل الموزان ۸
 ذي قار هاشميه محمد محمود صابر حسن محمد الشمري ۹

 ذي قار حربيه بعيو حويل  احمد نجم عبد حسون الشمري ۱۰
 ذي قار قسيمه لطيف علي  زينب جواد كاظم حسين المظلوم ۱۱
 النجف مليحه تومان خالده حمزة زغير عسكر ۱۲
 النجف جنان جواد كاظم محمد سعيد محمد صالح كريم  ۱۳
 البصرة ماجده انتيش جواد مريم عباس عبد محمد حسن  ۱٤
 النجف رضيه مراح  صباح زهير عبد العباس جريان الغزالي ۱٥
 النجف هاشميه سلمان مشكور جاسم حمادي حمزة ۱٦
 النجف كميله جوده عوده علي حسن صالح فليح الزاملي ۱۷
 ذي قار بتيه حسين سويف جاسم صبيح سعيد هدهود ۱۸
 ذي قار جنوه طاهر سعدون  عدنان شريف برغوث حسن الموسوي ۱۹
 ذي قار زهره سعيد هدود علي دريب سويف مجدي ۲۰
 النجف حنه عرمش جراح الخفاجي علي عيدان حسن جراح الخفاجي  ۲۱
 ذي قار فوزية عطشان عريبي حيدر قاسم عبد الساده الطوفان ۲۲
 بابل فاطمة منعثر  حسام عبد االمير سركال جارهللا  ۲۳
 النجف طليعه عبد االمير مهدي صاحب محمد علي الرماحي  ۲٤
 بابل قبيله محمد الحلو ستار جاسم يوسف جياد المنصوري ۲٥
 كربالء ليلى محمد علي توكلي سالم عبد الكريم ميرزة محسن احمد  ۲٦
 النجف تغريد مهدي مصطفى محسن جواد كاظم المعمار ۲۷
 ذي قار ازهار شعالن سدخان  مروه معاد اسماعيل ياسر آل جوالن  ۲۸
 ذي قار كاظمبه خلف حمودي حسين كاطع مران ۲۹
 السماوه لطيفه كويلي عيلي سعدونه غميس كطافه عبد علي ۳۰
 كربالء كظيمه منشود محسن عليه مزهر مزعل علي اليساري ۳۱
 كربالء كامله يوسف كريم داخل حسن سلمان ۳۲
 ذي قار عمشه حسين عبد العلي شليبه عبد هللا وشاح الوشاح ۳۳
 ذي قار لميعه عبد علي رمضان جخيم مري كبيد سعيدي ۳٤
 ذي قار بتيه ثنو ماجد عطشان سالم العبد الرضا ۳٥
 كربالء جلثومه حمزه نعيمه سعيد ناصر الكاشي ۳٦
 ذي قار زهراء عبد الرزاق عبد الحميد قنوت حامد نزار عبد علي الوشاح  ۳۷
 النجف سعدونه غميس كطافه عبله عبد الخضر وادي ٮل وادي ۳۸
 كربالء رسمية طواش عبد علي ابراهيم جبار مطر سلمان العبودي ۳۹
 المثنى قسمه عبد هللا ناصر عبد الحميد عباس طفار جعفر ٤۰
 المثنى فضيله صاحب حسين موسى حميد موسى النصار ٤۱



 ذي قار قنديله لفته توفيق غالي محمد خلف الياسري ٤۲
 النجف اسماء عبد الغني عزيز كرار جاسب عبد الرضا حلو  ٤۳
 بابل رسميه حسين مغير سعدي سوادي عبود حميد ٤٤
 النجف ازهار يوسف حسن محمد عبد الكريم عباس علي التميمي ٤٥
 النجف رحمه عبد الحسين عبود حميد مسلم هادي عبود زاهد ٤٦
 النجف رسميه عباس علوان فاضل جواد كاظم علي الفتالوي ٤۷
 ذي قار نسمه داخل شتام ناصر جلوب عنبر راهي الزيدي ٤۸
 ذي قار فاطمة منعثر محيسن احمد عبد االمير سركال جار هللا الركابي ٤۹
 بغداد زهره خضير  امجد محمد علي حسين المهناوي ٥۰
 النجف رفعه رحيم محمد  هشام مكي مسلم هاشم العميدي ٥۱
 المثنى فطيمه خضير عبد العباس كريم عبد الحسين شنيوه عبد العباس  ٥۲
 ذي قار جبريه ضيول علي عباس غازي كباشي دخيل الموزان ٥۳
 النجف زهره علي حميد  ساجده عبد الحميد حبيب حميد  ٥٤
 كربالء شكريه جاسم عجوب ماجد عبد االمير كاظم عبيس ٥٥
 النجف غاليه محمد حمادي العارضي نوري كاظم عبود عبيد الكعبي ٥٦
 النجف نوال عبد الحميد حبيب زهراء عادل يونس ناهي ٥۷
 البصرة هاشميه خضير مبارك سالم زوير جودة مغامس الموسى ٥۸
 النجف قبيله راضي عباس سعيد علي حسين الطريحي  ٥۹
 كربالء خيريه جواد مهدي كاظم ناصر كاظم مهدي ٦۰
 ذي قار دهدار حمزه عباس  نعيمه جاسم حميدي صالح  ٦۱
 كربالء جويده عبد الكاظم حمزه وسن عباس جاسم حميدي الغريافي ٦۲
 ذي قار حصه مكطوف سعيد كاظم محمد كاظم كاطع البدري ٦۳
 ذي قار عاطفه مريهج فيصل زيتون عبد الكريم حامد فيصل آل ياسر ٦٤
 ذي قار مديحه واوي واوي  مجيد عبد خوارة منفي البو نجيم ٦٥
 ذي قار جميله جثير عيسى سعد بدر مزعل صالح  ٦٦
 النجف نوال عبد الحميد حبيب فاطمة عادل يونس ناهي  ٦۷
 القادسية زهره عطيه لفته رحيم سعود سرحان شبيب ٦۸
 ذي قار قسيمه لطيف علي  خوله جواد كاظم حسين المظلوم ٦۹
 كربالء عاليه صالح  منتظر ابراهيم محمد حسن الخلف ۷۰
 ذي قار كميله علي حسين  ناهده مجيد عزيز ضرس ۷۱
 ذي قار زنوبه مهدي خليف قسيمه لطيف علي خليف المظلوم ۷۲
 كربالء كاظمية عجيل علي خالد حنون داغر عساف ۷۳
 ذي قار حليمه عطيه فدار محسن حسين منحوش حاتم الدبي ۷٤
 ذي قار عويده عبيد راضي  رحيم عطيه كاطع والي الجابري ۷٥
 ذي قار دندوشه حسن زهره يوسف محمد الحسن ۷٦
 ذي قار قسيمه لطيف علي  بتول جواد كاظم حسين المظلوم ۷۷
 المثنى نوريه عزيز سلمان مايع مجيد احمد الحرز ۷۸
 المثنى بسمايه مطلب غازي حيدر حسن علي  ۷۹
 المثنى ربيعه علوان كاظم ناصر عبد محل ۸۰
 ذي قار جنوه طاهر سعدون  سوسن شريف برغوث حسن المولى ۸۱
 النجف سعديه عبد علوان  نزار علي عزيز سراج الجبوري ۸۲
 ذي قار ربيه عبد حسين  حميد عجيل جابر الطوفان  ۸۳



 ذي قار خالده سالم عبيد  زهراء سعيد عزيز جزاع ۸٤
 ذي قار الفيه حسن محمد  يحيى سعدون علوان محمد آل علي ۸٥
 ذي قار سليمه طبك ابو كفه ياسين عزيز كاظم ابو كفه الياسري ۸٦
 بغداد سويره معيجل توله عبد هللا سالم علي زويد  ۸۷
 النجف بثينه غازي علياء عامر كامل مفتن البشاره ۸۸
 النجف سميره عبد الكاظم عبد الرضا مهند عبد العلي صالح ابو شور موسى ۸۹
 كربالء زكيه ناجي صادق احالم جاسم علي حيدر  ۹۰
 المثنى بهره عبد الرضا طابي علي عطيه عسكر حسين  ۹۱
 النجف هدية محمد ايوب عبد العالي صالح ابو شور موسى ۹۲
 ذي قار شتله هليل سالم  رجيبه خيكان جدوع هميم الحجامي ۹۳
 البصرة ليله جبار عطيه كوثر كاظم لفته عاشور العيداني ۹٤
 ذي قار شتله هليل سالم  حميد خيكان جدوع هميم ۹٥
 ذي قار شكريه كريم  قحطان كامل مكطوف عذيب ۹٦
 كربالء وجيهه سلمان  علي هادي شناوه فرج محمد  ۹۷
 كربالء عزل جوخان عبد الحسن حمزه عباس صالح الحبيب ۹۸
 ذي قار صفيه سالم  صائب اسماعيل ياسر عاتي آل جوالن  ۹۹

 المثنى سعديه عبد  صادق كامل سلمان كاظم  ۱۰۰
 


