
ابرار عالء يوسف باجي 
عقوباتاحسان رحيم طه

التزاماتاحمد حسين علي هالل

التزاماتاحمد رافد مزعل عبيد

احمد عبد الستار جبار
احمد عبدالحسين مجاهد محبوب

شهداء حزب البعثاحمد محمد عبدالسالم

موازياحمد ناجح عبود علي

التزاماتاحمد وليد عيسى

اديان حسن عبدالجبار
اديان خلف فالح

اركان عبود صادقراسب
التزاماتاسامة ميثم منور موسى

اساور فاضل عباس
التزاماتاستبرق عدنان مانع

موازياسراء احمد وهيم طعمة

اسراء ياسين يعقوب يوسف
اسيا محمد داود
اسيل طه ياسين

موازياصطفاء ماجد امين جابر

التزاماتموازياكرم فريد عيسى موسى

التفات علي خزعل
العنود محسن فيصل
ام البنين جليل خلف

ام البنين فالح خضير
اماني علي حسين

حذف امجد جمعة حسينراسب

التزاماتامل اسامة رحيم كريم

موازيامنية باسم عواد طاهر

ايات عبدالعباس خيرهللا
شهداء حزب البعثاية جاسم محمد علي مشكور

اية محمد حسن
شهداء حزب البعثاية مهدي صالح عاتي

اية هادي راهي
ايالف عبدالرزاق ملك براهيم

التزاماتايمان عباس فاضل

التزاماتآن عماد جبار

براء سعيد عبدهللا
بنت الهدى سفير ماضي

بنت الهدى عبدالباسط عبدالصمد علي
بنين سلمان عبدالسيد

بصير/موازيبنين عبد فنفون بريسم

بنين فاضل هادي
بنين قيس جاسم محمد

بنين مصطفى وهب
بيداء ثائر طه شمخي

تبارك عبدهللا جاسم
جنان سلمان عبدالسيد



جنان فياض جاسم
حسان ضياء هالل

موازيحسن احمد ناصر مبارك

حسن عليوي عبيد 
التزاماتشهداء عمليات ارهابيةحسن كريم منشد

موازيحسن معتوق هاشم سلطان

حسن مناضل عبد الباري
موازيحسن نجم عبيد عبدالخضر

حسنين عماد حمزة
موازيحسين باسم حسين علي

حسين جواد كاظم
حسين رزاق مجيدراسب/راسب

التزاماتموازيحسين علي حسن عبيد

التزاماتموازيحسين علي محمد عاشور

حسين ماجد جميل
حسين ناجي عبد الكريم 

حنين رائد طه
حنين ناظم وهاب

حوراء حسين عامر
حوراء عماد سعدون

حوراء مرتضى صبري
داود سلمان داود
دعاء رجب علي

دعاء غالب عاشور
دالل عدنان سلمان عبدالرحيمراسب

التزاماتديانا حسن خالد زيارة

التزاماتذوالفقار عدنان نجم

ذوالفقار علي خزعل 
رباب عدنان شهيب

رحاب قاسم سالم عبدالحسين
رسل محمد مانع

التزاماتموازي رقية حسن عبدالستار برجي

موازيرنا عائد عبدهللا

التزاماترواء عبدالرحيم عبدالكريم

رويدة كامل قاسم 
موازيزهراء جاسم جعفر جلوب

زهراء خليل عبد الحسين نعمة 
زهراء رحيم قاسم

موازيزهراء ضياء نوري مجيد

التزاماتشهداء حزب البعثزهراء عبدالرضا حميد

زهراء عبود فيصل
زهراء علي نور علي

موازيزهراء علي هاشم كاظم

موازيزهراء كاظم نعيم احمد

زهراء كريم مهدي 
زهراء ماهر عبد السادة

التزاماتزهراء مؤيد حبيب

زهراء هاشم مجيد 



موازيزين العابدين صالح مهدي جوخان

زينب جبار رزاق
زينب حسين سماري

التزاماتشهداء عمليات ارهابيةزينب حيدر سلمان جابر

زينب خزعل مكي
زينب رحيم مهبش

زينب ستار عبدالجبار
زينب سعد كاظم

التزاماتموازيزينب سليم احمد عبدهللا

زينب صالح سالم
زينب طالب فاضل 

زينب عبد الحسين حسن
زينب عزيز ناصي بزيع

زينب علي شاكر
موازيزينب علي كاظم زويد

زينب عماد فارس
موازيزينب مسلم طالب حميد

زينب مهدي صالح
شهادة معادلةزينب هيثم طالب

زينة زهاء حسن ماشي
زينة علي عبود

سارة هادي كاظم 
ساره محمد علي عبدالساده

التزاماتسجاد هادي حميد

سرى عادل سعدون
سلطان حسن عبيدراسب

سوالف ضياء علي
موازيسيف الدين مهند فالح جابر

شكران حيدر جاسم
شهد احمد وشلة

التزاماتشهد حسنين حميد ناصر

صابرين طارق عبود
موازيصفا ليث ناصر حبيب

ضحى علي عبد النبي 
موازيضحى فؤاد راضي محمد

عباس مهند فاضل
موازيعدي ريسان حنون صالح

عذراء عبدالكاظم عليوي
عذراء مرتضى محمد

علي حسين علي 
علي حميد ناصر
علي خالد ناصر

علي راضي بناي
التزاماتعلي رحيم عليوي

موازيعلي صافي مزبان مجلي

علي عادل عمران علي
علي عباس جابر ظاهر

علي عبد هللا علي



علي عبد عليوي محيسنراسب
موازيعلي قصي شليج لفتة

موازيعلي ليث ناصر حسب

يرقنعلي مؤيد ناصرراسب/معاد

علي هيثم عبدالواحد عبدالخالقراسب
موازيعلياء بسام مرزوق عبيد

التزاماتعلياء عبداالمير محمد جاسم

فاطمة  عبدالكريم المي
فاطمة احمد شهاب

فاطمة اكرم عدن
موازيفاطمة الزهراء سعيد هادي خضر

فاطمة باسم حمزة
موازيفاطمة خالد حميد مظلوم

فاطمة راضي فيصل
فاطمة سلمان حسين علي

فاطمة عامر علي
فاطمة عبدالحسين عبدالرضا

فاطمة عودة كاظم
موازيفاطمة فرقد محمد علي

فاطمة فوزي محمد
فاطمة كامل كنان
فاطمة الزم ناصر

فاطمة مصطفى عبدالرضا
فاطمة مطر نجم كريم

فاطمة ميسر ذاري
فاطمة نائب جاسم

فاطمة نجم كاظم نعيم
فاطمة هادي طعمة

موازيفاطمة هاشم عبدالقادر

موازيكرار عادل وادي عبدالنبي

كوثر اياد احمد
كوثر حمدي إبراهيم

كوثر حيدر رحيم
كوثر علي حسين راشد

التزاماتشهداء عمليات ارهابيةلقمان أيوب كاظم رؤوف

ليث عادل فضل
ليلى عدنان شهيب

ليلى مجيد حميد
مجتبى حسن كاظم

مجتبى كاظم فهد
موازيمحمد اياد كاظم صيهود

محمد جواد كاظم دخينة
موازيمحمد حامد جالل عارف

محمد صادق عدي عبدالرضا شري
التزاماتمحمد عبدالحكيم سالم

موازيمحمد علي عادل داخل

التزاماتمحمد علي عيسى عسكر

محمد لفتة كريم



محمد مجبل فرحان
موازيمحمد منذر هادي كنعان

شهداء عمليات ارهابيةمحمود غازي عبدالعزيز سلمان

مرتضى عبدالروؤف كاظم حسن
مروة حسن ناصر

مروة صالح حسن طارش
مريم رافد لطيف

مريم زياد جبر
مريم طعمة حسين

مريم مجيد عبد عليراسب
التزاماتموازي مسلم فوزي كريم هامل

مصطفى ليث سالم 
منار نوري حسين

مناروصفي عبدالحميد 
منتظر سامي جبار عبود

منتظر علي كاظم
حزب لبعث/شهداءمنتظر محمد قاسم مالح

منى إبراهيم عبدالعزيز
موازيمؤمل مشتاق عبدهللا بدر

ميالد محمد مطشر
نادية عباس فاضل غالي

ناريمان عادل حميد 
نخبةنباء كريم حنيف حسن

نبأ محمد نعيم
شهداء عمليات ارهابيةندى زريجي عجيل

ندى شاكر فاروق 
ندى محمد جابر

نمارق باسم خليل
نوال علي عبد السادة

التزاماتنور الهدى صالح طاهر

نور الهدى علي محسن عزيز
نور الهدى فادق حسن
نور حارث محي الدين
شهداء حزب البعثنور زكي عبدهللا هاشم

حذف نور سالم حسنراسب

نور عباس جبار محمد
نور عبد السالم حسن كريم 

شهداء حزب البعثنور عالء احمد منير

نور علي ياسين عبدالخضر
نور ماجد اطوي

نور مقتدرباقر
نور يعقوب فالح 

نورالهدى حسن علي
شهداء عمليات ارهابيةنورالهدى كريم علي

موازينورالهدى محمد هادي نزيل

نورالهدى مؤيد جواد فيصل
نوران عادل جاسم

هبة ثابت ناظم جاسم



هدى علي تفاك
هدى مؤيد رحيم

التزاماتموازيياسر عادل جوالن صالل

موازيياسين ماجد حميد

يسرى فاضل جبار
يوسف توفيق كشيش
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