
موازيابراهيم احمد جواد محمود

ابراهيم ماجد زبون محمد

موازيابو الحسن عودة عقرب صنكور

احمد ايوب ياسين عودةراسب/راسب

احمد شفيح شنشولراسب

احمد قاسم عبود كثير

مدخلاحمد ماجد منصور مزبان

احمد محسن طاهر اسكندرراسب/راسب

احمد مصطفى خلف ياسين

اديان سعيد رافع مصعب

اروى عبد الحسين قادر مثكال

موازيازهار قاصد شري عبود

اسامة حامد سوادي نعمةراسب/راسب

موازياستبرق صباح علي محسن

اسراء حامد عبد الستار خلف

مدخلموازياسراء حيدر ناصر سعدون

اسراء صادق عبد علي عبد هلل

موازياسراء عالوي لفتة بھلول

اسراء ناظم زباري مطشر

نخبةاالء عبد الرحمن حسين محمد

البتول محمد هادي عجرش

الزهراء علي عبد الحسين صبري

ام البنين جاسم عباس جعفر

نخبةام البنين ليث عبد الكاظم مھاوي

ام البنين منذر هاني عبيد

شهداء حزب البعثام البنين واثق شھاب جبار

مدخلموازيام البنين محمد جلوب مطلك

ايالف احمد حاتم فھد

موازيايمان هاشم محمد صيوان

ايمن محمد توفيق مجبل

ايه انور جاسب شنته

موازيايثار حاتم ذيبان عيد

إيمان علي قاسم حسن

موازيأسيل كاظم عبد فليح

موازيأالء عبد الزهره محمد محمد حسن

أيات قاسم زعالن جعفر

موازيباقر عبد الجبار حاشوش نعمه

مدخلبان محسن جميل جريح



موازيبتول حسن مھدي صالح

بتول حسين ناصر جاسم

بتول عدنان قاسم عوده

بتول علي حسن عبيد

بتول علي عبد الحسين عبود

بتول مھدي طالب زاجي

بدر أمجد بدر يعقوب

بدور ستار فرج حسين

مدخلبراء عباس سلمان خضير

بشار ستار بارعراسب

بنين احمد حسين خليفة

بنين جاسم خلف خير هلل

بنين رشيد عبد الحميد عبد المجيد

بنين قاسم خضير ضايف

بنين مؤيد مزعل علك

بنين نجم عبد الزهرة جعفر

بھاء احمد فوزي محمد جواد

بيداء كريم جوهر عيسى

تبارك حبيب غالب الزم

تبارك حيدر عباس جمعه

تبارك عدنان طه سكر

تبارك قاسم خلف موسى

ثمر هاشم محمد اسماعيل

ضحايا االرهابجاسم عزيز جاسم محسن

جلنار نزار عبد المحسن جعفر

مدخلجواد سلطان جميل سلطان

مدخلموازيحسن اياد عبدالزهرة عبدالعباس

حسن بشار هاشم جاسب

حسن داخل حسن جعفر

موازيحسنين كاظم سعود سوادي

مدخلموازيحسنين هادي هاشم حاتم

حسين سالم غازي صبيح

حسين عباس مال هلل فرهود

موازيحسين عبد المنعم حسين علي

حسين عبدهللا لفته نصار

حسين علي حسين ثويني

موازيحسين عيسى عباس فارس

حسين مالك محسن مفتن



حسين محسن شاكر جاسم

حسين محمد عبد الكريم مشتت

موازيحسين جليل داخل دهش

مدخلموازيحسين عباس جوني سلطان

حنين حسن عبد جابر عبيد

موازيحنين محمود راضي نعمه

موازيحوراء احمد قاسم عبد العالي

موازيحوراء أحمد عبد العباس طعمه

دستوريمدخلموازيحوراء باسم محمد حسن

حوراء علي زغير غدير

حوراء هشام رزاق ناهض

موازيحيدر غالي عباس جاسم

موازيحيدر مصطفى محمد جاسم

دعاء منير فوزي ابو الھيل

موازيدعاء مھند عبد العظيم قاسم

دنيا فريد احمد فريدون

موازيرفل داود سلمان عبد هلل

رقية عبد الحسين سوادي عاصي

موازيرقية حبيب حسن محمد

موازيرقية رعد سعيد حمود

رهام علي جبار جاسم

رواء ميثم احمد عبد الزهرة

زمرد بھاء غازي ياسين

زمن مسلم يحيى

زهراء اياد حموده طاهر

زهراء باسل صالح علي

زهراء ثائر يوسف يعقوب

مدخلزهراء سلمان كاظم خضير

زهراء طه عبد العزيز سلمان

زهراء عادل قاسم محمد

زهراء عبد البصير مھدي جمعة

زهراء عدنان عباس غضبان

زهراء فالح حسن خميس

زهراء كاظم رحيم نصار

زهراء مھدي محيسن عاشور

زهراء ناظم حطيحط خشجوري

زهراء هاشم حميد هوصان

زهراء هاشم طالب عبود



زهراء يعرب خيون جري

موازيزهراء حازم محمد جاسم

مدخلموازيزهراء حسن محسن نعيم

موازيزهراء عبد الحكيم محمد فرج

موازيزهير عبد الحسن علي جاسم

زينب ابراهيم يعقوب طه

زينب احمد كاظم حسين

زينب جاسم كامل رعيد

زينب جعفر حسن عبد الصاحب

زينب جعفر كاظم حسين

يرقنزينب حسن علي عبد عليراسب/معاد

زينب حيدر عبد الرزاق ياقوت

ضحايا االرهابزينب راضي سالم بويج

موازيزينب زكي مكي ضجر

مدخلزينب ضياء قاسم يوسف

مدخلزينب عادل عباس علي

زينب عبد هلل كريم فرج

زينب فوزي محمد مھدي

زينب محمد لفته جبير

زينب مشتاق كاطع عبد السادة

زينب نجم مھدي رشك

زينب وليد جبار عبد الكريم

شهداء حزب البعثزينة منيب عزيز كريم

زينه عامر توفيق جمعي

زينه مجيد صبار غويلي

موازيزيد احمد شھاب خضير

موازيسارة جواد كاظم وحيلي

مدخلموازيسارة ماجد حمدان حاتم

شهداء حزب البعثسبأ حسن عبد الخضر معتوق

يرقنسجاد استبرق خليلراسب/معاد

موازي/توسعةسجاد عادل مطر حسب

سجود سامي رحيمة مھودر

سجى جار هلل خضير حسين

سجى حيدر هاشم حسين

سجى عبد الرحمن عبد االمام سالم

موازيسجى فاضل موسى سعدون

سجى مكي عبد اللطيف زعالن

سرى صالح مھدي عاتي



سرى فالح مھدي هادي

مدخلسعد علي ناصر جابر

سكينة طالب عكاب مسھر

موازيسكينة ميثاق موسى عيسى

موازيسما سامر صبري حسن

شجون جري ناصر جاسم

موازيشمس مھند عبد الوهاب عبد القادر

شھد ناظم حمود عبد الحي

شھد نبيل نصر قاسم

شھالء وارد صبيح طعيمه

موازيشھد فارس حاكم عبد المنعم

موازيصالح حميد صالح فالح

صفا صبيح طالب داود

صفا علي الزم حسن

صلوات كاظم عبد حسين

ضحى حامد عبد هلل مكي

ضحى ستار ثامر شبيب

موازيضحى عالء عبد الكريم صحين

موازيضحى ماجد شھاب احمد

طف عبد الكريم ناصر علي

ضحايا االرهابطفوف بركات خير هللا لفته

طيف احمد فرحان سمير

عائشه عاطف يونس خلف

موازيعباس سالم عبد القادر هاشم

موازيعباس عبد الرضا جاسم محمد

موازيعباس محمد قاسم حطيحط

عباس نعمة مھدي شھاب

دستوريمدخلموازيعبد اللطيف اسعد فايز نجم

ضحايا االرهابعبد المجيب عبد مسلم عبد االمام

موازيعبد المجيد كاظم مجيد عاشور

عبدهللا جاسم وحيد خضير

عبدهللا خالد عبد الوهاب جاسم

موازيعبدهلل رغد مجيد عبد الحميد

عبير زهير دواي جدوع

موازيعذراء ريسان حريز سحالة

عذراء عبد هلل سالم محمد

علي حامد محمد راسب

موازيعلي حسين سعيد فرحان



علي رعد فھد روضان

موازيعلي صالح حاتم عبد هللا

مدخلعلي عبد الحميد خضير حسين

موازيعلي عبد الكريم مزهر وادي

موازيعلي قاسم عبد العالي حسين

مدخلعلي مصطفى عبد الزهره عبود

موازيعلي مصطفى محمد طه

موازيعلي يوسف عويد عبد الكريم

شهداء حزب البعثعلياء احسان عدنان باقر

علياء عبد الحسن قاسم صنكور

ضحايا االرهابغدير عضيد فيصل عبيد

غدير علي عبد الحسين عودة

غفران عبد الحسين وادي عباس

فاطمة توفيق محمود علي

فاطمة جبار جواد هالل

فاطمة جواد كاظم قاسم

فاطمة حامد مطرود عبد هلل

فاطمة حسن عويد جريح

نخبةفاطمة رياض عبد الھادي قاسم

فاطمة طه ياسين فارس

فاطمة عباس فاضل عبد هلل

فاطمة عبد الحليم عبد علي عبيد

فاطمة عقيل محمد حسن

موازيفاطمة فراس فاضل غضبان

فاطمة لطيف جابر محمد

فاطمه ابراهيم خليل ابراهيم

فاطمه طه ياسين عبد هلل

فاطمه عادل عبد العزيز نجم

فاطمه علي عبد كاظم

فاطمه فريد عيسى يحيى

فاطمه محمد فاضل الزم

موازيفاطمھ طارق محمد عبد الواحد

موازيفاطمھ محمد جبار محمد

موازيفاطمھ ناصر منعثر عزيز

مدخلفھد رياض جارح هاشم

قاسم عقيل جابر مطرود

موازيقاسم ماهر حمدي كاطع

كامل بداي حميد نغميش



كرار حكيم صكر حسين

مدخلكرار خيري فرحان محسن

موازيكوثر جاسم خوينس عبد

موازيكوثر ضياء حسين عبد هلل

موازيلبنى قيس فيصل عبد هلل

موازيلجين عبدهللا منصور عبدهللا

لقاء صبيح حمود ساجت

لمياء احمد جمعة مطرود

موازيليلى لؤي عبد االمير عيسى

ماجد حامد خضيرراسب/راسب

مثنى صالح عبدالحسين

مدخلموازيمحمد جاسب يوسف جاسم

محمد رضا سالم عبد الحسن يوسف

مدخلموازيمحمد رعد عباس مزعل

مدخلمحمد رياض عبد هلل طاهر

موازيمحمد رياض عطيھ لھمود

محمد صباح مصطفى ناصر

موازيمحمد ضياء حسن ماشي

محمد فوزي بناي نصير

مرتضى حسن علي احمد

مرتضى عيسى خضير كباشي

مروه صالح حسن حمزه

مريم احمد جري عاشور

مريم خالد حسن باهض

موازيمريم عالء عبد علي راضي

مدخلموازيمريم قيس صالح بسمار

مريم محمد ناصر كاطع

مريم نجم عبد الحسين خضير

مريم نجم عبد هلل حسين

موازيمريم طالل عبد هلل فرج

مصطفى اكرم قاسم عيسى

مصطفى زايد خلف صحن

معصومة ماجد ناصر مناتي

موازيمقتدى ميثم سعيد عبد الحسين

موازيمكرم حازم هاشم سعد

مكيه توفيق علي خلف

مالك عبد الحكيم عامر ضاحي

منار اسماعيل محمد جاسم



موازيمنار خالد عبد هلل مزعل

مدخلموازيمنار رائد عبد الحميد راجح

منار زيدان خلف لعيبي

مدخلمنار سالم حسين علي

منار شھاب احمد علي

منار عبداالمير موزان شلش

منار غدير عبد الرسول عباس

موازيمنار وليد خزعل جليب

مدخلموازيمنتظر حسن جايد جابر

منتظر عبد الحسين مرزوك موزان

موازيمنه الزهراء سؤدد جاسم محمد

شهداء حزب البعثمھا فالح حسن عبد الرضا

شهداء الحشد الشعبيمھدي جميل حسين مجلي

نخبةموسى هادي محسن كريم

مؤمل جاسم محمد نجم

مؤمل محمد عبد الحسين سھر

ميساء عماد حمادي مجلي

ناجي حسن ناجي خليل

نبا احمد عبد الرضا خضر

نبأ اياد ناصر عبادي

نبأ صالح مھدي دخيل

موازينبأ وليد يوسف عبد الواحد

نجاة احمد عبد السالم خليل

نجاة محمد خلف كوبال

ندى حسين لطيف كريم

نرجس حيدر سالم جعفر

نرجس فاضل طالب هني

نور القران رافد عبد الصمد عبد النبي

موازينور الھدى صباح حسن محمد

موازينور حسن هادي لفته

نور عدنان قحطان حمزة

موازينور فراس مھدي عباس

نور مھند عبد الوهاب عبد القادر

نخبةنور هيثم عبد الحميد عبد المجيد

نورا رحيم كاطع جاسم

موازينورا هاشم عمير هاشم

هاجر عقيل ياسر حسين

هاجر هيمان خضير هليل



موازيهالة شريف شناوة كناص

هبة موح عزال يازع

هدى كريم حسن احمد

هديل صالح مھدي محمد

هناء احمد حسن فجر

هند نزهت محمد جواد نوروز

موازيوضحه ضياء عوده عبد المحسن

وفاء خالد جمعة ابراهيم

موازيوليد حسن فرحان عبرة

ياسمين عجيمي شاكر عيسى

ياسمين فراس طه عبد الرسول

ياسمين منتظر خلف محسن

بصيرياسين عبد الكريم ياسين حمود

يسرى صالح جياد جابر

نقل من سومرعباس كاظم جابر عطية

نقل من سومرشھاب احمد اسكندر عبود


