
قسطينترقين قيد/قسط سابقانور احمد مزهر قسط/راسب

ابرار مهند علي عيسى

ابوالفضل عباس حميد عزيز

ابوالفضل غسان شيال كطامي

ابوالقاسم مصطفى حسين حبيب

مدخلاثير طعمة جمعة فداوي

احمد خالد علي زغير

احمد سامي عبدالرزاق محمد

مدخلذوي الشهداءاحمد سالم محمد كريم

مدخلاحمد سمير محمد صالح

احمد عامر عبدالرحمن يوسف

مدخلاحمد عبداالمير خماط خلف

مدخلاحمد عبدالحي ناصر محسن

احمد عبدالكريم غالب شهاب

احمد فيصل مريعي محمد

مدخلسدد قسطاحمد قاسم احمد

شريعةاحمد قاسم خلف عليخ

احمد كامل منصور صالح

احمد مجيد نجم داغر

احمد محسن ابوالهيل عبدهللا

ذوي الشهداءاحمد مؤيد كاظم عبد

احمد نوري عبدهللا طاهر

احمد وسام حليم عبيد

اديان رياض خريبش منصور

اركان سمير عبدالرحيم مطشر

ازهار كاطع خليف عفات

اسامة احمد ناصر مرزوك

مدخلاسراء جابر طوفان محيسن

اسماء عدنان غازي فيصل

اطياف عبدالكريم عباس فضل

اطياف مرتضى شاكر ياسر

البتول توفيق عبدالقادر عودة

البتول كاظم عبدالرضا كاظم

مدخلالحسن فالح محمد خضير

الحسين عبداالمير كاظم عبدهللا

مدخلالحسين عالء سعيد غضبان

المجتبى اسعد عبدالصمد حبيب

مدخلام البنين فائق خزعل لطيف

ام البنين مازن خميس جاسم

مدخلاماسي عبدالحسين مجيد هيلك

مدخلامير علي عريبي عرار

امير محمد جميل عبيد

مدخلايات عبدالرزاق عبدعلي عبود

مدخلايات كاظم عداي تركي

اية عماد عبد علي

مدخلاية نبيل عبدالزهرة حمزة

ايمان نافع عبدالزهرة علي



مدخلايمن جاسم احمد جاسم

مدخلايمن محمد ابراهيم عبدهللا

مدخلباسم سمير جوي محسن

بان عبدهللا عطوان عبيد

بدور محمد عبدالرضا محمد

مدخلبسام احمد حمزة عباس

مدخلبنين حمودي سليم جاسم

بنين محمد قاسم جراد

بهاءالدين طالب عبدالنبي احمد

تقى جهاد كاظم محمد

تهاني خضر ايوب عباس

مدخلجاسم عباس عبدهللا محمد

جاسم محمد صافي سلمان

جاسم محمد محسن مهدي

جعفر مهدي حسين علي

مدخلجنات جالل امناحي محمد

حازم عبيد عبدالجليل عبدهللا

مدخلحسام علي جواد كاظم

مدخلحسن زيدان خلف مكي

مدخلحسن سمير ابراهيم طعمة

حسن ضياء عبدالواحد نور

حسن عادل مطشر شامخ

حسن عبدالكريم صابر ضهد

مدخلحسن علي اسماعيل ابراهيم

حسن فلك رحمة

حسن محمد حسين صبر

حسنين سماح سلمان نعمة

مدخلحسين بشير حسن راعي

مدخلحسين جواد كاظم مظلوم

مدخلحسين حامد جميل علوان

حسين رسمي سالم محمد

حسين رياض جميل عبيد

حسين سالم محمد خلف

حسين شمخي جابر عجيل

حسين صبيح درعم ناصر

مدخلحسين عادل سهم زباري

مدخلحسين عادل عبداللطيف اسماعيل

مدخلحسين عباس جاسم مطلك

مدخلحسين عبدالعظيم خليل اسماعيل

مدخلحسين عبدهللا احمد علي

حسين علي جاسم عبدالواحد

حسين علي زويد خلف

حسين علي زيدان راضي

حسين علي عبدالرزاق خزعل

حسين علي كتاب حسين

مدخلحسين علي محمد حسين

حسين عمار ياسر فؤاد



حسين غالب سلمان محمد

مدخلحسين فائز احمد خضير

حسين كاطع جابر حسن

حسين منذر علوان طوفان

عسكريينحسين ناجي محمد شمخي

حسين نايف كريم خليف

مدخلحسين هادي لعيبي حجيل

مدخلحسين هيثم عبدالستار مهاوي

حكمت عبدالحكيم سلمان لعيبي

حميدة مرزوق صبيح عبدالواحد

حنان حبيب سلمان خالد

حنان قاسم محمد حسين

يرقنحنين سعد وحيد رشمراسب /2021اعادة مرقنين 

حنين عبدالحسن عويد عبدويس

قسطينترقين قيد/قسط سابقحنين كريم لعيبي لم يسدد2021اعادة مرقنين 

حوراء مهدي يوسف ضاحي

مدخلحيدر حسن عبدهللا غدير

مدخلحيدر عبداالمير عبود عبدالنبي

حيدر عقيل جبار جعفر

مدخلحيدر علي شبار راضي

حيدر محمد مهدي صالح

حيدر نجم عيسى عبدالشهيد

حيدر نوري حبيب رحمة

مدخلخالد عبدالغفار حميد علي

خالد نصيف جاسم راضي

خلدون ابراهيم شايع عبدالحسن

مدخلخوان زكي شافي ماضي

دحام نزار حسين جاسم

قسطيندعاء علي حسن لم يسدد2021اعادة مرقنين 

دالل عدنان عبدالصمد عباس

قسطينعسكريرافد مجيد حسن فنديراسب

رحمن سهيل نجم عزيز

رحيم حسين حيال لكنراسب

مدخلرحيم خلف مظلوم ساهي

رسالة ديوان نيشة زغير

مدخلرسل ناظم عيدان خلف

رسل يعقوب يوسف ايوبراسب

رضا حامد ظاهر عباس

رغد بهاء الدين صالح حسين

رملة عبدالرحيم حمزة محمد

رواء جواد حمادي عبود

روان عادل عدنان عبدالجبار

سدد قسطرياض جبار عطشان

مدخلذوي الشهداءزكي خضر عبدالقادر خضر

زهراء اسعد نوشي محمد

زهراء حيدر زوير بطي

زهراء خالد عبدالرضا طاهر



زهراء عبدالزهرة عبدعلي عبدالزهرة

زهراء عدنان جاسم محمد

مدخلزهراء عدنان حسين غلوم

زهراء عقيل طاهر ماهود

ذوي الشهداءزهراء فاضل جاسم محمد

زهراء موفق صادق صالح

زهراء نزار عبدالرزاق ديوان

زهراء وليد عبدالستار عبود

زيد حيدر كاظم حسن

زين العابدين حميد سدخان هجول

زين العابدين عالء حسن جبر

مدخلزين العابدين قدوري عبدالرزاق حمادي

نقل من ميسانزين العابدين قيس حمد

زين العابدين مؤيد محمد جاسم

زينب اياد عبدالصمد خضير

زينب جاسم احمد جاسم

مدخلزينب جميل حنون علي

زينب حبيب خلف منخي

قسطينزينب راضي محمد راضيترقين قيد/قسط سابق

زينب سبتي ثامر عبود

ذوي الشهداءزينب عبد الرزاق فاضل ثابت

زينب عبدالحسن خلف محمد

زينب عبدالرزاق عبدعلي عبود

زينب عجيو صريح صكر

زينب قصاد عجيل حسن

زينب منحوش صالح ياسين

زينب مؤيد عباس طابور

مدخلزينب نعمة عباس هادي

مدخلسارة ثائر عبدالمحسن علي

سارة حازم عبدهللا يوسف

سارة حكمت عادل حسن

سارة عبدالسالم عبدالحافظ عبدالجبار

ذوي الشهداءساره خالد جبار محمد

ذوي الشهداءسامر علي خضير فعيل

سجاد جعفر محمد جاسم

سجاد جليل داخل دهش

سجاد حويل خزار مارد

سجاد كاظم خضر احمد

سجاد هاني فالح سفيح

سجى علي رزوقي

سعد صالح زويد خلف

ذوي الشهداءسفيان نوري حمد حمود

سوسن سعيد حميد عبدالكريم

سيف ابراهيم عبود يوسف

قسطينتاريخ/ مدخل سيف علي سلمان جرع2021اعادة مرقنين 

مدخلشهد خالد شعبان حمود

ذوي الشهداءصادق عبداالمير هاشم طعمه



صادق منعثر عزيز حسن

صباح عبدالرزاق عبدالواحد خلف

صدام كريم علي منشد

صفاء لفتة عودة عبدالرسول

ضاري طعمة نايف مكطوف

مدخلضحى قيس عزيز علي

طارق محمد عبدالصاحب سلمان

ذوي الشهداءطالل عطيه يزاع بخيت

طيبة بالل جبار كريم

عادل كريم عبود رسن

مدخلعباس ثامر يونس عيسى

عباس جواد كاظم راضي

عباس سامي هداوي عبيد

عباس سالم علي عبود

مدخلعباس ضياء صبيح حبيب

مدخلعباس علي نور علي

عباس غسان خضر عبدالرسول

عباس محمد عجد خلف

مدخلعبدالجبار نجم عبادي جبار

مدخلعبدالحق سالم زبيد وشيح

عبدالحميد عبدالحسن عبدالحميد جدوع

عبدالرضا عبداالمير جاسب نعيم

عبدالعزيز حسين علي محمد

مدخلعبدهللا جاسم محمود جابر

عبدهللا عباس عبدالزهرة محسن

مدخلعبدهللا علي ابراهيم عبيد

مدخلعبدهللا عمار شامل عبد

مدخلعبدهللا فهد عبدالحسين محان

عبدهللا ناطق جاسم عبدالجليل

مدخلعبدالواحد طعمة عبدالواحد طوينة

سدد قسطعدنان كاظم عليوي جبارة

مدخلعطية محسن عطية عبود

قسطينترقين قيد/قسط سابقعالء زيدان خلفراسب/معاد

مدخلعالء عباس جبار عوفي

ذوي الشهداءعالء عبدهللا عبدالكاظم كاظم

قسطينترقين قيد/قسط سابقعلي احمد جلوبراسب/راسب

علي احمد شهاب صلبوخ

علي احمد طالب كويم

مدخلعلي احمد قاسم يحيى

علي بادي ياسر طارش

قسطينترقين قيد/قسط سابقعلي باقر عبدالزهرةراسب/راسب

علي تحسين علي حسين

مدخلعلي توفيق حميد عبدالحسين

مدخلعلي ثامر جبر حلبوص

علي حسن عبدالرحيم عبدعلي

علي حسين سعود علي

علي خليل كاظم سالم



علي سعد سامي جمعة

علي سعد كاظم صفر

علي سليم كاظم جاسم

علي صالح ثجيل مزعل

مدخلعلي صبار حمود سنام

علي ضياء هاشم حميد

علي عادل سهم زباري

مدخلعلي عادل فضالة لعيبي

علي عارف عطية فالح

مدخلعلي عامر عبدالرزاق عامر

علي عبدالكريم جابر صباح

مدخلعلي عبدهللا جرمن حاتم

نقل من ميسانعلي عريو عباس مذخور

نقل من ميسانعلي عزيز فرحان

علي عمران فرهود غلوة

علي غالب جابر ناصر
دستوريعلي فريد جوالن صالل

مدخلعلي فالح حسين كاطع

علي كاظم عداي رسن

علي كامل قاسم فليح

علي لعيبي داغر زبون

مدخلذوي الشهداءعلي محمد رحمه مزعل

مدخلعلي محمد سالم محمد

علي محمد عبدالمهدي حبيب

علي محمد عيسى علي

علي منذر عبداالمير حسين

علي نائل صبار حسن

مدخلعلي نجيب مجيد بني

عمار عبدالستار جبار فاضل

عمار كريم عبدهللا داغر

غفران كرملي زغير عبيد

مدخلغيداء ضياء الدين سلمان رجب

فارس موسى قاسم حسن

فاطمة داود سلمان نصيف

فاطمة عبداالمير نعمة فايز

مدخلفاطمة عبدالرحمن جاسم عبدالزهرة

فاطمة عزال سالم سلمان

فاطمة غازي فيصل ناصر

فاطمة كاظم خليل شلومي

فاطمة محمد عجيل سموم

فاطمة محمد هاشم كاطع

فرقان شاكر حمود عاتي

فقار عيدان نعيمة سلطان

فوزان محمد يعقوب احمد

 سدد قسط2021اعادة فؤاد عضيد عبدالهادي

شهداءقاسم جاسم محمد حسين

ذوي الشهداءقيس جابر جعفر جابر



كاظم هاشم عبيد مشيري

كرار جواد كاظم والي

مدخلكرار خلف عبدالرضا خلف

ذوي الشهداءكرار عبد الكريم عبد الرضا معيلو

مدخلكرار علي حبيب سعد

مدخلكرار كاظم شايع عسكر

كرار لطيف جابر طربوش

كرار محمد منصور محمود

مدخلكرار مهدي محسن علي

مدخلكريم هالل سلمان داود

كفاء رحمان داخل يسر

عسكريينليث غازي نعمة حميد

قسطينترقين قيد/قسط سابقمازن محمد مهديراسب/معاد

مدخلماهر جبار عودة طاهر

مجتبى ازهر طاهر عمران

مدخلمجتبى حسون ادهام محمد

مجتبى حيدر عبدعلي حسين

مدخلمحمد جادم حنظل لفتة

مدخلمحمد حسين كاظم حسين

محمد حلمي شعالن اسماعيل

مدخلمحمد ساجد سعد حسن

محمد سمير حميد ذاري

ذوي الشهداءمحمد سمير حميد رحيم

نقل من ميسانمحمد صادق باقر كريم

مدخلمحمد طالب عبدالكريم صكر

محمد عبداالمير عبدالحسين محمد

محمد عبدالرضا عرير حاجم

محمد عبدالمطلب عبداالمام محمد

محمد عدنان وادي يعقوب

محمد عالء عمر محمد

محمد علي شناوة محمد

محمد فوزي عبدالخضر حسوني

محمد قاسم سعود خزعل

محمد لؤي حمزة عباس

محمد ماجد حمدان حاتم

مدخلمحمد ماجد سلمان شناوة

محمد موفق شنشول حسن

محمد ناصر علي راضي

محمد ناظم حسن عبدهللا

مدخلمحمد هاني عبود بندر

محمدتقي ابراهيم محمد مهدي

مدخلمرتضى ابراهيم عبيد محمود

مرتضى حسن علوان مريد

مدخلمرتضى شريف عيسى لطيف

مدخلذوي الشهداءمرتضى صالح قاسم صالح

مرتضى فراس سالم عبدالجبار

مدخلمرتضى محمد علي حسين



مروان عادل علي فهد

مدخلمريم صدام علك يسر

مريم عباس ناصر صادق

مريم مزهر منصور طاهر

مدخلمسلم جمعة حمزة عباس

مسلم داود محمد يوسف

مسلم عبداالمير شاكر حمود

مسلم غيدان فرحان منخي

ذوي الشهداءمشكل كيلو رسن مشكل

مدخلمصطفى حيدر شهاب احمد

مصطفى عباس عبد رخيص

مصطفى عبدالكريم شلش كريديراسب

مضر ناصر حسين كرم

ذوي الشهداءمالك عمار نوري مهدي

منار حاتم انس عبدالرزاق

ذوي الشهداءمنار حامد عجيل جابر

مدخلمناف غالب جابر عبود

منال محمود خريبط لعيوس

منتظر نضال مطر عباس

ذوي الشهداءمنى اسعد مختاض سعد

مدخلمهند سالم تايه جاسم

مهند عباس جابر خنجر

مهند موسى عبدالكاظم يعقوب

مهيمن احمد نعمة محسن

موسى علي جواد عبد علي

موفق منذر ياسين سلمان

مؤمل رعد مالك شرقي

مدخلمؤمل نجم بدر جبر

مي محمد جاسم علي

مدخلذوي الشهداءميثم عبدالحافظ صالح ناصر

ذوي الشهداءميعاد طارق كاظم علي

مدخلنادين هاني صفاءالدين خليل

مدخلنائل عبدالمعبود بهلول فهد

مدخلنجيب شريف نجم الدين عبدالحبيب

ذوي الشهداءنضال نعيم لفته شايع

نكتل محمود صالح موحي

نوارة مؤيد غازي سالم

مدخلنور امين حسن حمادي

نور حبيب عريبي حسب

نور رائد خضير عباس

نور سالم سعد عبدالحسن

قسطيننور عبدالكريم شهاب احمدقسط/راسب

نور كريم مسكين جاسم

مدخلنور محمد طابور مراحل

نورا نبيل علي حسين

هاجر فالح مهدي جلوب

هبة هللا اياد مهدي صالح



مدخلهبة جاسم محمد جاسم

مدخلهبة عباس عدنان ضيغم

مدخلهبة عقيل ابراهيم شمخي

هبة فرات مجيد ادريس

ذوي الشهداءهيفاء هاشم كريم علي

هيه جليل قاسم محمد

مدخلوسام عبدالعظيم علي حسين

مدخلياسر عادل خضير عباس

مدخلياسر لفتة ناصر لعيبي

مدخليوسف صالح يوسف عبدالرحمن

يوسف فاضل حمزة عباس

شهداءنقل من الكوفةعباس عبدالحسين عباس ناصر

وصلت الملفةنقل من ميسانابراهيم طالب عودة طالب

مدخلعباس قادر كاظم جعفر
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