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جبوريمحسناحسانشمس1786

غريريخميسقصيشمس1787

عبدالهاديعبدالهاديمازنشمس1788

العزاويحسينسعدشمس1789



العكيديصباحفرقدشمس1790

محمدمحمدجاسمشمس1791

الشمريخالدبهاءشمس1792

العزاويعليعمرشمس1793

الخابورياحسانزيادشمس1794

عالءعالءمحمدشمس الدين1795

اوشانااوشاناوليمشمشون1796

شموشموادورشمعون1797

مجوجهبسوهرمزشمي1798

1799

حسينمحمديونسشهاب
حسين ال 

يحيى

شموحسناحمدشهاب1800

كرانحسناحمدشهاب1801

الدوريجاسمايمنشهد1802

صكرصكرسميرشهد1803

عليعليابراهيمشهد1804

حسنحسنمحمدشهد1805

حيويوسفعليشهد1806

حميدحميدمجيدشهد1807

الزهيريمهاويرياضشهد1808

خيريخيريسعدشهد1809

الراشدفيصلصالحشهد1810

البو بدريساميمجيدشهد1811

عبدالمجيدعبدالمجيدأيادشهد1812

مهديمهديمحمودشهد1813

عبدالكريمعبدالكريممقدامشهد1814

الجنابيحسينخميسشهد1815

ال الرزكسميرسيفشهد1816

الشاويطهعبدالسالمشهد1817

بهادليعبدالرضاحموديشهالء1818

الوتارصالحمحمدنورشهالء1819

عبدالقادرعبدالقادرورياشوخان1820



حيومحمدصالحتوفيقشوكت1821

جنومحمديونسمحمودشوكت1822

عزيزنعوبدرشوكت1823

سلمانسلمانمهديشيبه1824

بروعبدالرحمنمحمدجميلشيت1825

المبيضحسنابراهيمشيخه1826

عزيزاحمدشهابشيرين1827

احمداحمدحامدشيرين1828

كرغوليخضيرمحمدشيرين1829

وفيقوفيقرضوانشيماء1830

سنجارساعدمحمدشيماء1831

حميديمحمد سعيدحميدشيماء1832

غانمغانمعادلشيماء1833

الدوريانوراحمدشيماء1834

حماديحماديدحامشيماء1835

عيساويخضيرمهربشيماء1836

زلوفاضلادريسشيماء1837

ابراهيمابراهيمانورصابر1838

البجاريعليحاتمصابرين1839

الجنابيحميدينزهانصابرين1840

المحمديعزيزجميلصابرين1841

حشماويمحمدعليصابرين1842

السامرائيشهاباحمدصاحب1843

احمداحمدعبوشصادق1844

طحانحمزةعبدالرزاقصادق1845

نعمانمحمدحازمصافيناز1846

عبوشعدنانياسينصالح1847

كردقليعربصالح1848

عبدالناصرعبدالناصرادريسصالح1849

عوادعوادشاكرصالح1850

صالحصالحعباسصالح1851

شيخوسعيدسالمصالح1852



االسودهاشمحسينصالح1853

صالحصالحنودتصالح1854

بشارصالحمهديصالح1855

عليعليكيالنصالح1856

ال شيخواحمدمحمدصبا1857

حمودحمودنوريصباح1858

جبوريابراهيمعبدالجليلصباح1859

فاترشمروهبصباح1860

المرادمحمودجوهرصباح1861

العباسيحسينابراهيمصبار1862

الخليفيسريحاحمدصبحة1863

جميلجميلعمرصبحة1864

صالحصالحمحمودصبحه1865

عبدالهاديعبدالهاديقاسمصبحه1866

بيجارهمحمدعليابراهيمصبري1867

سلمانتومايوسفصبريه1868

الناصريعبيدعبداالمامصبيح1869

باباباباتيادورسصبيحة1870

البو دولهخليليونسصبيحه1871

البدريحميدجاسمصبيحه1872

البوعباسمحسنستارصحراء1873

عليعليحسينصدام1874

عزيزاحمدشهابصدام1875

بشاراسماعيلحميدصدام1876

كاملكاملاحمدصدام1877

السعيديهاشماحمدصديقه1878

ال بقاليونسويسصديقه1879

الدليميعليمحمدصعب1880

محوعباسفاضلصفا1881

جاسمجاسممحمدصفا1882

محمدمحمدجاسمصفا1883

الكوفيعبدعليضياءصفا1884



العبودنجمياسينصفاء1885

عفتانعفتانساميصفاء1886

صالحصالحعامرصفاء1887

الحموعبدصالحصفاء1888

االوسيهاشماديبصفاء1889

يونسيونسمحمدصفاء1890

ابراهيمابراهيمياسرصفوان1891

النيسانيعليويخلفصفيه1892

وائلوائلعبدالمنعمصفيه1893

المصلحيحميدكريمصكبان1894

المفلحأصلبيعنادصكر1895

العلييعقوبجذالنصكر1896

ربيعربيعنوريصالح1897

العبدالرحيمامينمحمدصالح1898

مهديمهديهشامصالح1899

السعدونعبدهللاعبدالكريمصالح1900

1901

السامرائيشهاباحمدصالح الدين

عنادعنادجابرصهيب1902

مشعلمشعلرياضصهيب1903

نامقنامقهيثمصهيب1904

العانيمحمد سعيدطالبصهيب1905

عبيدعبيدناظمصهيب1906

عوادعوادمهندصهيب1907

النيسانيحميدمحمودصهيب1908

القرغوليجوادكاظمصهيب1909

احمداحمدسعيدصون كول1910

رؤفرؤفخالدصوناي1911

1912

حسنحسنصالح الدينصونكول

الرفيعيمدلولغشامضاري1913

ابو سعيدهشريفمحسنضحى1914



الخالديوسفسالمضحى1915

عبدالقادرعبدالقادرسعدضحى1916

الفهداويعليصالحضحى1917

ال كسونجاسمرائدضحى1918

محمودمحمودجمعهضحى1919

كدينهفاضلعليضحى1920

العزاويكمالمحمدضحى1921

قطهحكمتثامرضرغام1922

شاكرشاكرمحسنضمياء1923

عزالعزالرحمنضياء1924

ال حيدرخضراحمدضياء1925

التميميخليلجاسمضياء1926

عبدهللاعبدهللاحازمضياءالدين1927

1928
ابراهيمابراهيمهاللطارق

1929
سوعانعبدالعزيزمحمدطارق

1930
الطعانيعبدالرزاقعبدالوهابطارق

1931
عبدالجبارعبدالجبارزيادطارق

1932
ذو الفقارحاج موسىعبدالقادرطارق

1933
صبيحصبيحزيادطارق

االلوسيداودسليمطالب1934

الشرابيعبدهللاخضرطالب1935

السيفاويمحمودمال هللاطالل1936

اسعدابراهيمخلوطالل1937

قصا بلياحمدياسينطلعت1938

نورينوريصالحطه1939

قرباشعليمحسنطه1940

رفيقرفيقطارقطه1941

عجمحمزةسالمطه1942

عبوشذنونغانمطه1943

السامرائيعبدالجبارغانمطه1944

الصالحيحسيناحمدطه1945

العزاويكمالمحمدطه1946



ال رضاحازمصكبانطيبة1947

امينعبدالرحمنميسرطيبة1948

العصافيمحمديونسطيبة1949

نورينوريصالحطيبه1950

قره باشخليلغسانطيبه1951

سليمانسليماننوافطيبه1952

محمدمحمدعميدطيبه1953

الخطيبطاللوائلطيبه1954

خيريخيريعمرطيبه1955

العزاويحسينعمرطيبه1956

السامرائيحسنعباسطيبه1957

العانيعبدالرزاقسميرطيبه1958

الدليميمروححميدطيف1959

ال جويبرمحمدجميلظمياء1960

قره باشخليلغسانُعال1961

التميميرحيمعباسُعال1962

سوعانعبدالعزيزمحمدعادل1963

الحيوعباسعبدالواحدعادل1964

معروفمعروفمحمد امينعادل1965

النعيميبكرمقدادعادل1966

ابراهيمابراهيمعبدالسالمعادل1967

ال جاويشعباسمحمدعادل1968

الجبوريجثيرجاسمعادل1969

الحورانيعبدالسالمعبدهللاعارف1970

عاشورعاشورمحمدصالحعاشور1971

عوديشوعوديشوكوركيسعاشور1972

هرمزهرمزيعقوبعاصم1973

الحيدرحموجميلعاليا1974

الزبيديخميسكاظمعامر1975

بكربكرخالدعامر1976

علومحمدجاسمعامر1977

معروفمحمدامينعادلعامر1978



زرابنيتوماعامر1979

الساعدياسينحازمعامر1980

فاتيشهابعادلعامر1981

شمرخالدفهدعايد1982

برومحمدشريفعليعائشة1983

جاسمجاسممحمدعائشة1984

عدنانعدنانمحمدعائشة1985

خلفمحمد صالحنعمانعائشة1986

عبوياسيناحمدعائشة1987

الطياويجاسمثائرعائشه1988

طاهرطاهرمروانعائشه1989

ماهرماهرمحمدعائشه1990

فرحانسعودفهميعائشه1991

المشهدانيثابتجمالعائشه1992

وهبابراهيممحمدعائشه1993

عبدالعزيزعبدالعزيزعلوشعائشه1994

ال ورورعبدالقادرفاضلعائشه1995

خالديوسفعبدهللاعائشه1996

السامرائيحميدبسيمعائشه1997

ال حمومحمدسعيدعبدالرحيمعائشه1998

االلياسمحمدعبداللطيفعائشه1999

ابراهيمابراهيمهانيعائشه2000


