
 اللقب اسم الجد اسم االب االسم االول

 زهيري عبد دمحم علي 

 العبيدي حسين كمال فرح 

 الكبيسي امين دمحم نور 

 كريم كريم محمود أحمد

 دمحم دمحم مؤيد أحمد

 الجشعمي عبد ماجد أحمد

 الغبان عبدالهادي موسى أسيل

 الدليمي دمحم عادل أنور

 عبدالرحمن عبدالرحمن رائد أوج

 الحسن عبدالوهاب نجالن إسالم

 الجبوري نجم دمحم ابراهيم

 البياتي سلمان وائل ابراهيم

 الدمحمي ناصر احمد ابراهيم

 الجلبي دمحم صدقي اياد ابراهيم

 خلف خلف كاظم ابراهيم

 الجمالي عبدالحسين عبدالرزاق احسان

 ال كرجيه امجد وسام احمد

 علي علي عبدالرحيم احمد

 مكيه حميد مجيد احمد

 التميمي حمد جاسم احمد

 المرسومي خلف ابراهيم احمد

 الخفاجي دمحم نجم احمد

 الياسري غلك شنان احمد

 البدري عيسى محمود احمد

 الجبوري منير حارث احمد

 الجبوري جاسم صالح احمد

 شمر دمحم شاكر احمد

 الزيدي احمد عماد احمد

 ال جادر عبدالمالك نبراس احمد

 الصديق عبد الغني عبد المجيد احمد

 الليله خطاب هشام احمد

 حسين العبو غانم شامل احمد

 دمحم دمحم سه رنج احمد

 دمحم دمحم عدنان احمد

 السعيدي حامد حسين اسامه
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 العزاوي فالح دمحم اسراء

 حماد حماد عبدالجبار اسراء

 الجناحي جويعد مراد اسراء

 فهمي فهمي فوزي اشرف

 شاكر شاكر واجد افين

 شهربلي عبدالمجيد عبدالرزاق اكتفاء

 حماد حماد عبدالجبار الشيماء

 الدليمي موسى عبدالعزيز المها

 معروف معروف كامران امير

 الصكارة قداح سعدي انسام

 غازي غازي لواء انمار

 الحبوبي جواد مهدي ايمان

 الشيباني عباس مؤيد ايمان

 البكاره رجب سامي بان

 ال حسين فتحي نواف بسمان

 عنبر عنبر دمحم بسمه

 ال عكوال يعقوب قرياقوس بشرى

 الحريثي ممتاز سيف تاالر

 الشويلي نوفي جبار ترف

 المختار عباس رزوقي تغريد

 السامرائي احمد شهاب ثمينة

 عواد عواد عبد جمال

 الكناني حافظ ظافر حافظ

 عصمان عصمان عبدالقادر حسام

 الزندوي منيب دمحم حسن

 االزيرجاوي سعد علي حسين

 فهمي حسين علي حسين

 القيسي سلمان رعد حسين

 الجابري عبدالعباس علي حسين

 سلمان سلمان محمود حال

 حماد حماد عبدالجبار حماد

 الثعالبي طالب مهدي حمد

 مهدي مهدي صالح حمدان

 الياور نجيب عماد حمزة

 الحيدري سعد حارث حمزه

 عبدالرحمن اغا دمحمتقي دمحم حمزه



 الجشعم ساجت فهد حنين

 العاني صالح منصور حنين

 الدراجي حسين فالح حيدر

 حسين حسين علي حيدر

 العالق هادي جبار حيدر

 الجابري عبدالعباس علي حيدر

 دوكي عطية دمحم حيدر

 السامرائي صبحي عامر حيدر

 الهرمزي شاكر تحسين حيدر

 الخويلد حسناوي سليم حيدرين

 العزي خالد مصطفى خالد

 الموصلي محمود عبد القادر خالد

 الراوي حسين وهيب خالد

 العنزي حسن سعد خليفه

 التميمي خليل إبراهيم خليل

 دمحم صالح دمحم صالح عماد دانيه

 بحرية حسن عبدالقادر دعد

 الرفيعي رضا سهيل دالل

 الزويلف عبدالعزيز دمحم دنيا

 الكرباسي عباس رياض دنيا

 العزاوي دمحم عبدالرسول رائد

 الشديدي باقر دمحمحسين رائد

 الشيباني دمحم جواد علي راشد

 الخفاجي ضايف حسن راغب

 عريم عريم رجب ربيعه

 بركات عادل علي رزان

 العزاوي دمحم عبدالعزيز رسل

 كناني حافظ ظافر رضا

 الشيخ جبوري اكرم رعد

 عزام حسن خالص رعد

 غانم غانم عيدان رغد

 بدري بدري رياض رفل

 الشمري حسين صفاء رقيه

 رسول رسول تمر خان رمزي

 اللطيف هادي دمحم رند

 الوارث سليم عامر رند



 الخطيب رعد عمر رند

 الفرمان حامد هيثم رهام

 كامل كامل دمحم رهف

 البدري حمود عبدالهادي روز

 الدمحمي صالح أسامة رولى

 الخالدي مهدي عبدالقادر رياض

 العباسي عبد الجبار سرمد ريام

 عمر عمر المح ريم

 عدنان عدنان قحطان ريما

 البرزنجي محمود عرفان رينوار

 ادخليل ادخليل ناصر زايد

 وحدالدين وحدالدين دمحم زبيدة

 الخالدي يوسف اسماعيل زكيه

 دلبوحي علي محسن زمن

 الربيعي فهد عبداالمير زهراء

 الالمي ارحيم فاضل زهراء

 الداود داود سلمان زياد

 الحسني دمحم جواد حسن زيد

 المهدي حمدي سعد زينب

 الصافي جميل عبدالخالق زينب

 الجبوري امين دمحم زينب

 الشماع عبدالوهاب احسان زينب

 الخليفاوي سعيد دمحم زينب

 الصائغ مصطفى ابراهيم زينب

 الساعدي جلوب عبدالكريم زينب

 شفو سعيد حربي زينه

 الويسي هاشم علي زينه

 الحكيم نوزاد دمحم زينه

 الرحبي عبدالفتاح عبدالجبار زينه

 الصفار دمحم سالم زينه

 ال كرجيه امجد وسام سارة

 شالل شالل عمر سارة

 صالح الدين صالح الدين جمال سارة

 نوري جعفر صبيح سارة

 البومراد عبدالعالي ماجد سارة

 الكامل سامي عادل ساره



 سالم سالم مصطفى ساطع

 الحكيم دمحم عدنان سامر

 جعو جورج عزيز سامي

 صادا خايل سادي ساندا

 فرحان فرحان محمود سبأ

 الكناني حافظ ظافر سجاد

 كمال كمال عباس سجى

 الجد كتاب عبداالمير سحر

 علي علي وسام سرمد

 حمد حمد حميد سعاد

 العامري عنبر دمحم سعد

 دمحم دمحم حسن سعيد

 عبدالرحمن عبدالرحمن جالل سفين

 رديف رديف مؤيد سالمه

 العنزي حسن صالح سلطان

 سعيد سعيد جورج سلوان

 الهاشمي عباس فاضل سلوى

 العاني صالح منصور سما

 ال متي بطرس ايوب سميرة

 الربيعي وفيق حسيب سها

 مصطفى مصطفى رشيد سوسن

 حنا جندو حنو سيروان

 ابوشقره رافع ضياء سيف

 حسين العبو حميد غانم شامل

 التكريتي فاتح فاروق شذى

 مهدي مهدي صالح شذى

 الليله خطاب هشام شعيب

 دورية عبد الحسين راضي شمس

 ذهيباوي عبدالرضا حسين شمس

 السلطان شمس الدين عماد شمس الدين

 المصلحي فرحان احمد شهاب

 عثمان عثمان فراس شهد

 عبد الغني عبد الغني معتصم شهد

 دمحم دمحم حميد شوان

 جابر جابر فيصل شوق

 شبر عدنان باسم شوق



 الكليدار صفاء رفيق شيماء

 محسن محسن سلمان شيماء

 الغيث عبدالحميد عبدالخالق شيماء

 داخل داخل عبدالحسين صالح

 ال حسين نواف بسمان صالح

 الجبوري دمحم علي جاسم صالح

 الخزعلي كاظم حسين صباح

 العباسي كاظم دمحم صفاء

 العاني دمحم امين حامد صفاء

 العنزي سمير حسن صالح

 ابو شقره عباس رافع ضياء

 الموصلي محمود عبدالقادر طارق

 طالب طالب رفعت طالب

 الراوي حسين مصطفى طالل

 جمعة جمعة سالم طيب

 العزاوي عبدالستار قاسم ظافر

 البياتي داود سردار ظبية

 يوسف يوسف شهيد عائده

 ال حمود عبدالرحمن سعد عائشة

 العجيلي احمد ثائر عالية

 ناعم عطا عبدالوهاب عامرة

 سمير سمير حماد عبدالجبار

 القره غولي عبد دمحم عبدالرحمن

 العزي خالد غسان عبدهللا

 المفتي مظهر برهان عبدهللا

 الفارس كاظم جواد عبدهللا

 الكرخي فوزي صفاء عبدهللا

 الربيعي جمعه فارس عبدهللا

 الكرع عدنان ماهر عبدهللا

 العنزي حسن فالح عبدهللا

 حماد حماد عبدالجبار عبدهللا

 منعم منعم ناطق عبدهللا

 حماد حماد عبدالجبار عبيده

 الدوري عبداالمير اكرم عبير

 الحسني عبد الحسين تقي عرفان

 عدنان عدنان قحطان عساف



 الكبيسي عبيد عبدالرافع علي

 الزيدي احمد عماد علي

 عذاب خماس عماد علي

 الجميلي علي احمد علي

 السلطان شمس الدين عماد علي

 سعود سعود حميد علي

 نجفي دمحم حسن صادق علي

 زكي دمحم فيصل علي

 الخيرو فخري رافل علي

 الوائلي عبدالزهره حسين علي

 الشيباني جالل ماهر علي

 مايع مايع كريم علي

 التميمي كاظم عدنان علي

 االطرقجي فاضل ياسر علي

 عبدهللا عبدهللا عامر علي

 الشاوي فرهود دمحمرضا علي

 سراج البرزنجي صالح نهاد علي

 عبودي فرحان سعد علي زين

 حسين حسين حماد عماد

 شمس الدين دمحم احمد عمار

 لفتة لفتة حاتم عمار

 البناء زيدان ثامر عمار

 الخضيري هاشم زاهد عمر

 الرديني عبدالصمد عبدالرحمن عمر

 عبدهللا عبدهللا علي عمر

 سكر خيري طارق عمر

 عزاوي سليم كمال عمر

 العيساوي عبد جاسم عيسى

 الحمداني فاروق سرمد غريد

 سوداني حمادي موفق غيث

 احمد شمخي فاضل فؤاد

 مصطفى الخليل حسن احمد فارس

 المي جواد حافظ فاطمة

 عبدالهادي عبدالهادي احمد فاطمه

 علي علي طالل فاطمه

 عبدالصاحب عبدالصاحب مهدي فرح



 المراني خضير خالد فرح

 الجنابي ابراهيم عبدالحسين فرح

 دمحم دمحم عدنان فرح

 الساعدي عبدالمحسن قاسم فرقد

 الشمري محداة فليح فريدة

 سعد سعد دمحم فريدة

 حمودي حمودي يونس فلح

 العنزي حسن صالح فواز

 سكر طارق عمر في

 شبر عدنان باسم فيصل

 الدليمي موسى عبدالعزيز فيصل

 العلي عبدالوهاب دمحم قاسم

 عبدالرزاق عبدالرزاق طلب قصي

 عبود كاظم سامي كاظم

 كناني حافظ ظافر كرار

 صابر صابر اياد كرم

 طيب طيب صديق كريسك

 حمره سليم احمد ليال

 الموسوي طالب حسنين ليان

 الفرمان حامد هيثم ليث

 الجلبي سلمان عزيز ليلى

 الخضيري عبدالعزيز دمحم ماي انيسا

 الحمود احمد ياسين دمحم

 حمود حمود رسن دمحم

 الجبر سوادي عبد الحميد دمحم

 الخزرجي عبدالكريم نزار دمحم

 الزيدي حمد علي دمحم

 نزار نزار يزن دمحم

 الكناني دمحم خالد دمحم

 العاني فؤاد سيف دمحم

 دمحم دمحم منتصر دمحم

 الرفاعي ابراهيم يوسف دمحم

 دوكي دمحم حيدر دمحم

 الخفاف جواد علي دمحم

 ذهيباوي عبدالرضا حسين دمحم

 الزويلف حسن عبدالعزيز دمحم



 السعدي دمحم خليل دمحم

 الدمحمي احمد ابراهيم دمحم

 كاظم كاظم جواد دمحم

 الجليلي احمد يوسف دمحم

 الجميلي علي احمد دمحم

 ال حمو الزركا احمد زكي دمحم

 العاني دمحم ياسر دمحم

 مهدي مهدي صالح دمحم

 الهادي هادي دمحمعلي دمحم

 تتنجي احمد صبحي دمحم قصي

 محمود محمود علي محمود

 العيساوي مجيد انور مرفت

 حماد حماد عبدالجبار مريم

 دوكي دمحم حيدر مريم

 الصراف عبدالحسن احمد مريم

 الالمي صادق خالد مريم

 الفياض عبدالغني طلفاح مزهر

 ال سعودي عبدالكريم امجد مصطفى

 السامر جرئ سليم مصطفى

 الجلبي دمحم صدقي اياد مصطفى

 علي علي حسين مصطفى

 الشامي مفرح محمود مفرح

 ال خميسي دمحم حسن قاسم مقداد

 الطرفة رشيد مزهر مناف

 الحمادي ضاري امين منال

 الصائغ توفيق دمحم منذر

 عوني عوني نمير منن

 الدركزلي علي مجيد منى

 عثمان عثمان كمال مهابات

 بسام بسام سنان مهره

 سالمات خليل مكي مهند

 العاني عبد ربو ساكن مهند

 احمد احمد قتيبه مهند

 الزيدي كامل محمود موسى

 حمزة حمزة احمد مي

 دمحمعلي دمحمعلي عبدالرزاق مياسه



 الصخنى دمحمجواد حسين ميساء

 الشيخلي دمحم جاسم ميسم

 أيوب أيوب عياده ميمونه

 مجيد مجيد محمود نادية

 ذهيباوي موزان كلخان ناصر

 التميمي خلف دمحم ناظم

 المميز دمحمنبيه عبدالوهاب نبيه

 الحسن جاسم عبدالوهاب نجالن

 السوداني حافظ نورى ندى

 الدمحم حيدر محمود نرجس

 ابراهيم ابراهيم حسين نزار

 مصطفى مصطفى عبدالستار نعم

 كامل كامل رعد نمر

 حمودي حمودي حاتم نهلة

 مهدي مهدي دمحمسعيد نوار

 العثمان عبدالستار ثامر نوار

 السامرائي فاضل عباس نور

 فريد فريد احمد نور

 دمحم دمحم كمال نور

 الخالدي نور الدين مصطفى نور

 الحسن عبدالوهاب نجالن نورالهدى

 الشريفي دمحم رشيد جالل هاله

 الخياط احمد دمحم سعيد هاني

 الموسوي كاظم حسون هديل

 الليلة عمر خطاب هشام

 عبدالغفور عبدالغفور عبدالخالق همام

 علي علي اسماعيل هند

 ماجد ماجد احمد هيا

 دزه ي حسن هادي هيرو

 البياتي داود سردار ود

 ابراهيم ابراهيم عقيل ورده

 عبد عبد دمحم ورقاء

 البياتي عيسى طارق ورود

 نعش دمحم هادي وسن

 الطائي راعي دمحمعلي وفاء

 الخضيري زاهد عمر وليد



 حافظ صياح عوض وليد

 الشعبي عبدالملك رفيق ياسين

 الجاف دمحمأمين كريم يسار

 الزبيدي ناجي طارق يسرى

 الربيعي جمعه فارس يمينه

 امين امين طارق يوسف

 الحديدي دمحم عمر يوسف

 العاني فؤاد سيف يوسف

 الراوي غالب عمار يوسف

 الجباري باسم نبيل يوسف

 األيوبي ابراهيم علي يوسف

 ذهب دمحم علي احمد يوسف

 الراوي غالب عمار يونس

 


