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ذكرابراهيمعبدهللا قاسم عبدهللا ابراهيم10098

ذكرابراهيمقاسم عبدهللا قاسم ابراهيم20100

انثىابراهيمفاطمه عبدهللا قاسم ابراهيم30101

ذكرابراهيمحسين عبدهللا قاسم ابراهيم40102

ذكرابراهيمعلي عبدهللا قاسم آل ابراهيم51210

انثىابراهيمنجيبة امين ابراهيم62336

ذكرابراهيمحسن عبدهللا قاسم البراهيم73215

ذكرابراهيمعيسى سالم علي ال براهيم80955

ذكراحمدالسيد نور جواد ناصر احمد90813

انثىامساعدزهراء عبدالهادي يعقوب امساعد104350

ذكرامساعدعبدالهادي يعقوب يوسف  امساعد114531

انثىامشارهنعميه حبيب علي امشاره121063

انثىأبو السعودمريم عبداالله عبدالمجيد ابو السعود134542

انثىأوحيمدفاطمة ابراهيم أوحيمد144621

ذكرباشاكمال مهدي حسن الباشا150259

ذكرباشاحسن كمال مهدي الباشا160260

ذكرباشاسلمان ابراهيم علي الباشا170935

ذكرباشااسماعيل ابراهيم علي الباشا181075

ذكرباشاحسن حبيب الباشا191082

ذكرباشافوزي مهدي الباشا201087

انثىباشاخديجه علي عبدهللا الباشا212150

ذكرباشاعلي مهدي علي الباشا222161

ذكرباشازهير حسين علي الباشا234725

انثىباشاحصه محمد احمد الباشا243097

انثىبوريامينه احمد حسين البوري251222

ذكربومرهقيس محمد احمد بومره260370

ذكربومرهحسين احمد محمد بومره271672

ذكربونيانحسين احمد حسين بونيان280689

ذكربونيانعلي حسين احمد بونيان290690

ذكربونيانماجد حسين احمد بونيان301389

انثىبونيانايمان حسين احمد بونيان312478

ذكربونيانعبدهللا حسين احمد بونيان324042

انثىبياتهدي علي عبدهللا البيات330474

انثىبياتوفاء علي عبدهللا البيات343265

ذكرتركيعلي احمد تركي التركي350922

ذكرتركياحمد علي مهدي التركي361134

ذكرتركيعقيل احمد علي التركي371746

انثىتركيوالء محي الدين احمد التركي382431

ذكرجرادحسن احمد جاسم ال جراد390674

ذكرجشيعبدهللا احمد عبدهللا الجشي400962

انثىجشيجمانه عبدهللا احمد الجشي414384

ذكرجضرسماحة الشيخ جواد علي منصور جضر420066

ذكرجضرسعيد علي منصور جضر430207

انثىجفالصالحه مهدي حسن الجفال441831

انثىجمعهغنيمه عيسي علي الجمعه450112

ذكرحاتمعادل سعيد احمد الحاتم463121

ذكرحاتمسعيد احمد الحاتم476238

ذكرحاتممعتوق علي جاسم ال حاتم480015

ذكرحجيعبدهللا احمد علي الحجي490093

انثىحجيعواطف احمد علي الحجي500117

انثىحجيشيخه علي الحجي510381

ذكرحجيمحمد احمد علي الحجي520631

ذكرحجيعبدالعظيم علي احمد الحجي531207

انثىحجينجاح احمد علي الحجي541876

انثىحجيسكينه محمد احمد ال حجي555217

انثىحدادكوثر علي الحداد565163

انثىحسينرقيه موسي محمد الحسين572723

ذكرحسينقاسم منصور ناصر ال حسين580796

ذكرحظيهعلي محمد حسن حظيه591028
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ذكرحكيمعبدهللا عيسى علي الحكيم604134

ذكرحاللعبدالرزاق احمد عبدالنبي الحالل610599

ذكرحاللاحمد عبدالرزاق احمد الحالل620603

ذكرحاللشاكر احمد عبدالنبي الحالل630660

ذكرحاللماجد احمد عبدالنبي الحالل640661

ذكرحاللسعيد مهلهل منصور الحالل650794

انثىحاللامنه صالح الحالل661736

ذكرحاللراشد صالح منصور الحالل672119

ذكرحاللحسين راشد صالح الحالل682122

انثىحاللطاهره علي عباس الحالل692753

انثىحاللعفاف علي عباس الحالل702754

انثىحاللزينب علي عباس الحالل712756

ذكرحاللمعتوق محمد علي الحالل724030

ذكرحاللمنى منصور عبدرب النبي الحالل734529

ذكرحاللعلي حسين راشد الحالل745655

ذكرحليلينضال سعيد عبدهللا الحليلي751465

ذكرحمداحمد علي احمد الحمد760810

ذكرحمودعبدالغني عبدالوهاب جاسم الحمود770740

ذكرحمودحسين تيسير الحمود781030

ذكرحمودكاظم كاظم الحمود791036

ذكرحمودحسين جابر الحمود801081

ذكرحمودمنصور ابراهيم علي الحمود811456

ذكرحمودعبداالمير عبدهللا علي الحمود822704

ذكرحمودمحمد عبدالكريم محمدحسين الحمود833483

ذكرحمودعلي حسن جاسم ال حمود840031

ذكرحميدياحمد علي جاسم الحميدي850120

انثىحميديسعدا علي الحميدي860457

ذكرحواجمهدي حسن عيسى الحواج870438

ذكرحواجرضا حسن ابراهيم الحواج881013

ذكرحواجابراهيم علي ابراهيم الحواج891325

ذكرخاتمحسين حبيب مهدي الخاتم903822

انثىخبازامنه احمد محمد الخباز910627

ذكرخرداويحسين مهدي حسن الخرداوي920610

انثىخرداويزهراء منصور الخرداوي932875

انثىخرداوينجالء حسين مهدي الخرداوي943286

انثىخرداويريم حسين مهدي الخرداوي953287

انثىخرداويفاطمة وسيم علي الخرداوي966495

انثىخريدهسارة حبيب صالح الخريدة974744

انثىخريدهعقيلة حبيب صالح الخريدة984745

ذكرخريدهعلي احمد علي الخريده991172

ذكرخريدهمحمد عبدهللا حبيب الخريده1002132

ذكرخريدهحبيب عبدهللا حبيب الخريده1012133

انثىخريدهزينب عبدهللا حبيب الخريده1022256

انثىخريدهدعاء عبدهللا حبيب ال خريدة1034527

انثىخريدهفاطمه عبدهللا حبيب ال خريدة1044822

ذكرخريدههاني احمد صالح خريده1050032

ذكرخريدهمصطفى هاني احمد خريده1060035

ذكرخريدهعباس هاني احمد خريده1070036

ذكرخريدهمرتضى هاني احمد خريده1080037

ذكرخريدهحسين حبيب صالح خريده1090155

انثىخريدهبتول حسين حبيب خريده1100649

ذكرخريدهعبدهللا حسين حبيب خريده1110650

ذكرخريدهمصطفى حبيب صالح خريده1121401

ذكرخريدهعبدهللا حبيب صالح ال خريده1132131

ذكرخريدهقاسم عبدهللا حبيب خريده1142428

ذكرخريدهمحمد هاني احمد خريده1154596

انثىخريدهاسيا حبيب صالح ال خريده1166007

ذكرخريدهايمن عبدهللا حبيب ال خريده1176401

ذكرخريدهاحمد عبدهللا حبيب ال خريده1186411
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ذكرخريدهعلي عبدهللا حبيب ال خريده1196412

انثىخريدهامنه عبدهللا حبيب ال خريده1206417

انثىخريدهبيان عبدهللا حبيب ال خريده1216418

انثىخريدهسكينه حسين علي ال خريده1226431

ذكرخريدهسجاد حسين علي ال خريده1236432

ذكرخريدهحسين علي صالح ال خريده1246433

انثىخلفشاذن عبداالمير عبدهللا خلف1256485

انثىخليفةستور عبدهللا حسين الخليفة1264262

انثىخليفةزهراء علي علي الخليفه1270385

ذكرخليفةعلي حسن مدن الخليفه1280642

ذكرخليفةتقي حسن محمد الخليفه1290808

ذكرخليفةاحمد مدن احمد الخليفه1300830

ذكرخليفةعلي عبدهللا محمد الخليفه1311656

انثىخليفةشروق محمد علي الخليفه1321880

انثىخليفةزينب محمد علي الخليفه1331881

ذكرخليفةمدن احمد مدن الخليفه1342380

انثىخليفةالغاليه مدن احمد الخليفه1352381

ذكرخليفةمفيد علي محمد الخليفه1362383

انثىخليفةريم محمد علي الخليفه1372385

انثىخليفةبدور محمد علي الخليفه1382393

ذكرخليفةحسين عيسي احمد الخليفه1392404

ذكرخليفةيوسف احمد مدن الخليفه1402665

ذكرخليفةمحمد جواد منصور الخليفه1412969

ذكرخليفةابراهيم حسن محمد ال خليفة1425216

ذكرخليفةمحمد علي محمد ال خليفه1430045

انثىخليفةنجاح علي محمد ال خليفه1440094

ذكرخليفةزكي حسن محمد خليفه1450617

انثىخليفةزينب علي محمد ال خليفه1462862

ذكرخليفةمحمد رضا محمد علي ال خليفه1474052

ذكرخليلابراهيم عيسى علي الخليل1481084

انثىخميريايمان معتوق الخميري1494177

ذكرخميسعبدهللا منصور علي الخميس1501065

ذكرخميسصالح عبدهللا احمد الخميس1511097

ذكرخميسعلي احمد منصور خميس1520789

انثىخميسنجمه صالح عبدهللا خميس1533825

انثىخميسزهراء صالح عبدهللا خميس1543826

ذكرخميسمهدي صالح عبدهللا خميس1553827

ذكرخميسعباس صالح عبدهللا خميس1563828

ذكرخميسعبدهللا صالح عبدهللا خميس1573829

ذكرخميسمحمد صالح عبدهللا خميس1583830

انثىخياطنادره محمد جاسم خياط1591809

ذكرداوودحسن عبدالغني علي الداوود1601004

ذكرداوودعلي ناجي احمد الداوود1614823

انثىداوودنور حبيب حسن الداوود1626426

ذكرداوودعبدالجليل عبدالغني علي داود1630781

انثىداوودحرم الحاج علي راشد داوود1641171

ذكرداوودجابر حسن علي ال داوود1651191

انثىداوودزينب جابر حسن آل داوود1663270

انثىدبيسطيبه جعفر الدبيس1670450

ذكردبيسعلي حسين ابراهيم الدبيس1680768

ذكردبيسعبدالكريم حسين ابراهيم الدبيس1690933

ذكردبيسمنصور حسين ابراهيم الدبيس1700960

ذكردبيسعبدالحميد حسين ابراهيم الدبيس1710986

ذكردبيسجعفر محمد جعفر الدبيس1721024

ذكردبيسحسن محمد الدبيس1731031

ذكردبيسعبدالرزاق جعفر علي الدبيس1741037

ذكردبيسحسين جعفر علي الدبيس1751213

ذكردبيسمحمد عبدالجبار جاسم الدبيس1762533

ذكردبيسعبدالكريم رضي كاظم الدبيس1772904
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انثىدبيسرباب حبيب عبدهللا الدبيس1784510

ذكردبيسعبدالغني جاسم محسن الدبيس1791154

انثىدبيسنرجس يوسف جعفر ال دبيس1805470

ذكردرويشحسن هالل علي الدرويش1811684

ذكردرويشهالل حسن هالل الدرويش1821749

ذكردرويشصالح عيسى صالح درويش1830153

ذكردرويشوليد عبدهللا هالل ال درويش1844032

ذكرراشدابراهيم عبدهللا احمد الراشد1850371

ذكرراشدجعفر عبدهللا علي الراشد1860461

ذكرراشدعبدالمحسن ابراهيم احمد الراشد1870775

ذكرراشداحمد ابراهيم احمد الراشد1881096

ذكرراشدابراهيم عبدهللا علي الراشد1891493

ذكرراشدعيسى عبدهللا علي الراشد1901494

ذكرراشدمحمد علي عبدهللا الراشد1912233

ذكرراشدعلي حسين عبدهللا راشد1922284

انثىربعانخديجه علي حبيب الربعان1930847

ذكرربعانعبدهللا علي حبيب ربعان1940110

انثىربعانوداد يوسف حبيب ربعان1950441

ذكرربعانحسين منصور علي ال ربعان1963961

ذكرربعانعلي حسين منصور علي ال ربعان1973962

ذكرربعانحبيب علي حبيب ربعان1982138

ذكررضيعلي احمد علي الرضي1992299

ذكررضينور علي احمد الرضي2002421

ذكررميحابراهيم علي ابراهيم الرميح2010009

ذكررميحتركي علي عبدهللا الرميح2020051

انثىرميحبيان علي جعفر الرميح2030447

ذكررميحخليفه علي عبدالحي الرميح2040724

ذكررميحعلي جعفر محمد الرميح2050783

ذكررميححيدر علي جعفر الرميح2060785

ذكررميحمحمد علي جعفر الرميح2070786

ذكررميحرضا علي جعفر الرميح2081402

انثىرميحابرار منصور عبدالجليل الرميح2091517

ذكررميحزهير عبدهللا علي الرميح2102227

ذكررميحشوقي احمد ابراهيم الرميح2112711

ذكررميحعبدالغني عبدالجليل ابراهيم الرميح2123191

ذكررميحاحمد ابراهيم حسن ال رميح2130463

ذكررميحجعفر حسين منصور ال رميح2143526

ذكرزاكيعبدالواحد عبدهللا علي الزاكي2150727

ذكرزاكيجعفر عبدهللا علي الزاكي2160790

ذكرزاكيالشيخ عبدالجليل سلمان علي الزاكي2171460

انثىزاكيبتول شرف احمد الزاكي2181647

ذكرزاكيياسمين طالب شرف الزاكي2193271

ذكرزاكيعلي حسين علي الزاكي2203592

ذكرزاكياحمد شرف احمد الزاكي2214120

انثىزاكيفاطمه علي جاسم الزاكي2221481

ذكرزوادعلي احمد منصور الزواد2230570

ذكرزوادمكي عبدهللا عيسى الزواد2240571

ذكرزوادجعفر مهدي منصور الزواد2250615

ذكرزوادعلي جعفر مهدي الزواد2260616

ذكرزوادجعفر حمود ابراهيم الزواد2270704

ذكرزوادبدر مهدي منصور الزواد2281667

ذكرزوادانوار بدر مهدي الزواد2292899

ذكرزوادمحمد جعفر حمود زواد2300777

انثىزوادجمانة حسن زواد2316487

انثىزوادنور محمد جعفر زواد2322884

انثىزينليلى احمد محمد الزين2331888

ذكرزين الدينعبدهللا صالح محمد زين الدين2340468

ذكرزين الديناحمد صالح محمد زين الدين2350469

ذكرزين الدينمحمد عبدهللا صالح زين الدين2360470
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ذكرزين الدينمالك عبدهللا صالح زين الدين2370471

انثىزين الدينزينب عبدهللا صالح زين الدين2380472

ذكرزين الدينمؤيد عبدهللا صالح زين الدين2390473

ذكرزين الدينعلي احمد محمد زين الدين2400969

انثىزين الدينمليكه سعود علي زين الدين2411356

ذكرسادهعلوي محمد علوي الساده2421009

ذكرسادهالسيد منير شرف امين الساده2431019

ذكرسادهسراج منير شرف الساده2441020

ذكرسادهالسيد عبدهللا السيد محمد علوي الساده2451033

ذكرسادهاحمد محمد علوي الساده2461053

ذكرسادهماجد محمد علوي الساده2471091

ذكرسادهابراهيم حسن علي الساده2483520

ذكرسادهرضي علي حسين الساده2491607

انثىسالمرحمه عبداالمير احمد السالم2500076

ذكرسالمعلي عبداالمير احمد السالم2510077

ذكرسالماحمد عبداالمير احمد السالم2520078

انثىسالمفاطمه حسين حسن السالم2530175

ذكرسالمسالم علي حسين السالم2542378

ذكرسالمعلي حسين احمد آل سالم2552387

انثىسبعزينب ابراهيم تركي السبع2560111

ذكرسبعاديب احمد ابراهيم السبع2570404

ذكرسبعمحمد علي خليفه السبع2580567

ذكرسبعزكي احمد ابراهيم السبع2590574

ذكرسبععلي ابراهيم تركي السبع2601257

ذكرسبععبدهللا علي قاسم السبع2611611

ذكرسبعتركي ابراهيم تركي السبع2622662

انثىسبعاسماء طاهر علي السبع2633067

انثىسبعماجدة احمد ابراهيم السبع2643367

انثىسبعزينب موفق احمد السبع2655188

ذكرسعيدجعفر احمد علي سعيد2661102

انثىسقيقاويفاطمه جاسم محمد السقيقاوي2672810

ذكرسكيريمحمد علي محمد السكيري2681001

ذكرسكيرياحمد عيسى محمد السكيري2691367

ذكرسكيريعبدهللا ناجي عيسي السكيري2701393

ذكرسلمانعلي احمد السلمان2711089

ذكرسلهامعلي حسن مكي سلهام2720024

ذكرسلهاممحمد علي حسن سلهام2730028

ذكرسلهامجعفر علي حسن سلهام2740029

ذكرسلهامجهاد علي حسن سلهام2750030

ذكرسلهامحبيب حسن مكي سلهام2760167

ذكرسلهامعبدهللا قاسم عبدهللا سلهام2770223

ذكرسلهامحسين حسن مكي سلهام2780427

ذكرسلهامعلي عبدهللا ابراهيم سلهام2792386

ذكرسليسيعقوب يوسف سعود السليس2801202

ذكرسليسعلي يوسف سعود السليس2812999

انثىسنانزينب احمد السنان2820694

ذكرسهوحسن علي احمد سهو2832530

ذكرسهوحسين معتوق علي سهو2843974

ذكرسهوعلي منصور علي سهو2856167

ذكرسهوعبدالجليل منصور علي سهو2866168

ذكرسواداسعد علي عبدهللا السواد2870675

ذكرسوادعلي حسن منصور السواد2881434

انثىسوادصالحه علي تركي السواد2895459

انثىسوادفاطمه عبدهللا سواد2901848

ذكرسوادماجد احمد ماجد ال سواد2915144

انثىسيلحصه عبدهللا عبدهللا السيل2921542

ذكرسيهاتيالحاج علي حسن منصور السيهاتي2930183

انثىسيهاتيسالم  احمد عيسي السيهاتي2940398

ذكرسيهاتيحسين مكي احمد السيهاتي2950429
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انثىسيهاتيالدكتورة باسمه علي احمد السيهاتي2960433

ذكرسيهاتيابراهيم مكي ابراهيم السيهاتي2970454

انثىسيهاتيزينب حسن ابراهيم السيهاتي2980646

ذكرسيهاتيحسن حبيب ابراهيم السيهاتي2990761

انثىسيهاتيفاطمه منصور السيهاتي3000762

ذكرسيهاتييحي صالح ابراهيم السيهاتي3010779

ذكرسيهاتيهاشم حسين يحيى السيهاتي3020802

ذكرسيهاتيمرهون علي مرهون السيهاتي3030859

ذكرسيهاتيعباس صالح ابراهيم السيهاتي3040993

ذكرسيهاتيمحمد حسن مكي السيهاتي3051416

ذكرسيهاتيعيسى عبدهللا عيسى السيهاتي3061532

ذكرسيهاتيلؤي مرتضي شبر السيهاتي3071567

ذكرسيهاتيعلي حسين صالح السيهاتي3081808

ذكرسيهاتيعلي حسن حبيب السيهاتي3091819

ذكرسيهاتيعيسى حسن  علي السيهاتي3101869

ذكرسيهاتيمحمد عيسى حسن السيهاتي3111941

ذكرسيهاتيحسين منصور ابراهيم السيهاتي3122253

ذكرسيهاتياحمد صالح مبارك السيهاتي3132574

انثىسيهاتيمريم محمد سالم السيهاتي3142663

ذكرسيهاتيعبدالكريم مقبل حسن السيهاتي3152809

ذكرسيهاتيماجد حسين يحيى السيهاتي3162906

انثىسيهاتيجمانة هاشم حسين السيهاتي3173062

ذكرسيهاتينضير احمد عبدرب النبي السيهاتي3183264

ذكرسيهاتيعلي علي عيسى السيهاتي3193391

ذكرسيهاتيعلي عيسى مهدي السيهاتي3203392

ذكرسيهاتيجواد لؤي مرتضى السيهاتي3213455

انثىسيهاتيليلى صالح ابراهيم السيهاتي3223474

ذكرسيهاتيهاشم لؤي مرتضى السيهاتي3233481

انثىسيهاتيالدكتورة االء عبدالكريم مقبل السيهاتي3243657

انثىسيهاتيزهراء لؤي مرتضى السيهاتي3253998

ذكرسيهاتيعلي محمد سالم السيهاتي3264530

ذكرسيهاتيصدقي حسن مكي السيهاتي3275214

ذكرسيهاتيعبدالحكيم احمد عيسى السيهاتي3285779

انثىسيهاتيطيبه علي عبدهللا السيهاتي3291500

انثىسيهاتينرجس هاشم حسين السيهاتي3303261

ذكرشابعبدهللا علي محمد الشاب3310924

ذكرشاخورعبدالهادي عبدهللا علي شاخور3321329

ذكرشافعياحمد عبدهللا منصور الشافعي3330080

انثىشافعيزهراء عبدالحسين مكي الشافعي3340148

ذكرشافعيمحمد ابراهيم منصور الشافعي3350805

ذكرشافعياياد علي عبدهللا الشافعي3360977

ذكرشافعيتوفيق احمد عبدهللا الشافعي3371012

ذكرشافعيمحمد عبدهللا الشافعي3381092

ذكرشافعيخليل ابراهيم منصور الشافعي3391666

انثىشافعيمدينه احمد عبدهللا الشافعي3401678

ذكرشافعيعلي ناجي عبدالعلي الشافعي3411868

ذكرشافعيمكي عبدالنبي مكي الشافعي3422295

انثىشافعيحليمه محمد ابراهيم الشافعي3432466

ذكرشافعيعباس محمد ابراهيم الشافعي3443292

انثىشافعيحميده محمد ابراهيم الشافعي3453293

انثىشافعيفاطمه محمد ابراهيم الشافعي3463294

ذكرشافعيمحمود محمد ابراهيم الشافعي3473295

ذكرشافعيمنصور احمد عبدهللا الشافعي3483342

انثىشافعيفاطمه منصور احمد الشافعي3493344

ذكرشافعياحمد منصور احمد الشافعي3503346

ذكرشافعيعلي منصور احمد الشافعي3513347

ذكرشافعيحسن منصور احمد الشافعي3523348

ذكرشافعيعلي عبدهللا عبدهللا الشافعي3533656

انثىشافعيهدى عبدهللا عبدهللا الشافعي3543723
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ذكرشافعيعبدالمنعم سعود عبدالعزيز الشافعي3554215

ذكرشافعيمؤيد عبدالمنعم سعود الشافعي3564216

ذكرشافعيمحمود عبدالمنعم سعود الشافعي3574217

انثىشافعيمنى عبدالمنعم سعود الشافعي3584218

ذكرشافعيمحمد عبدالمنعم سعود الشافعي3594219

ذكرشافعيمناف عبدالمنعم سعود الشافعي3604220

ذكرشهابحبيب عبدهللا قاسم الشهاب3610585

ذكرشهابمحمد عبدهللا جاسم الشهاب3621387

ذكرشهابمحمد حبيب قاسم الشهاب3632305

ذكرشهابحسين احمد احمد الشهاب3641066

انثىشهابمدينه احمد علي ال شهاب3651435

انثىشهابسعاد منصور احمد شهاب3663820

ذكرشهابعبدهللا عبدهللا يوسف ال شهاب3674130

انثىشهاببثينه حسين عبدهللا ال شهاب3684534

ذكرشهابحسين عبدهللا جاسم ال شهاب/ الدكتور 3694578

انثىشهابفاطمه حسين عبدهللا ال شهاب3705082

ذكرشهابعلي حسين عبدهللا ال شهاب/ الدكتور 3715083

ذكرشهابعبدهللا  حسين عبدهللا ال شهاب/ الدكتور 3725084

انثىشهابساره جاسم عبدهللا ال شهاب3735093

ذكرشويخاتجعفر مهدي الشويخات3741021

ذكرشويخاتحبيب مهدي محمد الشويخات3751290

ذكرشويخاتعلي مهدي احمد الشويخات3761589

انثىشويخاتزينب مهدي محمد الشويخات3772589

انثىشويخاتامنه فردان صالح الشويخات3785516

ذكرشويخاتابراهيم علي احمد شويخات3791077

ذكرشيبانابراهيم عبدهللا محمد شيبان3801859

ذكرصاخنطاهر حسن احمد الصاخن3812202

ذكرصاخنالسيد هاشم ناصر احمد الصاخن3824665

انثىصاخنبتول ناصر احمد الصاخن3835149

ذكرصليلعيسى منصور حسين الصليل3841113

ذكرصليلناجي علي حسين الصليل3851129

ذكرصليلحبيب جعفر حسين صليل3860806

ذكرصليلابراهيم جعفر حسين صليل3871636

انثىصليلجميله يونس علي صليل3882751

ذكرصليلعبدهللا جعفر حسين صليل3892800

ذكرصوافاحمد كاظم محمد الصواف3900569

ذكرصوافعلي سعود محمد الصواف3910670

ذكرصيودقاسم هالل قاسم الصيود3921115

ذكرضاحيعبدالكريم عبدهللا حسين الضاحي3931159

ذكرضاحيابراهيم احمد ال ضاحي3941034

ذكرضاحيعبدالمنعم احمد علي ال ضاحي3954029

ذكرطالبعبدهللا مهدي جاسم الطالب3961130

ذكرطالبحسن مهدي جاسم الطالب3973579

انثىطالبحسين عبدهللا مهدي الطالب3986281

ذكرطالبعلي عبدهللا مهدي الطالب3996282

انثىطالبمهدي عبدهللا مهدي الطالب4006283

ذكرطالبسامي جاسم هالل طالب4010464

ذكرطالبجاسم هالل جاسم ال طالب4021295

انثىطالباسماء مهدي جاسم عبدهللا ال طالب4031296

انثىطالبجيهان جاسم هالل ال طالب4041299

انثىطالبرقيه جاسم هالل ال طالب4051301

انثىطالبفدك جاسم هالل ال طالب4061302

انثىطالبحسينه جاسم هالل ال طالب4071303

ذكرطالبمحمد جاسم هالل ال طالب4081304

ذكرطالبهالل جاسم هالل ال طالب4091305

ذكرطالبمهدي جاسم هالل ال طالب4101306

ذكرطالبمحمد هالل جاسم ال طالب4111308

ذكرطالببدر هالل جاسم ال طالب4121309

ذكرطالبعلي هالل جاسم طالب4131327
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ذكرطالبناجح امين هاشم طالب4141487

ذكرطالبهشام ناجح امين طالب4152881

ذكرطالبعباس ناجح امين طالب4162882

ذكرطالبمصطفى محمد جاسم ال طالب4173064

ذكرطالبدانيال محمد جاسم ال طالب4183065

انثىطالبشهد هالل جاسم ال طالب4193155

ذكرطالبناصر هالل جاسم آل طالب4203803

ذكرطالبالياس محمد جاسم ال طالب4213973

انثىطالببدر مهدي جاسم ال طالب4224491

انثىطالبرغد هالل جاسم ال طالب4234492

ذكرطالباياد مهدي جاسم ال طالب4244880

انثىطالبروئ هالل جاسم ال طالب4255344

انثىطالباسماء مهدي جاسم هالل ال طالب4265915

ذكرعباسمنصور عيسى علي العباس4270395

ذكرعباسحسن علي احمد العباس4280807

ذكرعباسجعفر عبدهللا حسن العباس4291499

ذكرعباسحسين عيسى علي العباس4301615

ذكرعباسعلي عيسى علي العباس4311677

انثىعباسزهراء عبدهللا مكي العباس4321727

ذكرعباسعيسى عبدهللا حسن العباس4331826

ذكرعباسابراهيم عبدهللا حسن العباس4341827

ذكرعباسعيسى منصور عيسى العباس4351865

انثىعباسعواطف أحمد مكي العباس4362319

انثىعباسمنى منصور عيسي العباس4372909

ذكرعباسعلي حسين جعفر العباس4382985

انثىعباسبشرى عيسى منصور العباس4395400

انثىعباسمدينه عبدهللا مكي العباس4405743

ذكرعباسحميد علي احمد العباس4411480

انثىعباسجنان حميد علي العباس4421482

ذكرعباسعلي احمد علي العباس4431485

ذكرعباسعلي حسن جعفر العباس4442489

ذكرعباسكميل حميد علي العباس4454484

ذكرعباساحمد حميد علي العباس4464485

ذكرعباسمنصور عيسى منصور ال عباس4474039

ذكرعباسهاني جعفر عيسى ال عباس4482493

انثىعبدالرحيمشيخه علي منصور العبدالرحيم4491638

ذكرعبدالعليعبدالحميد حسين محمد عبدالعلي4500778

انثىعبدالعليايمان عبدالحميد حسين عبدالعلي4511877

ذكرعبدالعليحسين محمد عبدالعلي4523408

ذكرعبدالعلياسامة عبدالحميد حسين عبدالعلي4534381

ذكرعبداللطيفناصر حبيب ناصر ال عبداللطيف4545600

ذكرعبدالنبيجابر عبدرب النبي العبدالنبي4551633

ذكرعبدالنبيزهير علي ابراهيم العبدالنبي4562928

ذكرعبدالنبيكميل عبدهللا ابراهيم آل عبد رب النبي4571010

انثىعبدالنبيزينب جعفر عيسى عبدرب النبي4581379

انثىعبدالنبيامنه احمد عبدهللا العبدرب النبي4593994

ذكرعبدالنبيهاني عبدهللا ابراهيم عبدالنبي4600612

ذكرعبدالنبيعبدهللا عيسى حسين ال عبدالنبي4615737

ذكرعبدالهادياحمد عيد سلمان العبدالهادي4621094

انثىعبدرب الرضادنيا مجبل حسن العبدرب الرضا4635336

ذكرعبدرضاحسين عبدهللا صالح ال عبدرضا4640671

ذكرعبيدمحمد علي كاظم العبيد4651830

ذكرعبيدعبدالهادي محمد علي العبيد4661832

ذكرعبيدعلي محمد علي العبيد4671833

انثىعبيدمنال محمد علي العبيد4681834

ذكرعبيداحمد محمد علي العبيد4691835

انثىعبيدايه محمد علي العبيد4701836

ذكرعبيدانحسين احمد حسن العبيدان4710362

ذكرعبيدانفؤاد جاسم العبيدان4722294
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ذكرعبيدعليعلي احمد علي ال عبيدعلي4730760

ذكرعجميعلي كاظم حسين العجمي4740692

ذكرعجميحسين علي كاظم العجمي4750700

ذكرعجميمحمد كاظم حسين العجمي4761008

ذكرعجميحسين كاظم حسين العجمي4773196

انثىعطيهزاهي منصور محمد ال عطيه4781606

انثىعليشريفه سلمان العلي4790099

ذكرعليعلي مدن علوي العلي4801146

ذكرعليمدن علوي هاشم العلي4811280

انثىعليمعصومه سعود العلي4822352

ذكرعلياحمد عبدالحميد حسين عبد العلي4833438

ذكرعليايمن عبدالحميد حسين عبد العلي4843445

ذكرعمرانصالح عبدهللا مهدي آل عمران4851221

ذكرعمرانمحمود صالح عبدهللا ال عمران4861223

ذكرعمرانمصطفى صالح عبدهللا ال عمران4871224

انثىعمرانفاطمه صالح عبدهللا آل عمران4881225

انثىعيثانزمن العيثان4892333

ذكرعيدحسين احمد مهدي العيد4901078

ذكرعيداحمد معتوق العيد4911080

ذكرعيدعبدهللا حبيب احمد العيد4921450

ذكرعيدابراهيم كاظم احمد العيد4931467

ذكرعيدرضا عبدهللا حسين العيد4942801

انثىغانمعزيزه حسين فالح الغانم4950084

ذكرغانمعلي حسن علي غانم4962204

ذكرغانمحسين علي حسن غانم4972206

ذكرغانمضياء علي حسن غانم4982207

ذكرغانممحمد علي حسن غانم4992208

ذكرغانمحسن علي حسن غانم5002209

انثىغانمزهراء عبدهللا علي آل غانم5012304

ذكرفاضلمنصور ابراهيم منصور الفاضل5020158

ذكرفتيلعبدالعلي عبدهللا احمد فتيل5032690

انثىفريشاميره حسين فريش5042203

ذكرقالفعبدهللا حسن يعقوب القالف5053195

ذكرقالفعبدالهادي احمد حسن القالف5063516

انثىقويعيرمالء هالل علي القويعي5073120

انثىكابهمريم عبدهللا الكابه5080187

ذكركابهاحمد عبدهللا محمد الكابه5090964

ذكركابهعبدهللا احمد عبدهللا الكابه5100965

ذكركابهعلي حسين عبدهللا الكابه5111849

انثىكابهفاطمه حسين عبدهللا الكابه5121850

انثىكابهايمان حسين عبدهللا الكابه5131851

انثىكابهزهراء حسين عبدهللا الكابه5141852

انثىكابهبثينه حسين عبدهللا الكابه5151853

ذكركابهحسين عبدهللا محمد الكابه5162149

انثىكابهمنى عبدهللا محمد الكابه5173343

انثىكابهليلى عبدهللا محمد الكابه5186464

ذكركبيشعبدالستار احمد عبدهللا الكبيش5191023

ذكركبيشايوب احمد عبدهللا الكبيش5203446

ذكرمباركحسين سعود مبارك المبارك5210656

ذكرمباركحسين جاسم حسن المبارك5221381

ذكرمباركعلي هالل حسين المبارك5231591

ذكرمباركهالل حسين محمد المبارك5241592

ذكرمباركمصطفى عبدهللا منصور المبارك5252908

ذكرمتروكسامي تركي احمد المتروك5261267

ذكرمحسنعبدهللا علي احمد المحسن5271067

ذكرمحسنجعفر علي المحسن5281071

انثىمحسنزهراء عبدهللا علي المحسن5292188

ذكرمحسنعلي عبدهللا علي المحسن5302243

انثىمحسنفاطمة علي احمد المحسن5313768
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انثىمحسنحنان عبدهللا احمد ال محسن5324242

ذكرمحسنانور عبدهللا احمد ال محسن5334376

ذكرمحفوظعبدهللا عبدهللا محمد المحفوظ5340643

ذكرمحفوظرضا جاسم محمد المحفوظ5352379

ذكرمحفوظعيسي عبدهللا محمد المحفوظ5362102

ذكرمحفوظماجد احمد محفوظ محفوظ5374458

ذكرمحفوظابراهيم صالح محمد ال محفوظ5385503

ذكرمحفوظمحمد معتوق حسن ال محفوظ5393537

ذكرمحمدعباس علوي شبر محمد5405197

ذكرمحمدعليمحمد عبدالمنعم احمد المحمدعلي5411516

ذكرمحمدعلينجيب منصور احمد المحمدعلي5422849

ذكرمحمدعليمنصور احمد منصور المحمدعلي5432874

ذكرمحمدعلياحمد منصور احمد المحمدعلي5442876

ذكرمحمدعلياسماعيل احمد منصور آل محمدعلي5451646

انثىمحمدعليزينب اسماعيل احمد آل محمدعلي5461649

انثىمحمدعليفاطمه اسماعيل احمد آل محمدعلي5471650

ذكرمحمدعليعلي اسماعيل احمد  آل محمدعلي5481651

انثىمحمدعليزهراء اسماعيل احمد  آل محمدعلي5491652

ذكرمحمدعليمحمد اسماعيل أحمد آل محمدعلي5501653

ذكرمحمدعليحسين اسماعيل احمد آل محمدعلي5511654

ذكرمحيفحبيب حسن منصور المحيف5520504

ذكرمحيفاسحاق علي محمد المحيف5531083

ذكرمحيفصالح كاظم صالح المحيف5541498

ذكرمحيفاسماعيل علي محمد المحيف5551603

ذكرمحيفابراهيم علي محمد ال محيف5560944

ذكرمحيفمحمد حسن منصور محيف5571291

ذكرمدلوحخليل ابراهيم حسن المدلوح5580957

ذكرمدلوحكاظم عبدهللا علي المدلوح5591410

ذكرمدلوحمحمد كاظم عبدهللا المدلوح5601415

ذكرمدلوحعلي عباس محمد المدلوح5611873

ذكرمدلوحمحمد جاسم علي المدلوح5622151

انثىمدنامل احمد عبدالنبي المدن5630062

انثىمدنغدير نضير احمد المدن5643266

انثىمدنريم نضير احمد المدن5653267

ذكرمدناحمد نضير احمد المدن5663268

انثىمذلوحبتول علـي عبد هللا المذلوح5673457

انثىمرزوقسلوى عبدالوهاب المرزوق5681475

انثىمرزوقامنه عبدهللا المرزوق5692475

ذكرمرزوقخالد عبدالوهاب المرزوق5702579

ذكرمرزوقجمال عبدالوهاب مرزوق المرزوق5713102

انثىمرزوقخلود عبدالجليل حسن المرزوق5725055

انثىمرزوقجميله عبدالوهاب مرزوق المرزوق5735424

ذكرمرزوقمحمد جمال عبدالوهاب المرزوق5744059

ذكرمرشودعبدهللا سعود جاسم المرشود5750850

انثىمرشودليلى عبدهللا سعود المرشود5761051

ذكرمرشودعلي عبدهللا سعود المرشود5776146

انثىمرشودفاطمة عبدهللا سعود المرشود5786149

ذكرمرهجاسم عبدالوهاب احمد ابو مره5794129

ذكرمرهونامجد حسين علي المرهون5805257

ذكرمزعلمحمد حسن احمد المزعل5810361

ذكرمزعلحسن احمد حسين المزعل5820739

ذكرمزعلعلي احمد حسين المزعل5831330

ذكرمزعلعيسى احمد حسين المزعل5841535

ذكرمزعلكمال احمد حسين المزعل5851957

ذكرمزعلمصطفى كمال احمد المزعل5861958

ذكرمزعلمحمود كمال احمد المزعل5871959

انثىمزعلمريم كمال احمد المزعل5881960

انثىمزعلمدينه عبدهللا حسين المزعل5892079

ذكرمزعلمحمد كمال احمد المزعل5901962
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انثىمزعلناهد حسن احمد المزعل5912424

ذكرمساعدايوب عبدالهادي يعقوب آل مساعد5923660

ذكرمسكينعبدهللا عبدهللا حسين المسكين5930738

ذكرمسكينفهمي حسن عبدهللا المسكين5941014

ذكرمسكينعلي حسن عبدهللا المسكين5951038

ذكرمسكينعبدهللا مدن علي المسكين5961062

ذكرمسكينفؤاد ناجي محمد المسكين5971136

ذكرمسكينميثم عبدهللا عبدهللا المسكين5981378

انثىمسكينامال ناجي محمد المسكين5991536

ذكرمسكينمنى ناجي محمد المسكين6001961

ذكرمسكينصالح حبيب حسين المسكين6012004

ذكرمسكينعلي عباس عبدالمجيد المسكين6022377

انثىمسكينزهراء احمد يوسف المسكين6033246

انثىمسكينجميله عبدهللا منصور المسكين6044105

ذكرمسكينالدكتورة دانة فهمي حسن المسكين6055086

ذكرمسكينمحمد جعفر محمد المسكين6065199

ذكرمشامعمحسن عبدهللا علي المشامع6073371

ذكرمشرفبدر موسي ابراهيم المشرف6080192

انثىمطروداد حسن محمد ال مطر6093718

انثىمطرزهية عبدهللا صالح مطر6104416

انثىمطرودهدى احمد عبدهللا المطرود6110027

انثىمطرودشوق عبدالرؤوف عبدهللا المطرود6120222

ذكرمطرودحسين احمد المطرود6131085

انثىمطرودمعصومه ابراهيم سلمان المطرود6141156

انثىمطرودزينب عبدهللا سلمان المطرود6151601

انثىمطرودفتحيه عبدهللا سلمان المطرود6161882

انثىمطرودحرم علي ابراهيم المطرود6172272

ذكرمطرودادم علي ابراهيم المطرود6182273

ذكرمطرودسامي علي ابراهيم المطرود6192274

ذكرمطرودزكريا علي ابراهيم المطرود6202275

ذكرمطرودعادل علي ابراهيم المطرود6212276

ذكرمطرودخالد جعفر ابراهيم المطرود6222280

ذكرمطرودابراهيم جعفر ابراهيم المطرود6232281

انثىمطرودايمان جعفر ابراهيم المطرود6242282

ذكرمطرودسعود جعفر ابراهيم المطرود6252283

ذكرمطرودمحمد عبدهللا سلمان المطرود6262306

انثىمطرودنوف محمد عبدهللا المطرود6272308

ذكرمطرودسلمان عبدهللا سلمان المطرود6282309

ذكرمطرودعبدهللا سلمان عبدهللا المطرود6292310

انثىمطرودعبير سلمان عبدهللا المطرود6302311

ذكرمطرودابراهيم سلمان عبدهللا المطرود6312312

ذكرمطروداحمد سلمان عبدهللا المطرود6322313

ذكرمطروددينا سلمان عبدهللا المطرود6332314

انثىمطرودنهاد سلمان عبدهللا المطرود6342315

ذكرمطرودشوقي عبدهللا سلمان المطرود6352318

ذكرمطروداحمد شوقي عبدهللا المطرود6362320

انثىمطرودنور شوقي عبدهللا المطرود6372321

ذكرمطرودعبدهللا شوقي عبدهللا المطرود6382322

ذكرمطرودعبدالرؤوف عبدهللا سلمان المطرود6392323

ذكرمطرودعبدالعزيز عبدالرؤوف عبدهللا المطرود6402324

انثىمطروددانه عبدالرؤوف عبدهللا المطرود6412325

ذكرمطرودعادل عبدالرؤوف عبدهللا المطرود6422326

ذكرمطرودمحمود عبدهللا سلمان المطرود6432327

ذكرمطرودنجيب عبدهللا سلمان المطرود6442332

انثىمطرودعاليه عبدهللا سلمان المطرود6452337

انثىمطرودفضيله عبدهللا سلمان المطرود6462338

انثىمطرودنور عبدهللا سلمان المطرود6472339

ذكرمطرودعلي ابراهيم المطرود6482340

ذكرمطرودخليل ابراهيم سلمان المطرود6492341
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ذكرمطرودوهيب ابراهيم سلمان المطرود6502342

ذكرمطرودصالح ابراهيم سلمان المطرود6512343

انثىمطرودسوزان ابراهيم سلمان المطرود6522344

انثىمطرودايمان ابراهيم سلمان المطرود6532345

انثىمطرودالهام ابراهيم سلمان المطرود6542346

انثىمطرودناديه ابراهيم سلمان المطرود6552347

انثىمطرودفردوس ابراهيم سلمان المطرود6562349

انثىمطرودساميه ابراهيم سلمان المطرود6572350

ذكرمطرودجعفر ابراهيم المطرود6582351

انثىمطرودزهراء سلمان عبدهللا المطرود6594343

انثىمطرودنبأ سلمان عبدهللا المطرود6604344

ذكرمطرودفتحي عبدهللا حسن المطرود6616480

انثىمطرودصباح احمد عبدهللا المطرود6623288

انثىمطوعسكينة حسين معتوق المطوع6630262

ذكرمطوعحسين معتوق احمد المطوع6640263

انثىمطوعمريم خالد معتوق المطوع6650444

ذكرمطوعمحمد خالد معتوق المطوع6660446

ذكرمطوععبدهللا خالد معتوق المطوع6670448

ذكرمطوعخالد معتوق احمد المطوع6680456

انثىمطوعفاطمه خالد معتوق المطوع6690458

ذكرمطوعجاسم محمد ابراهيم المطوع6700625

ذكرمطوعامين معتوق احمد المطوع6711027

ذكرمطوعمرتضى خالد معتوق المطوع6724049

انثىمعلمفاطمه محمد مكي المعلم6730033

ذكرمعلمعلي محمد منصور المعلم6743280

انثىمعلمفاطمه فوزي احمد المعلم6753281

انثىمعلممدينه عبدالوهاب منصور المعلم6763285

ذكرمقدادتوفيق جاسم عبدهللا المقداد6770795

ذكرمقدادعلي جاسم ابراهيم المقداد6785754

ذكرمكحلعيسى علي حسين المكحل6790834

انثىمكحلعبير عيسى علي المكحل6801550

ذكرمكيعلي علي حبيب مكي6810010

ذكرمكيعبدهللا علي حبيب ال مكي6820174

ذكرمالحيمحمد احمد ابراهيم المالحي6831056

انثىمنصورآمال علي عبدهللا المنصور6845081

انثىمنصورفاطمة حسين الوهيل المنصور6856425

انثىمنيانسالمه مدن صالح المنيان6863393

ذكرمنيانعبدهللا مهدي صالح المنيان6873401

ذكرمنيانحسين علي صالح المنيان6884104

انثىمنيانطيبه قاسم مهدي المنيان6894257

ذكرمنيفحسن علي ابراهيم المنيف6900958

ذكرموسويماجد جواد ناصر احمد الموسوي6910851

انثىمونيانخديجه رضي جاسم مونيان6920672

انثىناصرنجوى مهدي حسن الناصر6930169

ذكرناصرمحمد مهدي حسن الناصر6940170

ذكرناصرمهدي حسن علي الناصر6950184

ذكرناصرطارق مهدي حسن الناصر6960188

ذكرناصرمنير مهدي حسن الناصر6970189

ذكرناصرنزيه مهدي حسن الناصر6980190

ذكرناصرحسن حسن علي الناصر6991103

انثىناصرامال مهدي حسن الناصر7003212

انثىناصرحصه حسن الناصر7012211

ذكرناصرعلي احمد الشيخ ناصر7020478

ذكرناصريوسف ناصر شيخ ناصر7031326

ذكرناصرعلي محمد احمد ال شيخ ناصر7042714

ذكرناصراحمد ناصر احمد ال شيخ ناصر7053896

ذكرناصرهادي احمد ناصر ال شيخ ناصر7064462

انثىناصرنجوى جعفر محمد ال ناصر7076423

ذكرنخليعلي محمد حسين النخلي7081723

14 من 12صفحة 



الجنسالعائلةاالسم الرباعيرقم العضويةم

2022/07/17 إلى 2021/01/01أعضاء الجمعية العمومية لعام  من تاريخ 

ذكرنصرعبداالله علي حسين النصر7090083

انثىنصرغدير عبداالله علي النصر7100085

ذكرنصرميثم عبداالله علي النصر7110086

انثىنصرماريه عبداالله علي النصر7120087

ذكرنصرنزيه عبدرب النبي النصر7130586

انثىنصرناريمان منصور علي النصر7140587

ذكرنصررضا علي حسين النصر7150626

انثىنصرنجاح سعيد حسين النصر7160728

ذكرنصرعبدالنبي علي حسين النصر7170791

ذكرنصرفوزي عبدالكريم عبدهللا النصر7180815

ذكرنصرالحاج نصر علي حسين النصر7192286

ذكرنصرعبدالباقي منصور عبدهللا النصر7202370

ذكرنصراحمد حسن علي النصر7212451

ذكرنصرعبدالعزيز عبدالكريم حسين النصر7222903

ذكرنصرمحمد علي النصر7234861

انثىنصرحرم عبدالعزيز عبدالكريم حسين النصر7240237

ذكرنصرعبدالرؤوف عبدرب النبي عبدهللا آل نصر7255095

انثىنصيفزهراء عبدالعلي ابراهيم ال نصيف7263824

ذكرهاشميتقي حسين علي الهاشمي7271566

ذكرهزاعفؤاد احمد علي الهزاع7280397

ذكرهزاعناصر فؤاد احمد الهزاع7290399

انثىهزاعحور فؤاد احمد الهزاع7300400

انثىهزاعحنان فؤاد احمد الهزاع7310401

ذكرهزاعحسن فؤاد احمد الهزاع7320402

ذكرهزاعاحمد فؤاد احمد الهزاع7330403

ذكرهزاعاحمد علي ناصر الهزاع7340572

ذكرهزاعحسن علي ناصر الهزاع7350721

انثىهزاعزهراء عبدهللا الهزاع7361163

ذكرهزاعحسين علي حسين هزاع7370201

انثىهزاعليلى حسين علي ال هزاع7384676

ذكرهاللعلي حسن ابراهيم الهالل7390736

انثىهاللمعصومه حسن ابرهيم الهالل7401845

انثىهاللزهراء حسين خليل الهالل7411846

ذكرهاللعلي احمد الهالل7421847

ذكرهاللمحمد حسين خليل الهالل7432154

انثىهاللفاطمه محمد احمد الهالل7442156

ذكرهاللخليل حسين خليل هالل7450053

انثىهاللنجاح خليل ابراهيم هالل7460784

ذكرهاللحسين خليل ابراهيم هالل7471238

ذكرهاللعلي حسين خليل هالل7481655

ذكرهاللعبدهللا خليل ابراهيم هالل7491933

انثىهاللصباح حسن هالل7502205

ذكرهاللمهدي خليل ابراهيم هالل7513366

ذكرهاللهادي مهدي خليل هالل7523368

ذكرهاللعارف مهدي خليل هالل7533369

انثىهاللفرح مهدي خليل هالل7543370

ذكرهاللمصطفى خليل ابراهيم هالل7554143

انثىهملزهراء علي صالح الهمل7564058

ذكرهملعبدهللا حسن صالح الهمل7574757

ذكرهويديحسين منصور عبدهللا الهويدي7583316

ذكرهويديحسين حسين احمد ال هويدي7591674

ذكرهويدينظير حسين حسين ال هويدي7601676

انثىورديغاليه جاسم الوردي7613802

ذكريوسفعلي سعود صالح اليوسف7620417

ذكريوسفعبدالواحد محمد محسن اليوسف7630715

ذكريوسفحسن احمد رضي اليوسف7640756

ذكريوسفعبدهللا سعود صالح اليوسف7650938

انثىيوسففاطمه جواد محمد اليوسف7661133

ذكريوسفصالح محسن مكي اليوسف7671176
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ذكريوسفمحمد عبدالواحد محمد اليوسف7681551

انثىيوسفزينب علي حسن اليوسف7692234

ذكريوسفعبدهللا صالح محسن اليوسف7702254

ذكريوسفخالد جعفر منصور اليوسف7711673

ذكريوسفعلي حسن علي ال يوسف7720337

ذكريوسفحسن علي حسن آل يوسف7730780

ذكريوسفابراهيم علوي علوي ال يوسف7740782

انثىيوسفزينب حسن آل يوسف7752328

ذكريوسفخالد محمد محسن آل يوسف7764784

انثىيوسفزهراء حسن علي ال يوسف7774836

ذكريوسففوزي عبدهللا منصور آل يوسف7782968

14 من 14صفحة 


