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49السجناء السیاسیینكاتبانثىرند احسان عبد الھادي احمد جھادي2439
45ذوي الشھداءكاتبانثىزینب كاظم عبد سلمان التمیمي1940
45ذوي الشھداءكاتبانثىرانیا رعد عبد العظیم ابو ذر السالمي2703
45ذوي الشھداءكاتبذكرعلي كامل ابراھیم زویھي الجیاشي3033
45السجناء السیاسیینكاتبذكراحمد جواد كاظم علي التویجي811

45السجناء السیاسیینكاتبذكرنزار صالح مھدي محمد المشعان3502
44السجناء السیاسیینكاتبانثىفاطمھ مسلم ھول رطان الزیادي702
40ذوي الشھداءم.قانونانثىنور زھیر كاظم علیوي ال ناصر253
40ذوي الشھداءكاتبانثىایالف صاحب فاضل سلمان651
40ذوي الشھداءكاتبذكروسام ھاني ناصر سالم الصفراني825
40ذوي الشھداءكاتبذكراحمد ساجت سالم فھد العبساوي1846
40ذوي الشھداءكاتبذكرمیثم عواد جابر عالي البركي3799
40السجناء السیاسیینكاتبانثىعایده سامي مكطوف ناھي الغزي3018
40ذوي الشھداءكاتب طابعةانثىدعاء الطیف عبداالمیر حسن كاظم1993
40ذوي الشھداءكاتب طابعةذكرحسن شبیح جساب عسكر ال عسكر2274
39ذوي الشھداءكاتبذكرمحمد رضا جمیل ابراھیم حسن الفارس1190
39ذوي الشھداءكاتبانثىنور علي حسن جوان الزیدي3015
35ذوي الشھداءم.قانونذكرعلي ھادي طعمھ حسون الصافي883
35ذوي الشھداءكاتبذكرھادي مسلم ناصر سالم الصفراني639
35ذوي الشھداءكاتبانثىجنان امین طاھر محمد زین العابدین1043
35ذوي الشھداءكاتبذكرلیث حسین صاحب عواد البو صالح1873
35ذوي الشھداءكاتبذكرحیدر قابل عجمي جبار الزیادي3187
35ذوي الشھداءكاتبذكرناھي عبدیاسر حمود صایل الشمري3667
35السجناء السیاسیینكاتبذكرمھند داخل جابر محل532
35السجناء السیاسیینكاتبانثىرسل صالح مھدي خشان الحساني1170
35السجناء السیاسیینكاتبذكرفاضل عباس خضیر محمد العامري1247
35السجناء السیاسیینكاتبذكرجعفر صادق أبراھیم عبد بھیة1375
35السجناء السیاسیینكاتبانثىحوراء مؤید محسن   خلف الكرعاوي1879
35السجناء السیاسیینكاتبانثىدعاء سامي  ھالل محمدعلي الحمیدي3004
35السجناء السیاسیینكاتبانثىھدى حسن ھادي حسین3164
35السجناء السیاسیینكاتبانثىنور عاجل سعید عباس الزیادي3484
35السجناء السیاسیینكاتبانثىنرجس عاجل سعید عباس الزیادي3509
35ذوي الشھداءكاتب طابعةانثىنداء ظاھر عبود ذبیب3980
35السجناء السیاسیینكاتب طابعةذكرصالح عبد الرضا ھبیش والي البو حسین3932
34ذوي الشھداءكاتبذكرمشرق حلیم برھان عالوي الحساني638
34ذوي الشھداءكاتبذكرحسین تالي خضر حمد االعاجیب2299
34السجناء السیاسیینكاتبذكراحمد محمد حسین فرج السماوي200
33ذوي الشھداءم.قانونذكرحسین علي حسن جوان الزیدي2081
33ذوي الشھداءكاتبانثىابتھال طالب عباس طھ الیاسین1351
33ذوي الشھداءكاتبانثىزمن كامل محمد عواد الموسوي1552
32السجناء السیاسیینم.قانونذكراحمد محمد فاضل الحسین680
32ذوي الشھداءكاتبذكرمصطفى عبد الكاظم عطیة مطر البركي2521
32ذوي الشھداءكاتبانثىفاطمھ مطر لفتھ شایع المالكي3036
30ذوي الشھداءكاتبذكرحسین صالح سوادي جبر الظالمي696
30ذوي الشھداءكاتبانثىمواھب قاسم تفاح رستم ال فھد3128
30السجناء السیاسیینكاتبذكرسالم عزال منشد ساجت الزیادي833
30السجناء السیاسیینكاتبذكربشیر شاكر مزھر كریم العاجیب2827
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30السجناء السیاسیینكاتبانثىغفران سعد طعمة سعد الوائلي3425
30ذوي الشھداءكاتب طابعةانثىبتول طاھر محمد ادریس االعرجي678
30ذوي الشھداءكاتب طابعةذكرمحمد حسن محمد جواد كاظم العكبي2767
30ذوي الشھداءكاتب طابعةذكرصادق امن طاھر محمد زن العابدن3388
30ذوي الشھداءكاتب طابعةذكرمحمد حبیب منصور حسین الزیادي4067
30السجناء السیاسیینكاتب طابعةذكرمختار قاسم عكلة خریم الحساني666
30السجناء السیاسیینكاتب طابعةذكرمحسن ناظم محسن حمدان792
29ذوي الشھداءم.قانونذكراحمد نعیم عبدالعزیز حسون الفارس506
29ذوي الشھداءكاتبذكرربیع جابر ریكان مھلي العامري300
29ذوي الشھداءكاتبذكرمصطفى جمیل ابراھیم حسن الفارس1215
28ذوي الشھداءم.قانونذكرصاحب ھندول شعالن زبن االعاجیبي1519
28ذوي الشھداءم.قانونذكرعلي راھي نعیمھ غنام االعاجیبي2335
28ذوي الشھداءكاتبذكرمحمدحسین جمیل ابراھیم حسن الفارس1225
27ذوي الشھداءم.قانونذكرمحمد دویج راضي جاسم البركي1701
27ذوي الشھداءكاتبذكرحسنین عبد االمیر ھاشم جواد الموسوي3131
27السجناء السیاسیینكاتبذكررسول حسن الیم محسن الزریجاوي224
26ذوي الشھداءم.قانونذكربسام عطاوي صریح عاجل الموسوي2314
26السجناء السیاسیینم.قانونانثىزھراء كاظم سعد ھداد العامري1726
26ذوي الشھداءكاتبذكرحسین فالح كریم جبار3588
25.5السجناء السیاسیینموظف خدمةذكركرار امیر ابو سوده جمعھ البو حنتوش27

25ذوي الشھداءكاتبذكرناجح نعیم حسین عباس الشریداوي2606
25ذوي الشھداءكاتبذكرمحمد قاسم تفاح رستم ال فھد2707
25ذوي الشھداءكاتبذكرحسنین ریاض احمد عبدالرزاق الجریو3747
25السجناء السیاسیینكاتبذكرمیثم رحیم مدلول حسین618
25السجناء السیاسیینكاتبذكراسالم باسم عبد الجبار عبد المحیسن3376
25السجناء السیاسیینكاتب طابعةذكرباسم عكل عبد الكریم خضیر ال فرحان1232
24.25ذوي الشھداءكاتبذكرأحمد أزھر منصور عبودالصراف3398
24.24657534السجناء السیاسیینكاتبانثىزینب رحمان عبد حسون الخضیر2769
24ذوي الشھداءم.قانونذكراوس حازم جواد كاظم البرھان86

24ذوي الشھداءم.قانونانثىافراح مجید حمید مسیر ال مسیر3533
24السجناء السیاسیینكاتبانثىنغم جبار فراك شھد3212
23.5السجناء السیاسیینموظف خدمةذكرحیدر مجید رزوقي سلمان184
23ذوي الشھداءم.قانونذكرعلي فاضل عباس كصاد ال نویجي3277
23السجناء السیاسیینم.قانونذكرعبدهللا ریاض عبدالحسین عبود العسكري4004
23ذوي الشھداءكاتبذكرزین العابدین عبدهللا عبدالحسن عزیز عفریت الركابي181
23ذوي الشھداءكاتبذكرمحمد سعدون عبد شبل الساعدي561
23ذوي الشھداءكاتبانثىاخالص مسیر غالي عبید الجیاشي637
23ذوي الشھداءكاتبذكرمھدي عبد السادة محیسن عطیة الزریجاوي735
23ذوي الشھداءكاتبذكرعلي جابر عبودي خویط الفرطوسي743
23ذوي الشھداءكاتبذكرفاضل حسن مناور ھدھود امناور850
23ذوي الشھداءكاتبذكرمسلم حمزة دوخي سریح1414
23ذوي الشھداءكاتبانثىلیلي صالح حسن عبد االئمة1468
23ذوي الشھداءكاتبذكراحمد محمد محمد جواد1471
23ذوي الشھداءكاتبذكرمحمد عبادي طعین عبید عارضي1665
23ذوي الشھداءكاتبانثىنوال جفات زغیر مالجي ال فرج1704
23ذوي الشھداءكاتبانثىدعاء عبد متعب سلمان الجیاشي1706
23ذوي الشھداءكاتبانثىإیمان عبد متعب سلمان الجیاشي1711
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23ذوي الشھداءكاتبذكربندر عبد الكاظم فیصل موسى العبساوي1715
23ذوي الشھداءكاتبذكرخالد رحیم غالي شلوت المشعالوي1938
23ذوي الشھداءكاتبانثىفادیھ عادل كاظم جسام الجعیفر2293
23ذوي الشھداءكاتبذكرعلي حسین صاحب عواد البوصالح2323
23ذوي الشھداءكاتبانثىزینب موسى كاظم عباس ال جوھر2543
23ذوي الشھداءكاتبانثىناھده كریم جبار برید الجیاشي2954
23ذوي الشھداءكاتبذكرغفران ھادي عناد كطیوة الربایع2968
23ذوي الشھداءكاتبانثىھالة عصام شاكر محمود الخیل3076
23ذوي الشھداءكاتبانثىھالة عصام شاكر محمود الدخیل3077
23ذوي الشھداءكاتبذكرحسین جاسم محمد عبود ابوجخیتر3150
23ذوي الشھداءكاتبذكرخالد خلیوي حطحوط جبار الصفراني3278
23ذوي الشھداءكاتبانثىنھى مھدي عبد كاظم الجیاشي3304
23ذوي الشھداءكاتبذكرمحمد عبادي طعین عبید العارضي3317
23ذوي الشھداءكاتبانثىحوراء حمید مسلم رحوم الموسوي3483
23ذوي الشھداءكاتبذكرخیرهللا سدخان عتوي فیصل العبساوي3685
23ذوي الشھداءكاتبانثىغفران نزار عبدالصاحب حسان الصواف3778
23السجناء السیاسیینكاتبذكرعبدهللا عباس خضیر محمد العامري356
23السجناء السیاسیینكاتبانثىبدور محمد محمدجواد ال عبد الرسول1036
23السجناء السیاسیینكاتبذكرعبدهللا عباس خضیر محمد   العامري1297
23السجناء السیاسیینكاتبانثىحوراء مؤید محسن  محسن خلف الكرعاوي1877
23السجناء السیاسیینكاتبذكراباذر عبد الجلیل خلیل ابراھیم الخفاجي1889
23السجناء السیاسیینكاتبانثىھدى كریم سلمان مھدي الجبار2280
23السجناء السیاسیینكاتبانثىھدى ناظم فلیح حسن محمد2528
23السجناء السیاسیینكاتبذكراحمد ماجد رزاق كریم البدیري2630
23السجناء السیاسیینكاتبانثىدعاء ماجد رزاق كریم البدیري2634
23السجناء السیاسیینكاتبذكرعلي مالك جاسم محمد مكوطر2718
23السجناء السیاسیینكاتبذكراحمد اسمر خضیر عبدالعباس الظالمي2727
23السجناء السیاسیینكاتبذكرمرتضى یاسین خضر عباس الموسوي2854
23السجناء السیاسیینكاتبذكركرار عبد االمیر عباس سویف الحوران3279
23السجناء السیاسیینكاتبانثىدعاء سامي ھالل محمدعلي الحمیدي3281
23السجناء السیاسیینكاتبذكركرار قاسم عبد یاسین3287
23السجناء السیاسیینكاتبانثىریم احسان عبد الھادي احمد الربیعي3451
23السجناء السیاسیینكاتبذكرمصطفى فھد صبار عبد الحسن3888
23ذوي الشھداءكاتب طابعةذكرتوفیق جحش داخل حناج العبساوي605
23ذوي الشھداءكاتب طابعةانثىضي علي مھدي عباس648
23ذوي الشھداءكاتب طابعةذكركرار ناظم عبد موسى البركي1304
23ذوي الشھداءكاتب طابعةذكرسالم محمد رضا حسین ناصر العجزان1956
23ذوي الشھداءكاتب طابعةانثىبیداء قصي خلف صالح الحرباوي2096
23ذوي الشھداءكاتب طابعةذكرحیدر محمد كدر عبد الحسین االعاجیبي2224
23ذوي الشھداءكاتب طابعةذكرسمیر زاھي ھاشم محمد الزیادي2264
23ذوي الشھداءكاتب طابعةذكرثائر أمیر اسماعیل الحساني2511
23ذوي الشھداءكاتب طابعةذكررائد طاھر محسن ناصر الریشاوي2604
23ذوي الشھداءكاتب طابعةذكرسمیر صباح ناصر لفتة2612
23ذوي الشھداءكاتب طابعةذكرعلي حسین عبد الرزاق نعمھ الغانم3516
23ذوي الشھداءكاتب طابعةانثىاالء فالح زغیر جابر الموسوي3576
23ذوي الشھداءكاتب طابعةذكرعلي مكطوف رویح علي التوبي3721
23ذوي الشھداءكاتب طابعةذكرحسین كاظم ھول رطان الزیادي3763
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23ذوي الشھداءكاتب طابعةانثىزھراء باقر محمد مھدي ال عبد الرسول3805
23ذوي الشھداءكاتب طابعةذكرامجد سنوح مزیھر سكران الجیاشي3928
23السجناء السیاسیینكاتب طابعةذكرضیاء صاحب علي عبدالزھره المعیط294
23السجناء السیاسیینكاتب طابعةذكرحسین علي ردیف محمد الجبر366
23السجناء السیاسیینكاتب طابعةذكرغالب حسین عبد  علي كلو828
23السجناء السیاسیینكاتب طابعةذكرحسین فالح كاظم مجید ال عیسى983
23السجناء السیاسیینكاتب طابعةذكرعباس احمد جبر صالح الزھیري1383
23السجناء السیاسیینكاتب طابعةذكرراضي سلمان راضي حمادي ابو طبیخ2186
23السجناء السیاسیینكاتب طابعةانثىاسیل مشتاق كمال جمال قره غولي2386
23السجناء السیاسیینكاتب طابعةانثىحنین سعد كاظم لفتھ ابراھیم3346
23السجناء السیاسیینكاتب طابعةانثىنور صباح كاظم كاطع العلوان3972
22ذوي الشھداءم.قانونانثىحوراء عزیز علیوي جاسم الشعیبي48

21السجناء السیاسیینم.قانونذكرمحمد سعید عبد العزیز ابراھیم الفیخراني3486
20ذوي الشھداءكاتبذكرضرغام یحیى عبد الكاظم عیسى338
20ذوي الشھداءكاتبذكراحمد قاسم محمد سوادي الزیادي1171
20السجناء السیاسیینكاتبذكرولید جاسم سلمان كاظم478
20السجناء السیاسیینكاتب طابعةذكرمھند صالح مھدي محمد المشعان2674
20السجناء السیاسیینكاتب طابعةانثىفاطمة عارف حسن3422
20ذوي الشھداءموظف خدمةذكرنبیل شاكر كفان زغیر الصبیخاوي1214
20ذوي الشھداءموظف خدمةذكرخالد كریم حمید رزوقي ال صالح2596
20ذوي الشھداءموظف خدمةانثىنجالء كریم جبار برید الجیاشي3202
20السجناء السیاسیینموظف خدمةذكرغافل عبد الحمزه عذاب الیعكوبي3144
19ذوي الشھداءموظف خدمةذكرعامر علي عبید متعب الحساني595
19ذوي الشھداءموظف خدمةذكرحمید كریم حمید رزوقي ال صالح2597
19السجناء السیاسیینموظف خدمةذكررمیق عبد الحسین كاظم الركابي1650
18ذوي الشھداءكاتبذكرحسین یحیى مظلوم مسلم العبیدي159
18ذوي الشھداءكاتبذكرمصطفى نعیم عبد غریب ال محمد182
18ذوي الشھداءكاتبذكرمجید سوادي عوید509
18ذوي الشھداءكاتبذكرحیدر جواد عبد الكاظم575
18ذوي الشھداءكاتبذكرمحمد قاسم محمد الزیادي755
18ذوي الشھداءكاتبذكرمھدي عبد الجلیل فرفاح حسن االعاجیبي832
18ذوي الشھداءكاتبذكراحمد علي مھدي عباس1303
18ذوي الشھداءكاتبذكرمروان عدنان جابر محیسن البركي1319
18ذوي الشھداءكاتبذكرعلي سعد صالح مھدي1405
18ذوي الشھداءكاتبانثىنرجس تركي جیاد صالح التوبھ1636
18ذوي الشھداءكاتبذكرتحسین عجمي ضیدان بجاي الغانمي1654
18ذوي الشھداءكاتبذكرعماد غازي عطاوي دبوس البركات1766
18ذوي الشھداءكاتبذكركاظم كریم عبدهللا علي / الحسین1872
18ذوي الشھداءكاتبانثىسجى ثامر عجمي الحساني1876
18ذوي الشھداءكاتبانثىخلود رحیم غالي شلوت2001
18ذوي الشھداءكاتبذكرسیف ناظم كریم یاسین الجیاشي2668
18ذوي الشھداءكاتبانثىبلسم محمد علي عمر صادق العلي2983
18ذوي الشھداءكاتبذكرعلي رسول جبار مشعل الظالمي3248
18ذوي الشھداءكاتبانثىزینب صادق جبیر رومي الحسیناوي3818
18ذوي الشھداءكاتبانثىفادیة عادل كاظم جسام الجعیفر3820
18ذوي الشھداءكاتبذكرضرغام یحیى عبد الكاظم عیسى الجبر3939
18السجناء السیاسیینكاتبانثىدعاء محمد عبدالحسین عبدهللا سید علي306



IDالدرجة النھائیةذوي الشھداء او السجناءالتخصص المطلوبالجنساالسم الرباعي واللقب

18السجناء السیاسیینكاتبانثىعذراء رحیم عباس مھدي الظالمي387
18السجناء السیاسیینكاتبانثىنور محمد عبد الحسین عبدهللا سید علي910
18السجناء السیاسیینكاتبانثىبتول حسن ھنھون تویھ1022
18السجناء السیاسیینكاتبذكرأحمد ستار جابر مجید ال زایر1057
18السجناء السیاسیینكاتبانثىرواء صادق أبراھیم عبد بھیة1379
18السجناء السیاسیینكاتبذكرحسین حیدرعلي احمد1886
18السجناء السیاسیینكاتبذكرمنتظر كامل عبد الحسن راضي2575
18السجناء السیاسیینكاتبذكرحسین عبدالكریم كاطع ناھي الحمادي2666
18السجناء السیاسیینكاتبذكرحسین عالء عبدالرضا جعفر ال عبدالرسول2780
18السجناء السیاسیینكاتبذكرعلي كویت محمد بدر العامري2788
18السجناء السیاسیینكاتبذكراحمد صاحب غضب ریس3021
18السجناء السیاسیینكاتبذكرناجح حیدر شعالن حسن الجفات3145
18السجناء السیاسیینكاتبذكرحیدر عبادي جبار عبد السادة الزبادي3328
18السجناء السیاسیینكاتبانثىزھراء كریم سوید حزام3333
18السجناء السیاسیینكاتبذكرعبد هللا حسن حیدر حسن ال جابر3604
18السجناء السیاسیینكاتبانثىمریم حسن حیدر حسن ال جابر3606
18السجناء السیاسیینكاتبانثىدعاء جواد كاظم عبد ال غزي3713
18السجناء السیاسیینكاتبانثىزھراء صالح مھدي محمد صالح الیونس3744
18ذوي الشھداءكاتب طابعةذكرحسن فالح حسن جاسم حنوش301
18ذوي الشھداءكاتب طابعةذكرسناد كریم كزار ھالص813
18ذوي الشھداءكاتب طابعةذكرمیثم عبد حمیدي مزبان الكناني878
18ذوي الشھداءكاتب طابعةذكرعبدالرحمن جابر عوید راضي الجیاشي1415
18ذوي الشھداءكاتب طابعةذكرأمیررافدعباس عمش الوائلي1735
18ذوي الشھداءكاتب طابعةذكرحسین كریم عبد حسن1775
18ذوي الشھداءكاتب طابعةانثىفاطمة خضیر لفلوف ناصر العمیھ2161
18ذوي الشھداءكاتب طابعةانثىاحالم محمد خالف عبود2313
18ذوي الشھداءكاتب طابعةذكرسجاد عبد الوھاب رزوقي محمد الحیدري2599
18ذوي الشھداءكاتب طابعةانثىعبیر كاظم عبد سلمان3254
18السجناء السیاسیینكاتب طابعةذكرمجتبى حمید عبید جبار العسكري1160
18السجناء السیاسیینكاتب طابعةذكرمختار صالح محمد عطیھ البركي2976
18السجناء السیاسیینكاتب طابعةذكروسام سعد رسول فاضل ابوكحیلة3007
18السجناء السیاسیینكاتب طابعةذكراحمد اسماعیل عوض صیاح الزیادي3553
18ذوي الشھداءموظف خدمةذكرعادل مجید كفان زغیر الصبیخاوي1914
17ذوي الشھداءموظف خدمةذكرحیدر كریم حمید رزوقي ال صالح958
17ذوي الشھداءموظف خدمةذكرامیر عادل كاظم جسام الجعیفر2311
16ذوي الشھداءم.قانونذكراحمد حمود علیل ھویدي الیاسري4092
16السجناء السیاسیینم.قانونانثىساره جاسم محمد كاظم2484
16ذوي الشھداءموظف خدمةذكرلطیف موتان شناوه شالل الجیاشي2145
16ذوي الشھداءموظف خدمةانثىنھروان میثم عبدالجبار كریم العباس3556
16ذوي الشھداءموظف خدمةذكریوسف صبار حمادي راھي الصفراني3989
16السجناء السیاسیینموظف خدمةذكرمحمد داخل جابر محل المرشدي3657
10ذوي الشھداءموظف خدمةذكرحسین محمودكشوش حمودالسالمي2203
10ذوي الشھداءموظف خدمةذكرحیدر حسین صاحب عواد البو صالح3038
10ذوي الشھداءموظف خدمةذكرعبد الحسین عبید سلمان صحن الزریجاوي3041
10ذوي الشھداءموظف خدمةذكرصباح داھي یاسر خضر العاكوبي3140
10ذوي الشھداءموظف خدمةذكرمحمد فاضل كریم نعمھ الظالمي3554
10ذوي الشھداءموظف خدمةذكرفارس علي زوین حمود العامري3720
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10ذوي الشھداءموظف خدمةذكرخالد حسین علي شنون الفرطوسي3754
10ذوي الشھداءموظف خدمةذكرحسین سعید فرحان جویجي الجیاشي3909
10السجناء السیاسیینموظف خدمةذكرمسلم حسن الیم محسن الزریجاوي247
10السجناء السیاسیینموظف خدمةذكرأسعد داخل جابر محل المرشدي949
10السجناء السیاسیینموظف خدمةذكرأمجد داخل جابر محل المرشدي964
10السجناء السیاسیینموظف خدمةذكرأحمد حمید ناظم مھدي الزبیدي1100
10السجناء السیاسیینموظف خدمةذكرحسین علي عبد الكریم حمود السالمي1518
10السجناء السیاسیینموظف خدمةذكركرار سامي ھالل محمدعلي الحمیدي3170


