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 آشاف المؤلفين
 حرف األلف

 
 آل بو علي ، علي مجيد ياسين  ١٥٢٧
 آل حسن ، محمد حاتم حسين  ٥٨٦
 آل خلف ، تحسين عبد أحمد  ٤٩٩
 ال خير اهللا ، رؤى جعفر خضير  ٨١٣
 آل شيخ حسين ، سما حكمت عبد الوهاب  ٦٩٧
 آل طه ، باسمة احمد عبد الهادي سليم  ٧٤٠
ل الهام عبد آل عزوعقراوي ، منه ٢٧٩  
 آل عويد ، وصفي خلف حسين  ٥٠٠
 آل غزال ، ياسين سامي حسب اهللا  ٥٣٨
 آل آشكول القرشي ، عبد الحسين جبر  ١٧٠٠
 آل هاشم ، نور عالء الدين محمد  ١٢٣١
 ابتهال آاظم آريم دوش  ٧٥٢
 ابراهيم حمه رؤوف عبد القادر زمنا آوبي  ١٣٢
 ابراهيم فارس علي  ٨٩٥
براهيم محمد صالح ا ٣٦٩  
 ابتسام حسن محسن  ١٥٦٢
 ابتسام فاضل موسى  ١١٨٨
هـ) ٨٢٤-٧٦٣ابن البلقيني ، عبد الرحمن بن عمر( ١٦٢  
هـ) ٥٩٧ -٥٠٨ابن الجوزي ، عبد الرحمن بن علي بن محمد ( ٩٤  
هـ) ٦٤٦ -٥٧٠ابن الحاجب ، عثمان بن عمر ( ٦٣٣  
هـ) ٤٥٨-٣٩٨ابن سيده ، علي بن اسماعيل ( ٦١٩  
هـ)٣١٧-٠٠ابن شقير، احمدبن الحسن بن الفرج ( ٦١٥  
هـ) ٤٤٠ -٠٠ابن عامر ، اسماعيل بن محمد ( ١٥١٥  
هـ)٧٧٤-٠٠٠ابن آثير ، اسماعيل بن عمر ( ١١٥  

هـ)٨٠١-٠٠٠ابن مالك ، عبد اللطيف بن عبد العزيز ( ٢٢٠،١٧٢  
هـ) ٦٧٢ -٦٠٠ابن مالك ، محمد بن عبد اهللا( ٦٤٧  
هـ)٧٦١ -٧٠٨م ، عبد اهللا بن يوسف (ابن هشا ٩٥  
هـ) ٦٤٣ -٥٥٦ابن يعيش ، يعيش بن علي ( ٦٣٤  
 ابو الطفيل ، عامر بن واثله بن عبد ١٥٩٦
 ابو الفتوح ، عبد القادر شاآر فندي  ١٥٩٨
 ابو لطيفة ، مجيب سعد  ٦٢٣
 ابو الهيجاء ، محمد رافع حمدان ٢٩



 ١١٦ 
 

 االبيض ، احسان زيدان سالم  ٩٥٧
 االتروشي ، دلدار أمين نافخوش  ١٣٦٢
 اثير انور شريف  ٤٠٩
هـ) ١٢١٠ -٠٠االجهوري ، عبد الرحمن بن محمد ( ١٥٦  
 أحسان جبرعاشور  ٣٣١
 احمد ابراهيم صاعد  ١١٢
 احمد ابراهيم علي  ١٠٢٥
 احمد اسعد زعين نجيب  ١٠٠٤
 احمد جالل حسين جواد  ١٣٦٣
 احمد حسن ياس  ٩٢٤
د سعودي  احمد حمي ١٠٣١  
 احمد رضا احمد  ١٧٣١
 احمد شاآرمحمود صالح  ٣٣٢
 احمد طايس طه  ٢٣٤
 احمد طالل عبد الحميد  ٨٥٩
 احمد عاشورجعاز  ٣٩٧
 احمد عامر محمد علي  ٦٢٤
 احمد عباس امير  ١٣٤٥
 احمد عباس علي  ٦١٧
 احمد عبد اهللا سعد  ١٢٦٥
 احمد عبد االمير احمد  ٧٩٣
د خضير محمد احمد عب ١٣٦٤  
 احمد عبد الكاظم جوني  ٥٣٩
 احمد عبد الواحد ذنون طه  ١٢٢١
 احمد علي عطوان  ٤٢٣
 احمد محمد امين محمد  ١١٥٤
 احمد محمد طارق  ١٠٢٦
 احمد ياسين معتوق ٧٣
 احمد يحيى قاسم خالد  ٧٥١
 احمد يعرب غانم توحلة ١٢١٥
 اخالص حاتم عبد االمير ٨٦٠
لي محمد حسين االديب، ع ٢٧٤  
 االرآوازي ، ايسر عبد الرحمن محمد موسى ٣٠
 االرناؤوطي ، اياد محمد علي  ٩٦
 االرناؤوطي ، زهير محمد علي  ١١٣
 أروى عبد الحميد محمود  ١١٤



 ١١٧ 
 

 اروى عيسى محمد داود ٩٧
 اروى محمد ناصر حمد  ٦١٤
 االزدي ، ثائر سعد اهللا بالل  ١٣٩١

 ازهار صبيح غنتاب ٤
 ازهار عبد االمير سوسة  ٨٤١
 ازهار عزيز عبد اللطيف  ٦٧٣
 ازهار ياسين محي ٧٤٤
 االسدي ، ابراهيم سلمان موسى  ٣٦٧
 االسدي ، رائد عبد الزهرة عبد الرضا  ٩٩٤
 االسدي ، رحاب غني عبود  ٧٢٥
 االسدي ، زينب ارحيم حسين جاسم  ٧٠١
 االسدي ، سنان سعيد جاسم علي  ٤٦٧
سدي ، شاآر جابر سلطان اال ١٦٢٧  
 االسدي ، عبود عبد اهللا عبود جابر الجابر ١١٦٥
 االسدي ، عقيل رشيد عبد الشهيد  ٥٨٠
 االسدي ، عهود ثعبان يوسف  ١٥١٣
 االسدي ، فالح حسن آاطع  ٩٨
 االسدي ، قيصر آاظم عاجل  ٨١

 االسدي ، آامل حمزة فليفل  ١٥٢٥
 االسدي ، ناصر شاآر آاطع  ٦٠٤
 اسراء شاآر حسن  ١٢٧٨
ب١٠٦٥  اسراء صكر سلمان  
 اسراء عامر شمس الدين  ١٤٩٧
 اسراء محمد هاشم ١٢
 اسعد حسين عبد الرزاق  ٤٠

 اسعد الزم علي  ١٣٦٥
 اسلم سعود علوان حمد  ١٠٨١
 اسماء سامي ابراهيم  ٨٩١
 اسماء شمس الدين عبد اهللا  ١٦٧٤
 اسماء صالح علي  ٥٤٠
قاسم محمد  اسماء ٣٢  
 اسماء آاظم عجيل عبيد  ٨٣٥
 اسماء محمد عبد الرزاق  ١١١٤
 االسماعيل ، سهيل محمد علي محمد  ١٤٨
 اسيل احمد اموري  ٩٧٩
 اسيل رجاء هادي فياض  ١٨٢
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 اشجان نزار آامل فرحان  ١٠٤٨
 اشواق حازم نجم عبد اهللا  ٨٠٠
) هـ ٨٨٦ -٠٠٠االصفهاني ، يوسف عواد بردى ( ١٥٦  
هـ ) ٣٤٦ -٢٤٧االصم ، محمد بن يعقوب بن يوسف ( ٨٤  
 االعرجي ، سعاد راضي فيروز  ٢٥٥
 االعسم ، سحر عقيل حسين  ٧٦٤
 االعظمي ، ريم جاسم محمد  ١٦٤٠
 االعظمي ، مها وضاح عبد االمير احمد  ١٧٢١
 آغا ، شروق ابراهيم محمود عزيز  ٩٤٩
 آفاق رشيد سلمان  ٨٠١
ائر جاسم حمدون أفراح ث ٢٦٣  
 اقبال سامي مهدي  ٥٥
 اقبال سمين علي آاظم  ٩٤٢
 آالء شالل نايف  ١٠٤٩
 آالء محسن حسن  ١٤٦٣
 الهام عبد الوهاب عبد القادر  ١٦٧٥
 اآللوسي ، عبد اهللا نوري احمد  ٣٨٢
 االمارة ، مهند فارس عبد الحميد  ٨٦٧
 آمال خضير عباس  ٨٠٢
د آمال عز الدين رشي ٢٤٧  
 االمام ، طارق محمد أمين عبد اهللا  ١٥٠٧
 امجد رحيم محمد عبد اهللا ١٥٥٣
 امجد طالل سعيد  ٩٧٥
 امل اسمر زبون  ٣٦٣
 امل حسن طاهر  ١٤٥٠
 آمنه فؤاد علي غالب  ١١٨٦
 االموي ، سمر طاهر عصفور  ١٧١٣
 اميرة مزهر حميد  ٤٦٨
 اميمة يحيى زهدي علي خان  ٥٤١
راضي عليوي انتصار  ١٦٧٦  
 انتصار قحطان محمود عباس  ٧٤١
 انتصار يونس وهيهي  ٦٢٠
 انس طيب احمد  ١٥٠٣
  خليلانسام خضير ١٦٧٧
 انعام مزيد نزيل ٣٣٦
 انعام معن ابراهيم  ١٣٠١
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 انوار صالح صهيود  ٩٤٤
 آوس نضال ذياب  ٦٨١
 االوسي ، رغد اسماعيل حسين  ٦٣٠
  االوسي ، عباس علي حسين ١٥٨
 اياد حامد ماجد  ١٢٥٣
 اياد صاحب حمادي علي تكي  ٥٨١
 ايفان محمد مصطفى محمد  ٩٤٧
 ايليا ابي ماضي  ١٤٨٩
 ايمان اسماعيل عبد الحميد  ١٠٦٦
 ايمان عبد اهللا حمود  ٢٦٩
 ايمان عبد الحسن علي  ١٥٠٨
 ايمان عبد الرحمن محمود  ١٠٦٧
 ايمان فائق صالح  ١٣٥٤
ر حميد أيمن جاد ١١١٨  
 ايناس احمد جواد  ٧١٨
 أيهاب داخل حسن  ١٤٠٤

 

الباء حرف  
 

 البارودي ، هالة مؤيد شيت  ٥٨٧
 باسم رشيد زوبع  ٦٣٥
 باسمة علي احسان داود  ٢٨٩
 باسمة آزار حسن  ٥٩٧
 باقر داود حسين  ١٦

 باقر موسى جاسم  ١١٦٨
ـ ) ه٥٤٣نحو  -٠٠الباقولي ، علي بن الحسين بن علي ( ٦٥٤  
١٧٣٧ 
١٠٣٥ 

 الباالني ، حميد حسين علي حسن 
 البامرني ، سرفرازفتاح علي 

 الباوي ، اياد ابراهيم فليح  ١٤٥١
 بتول ابراهيم جميل  ٩٧٨
 بتول جبار علوان  ٣١

 البجاري ، احمد محمود محمد  ١٧٦٣
 بختيار صابر محمد  ٣٥٨
 بدر الدين محمد عبد السالم  ١٦٢٤
اجي مطشرعزت البدر ، ن ١٣٤٠  
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 البدراني ، انتصار محمد خضر  ٩٧٢
 البدراني ، زيد فتاح محمد جاسم  ١٢١٦
 البدراني ، صبا ابراهيم  ٩٨٨
 البدراني ، نهى احمد محمد السلمان  ١٧٣٩
 البدري ، ايناس عبد االمير عباس  ٣٥٦
 البديري ، علي غافل مهجج ١٠٦١
 البديري ، آريم خميس خصباك  ٣٨١
 البديري ، نعيم حسين آزار  ٢٥٢
 البراك ، هديل طالب  ٨٧٩
 البراوي ، عقيل حميد عودة  ١٣٩٢
 البرواري ، ديوالي حاجي جاسم علي  ١٥٠٠
جميل البرواري ، هيفي صبري  ١٦٩٩  
 البرزنجي ، زينب عبد علي عباس  ٩٢٥
 البزاز ، فؤاد عبد المهدي محمود علي  ١٤٢١

هـ ) ٤٨٢ -٤٠٠ن محمد(البزدوي ، علي ب ٢٢٢،٢٢١  
 بشار فؤاد عباس معروف  ١٥٧٥
 بشار هاشم آنوان احمد  ١٥٤٠
 بشرى عبد الكاظم عبيد  ١٥٦٣
 بشرى عبد المرتاح خير اهللا  ٧٤٢
 بشرى عبد الوهاب محمد حسن  ١١١١
 بشرى قاسم علي  ١٦٧٨
 بشرى ياسين محمد  ١٥٠٤
 بشير نوار احمد  ١١٦٩
ن محمد البصام ، سها محس ٨٢١  
 البصير ، ثائر عبد الزهرة الزم   ١٥٩
 البطاوي ، تغريد عبد الخالق  ١٤٩٢
 البطبوطي ، نهاد حميد العيبي ١٦٥٠
 البعاج ، الوليد خالد عبد اللطيف  ١٢١٣
 بالسم عزيز شبيب  ١٦٥١
 بلقيس جبار عبد الوهاب  ٥٠١
 بلقيس عبد الدائم زوبع  ٤٢٤
  بنان محمد وجيه خليل ١٠٥٣
 بني حسن ، زينة علي جاسم محمد  ٥٠
 بهاء احمد حسن  ٨٢٢
 بهاء محي الدين دحام  ٧٥٣
 البهادلي ، محمد حسين مهاوي  ٦٣٦
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 البياتي ، اسماء سعد ياس صالح  ٣٤
 البياتي ، رياض فخري علي فتاح  ١٧٥٥
 البياتي ، عامر عاشور عبد اهللا  ٣٨٨
لح البياتي ، عبد الرحمن ادريس صا ١٧٥٢  
 البياتي ، عبد الكريم عبد احمد قاسم  ٦٥٥
 البياتي ، عمر الثاني شريف سعيد  ١٠٦٨
 البياتي ، فردوس مجيد امين  ١٣٨٩
 البياتي ، محمد ثائر عدنان ناجي  ١٢٧٩
 البياتي ، مروان محمد نجيب جرجيس  ١١٦٣
 البياتي ، موسى طه خلف  ١٠٠٦
 البياتي ، نجاح حاتم حسون  ٤٦٩
 البياتي ، هدى جالل محمد  ١٢٩٤
 البياتي ، ياسمين حميد مجيد  ١٣٤١
 البياع ، مهدي محمد  ٦٧٧
 البيرماني ، ايناس عباس صالح حميد  ١٤٤٠
 البيرماني ، محمد حسين عبد الحميد جواد  ٦٨٢

 
 حرف التاء

 
 التاوآوزي ، نور الدين جميل عبد القادر عبد اهللا  ١٦٤١
ويسي محمود  التحافي ، زهور ٧٥٤  
 التريجاوي ، ماجد عبد اهللا  ١٥٧٦
 تغريد عبد اهللا احمد  ٦٣٧
 تغريد فرج يونان  ١٠٠٩
 تمارة امين عبد الكريم  ٩٨٥
 تمارة وليد جهاد يعقوب قسطو  ٨٦١
 التميمي ، اشراق مظلوم زآم  ١٤٦٤
 التميمي ، امل ابراهيم عبد الخالق  ٥٤٢
لش التميمي ، أمينة داخل ش ١٦٥٧  
 التميمي ، بشرى عبد المهدي ابراهيم  ٦٤٨
 التميمي ، ثامر حمدان ديوان  ١٦٧٩
 التميمي ، ثائرة عبد الكريم جعفر علي  ١٦٦١
 التميمي ، حيدر عبد الرضا حسين  ١٧٠٦
 التميمي ، رقية عبد الجبار  ٤١٨
عباس حميد يحيى التميمي ،  ١١١٣  
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  فاطمة آريم زيدان  التميمي ، ٥٤٣
فيصل محمد عليوي التميمي ،  ٢٧٢  
لقاء غالب ذياب التميمي ،  ١٣٨٣  
محمد سلمان منور التميمي ،  ٢٦٤  
 التميمي ، مدين عمران محمود حسين  ٦
 التميمي ، نور غانم جابر ١٠

 التميمي ، هدى حسين جاسم  ١١٨٩
 التميمي ، هند ستار هادي  ١٦٧٠

 تنزيه حميد مجيد  ١٥٨٠،١٥٧٩
ورآان احمد حمد حسن ت ٨٨٤  

 
 حرف الثاء

 
 ثابت مظهر خلف غنام  ٨٨٥
 الثعلبي ، احمد بن محمد بن ابراهيم  ١٣٣
 الثعلبي ، ساهرة حسين زين  ٦٧٨

 
 حرف الجيم 

 
 الجابر ، حيدر صبيح شنو ٨٢٣
 جابر محمد جابر  ١٦٢٩
 الجابري ، خليل حمود عثمان  ٢٦٢
 الجابري ، ستار جبار نعمة  ١٧١٤
 الجابري ، علي خوام خطيب  ١٢٩٥
 الجابري ، علي رحيم ابو الهيل  ١٧١٦
 الجابري ، وليد حسن عبد الحسين  ١٢٧٣
، يسار صبيح علي  الجاري  ١٣٢٤  
 جاسم عبد الواحد راهي  ١١٦
 جاسم آاظم عبد  ١٢٨٦
 الجاف ، شلير عبد الرزاق صادق  ٨٧٨
 الجاف ، آوثر محمد احمد  ١٤٩٣
دحام محمد شيت   ، اك الج ١٤١٨  
 جبار حسين صبري  ١٢٨٧
 الجباري ، شادية مجيد نوري صالح  ٦٦٢
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 الجباري ، طاهر يحيى حسن  ١٧٨
قانع حسين امين   ، الجباري  ١٠٨٤  
 الجبوري ، ابراهيم خلف سلمان خلف  ٧٠٩
 الجبوري ، احمد محمد محمود  ١٠٦٩
 الجبوري ، اسماعيل محمود محمد عيسى  ٧٤
٢٨٣ب  الجبوري ، اياد خلف دهام عكله  
 الجبوري ، باسم محمد عبيس  ٦٩
 الجبوري ، تأميم محمد سلوم  ٣٠٣
 الجبوري ، حسين احمد عبد اهللا آل عبد ربه  ٢١٥
 الجبوري ، حسين عبد اهللا مصطفى عبد الهادي  ١٦٥٦
 الجبوري ، حسين علي طه محيميد  ١١٧
حمام  الجبوري ، حسين محمد طياوي ٨٩٦  
 الجبوري ، حنان سلمان حسن  ٩٢٦
 الجبوري ، حنان محمود شكر  ١١٩٩
 الجبوري ، خلف محمد حمد  ٣١٦
 الجبوري ، خلف محمود حسين  ١٤٨٤
 الجبوري ، داليا رعد زيدان  ١٢٤١
  آاظم  الجبوري ، رحاب عيدان ٨١٦
 الجبوري ، رنا ابراهيم محمود  ٨٩٤
م محمد الجبوري ، سفانه جاس ١٧٣٢  
 الجبوري ، سماره جاسم محمد  ٦٨٤
 الجبوري ، شروق نعيم جاسم  ٣٠٠
 الجبوري ، شيماء لطيف محمود  ١٥٢٠
 الجبوري ، صالح نجم حسين  ١٠٨٥
 الجبوري ، صالح عبد المهدي ابراهيم  ٢٣٦
 الجبوري ، عاصم جاسم عباس  ١٧٤١
 الجبوري ، عامر عبد الحسين ناصر لطيف  ١٣٥٥
 الجبوري ، عبد اهللا سلمان علي خضير  ٧٥٥
 الجبوري ، عبد الجبار عبد اهللا حسن محمد  ١٦٢٥
 الجبوري ، عبد الرزاق حمد حسين  ٣٢٧
 الجبوري ، علي ابراهيم علي بكر  ٧٥٦
 الجبوري ، علي جواد آاظم  ١٧٤٠
 الجبوري ، علي حمد طالل موسى  ٩٣٠
 الجبوري ، عمار شهاب احمد  ١٣٦٦
لجبوري ، عمر علي آنوش ا ٩٠٨  
 الجبوري ، فدعم متعب عبدون حمد  ٩٢٠



 ١٢٤ 
 

 الجبوري ، فرح خلف حمود  ٧٦٥
 الجبوري ، فريد صالح فياض  ١٥
خلف دهام عكله الجبوري ، محمد  ١٧٠  
 الجبوري ، محمد خليل ابراهيم شالش  ٨٩٧
 الجبوري ، محمد صالح خضير  ٨٩٨
 الجبوري ، محمد عباس نعمان  ١٣٤
 الجبوري ، محمد غازي عباس  ١٢٤٢
 الجبوري ، مرتضى عبد علي فرحان  ٧٣٠
 الجبوري ، مشتاق عبد داود  ٧١٣
 الجبوري ، مصعب علي محمد  ٤٥٥
 الجبوري ، مؤيد مجبل عبيد  ٨٦٨
 الجبوري ، ميثاق طالب عبد حمادي  ٣٩٥
 الجبوري ، ميثم علي عباد  ١٤٧٤
س الجبوري ، نبراس جالل عبا ٦٢٩  
 الجبوري ، نبيل آاظم هريبد  ١٣٤٢
 الجبوري ، نجالء عبيس هلول  ٨٦٢
 الجبوري ، ندى غانم ابراهيم  ١١١٧
 الجبوري ، نرجس حسين علي  ١٢٤٣
 الجبوري ، نوفل شيت محمد  ٧٩٨
 الجبوري ، هناء عيسى جاسم محمد  ٧١٩
 الجبوري ، ياسين زيدان خلف  ١٦٤٢
حسين علي  الجراح ، فيحاء آمال ٧٥٧  
 الجريسي ، ميسون عبد حمد  ٧٢٥
 جعفر قاسم محمد ياسين  ٣٤٣
 الجغيفي ، احمد حسين فرحان  ١٥٢٦
 الجغيفي ، مظهر عبد علي جاسم  ١٧٢٢
 جفاني آورآيس عزيز  ١٠٥٨
 جالل حمه صالح اسماعيل بوسكاني  ٨٢٨

١٦٤،١٦٣ 
١٣٦،١٣٥ 

هـ ) ٩١١ -٨٤٩جالل السيوطي ، عبد الرحمن بن ابي بكر (  

 الجلبي ، محمد علي صفاء  ١١٢٥
 الجلبي ، منذر محمد سليمان  ١٢٥٦
 جمال حامد رشيد حمزة  ١٥٧٣
 الجميل ، نادية جودت حسن  ٥٤٤
 الجميلي ، احمد ابراهيم علي حماده  ٧٦٦
 الجميلي ، افراح قاسم صالح  ٩٣١



 ١٢٥ 
 

 الجميلي ، ايمان سامي احمد  ٨٦٤
د احمد حيود الجميلي ، باسل محم ٧٦٧  
١٤٨٢ 
٦٣٨ 

 الجميلي ، عبد الرحمن مرضي عالوي 
 الجميلي ، عدي احمد علوان 

٧٩٦ 
٣٢٨ 
٤٢٥ 

 الجميلي ، مجاهد خلف علي احمد 
 الجميلي ، محمد سهيل محمد عباس 

 الجميلي ، مؤيد حامد جاسم 
 الجميلي ، هناء شكر محمود  ٦٨٩
 الجنابي ، احمد شاآر مرموص  ٧٥٨
ي ، اسيل صبار محمد سمير الجناب ٥٤٥  
 الجنابي ، بلسم عواد  ٥٤٦
 الجنابي ، خمائل شاآر ابو خضير  ١٧٠٩
 الجنابي ، خيري احمد عبد اهللا  ٣٧
 الجنابي ، رجاء غازي عبد المحسن  ٨٢٩
 الجنابي ، رعد خلف عطية  ٤٤٩
 الجنابي ، سرى آامل محمد حسين  ٩٦٢
 الجنابي ، سعد عباس عبد  ١٣١٤
 الجنابي ، سندس سليم عبد الرحمن  ١٤٠٦
 الجنابي ، شيماء محمد حمزة  ١٧٢٣
 الجنابي ، عبد اهللا حسين حسن  ٤٦٦
 الجنابي ، عبد الستار شنين علوه  ١٧٦١
 الجنابي ، علي حمزة شذر  ١٦١٤
 الجنابي ، ليلى احمد فتاح  ١١٨٧
 الجنابي ، لينا عواد حسين  ٧٢٠
ح محمود احمد الجنابي ، مصعب صال ٣٦٥  
 الجنابي ، منيف صعب احمد ساجت  ٩١٩
 الجنابي ، نبراس آامل هدايت  ١٣٨٤
 جنان سليم هالل حسون  ٣٦٢
 جنان عبد القادر محمود  ٥٠٢
 جهاد ابراهيم سليم  ١٠٤٥
 جواد علي حسين  ٧٤٥
 جواد محسن راضي  ١١٥١
 الجوراني ، يوسف احمد خليل  ٥٠٣
شافي جبر  الجوراني ، يوسف ٧٤٦  
 الجوعاني ، سلوان رشيد رمضان رزيق  ١٧٦٧
 الجوفي ، عادل جابر هاشم  ٤١٠



 ١٢٦ 
 

 جوالن حسين جودي ساني  ١٥١٤
 الجوهري ، حسام حسين مزبان  ٢١٣
 الجياري ، طاهر يحيى حسن  ١٧٨
 الجياشي ، حبيب شاآر جبر  ١٣١٥
 الجيالوي ، جعفر رمضان احمد  ١٠٧٠

 
 حرف الحاء 

 
اتم رشيد بهية ح ١٢٦٧  
 حارث غفوري جاسم  ١٣٦٧
 الحائك ، حسين نهاد عبد الحميد  ٢٨٠
 الحبوبي ، محمد قاسم عبد الحميد  ٣٩٣
 الحبيب ، حيدر محمود شاآر  ٦١٠
 الحجاج ، زينب علك حسن  ٨٥٠
 الحجاج ، فرات عبد الحسن آاظم  ١٦٦٢
 الحجار ، عدي جواد علي  ١٤٧
مد عبد الحجامي ، حسن حا ١١٩٤  
 الحجيمي ، صالح حسن جبار  ١٠٣٨
 الحدراوي ، اشواق طالب عباس  ١٥٩٤
 الحدراوي ، علي خضير عبد العباس  ١٦٧١
 الحديثي ، ظفار قحطان عبد الستار  ١٧١٨
 الحديثي ، معزز عزيز حسن  ٨٤٦
 الحديدي ، جمال محمد علي محمود  ٤١١
 الحديدي ، خالد احمد عيدان سلطان  ١٥٥٨
 الحديدي ، صمود حسين علي محمد  ١٠٤٢
 الحديدي ، عزام احمد محمد  ٧٦٨
 حردان عزيز سلمان  ١٣٣٦
 حردان هادي صايل  ١١٧٠
 حزيمه آمال عبد المجيد  ٥٤٧
 حسام حسين شياع  ٣١٤
 حسام صباح جرد  ١٢٥٧
 حسام محمد فهد  ٩٠

 حسام محمد هيدان  ١٣٣٧
سن الحساني ، محمد جواد عبد الح ٦٧  

 الحساني ، محمدهادي عبيد  ١٠٥٠



 ١٢٧ 
 

 الحسن ، بشير خضر عبود  ١٠٢٤
 حسن زغير حزيم  ٢٧٦
 حسن عارف عبدال  ٥٠٤
 حسن عجيل حسين  ٢٧٠
 حسن فالح نجم  ١٤٦٥
 حسن فخري محمد رسول  ٩٧٧
 حسن فرحان علوان حسين  ١٣٩٣
 حسن آامل محمد  ١٧

 حسن آزاز جادر  ١٦٨٠
  حسن هادي حسين ٩٧٣
 الحسن ، نصر شامل سلمان  ٧٨٢
 الحسنات ، حامد خضير حسين  ٤٩٦
 الحسناني ، محمد جواد عبد الحسن  ٦٧
 الحسناوي ، أوس رزاق هادي  ٥٠٥
 الحسناوي ، زينب جبار شرهان  ١٧١٧
 الحسناوي ، سعد جبار عبد الحسين  ٥٨٨
 الحسناوي ، عواطف محمد حسن  ١٤٨٨
يى وداي الحسناوي ، فوزي يح ٧٣١  
 الحسني  ، احمد عبد الرضا محمد  ٦٠١
 الحسني ، رحمن حسين علي الجيزاني  ١٧٦
 الحسني ، سعد داحس ناصر  ١٤٤١
 الحسني ، شروق حسين  ٩٥٣
 الحسني ، منتظر حسن علي  ٦٤٩
 الحسني ، وسام صبيح عبد  ٥١
 الحسني ، يوسف حسن محمد  ٦٦
 الحسون ، سميرة اسماعيل جاسم  ٢٨٤
 حسين شناوه مجيد  ٣٠٤
 حسين فالح نجم  ١٤٦٥
 حسين نوري محمود محمد  ٦٢٦
 الحسيناوي ، عزيز آوطي حسين  ١٥٢٧
 الحسيناوي ، ناظم احمد عكاب  ١٤١٢

هـ ) ٧٧٦ -٠٠٠الحسيني ، جمال الدين عبد اهللا بن محمد ( ٢٢٤،٢٢٣  
 الحسيني ، عالء ابراهيم محمود  ٣٩٨
حسن خليف الحسيني ، ليلى  ٤٥٦  
 الحسيني ، وصال مؤيد حضير  ٥٠٦
 الحصونة ، رائد حمود عبد الحسين  ٢١٨



 ١٢٨ 
 

 الحفار ، مساعد محمد علي مهدي  ١١٩٠
هـ ) ٢٤٦ -٠٠حفص القارىء ، حفص بن عمر بن عبد العزيز ( ١٥٤  
 الحكيم ، عالء الدين محمد تقي  ١٥٩٥
 الحالوجي ، منى فاضل اسماعيل  ٩١
خميس جاسم حمادي  الحلبوسي ، ١٣٧  
هـ )  ٨٥٠ -٠٠الحلبي ، محمد بن عمر ( ٦٣٩  
 الحلفي ، صبرية عبد علي محمد  ٨٣٠
 الحلفي ، نبراس جبار خلف محمد  ٣٨٣
 الحمامي ، طارق عبد الرزاق شهيد  ٣٩٦
 الحمداني ، برهان فضيل ذياب  ١٥٩٩
حسين محمد الحمداني ، بهاء  ١١٢٣  
مان خلف الحمداني ، حليمة سل ٤٧٠  
 الحمداني ، ساهرة الياس صباح  ٩٩

 الحمداني ، شيماء مكطوف جويد  ١٦٨١
 الحمداني ، آريم مهوس حمادي  ١٠٧١
 الحمداني ، منال محمد صالح محمد  ١٧٤٦
 الحمداني ، ميسون أيوب  ١٤٥٢
 الحمداني ، ندى عزام محمود  ١٢٢٤
 الحمداني ، يسرى حسون مطشر  ١٣٤٦
بد الحمزة عليوي حمزة ع ١٤٩٨  
 حمزة آاظم بريسم  ١٠١٠
 حمه سعيد علي محمد بياره  ١٦٠٠
 حمودي عصام نعمان حمودي  ١٣٣٨
 حميد شمخي غازي  ١٣٥٦
 الحميداوي ، اآرم نعيم عطوان  ١٦٦٤
 الحميداوي ، شيماء رشيد عبد  ١٢٦٤
 الحميداوي ، نزار بنيان شمكلي ضمد  ٦٤٠
اسود الحميري ، قاسم محمد  ٦٢٧  
١٠٩٤ 
١٥٨١ 

 حنان جميل عاشور 
 حنان سلمان داود 

 حنان طالل عبد محمد ١١٦٢
 الحنكاوي ، لبنى جاسم لطفي احمد  ٤٢٦
 الحويزي ، شه به ق نافع  ١٠٤١
 الحيالي ، احمد رمضان سبع  ١٣٦٨
 الحيالي ، سميرة عزيز حميد لطيف  ١٤٣٥
 الحيالي ، محمود حمدون يونس  ١٣٦٩



 ١٢٩ 
 

الي ، ياسين هالل أدريس الحي ٣٢٩  
 الحياني ، أزهر عبد اهللا عبد الرحمن  ٢٢٥
 الحياني ، اسماعيل احمد حمادي نجم  ٧٠
 الحياني ، ايمان حسين هادي  ٨٤٧
 الحياني ، زبيدة عباس محمد  ٥٤٨
ب١٠٨٩  الحياني ، وسام عبد اهللا يوسف  
 حيدر حسن طارش  ١١٢٥
 حيدر سعود حسن  ١٣٩٤

ل متعب حيدر شال ٧  
 حيدر صباح محمد علي  ١١٠٧
 حيدر عبد الحسين ميرزوين  ١٦٨٢
 حيدر عبد علي حميدي  ٦٤١
 حيدر غضبان ابراهيم  ١٣٧٠
 الحيدري ، احسان علي عبد االمير  ٥٧
 الحيدري ، حنان عبد الباقي مصطفى  ٢٩٠

 
 حرف الخاء

 
 الخاقاني ، حسين جابر عبد الحميد  ٣١٠
شذى عبد زيد شاآر  الخاقاني ، ٤٢٧  
 خالد سعود آاظم جواد  ١٦٦٣
 خالد شاآر حسين  ١٣٧١
 الخالد شاآر محمود حسين علي  ١٣٤٧
 خالد عبد الوهاب عبد الرزاق  ١٧٤٥
 خالد عبود محمود  ٦٨
 خالد محمد عباس  ٨٠٣
 خالد مطشر مشاري  ٢٩٤
 خالدة سلمان سعد  ١١٢٧
ي الخالدي ، حمد عبد الحسين راض ٣١٣  
 الخالدي ، محمد عبد الرضا جاسم  ١٤٢٨
 الخالدي ، منى محمد مولود  ٦٦٥
 الخزاعي ، مهند عبد المحسن عبود منصور  ١٣٧٢
 الخزرجي ، اسراء ابراهيم محمد سبع  ١٤٣٦
 الخزرجي ، داود سلوم عبد الحسين  ٣٦١
 الخزرجي ، صفاء جعفر علوان  ١٧٣



 ١٣٠ 
 

 الخزرجي ، عمار حميد احمد  ١٤٩
 الخزرجي ، نصيف جاسم عبيد  ٦٨٥
 الخزعلي ، حسنين عبد االمير رشيد  ١٢٥٥
 الخزعلي ، شيماء صادق رسن  ٥٤٩
 الخضري ، ميعاد آاظم علي  ٩٣٢
 الخطيب ، بشرى عبد الباري احمد  ٢٩٦
 الخطيب ، فراس مصطفى حسن  ٩١٦
 الخفاجي ، احمد مالك حمود  ١٣١٦
ة الخفاجي ، اسعد خضير حمز ٩٥٨  
 الخفاجي ، أفنان عباس هادي  ١٢٤٤
 الخفاجي ، ايمان علي هادي  ٩٥٥
 الخفاجي ، باسم عبد ايوب حسن  ٣٢١
 الخفاجي ، جنان محمد عبد  ٤٥٧
 الخفاجي ، حيدر محسن سرهيد  ٥٠٧
 الخفاجي ، زينب عبد الكريم حمزة  ١٥٠٥
 الخفاجي ، زينة عبد الهادي محمد علي  ١٥٤٢
، سرحان نعيم طشطوش حسين  الخفاجي ١٤٣٤  
 الخفاجي ، سوزان آاظم علي  ٧٦٩
 الخفاجي ، عبد صالح جاسم محمد  ١٢٥٩
 الخفاجي ، علي محسن جعفر  ١٢٢٥
 الخفاف ، ايثار فهمي عمر  ١٢٥٨
 خلود ارشيح عمارة  ١٧٢٦
 خلود جبار عيدان  ٩٢

 خلود علي هادي رشيد  ١٥٨٢
سن الخليفاوي ، خالد مرزوك ر ١٥٢٨  
 الخليلي ، بشرى عناد محمد  ١٦٥٨
٦٢١ 
١١٥٥ 

هـ) ١٣٢٥ -١٢٤٧الخوئي ، ابراهيم بن الحسين (  
 الخياط ، رنا عبد الجليل 

 الخياط ، رند عباس عبد الحسين  ١٢٤٦
 الخياط محمد زغلول سعيد  ٩٤٨
 الخيكاني ، نزار آاظم صباح علي  ٣٣٩
 الخيالني ، آمال محمد سرحان هزاع  ٢٥٣

 
 
 



 ١٣١ 
 

  حرف الدال 
 

 داني منصور ياقو آورآيس  ٧٣٢
 الدباغ ، ثائر فاضل عبد علي  ٤٢٨
 الدباغ ، قاسم طاهر قاسم  ١١٢٨
 الدبوني ، مجاهد عبد المنعم احمد سامي  ١٠٠
 الدجيلي ، ذآرى مهدي عباس  ١٠٢٧
 الدراجي ، ضياء غالب خليل اسماعيل  ١٤٣٣
  الدرآزلي ، عامر سامي محمد صالح ٤٧١
 الدعمي ، عباس آاظم جاسم  ٣١٧
 الدفاعي ، يسرى عبد الرزاق عبد اهللا  ٩٢٧
 دالل آاظم عبيد  ٦٥

ب١٠٨٢  الدلوي ، رشيد حسن حميد  
 الدلوي ، نبيل مبارك ميرزا  ٦٨٦
 الدليمي ، احمد دلف احمد  ٩٨٧
 الدليمي ، اروى محمد سعيد عبد  ٧٨٧
  الدليمي ، آمنة جبار مطر درويش ١٥٧٤
 الدليمي ، باسم محمد زين جزاع  ١٥٠١
 الدليمي ، تغريد حريز محمد سعدون  ١٠١
 الدليمي ، زيدان خلف عناد حسين  ١٤٣٧
 الدليمي ، سوسن حسن غالبي  ٤٢٩
 الدليمي ، سوالف مصعب مهدي  ١٤٩٤
 الدليمي ، صباح سعيد حمادي  ٥٠٨
 الدليمي ، عبد الحميد هايس مطر درويش  ١٤٧٧
 الدليمي ، عبد المنعم حامد عبد علي  ١٧٣٥
 الدليمي ، عناد صالح ابراهيم  ٧٠٣
 الدليمي ، غزالن سرحان احمد  ٧٠٨
 الدليمي ، فارس جار اهللا نايف  ٣٤٥
 الدليمي ، قصي علي عبد اهللا محمد  ١٦٠
 الدليمي ، آامل جاسم محمد  ١٦٣٧
 الدليمي ، آمال عبد ناصر ضبعان  ١٤٣١
مي ، لقاء حسين علي محمد الدلي ٨٩٩  
 الدليمي ، محمد عبود محمد ذيبان  ١١٨٣
 الدليمي ، محمد آريم ابراهيم  ١٥٥٥
 الدليمي ، مؤيد خلف حسين  ٢٧



 ١٣٢ 
 

 الدليمي ، نجية ابراهيم محمد  ٤٣٠
 الدليمي ، وسام رياض حسين عباس  ١٣٥٧
 الدليمي ، وصال آاظم حسين  ١٤٤٨
فر محمد الدهامي ، عبد علي جع ١٣٧٣  
 الدهمشي ، هبة هاني عبد اهللا حسين  ٦٧٢
 الدهوي ، سنداب سامي جاسم  ٨٨٠
 الدهيمي ، مروج مظهر عباس  ٤١٥
 الدوري ، احمد ياس خضر طعمة  ١٦٠١
 الدوري ، حميد طه ياسين  ١٨٧
 الدوري ، زينب عبد المجيد محمد  ١٠٢
اهللا احمد ابراهيم الدوري ، عبد  ٨٧  

ي ، عمر نزهان علي جمعة الدور ١٠٣٣  
 الدوري ، مصطفى عبد العليم سعود  ١٣٨
 الدوسري ، شمس هيثم  ٩٩٥
 الدوسري ، نبيل نجم عبود  ١٧١٢
 الدوسكي ، بلقيس علي شيرين  ١٥٢٢
 دولبة مويي ، رزآار علي احمد  ١١٠٨

 
 حرف الذال

 
 الذنون ، سنابل عبد المنعم عبد المجيد حسن  ٨٦٥
، زينب عيدان حليحل الذهبي  ٦١١  
 الذهبي ، فردوس جبار سهر  ٤٥٠
 الذيابي ، علي مطر جرو محمد  ٨٥

 الذيابي ، مها فواز خليفة  ١٤٥٩

 
 حرف الراء

 
 راشد حوآان مزهر  ٧٧٥
 الراشد ، صفاء حامد ترآي ٣٥

  ترآيراشد ، محمد حامد ال ١٥٥٦
 الراشدي ، ورقاء عمر عبد فارس  ٦٨٧
الواحد عبد النبي رافد عبد  ٨٠٩  
 راقية ابراهيم عزاوي  ٤٣١



 ١٣٣ 
 

ايمان سهيل سالم الراوي ،  ١٤٨٦  
 الراوي ، ايناس عبد االمير عباس صالح  ٣٥٦
 الراوي ، راشد عبد بكر احمد  ١٤٤٩
 الراوي ، وداد فارس عبد القادر سلمان  ٧٧٦
 رباب هاشم حسين  ١٤٦٦
 الربيعي ، اسماعيل حميد اسماعيل  ٥٠٩
 الربيعي ، اآرم فرج عبد الحسين  ١٣

 الربيعي ، اميرة عاصي عبد علي  ١١٢٩
 الربيعي ، باسمة هالل عبود  ٥١٠
 الربيعي ، رافع خضير ابراهيم  ١٥٢٩
عبد الحمزة عباس الربيعي ، زهراء  ٨١٠  
 الربيعي ، سعاد حامد لعيبي  ٦٩٠
 الربيعي ، عادل آامل شبيب  ٦١١
حامد محمد  الربيعي ، عامر ١٣٠٢  
 الربيعي ، عبد آاطع سموم  ٤٥١
 الربيعي ، عوني هادي عبود  ١١٩٦
 الربيعي ، غصون آريم مجذاب  ٢٦٦
 الربيعي ، فرح محمد رضا حمزة  ٥١٢
 رجاء عبد االمير غافل  ٧٧٠
 رجاء عبد الصمد عاشور  ١٣٥٨
 رجاء فاضل حمدي سليم  ٨٤٨
 رجاء محمد جواد حبيب  ١٦٥٢
حال ، اسراء آامل احمد الر ٧٢١  
 الرحيم ، زينة علي صالح  ٤٣٢
 الرديني ، محسن جواد آاظم  ٧٨٩
 رشا اآرم موسى  ١٢٦٨
 رشا صبحي مجيد  ١٢٤٧
 رشا عبد الكريم علي  ١٢٢٦
 رشا ياس عبد ناصر  ١٤٢٩
 رضا عبد المنعم محمد حسن  ١١٣٠
هـ ) ٦٥٠ -٥٧٧الرضي الصاغاني ، الحسن بن محمد ( ١٦٩  
 رعد عيدان عبيد دهلة  ٣٤٤
حسنرعد آريم  ٦١٣  
 رعد هاشم محمد مهدي  ١٤٩٠
 رغد اسماعيل جواد آاظم  ٥١٣
 رغد عيدان عبيد دهلة  ٣٤٤



 ١٣٤ 
 

 رغد خورشيد نامق خورشيد  ٤٣٣
 الرفاعي ، محمد سالم عبد الجبار  ١٦٠٢

 رفاه فاروق خليل  ٩
 الرفيعي ، محمد آاظم خزعل  ١٦٠٣
سلمان ي رقية عل ٩٠٠  
 الرآابي ، ناجي شايب آايم  ١١٠٤
 الرماحي ، عبد اهللا علي آاظم  ٣٠١
 رمضان حمدون علي  ١٦٥٣
 رمزية شريف ابراهيم حداد  ٤٧٢
 الرملي ، خير الدين بن اجمد بن علي  ٢٣٥
 رنا عبد علي زيدان  ٥١٤
 رنا آامل عزيز  ٨٦٥
 رنا نعيم جواد  ١١٧١
  رند رافع احمد حسون ٩٦٨
 رواء خزعل سباهي عذاب  ٥٥٠
 رواء فوزي نعوم عباوي  ١٢٤٨
 رواء آاظم راهي  ٣٨٦
 الرواف ، االء سعد لطيف آريم  ٤٣
 روعة بهاء الدين محمد آرآجي  ٥٨٩
 رياض احمد محمد  ١٦٥٤
 رياض  سالم محمد حمد  ٨٩٢
 ريبوار محمد امين رشيد ١٨٨
١ 

١١٠٩ 
 ريسان عبد االمام زعالن 

صالح الدين عزت  ريزان  
 ريم سامي علي  ٦٩١

 
 حرف الزاي 

 
 الزاملي ، صالح رهيف امير  ٤٩١
 زاهد علي آمال الدين  ٨٥١

هـ )٦٥٨ -٠٠٠الزاهدي الغزميني ، مختار بن محمود بن محمد ( ٢٢٨،٢٢٧،٢٢٦  
 الزبيدي ، احمد جعفر داود  ١٠٣
 الزبيدي ، احمد طه ياسين خلف  ١٥٧
يناس جاسم وحيد الزبيدي ، ا ٧٥٩  
 الزبيدي ، بالل جاسم نصيف  ٥٨٢



 ١٣٥ 
 

 الزبيدي ، خلود حميد عباس  ١٣٢٩
 الزبيدي ، رحيم عبد اهللا جبر  ٥٥٠
 الزبيدي ، زينب محمد عبد المحسن  ٩٨٠
 الزبيدي ، سارة جمال منعم  ١١٧٢
 الزبيدي ، سالي عبد المناف ناجي  ١٢٤٩
 الزبيدي ، سجاد جاسم محمد  ١٦٨٣
 الزبيدي ، سعد محمد جاسم محمد  ١٦٠٤
 الزبيدي ، شروق بشار  ٤٨٠
 الزبيدي ، شيماء فاضل محمد حسين  ٣٢٦
 الزبيدي ، صفاء سعيد محمد  ١٣٥٩
 الزبيدي ، عادل صادق جعفر  ١٦٢٨
 الزبيدي ، فائز عبد المللك محسن  ١٤٦٧
 الزبيدي ، آاظم هاشم حسين عزاوي  ٩٩١
جي محمد الزبيدي ، محمد نا ٣٣٠  
 الزبيدي ، ميسم منذر  ١٨

 الزبيدي ، نضال احمد باقر  ١٤٥٨
 الزبيدي ، وسن عبد المنعم ياسين  آل فليح  ١٤٧٨
 الزبيدي ، وسن علي عبد الحسين  ١٦٧٢
 الزغبي ، خالد محمد آريم  ٥٥١
 زآية قاسم محمد  ١٠٩٨
 الزلزلي ، رغد علي سرحان  ٨١٧
  زمان ياسين شهاب احمد ٨٦٩

هـ )٥٣٨ -٤٦٧الزمخشري ، محمود بن عمر بن محمد ( ١٥٠،١٣٩،٩٣  
 زهراء حسين حياة ٦٩٢
٧٣٣ 
١٢٢٧ 

 زهراء عادل محمود 
 زهراء محمد موسى 

 الزهيري ، حيدر عبد الكريم محسن ٥١٥
 الزهيري ، محسن صالح حسن ٥٥٢
 الزهيري ، ندى رحيم سلمان  ٤٨٤
 الزوبعي ، باسل محمد وسمي  ١٦٣٠
 الزوبعي ، حسين ريحان عبد  ١٤٣٨
 الزوبعي ، سامي حماد سالم   ١٨٩
 الزوبعي ، عبد الرزاق علي حمادي  ١٠٢١
 الزوبعي ، عرسان يوسف عرسان  ١١٨١
 زياد أسماعيل عبد  ١٠١٧
 زياد حلو جاد اهللا محمد  ١٤٩١



 ١٣٦ 
 

 الزيادي  ، أحمد غضبان ثعبان  ٩٤٦
 الزيادي ، حسين عليوي ناصر  ١٥٦٤
 الزيادي ، شعبان فاضل ابراهيم  ١٨٤
 الزيدي ، أحمد قاسم عبد الرحمن محمد  ١٤٠
 الزيدي ، أمل حسين نعيثل  ٧٧٧
 الزيدي ، أمل آاظم زوير  ١٦٠٥
 الزيدي ، حيدر شناوة فيصل  ١٦٦٥
 الزيدي ، فاروق محمد علي حسين  ١٥٧٧
 الزيدي ، محمد دريعي عبد اهللا  ١١٤٨
يم خليفة آنتر عباس الزيدي ، نع ١٧٢٨  
 الزيرجاوي ، رزاق جعفر عبد الحسين  ٦٥٦
١١٠٨ 
٧٠٢ 

 زيزان صالح الدين عزت 
 زينب شاآر ناصر 

 زينب ضمد حسن  ١٥٣٠
 زينب طارق حسين  ٥١٦
 زينب طه ياسين  ١٧٦٤
 زينب عبد العالي عبد الباقي  ١٢٥٠
 زينب عبد الهادي داود سلمان ١٢٢٨
د يوسف زينب عبد الودو ١١١٥  
 زينب وحيد دحام منذور  ٣٧٦
 زينب يعقوب مجيد الجاسم  ٩١٣

 
 حرف السين 

 
 ساجدة داود سلمان ٥٨٣
 ساجدة مهدي عيدان  ١٠٧٩
 الساعاتي ، هيام جميد عبد المجيد  ١٢١٢
 الساعدي ، احمد صدام صحن  ٢٧٥
 الساعدي ، احمد عبد االئمه آاطم محمد  ١٣٣٠
شيد معلة الساعدي ، أمل ر ١٥٤٩  
 الساعدي ، جودت حسن خلف  ٢٤٢
 الساعدي ، زاهد قاسم بدن  ٣٥٣
 الساعدي ، سعد سوادي  ٦٤٢
 الساعدي ، صباح عبد الكاظم شبيب  ٤١١
 الساعدي ، علي عبد االئمه آاظم محمد  ١٢٩٦



 ١٣٧ 
 

 الساعدي ، عمار طعمة  جاسم  ٥٩٢
، قصي حاتم خلف عباس  ديالساع ١٣٧٤  
محمد حسين زبون  الساعدي ، ١٧٥٠  
 الساعدي ، ميثم عبد  الكاظم هاشم  ٤٧٣
 الساعدي ، نجاة لعيبي غالي  ١١٨٤
 الساعدي ، نسرين ستار جبار  ١٤٤٦
 الساآني ، علي عباس  فاضل  ٢٩٧
 سالم شبين بدوي  ١٦٠٦
 سالمة سعود محمد عبد القادر  ١٥٢٣
 السامرائي ، أميمة ابراهيم محمود شران  ٩٣٩
 السامرائي ، أيسر صالح محمد محمود  ٩٠١
 السامرائي ، سفيان محمود ناصر  ١٧٥
 السامرائي ، صالح عبد حسن علوان  ٩٣٣
 السامرائي ، عبد الخالق ناجي عبيد  ٢١٤
، آواآب يحيى هادي  لسامرائيا ٤٢١  
 السامرائي ، مها لطيف جاسم علوان  ٧٦٠
 السامرائي ، مهند شهاب احمد صالح  ١٦١٥
 السامرائي ، مهند ليث عبد العزيز  ١٦٧
 السامرائي ، مولود جاسم مطر  ١٩٣
 السامرائي ، وليد سرحان فاضل  ٢٠٠
 سامرة عدنان محمد  ٦١٦
 سامي ناجي سوادي  ١٦٨٤
هـ )١٤١٤-٠٠٠السبزواري ، عبد االعلى الموسوي ( ١١٨  
 السبع ، محمود احمد  ٤٧٤
  السبعاوي ،  جمعة جاسم خلف ٢٤٣
 السبعاوي ، رائد ادريس يوسف  ٤٢٢
 السبعاوي ،  رياض محمد حمود  ١٠٩٥
 السبعاوي ، سراج علي غبيد عيسى ١١٩
 السبعاوي ، عبد اهللا خضر عبطان  ٣١٨
 سجى اسماعيل خليل احمد قصاب باشي  ٦٩٦
 سحر جابر محسن  ٨٧٠
 سحر نوري عبد الرحمن  ١١٣١
  عبد االمير  سحر هاتف ٥٥٣
 سدير موفق مجيد  ٩٦٣
 سرى شهاب احمد محمد  ٨٨٤
 السريح ، تهاني  انور اسماعيل  ٥٥٤



 ١٣٨ 
 

 سعاد خيري عبد الوهاب  ٨٢٤
 سعاد محمد حسن رشيد  ٩٢٨
 سعاد رشيد حسين  ٤٩٢
 سعاد عباس ديوان  ٤٣٤
 سعاد  يحيى علي  ٤٥٨
 سعد بهنام جرجيس بهنام بردي  ١٣٣١
 سعد عزيز جوده  ٤٧٥
مانع عالوي  سعد ١٣٩٦  
 سعد محمد علي حسين  ٢٦٥
 السعداوي ، آرنفال ايوب محسن  ١٤٩٥
 السعدون ، احمد غالب نايف  ١٢٠
 السعدون ، دريد موسى داخل ثجيل  ١٤١
 سعدون ناصر حافظ  ١٤٠٢
 السعدي ، اسراء عبد المنعم آاظم  ١٧٥٦
 السعدي ، اسيل ياسين آاظم  ٨٣٨
ريم السعدي ، رفاه عزيز آ ٦٦٦  
 السعدي ، زهرة موسى جعفر  ٣٨

 السعدي ، سيماء عطا اهللا حسين  ١٥٨٩
 السعدي ، شريف سعيد حميد  ١١
 السعدي ، صباح ناهي ناصر  ٨١٨
 السعدي ، غيداء محمد حسون  ١٣٢٥
 السعدي ، ماجد حميد مرزة  ١٣٨٥
 السعدي ، محمد طاهر حمزة  ٩٦٤
 السعدي ، نمارق هادي منصور  ٨٣٣
 السعدي ، وليد محمد مهدي  ١٠٩٩
 السعيد ، بشرى محمد علي جاسم  ٤٢

اضل احمد فسعيد  ١٥٥٩  
 السعيدي ، أحمد جاسم  علوان  ٣٥٤
 السعيدي ، جمال حربي حسين  ٧٩٩
 السعيدي ، ناهض هاتف محمد  ٢٩٩
 سكنة جهية فرج  ٣٣٧
 سكنة عبد الرزاق طارش  ١٣٤٣
ي  السكيني ، قاسم خلف مشار ١٥١٥  
 سالم فاضل علي  ١٥٦٠
 السالمي ، انتصار حسون رضا  ٢٩٨
 السلطان ، ابتسام محمود محمد  ٥٥٥



 ١٣٩ 
 

 السلطاني ، حسن حمزة جواد  ١٧٠٣
 السلطاني ، عمار حسن عبد الرضا  ١٣٨٨
 السلطاني ، قاسم شعيب عباس عبد  ١٧٦٦
 سلمى حتيته رحيمة  ٤٠٢
 سلمى عبيد محمد ٥٧٦
وفيق بشير السلمان ، ت ٨٣١  
 السلمان ، حنان فاهم ميري  ١٦٠٧
 السلمان ، نسرين وليد مصطفى  ٨٧١
 سليدا سعيد ياسين احمد ٩٢٢
 السليم ، محمد سالم سليمان داود  ١٠٣٢
 سليمة هاشم جار اهللا  ٣٠٥
 سماء ترآي داخل  ٤٦١
 سماح عبد العزيز ابراهيم  ١٢٣٢
 السمان ، ثائر احمد سعدون  ١١٢٠
 سمير خلف جري يوسف  ١٣١٧
 سمير عبد علي  ١٠٩٢
 سميرة مؤيد ياسين  ٨٤٥
 السمين ، احمد بن يوسف بن عبد الدايم  ٦٥٩
 سناء ثابت نجيب  ٩٩٢
 سناء عباس حسن  ١٢٣٨
 سنان عصام الدين صالح  ١٠٨٣
 سنان نزار عبد المنعم  ١٠١١
 السنجري ، حسن عبد الرزاق حسن  ١٢٣٩
صطفى سندس فؤاد م ١١٧٣  
 سهى حافظ مهدي  ١٣٣٢
 سهى علي حسين  ٤٧٩
 سهاد مجيد عبد االمير ذهب  ٥١٧
 سهاد عبد المنعم عبد المحسن شعابث  ١٢٧٠
 سهام عبد اهللا حسين  ١١٥٨
 السهالني ، آاظم هيالن محسن  ١٧٠٧
 سهير اآرم ابراهيم  ١٣٣٣
 سهير حسن هادي  ٣٨٩
 سهيل عبد اهللا علي  ١٤٧٥
نجم عبد اهللا  سهيل ٦٧٩  
 السهيلي ، نوار طارق عباس  ٤٣٥
 السوداني ، عبد الرضا فليح صالح  ١٢٧١



 ١٤٠ 
 

 السوداني ، علي عبد الهادي ماهود  ٨٥٢
محاسن حسين فاضل السوداني ،  ١٣٩٠  
 سوسن عباس علي  ٧٩١
 سوسن عبد االمير وناس  ١١٥٠
 سوسن عبد الحسن عجيل  ٦٥٠
 سونيا ارزرني وارتان  ٣٤٧
 السويدي ، ثائر محمد علي محمد  ٥٧٥
 السيد ، جبار علي  ٥٤

 سيداسرآيس مسروب اوهانييان  ١٢٠٠
 سيف احمد روضان  ٩٩٦
 سيلدا سعيد ياسين احمد  ٩٢٢
 سيماء ابراهيم خليل  ١١٨٢
 سيماء سعدون عزيز  ١٩
 سيماء عبد الرحمن شعبان  ٩٤٣
 سيماء عبد القادر احمد مرود  ٩٣٤

 
لشين حرف ا  
 

 الشاملي ، مصطفى عبد الحسين فرحان  ٧٦
 الشامي ، حسين علي عويش محمد  ٢٩٥
 الشاوي ، الهام جعفر  ١١١٢
 الشاوي ، النعمان منذر  ١٦٤٣
 الشجيري ، تحسين عالوي ضلع  ٩٩٧
 الشجيري ، ضياء حميد دهش  ١٠٤
 الشحماني ، علي غني عبد المجيد عبدلي  ٥١٨
 الشديدي ، حسين احمد سعد  ١١٩٧
 الشديدي ، عدنان عباس حسين  ٣٧٥
 شذى سالم مجيد  ١٠٠١
 الشرباوي ، سالم غياض عنبر  ٤٥٢
 الشرع ، زينب جوني آوطي حريجة  ١٤٠٣
 الشريفي ، ميثم قاسم آاظم عبد  ١٢٩٧
 شعوب آامل نصيف  ٤٠٥
 الشكري ، اسماء طه نوري  ٤٠٣
م شكرية عبد اهللا آري ١٥٦٦  
هناء حميد الشالة ، حيدر محمد  ٥٩٣  



 ١٤١ 
 

 الشالل ، فراقد داود سلمان  ٢٨٤
 الشمري ، انتصار آاظم خميس   ٥١٩
 الشمري ، اياد عبد علي سلمان  ١٥٣٢
 الشمري ، باسم خميس عبيد  ٢٩٢
 الشمري ، ثامر مكي علي  ١٦٥٩
 الشمري ، حاتم بديوي عبيد  ١١٦٧
اس درويش الشمري ، حافظ محمد عب ١٤٦٨  
 الشمري ، حيدر غازي عزيز  ١٣٤٤
صخيل الشمري ، سعاد عبد المحسن  ٩١٤  
 الشمري ، صباح جاسم عودة  ٢٠

 الشمري ، علي داود ناصر  ١٢١٨
 الشمري ، فاضل عبيس راشد  ٢٦٧
 الشمري ، فلير هالل عبد اهللا  ١١٠٩
 الشمري ، فراس اسماعيل خميس  ١١٧٤
عة حيدر الشمري ، محمد جم ٧١٤  
 الشمري ، ميسون حياوي وهاب  ٤٠٤
 الشمري ، نجاة عبد الجبار رجب  ٢

 الشمري ، نهلة واثق محمود  ١٥٣١
 الشمري ، نوال صالح مهدي شاهر  ٦٥٧
 الشمري ، وسن حمزة مزعل  ٨٢٥
 الشمري ، وليد عمران عبيد  ٧٥

 الشمري ، يعرب جعفر موسى  ١٠٧٢
جغيل الشمري ، يوسف آاظم  ١٧٢٩  
 الشمزيني ، يوسف صالح اسماعيل  ١٧٢٩
ي ، ايمان صباح آاظم سالشم ١٥٣٩  

 الشنداح ، بشار طارق اسماعيل هالل  ٥
 شنو مصطفى علي محمد  ٩٩٠
 شهاب غالب شهاب  ٩٦٩
 الشهواني ، نور سعد رؤوف  ٨٠٤
 الشواني ، علي جبار عارف  ٧٤٧
 الشوك ، انوار فاضل عبد الوهاب  ٤٨٥
 الشويلي ، بيداء عالوي شمخي جبر ٢٧٧
 الشويلي ، علي محمد جراد  ٥٥٦
 الشيباني ، خالد ثامر مصر  ٨٧٢
 الشيباني ، ناظم طراد عبود  ٨٣٢
 الشيخ جادر ، عبيد فخري حميد  ١١٣٢



 ١٤٢ 
 

 الشيخ حمد ، اسيد حامد عبد العزيز  ٨٨
 الشيخاني ، عامر عبد اهللا مجيد  ٣١٩
د المنعم عبد المعطي الشيخلي ، مي عب ١١٣٣  
 شيرين نوري عزيز  ١١٤٩
 شيماء اآرم احمد  ١٥٨٣
 شيماء حاتم عبد اهللا محمد  ٧٢٧
 شيماء حسون مشكور  ١٤١٣
 شيماء عبد الرزاق احمد  ١٣١٨
 شيماء آاظم نور  ٩٠٢
 شيماء هاشم علي  ٣٤٠

 
 حرف الصاد

 
٩٠٣ 
١٢١٤ 

 صاحب جمعة عبد الرحمن 
 صادق خليل عبد طاهر 

 صادق عبد الحسن زغير  ١٢٠١
 الصافي ، اسامة جاسم محسن   ١٤٢
مود حمادة حصافي اسود  ١٥٣٣  
 الصافي ، نجاح مهدي علوان  ١٤٥٣
 صالح زامل حسين  ١٤٢٧
 صالح محمد جابر  ١٤٤٤
 الصالحي ، حنان خالد ابراهيم جواد  ٥٥٧
 الصالحي ، شيالن قادر صادق  ٩٥١
انور محمد الصالحي ، صباح  ١١٧٥  
 الصالحي ، نور صباح ناجي  ١٠١٥
 صبا حسين مولي  ١٧٣٨
 الصباحي ، هيام حاتم عبود مطر  ١٦٦٩
 صبيحة عبد جاسم  ٤٣٥
 الصبيحي ، قتيبة علي جاسم شرقي  ٢٦٨
 الصبيحي ، نوري محمد احمد  ١١٠٦
١٠٥٥ 
١٤٩٥ 

 صدام حكيم جياد   
 الصدام ، امينة 

ق محمود الصراف ، طارق صاد ١١٥٢  
 الصراف ، لبنى عبد الرسول  ٥٥٨
 الصريفي ، انعام قاسم خفيف  ٥٥٩



 ١٤٣ 
 

 صفاء عدنان جاسم محمد  ١٥٤٤
 الصفار ، االء اآرم خليل ابراهيم  ٦٥٨
 الصفار ، رفاه محمد علي احمد  ٥٦٠
 الصفار ، صدام يوسف محمد عبد اهللا  ١٦١٦
 الصفار ، علياء هاشم عبد االمير  ١١٧٦
لصفار ، نضال لطيف ا ٤٩٨  
 الصقال ، احمد علي بشير احمد  ١١٣٤
 صالح الدين محمد رمضان  ١٩٤
 صالح محمد حسن عبد اهللا شمسه  ٨٠
 صالح مهدي باقر  ٧٧٨
 الصميدعي ، غزوان حسن عبد الوهاب  ٧٧١
 الصميدعي ، منيرة محمد جواد ذياب  ٤١٦
هـ ) ٨٧٣ -٠٠الصميري ، مفلح بن الحسن ( ٢٣٧  
 الصوفي ، بلقيس يحيى نجم  ٨٥٢
 الصيداوي ، غسان رشيد  ٥٢٠

 
 حرف الضاد

 
 ضرغام سعدي عبد الصاحب  ١٢٨٠
 ضرغام علي حسن  ٧٩٠
 الضمداوي ، خليل ابراهيم فاخر  ٢١

 ضياء الدين عبد اهللا محمد صالح  ١٦٤٤
 ضياء علي عبد الرضا  ١٤٥٤
 ضياء عواد آاظم  ٢٥٩

 
  حرف الطاء 
 

رق مجيد تقي طا ٢٦١  
 طارق محمد حسن مطر  ١٥٠٩
 طالب خلف حسن  ٤٥

 الطالب ، عمر عدنان محمد سليم  ١١٣٥
 الطائي ، افراح عبد اهللا حميد محمد  ٩٠٤
 الطائي ، افراح هادي حمادي  ٩٥٠
 الطائي ، ايمان رمزي محمد  ٧٦١



 ١٤٤ 
 

 الطائي ، جنان عبد الكريم عبد الحسن  ١٧٦٨
ن جمعة عصري الطائي ، حسني ١٣٤٨  
 الطائي ، سالم نجف الياس  ١٣٢٧
 الطائي ، سلوى محسن حميد  ١٢٧٢
 الطائي ، سهام جاسم عبد اهللا  ٧١٢
 الطائي ، ظافر ناموس خلف حسن  ١٤٢٤
 الطائي ، غدير غانم فرحان علي  ٣٤٨
 الطائي ، آفاح محسن عبد اهللا  ٥٢١
 الطائي ، ليلى ازهر احمد مجيد  ١٠٩٧
لطائي ، مازن هادي آزار ا ١٣٨٦  
 الطائي ، محمد احمد حسن  ١٠١٦
 الطائي ، نبيل خالد شيت سليمان  ١٥٩١
 الطائي ، نمير عماد صاحب  ١٢٦٠
 الطبري ، افراح صبيح محيسين  ١٠٧٣
 الطبقجلي ، محمد رياض فخري  ١٩٠
 الطريا ، احمد وعد اهللا حمد اهللا  ٤١
 طالل حسين صالح  ٩٥٢
بير سرحان طه ز ١٠٤٧  
 طه عمر مصطفى  ١٥٩٦
 الطويل ، ابتسام حسين محمد سعيد  ٤٦٢
 الطيار ، سلمان حسين عبد اهللا  ١١٢٤
 طيف نوري عبد الحميد  ١١٣٦

 
  حرف الظاء 
 

 الظالمي ، عماد عبود هاني  ٥٩٥
 الظاهر ، شهاب احمد حسن  ٤٨١
 ظفر حاتم فضيل فرنسو  ٤٣٦

 
  حرف العين  
 

دي ، عبد الرزاق محمد عودة العاب ١٠٥  
 عادل حاتم نوار  ١٢٠٧
 عادل شابث جابر  ١٦٩٥



 ١٤٥ 
 

 عادل محمد دهش  ١٣٩٧
٨٣ 
٥٦١ 

 عادل محمود محمد 
 العادلي ، سبأ عباس 

 العازباني ، عبد الرحمن بن عبد الكريم  ٢١٩
 عامر جميل شريف  ٩٧٦
 عامر حسين علوان  ١٢٠٢
 العامري ، حميدة آاظم زغير  ١٥٥١
 العامري ، حيدر سامي عبد  ٧٨
 العامري ، رسول مطلق محمد  ٢٥٦
 العامري ، رنا عالء عبد الحميد  ٨٨٩
 العامري ، ساهرة عليوي حسين  ١٤٨٥
 العامري ، عالء خلدون  ١٣٤٩
 العامري ، عالء فاضل احمد  ٢٨٦
 العامري ، علي خلف حسين سهيل  ١٣٧٥
هـ ) ٨٩٣ -٠٠بي بكربن محمد(العامري الكرخي ، يحيى بن ا ١٧٩  
 العاملي ، شذى حسين محمد  ١٢٧٧
 العاني ، أريح سعيد خليل  ١١٥٩
 العاني ، أسامة عبد المجيد عبد الحميد  ٢١٦
 العاني ، ايمن نافع عيسى  ٢٣٩
 العاني ، بتول عبد العزيز رشيد  ٢٢

 العاني ، براء آامل عبد الرزاق  ١٥٨٤
ة شهاب العاني ، ثائر جمع ٣٧٨  
 العاني ، ذر منير مسيهر  ٢٥٤
 العاني ، سحر محمد عبد االله عبد الحميد  ٩٠٩
 العاني ، سرمد عكيدي فتحي  ١٧٤٨
 العاني ، فرقد حواس موسى عبد  ٨٥٧
 العاني ، قتادة سعد تحسين  ٧١

 العاني ، محمد سالم جمعة سليمان  ١٠١٢
 العاني ، محمود علي شاهر جزاع  ١٠٢٢
 العاني ، هيفاء محمد سحاب  ١٠٣٠
 العبادي ، أفكار يوسف جواد  ٥٦
 العبادي ، ثقة علي عبد الواحد  ٤٤٧
 العبادي ، صباح عيدان حمود  ١٢١
 العبادي ، عبد المحسن طه يونس  ١٩١
 العبادي ، علي ثامر علي  ١١٥٣
 العبادي ، منى عمر محمد شهاب  ٨٤٢



 ١٤٦ 
 

 عباس جخيور سدخان  ١٤٣٩
باس خضير شاوي ع ١٣٧٥  
 عباس خضير مجول  ١٠١٨
 عباس فاضل عبد الواحد  ٦٠٥
 العباسي ، حيدر عبد الكريم محمد  ٣٨٧
 العباسي ، سعد تايه عبد فليح  ١٣٩٨
 العباسي ، شذى حسين احمد  ١٠٢٨
 العباسي ، عال وفقي محمود  ١٤٦٩
 العباسي ، عمار يوسف ميكائيل أحمد  ١٤٣
خليل جاسم محمد  العباسي ، عمر ٨٣٦  
 العباسي ، غسق غازي  ٥٦٢
 العباسي ، ماهر مبدر عبد الكريم  ٤٠٧
 العباسي ، معتز فيصل  ٣٧٠
 العباسي ، منذر مبدر عبد الكريم  ٥٢٢
 عبد اهللا غانم قدوري حمد  ٩٤٠
 عبد اهللا محمد جاسم  ٣٥٩
 عبد االمير جفان آروان  ٣٩٠
 عبد االمير مطر فيلي  ١٤٩٣
 عبد الباري نبيل عزيز  ١٩٢
 عبد الجبار آريم علو  ١٤٠٧
 عبد الحسين آاظم زوري  ١٢٠٣
 عبد الحميد علي آاظم  ٢٤٩
 عبد الرزاق رحيم صالل  ٥٩
 عبد الستار عبد الجبار عباس  ١٩٣
 عبد الستار عبد الجبار نجم  ٢٢٩
 عبد السالم ساقي باقي  ٦٩٣
 عبد القادر صالح معروف  ٨

خنجر آنيهر د الكريم عب ١٢٩٠  
 عبد الكريم سوادي  ٩٥٩
 عبد المنعم مهدي صالح محمد  ١٠٦٢
 عبد الناصر المنتصر باهللا محمد محمود  ١٦٨٥
 عبد الهادي ابراهيم حسين  ٨٣٩
 عبد الوهاب حسن قدو  ١٧٤
 العبدلي ، بشار هاشم صالح  ١٣١١
 العبدلي ، معن محيي محمد شريف  ١٥٣٤
، انتصار حامد عبيد العبودي  ٥٢٥  



 ١٤٧ 
 

 العبودي ، حنان بندر علي  ١٤٧٨
 العبودي ، عالء عبد الحسين حبيب عيسى  ٢٥٠
 العبودي ، فاضل جواد فرج ٨٢٦
 عبيد راجح عجاج  ١٤٥٥
 العبيدي ، احسان نصيف جاسم  ٧٤٨
 العبيدي ، احمد ناطق ابراهيم  ٣٧١
 العبيدي ، اروى مؤيد فتحي يحيى  ٩٩٣
يدي ، اوراس قاسم محمد خليفة العب ١٤١٤  
 العبيدي ، ايمان محمد صناع  ٤٩٣
 العبيدي ، باسم شاآر عبيد  ١٠٠٢
 العبيدي ، جاسم حسن عبد اهللا  ١٦٤٥
 العبيدي ، حاتم فهد محمود  ٣٤٢
 العبيدي ، رفل علي لطيف  ٢٧٨
 العبيدي ، زياد ناطق يحيى  ١٦١٧
 العبيدي ، سالم أنور أحمد  ٣٦٤
 العبيدي ، شيماء حسين صالح  ١٥٥٢
 العبيدي ، شيماء يوسف عبد الفتاح  ٨٦٣
 العبيدي ، صبيحة برزان  ١١١٦
 العبيدي ، صدام خليفة عبيد حسين  ١٧٤٧
 العبيدي ، عبد الستار جبار حسين  ١٠٣٩
 العبيدي ، عصام فخري محمود  ٩٨٦
 العبيدي ، عطا حسن  ١٢٣٣
  العبيدي ، علي خالد خضير ٦٦٧
 العبيدي ، علي نور علي  ١٣٩٩
 العبيدي ، عمر رحمن عمر عزيز  ١٤٨٠
 العبيدي ، عواد ابراهيم خضر عالوي  ١٧٣٦
 العبيدي ، فوزي حميد جمعة مشوح  ٧٧٢
 العبيدي ، آريم سعيد عزيز  ٨٢٠
 العبيدي ، مثنى ناظم داود سلمان  ١٥٥٥
 العبيدي ، محمد ثائر صباح قاسم  ١١٣٧
يدي ، محمد حكمت عبد علي العب ٨٢  
 العبيدي ، محمد عبد الصاحب ناجي  ١٩٤
 العبيدي ، منار عبد المحسن عبد الغني  ٤١٤
 العبيدي ، نورية حنفيش محمد  ٤٤
 العبيدي ، وسام محمد محمود  ٤٩٤
 عبير عباس علي  ٨٧٥



 ١٤٨ 
 

 عتاب جاسم نصيف  ١٢٩١
 العتابي ، صباح درع عبد  ١٠١٩
غسان اديب العتابي ،  ١٣١٢  
 العتابي ، ليلى جميل عباس الدعج  ١١٦٠
 العتابي ، نجاة آاظم نمير  ١٢٢
 عثمان محمود شحاذة  ١٢٨١
 العجيلي ، رفعات خلف حديد عبد  ١٠٣٤
صالح العجيلي ، زياد علي عبد اهللا  ١٦٦٠  
شيماء سامي داود سلمان العجيلي ،  ٩٩٨  
 العجيلي ، محمد مطر عراك  ١٣٧٧
 العجيلي ، ياسين حمود محمد  ١٥١٨
 العدواني ، مصعب محمود شحاذة  ٤٠٥
 عدي حسين علي  ١٦٨٦
 العذاري ، احمد جلوب صدام  ٩١١
 العذاري ، نبيل سعدون طه  ١١٦٦
 العرائي ، احمد بن عبد الجواد  ١٥١
 العزاوي ، احمد فارس عبد جاسم  ٣٣٤
 العزاوي ، اسماء عبد اهللا غني  ١٧١٥
زاوي ، اآرم مطلك محمد الع ٤٩  
 العزاوي ، آمال اسماعيل حسين ٣٦
 العزاوي ، بشرى هاشم محمد  ٤٠٨
 العزاوي ، تسنيم حسن محمود  ٧٠٤
 العزاوي ، حامد آاني فتحي  ٩١٥
 العزاوي ، خالد خليل ابراهيم مبارك  ٥٢٦
 العزاوي ، خالد عبيد صالح  ١٦٢٦
 العزاوي ، رؤى علي خضير  ٥٢٣
لعزاوي ، زينة نبيل نصيف ا ٨٧٧  
 العزاوي ، طارق ضايع محمد  ١٣٦١
 العزاوي ، عبد اهللا محمد فهد رشيد  ١٢٣
 العزاوي ، عدوية فياض علوان  ١٤٥٦
 العزاوي ، عمر سعد احمد  ١٣٩٥
 العزاوي ، فراس محمد عبد  ١٠٧٤
 العزاوي ، محمد جواد آاظم سبتي  ٥٨٤
اهللا  العزاوي ، محمد قاسم عبد ١٢٩٨  
 العزاوي ، نسيمة عباس صالح  ١٤١٥
 العزاوي ، نشوان موفق قاسم  ٤٤٨



 ١٤٩ 
 

 العزاوي ، نضال مزاحم رشيد  ٥٢٤
 العزي ، احالم مهدي عبد اهللا  ٥٦٣
 العزي ، زينة زامل ترآي  ٩٣٥
 العساف ، شفاء طيار جعفر  ٨٥٤
 عصام محمد سليمان عبد اهللا  ١٤٤٢
ر عبود العصيبي ، حميد عبد نو ٨١٩  
 العطا احمد عبد الكريم محمد  ١٢٤٠
 العطار ، زينة سليم آمال  ٥٧٨
 العطار ، علي محمد علي  ١٢٨٨
 العقراوي ، زياد طارق شكري  ٣٢٤
 العقيدي ، رشا سعد فياض  ٧٠٥
 عقيل رحيم آريم  ١٤٧٠
 العكام ، اسحق صالح مهدي  ١٥٣٥
 العكام ، رؤى صادق محمود  ٥٦٤
دي ، ضياء صبحي خضر جمعة العكي ١٦٣٨  
 العكيدي ، نبراس عبد اهللا محسن  ١٦٨٧
 العكيلي ، اسامة آاظم جبارة  ٣٢٢
 العكيلي ، فوزية ذاآر عبد الرحيم  ١٥٨٨
 العكيلي ، وسن محسن حسن  ٣٠٧
 عالء جبار مشكور  ١٣٠٣
 عالء حسين علي عبد زاير شبع  ٣٩١
 عالء عبد الهادي جبر  ٩٦٦
ظم مسعود عالء آا ٤٧  
 العالف ، راميا عامر خليل  ٢٩٣
 العاللي ، اسراء عادل رسول  ١٥٤١
 العالوي ، صدام محمد عبد حمد  ٧٤٩
 العلواني ، عامر خلف عبود سعيد  ١٣٥٠
 العلوي ، وصال علي محمد  ٢٥١
 علي ابراهيم حسن  ١٢٩٩
 علي احمد فارس  ٣٢٠
 علي اآرم عبد اهللا علي  ١١٤٧
اآرم موسى علي  ١٠٤٤  
١٤٤٣ 
١٠٩٣ 

 العلي ، ايناس عطوان سليمان 
 العلي ، علي عبد اللطيف عبد الحسن 

 علي حسن علي محمد  ١٠٤٠
 علي حسين امتيغي  ٧٧٣



 ١٥٠ 
 

 علي حسين زاير محمد  ٣٣٣
 علي حسين عايد  ٦٢
 علي حسين علي آريم  ٩٨١
 علي حسين محمد  ١٢٤
 علي حلو داشر  ١٣٠٤
بقلي  علي رضا حسين ١٣٠٥  
 علي زهير هاشم  ١٧٢٠
 علي سلمان مال اهللا حسين  ٣٥٧
 علي شاحوذ رجب شالل  ١٢٥
 علي عادل اسماعيل  ٣٧٩
 علي عاشور عبيد  ١٣١٠
 العلي ، عباس عبيد علوي  ٦٠٦
 علي عبد االله زبالة وادي  ٤٣٧
 علي عبد االمير ساجت  ١٥٦٦
 علي عبد رمضان  ١٢٧٤
علي  علي عبد اللطيف ١٣٣٤  
 علي عبد الوهاب عباس  ١٦٨٨
 العلي ، علي عبد اللطيف عبد الحسن  ١٠٩٢
 علي آريم عطية  ١١٥٧
 علي مصطفى محمد  ٧٢٢
 علي نوري مطر ياسين  ١٠٠٣
 علياء عبد الحسن عبد الكريم  ٩٢٣
 علياء قاسم ثامر  ٢٣
 علياء محمد عبد الهادي  ٩٤٥
 علياء نجاح سنودي بكر  ٧٠٦
لياء نجم غانم ع ٨٧٦  
 عماد علي محمود  ٥٩٨
 عماد فرج بدراوي  ١٤٠٥
 عماد قاسم محمد  ١٤٩٦
 عماد هادي عبد علي  ١٧٠٤
 العمار ، جميل حبيب غازي  ١١٩٥
 عمار عبد الكاظم رومي  ٢٨
 عمار محمود خلف جراد  ١٩٥
 عمار هاشم سعيد  ١٠٥١
 عمار يلد آرومي هندي  ٥٩٦
هدي عمر رحيم خلف م ٨٩٣  



 ١٥١ 
 

 عمر عبد الغفور عبد الحافظ  ١٣٥١
هـ ) ٧٤٥ -٠٠عمر القزويني ، عمربن عبد الرحمن بن عمر ( ١٤٤  
 عمر مظفر عمر  ١٠٤٣
 العمري ، احمد يوسف محمود  ١٢٥١
 العمري ، عبد الحسين عبد الرضا اعوج محمد  ١٥٠٦
 العميدي ، حوراء احمد شاآر  ٣٧٧
ور حسين العنزي ، حمدان عبيد منص ١١٥٦  
 العنبكي ، داود سلمان  ١٥٠٢
 العنبكي ، ماجد علي مصطفى  ٦٠٢
 العواد ، وضاح عبد علي عباس  ١٣٠٠
 العوادي ، آالء حسين عليوي  ٨٨٢
 العوادي ، محمد ياسر مهدي  ١٣٥٢
 عوض جدوع احمد صالح  ١٩٦
 العيثاوي افراح علي عثمان سلطان  ١٤٤٥
ف العيدان ، هشام سعيد خل ٩٩٩  
 العيداني ، جنان حسن حمزة  ٣
 العيسى ، جاسم محمد شبيب الكاظم  ٢٤

 العيساوي ، احمد جاسم حمادي ناصر  ١٦٣١
 العيساوي ، احمد خلف جراد  ١٦٣٩
 العيساوي ، انس محمود خلف جراد  ١٧١
 العيساوي ، بيان محمد فتاح عبيد  ١٠٦
 العيساوي ، سمير عبد علي صالح  ١٠٣٦
عيساوي ، عبد العال وحيد عبود ال ١٧٥٧  
 العيساوي ، محمد فرج جاسم طه  ١٥٥٧
 العيساوي ، مزاحم اسماعيل شافي  ١٦٥
 العيساوي ، نصار عبد االمير حمزة  ٦٩٨

 
 حرف الغين

  
 غازي حمود سعود  ١٢٩٢
 الغانمي ، دينا باهل جدعان صالل  ٨١٤
 الغانمي ، فرقان فيصل جدعان  ١٧٠٥
بي ، محمد ياسر فراك الغرا ١٤٦٠  
 الغراوي ، االء محمد الزم  ١٤٥٧
 الغرباوي ، نضال طالب شهيب  ٩٠٥



 ١٥٢ 
 

 الغريباوي ، محمد عبد الحسين محمد  ٦٨٣
 الغريري ، عباس مهدي صالح  ١٤٢٠
 الغزالي ، امل حسن ابراهيم  ١٣٠٦
 الغزالي ، حسن هادي عبد الكاظم  ١٢٦١
ب١٠٩١ يم الغزالي ، مشتاق طالب آر   
 الغزي ، زهراء سعدون هادي  ٨١١
 الغزي ، زينة زامل ترآي  ٩٣٥
 غسان جايد زيدان  ١٠٥٤
 غصون فيضي حميد العبد اهللا  ٧٣٩
 غيداء فاضل صالح  ٦٦٨

 
 حرف الفاء

 
 فاتن خليل مجيد  ٣١٢
 فاتن داود رمل  ٧٩

 فارس عزيز مسلم  ١٤٧١
 فاضل جواد مدهش  ٣٤٩
 فاطمة حسن شبيب  ٣٧٣
 فاطمة زين العابدين احمد مهدي  ٦٧٠
 فاطمة عبد العزيز عبد الرسول بقلي  ١٥٢١
 فاطمة آاظم شمام  ١٦١٨
 فاطمة محمد عالوي  ٤٥٩
 فاطمة محمد آاظم  ١٢٠٨
 فاطمة هاشم فلحي نور  ٦٨٠
 فائزة محمد عزت  ١٧٥٩
 الفتالوي ، ثائر صكبان حسين  ٥٦٥
عبد عباس الفتالوي ، خالد ابو جاسم  ٦٠٣  
 الفتالوي ، رعد عبد االمير فنجان  ١٣٥٣
 الفتالوي ، سرى عبد الزهرة محسن  ٩٨٢
 الفتالوي ، محمد آاظم حسين  ١٨٠
 الفتلي ، ظفر رشيد حميد  ١٠٧٥
 الفحام ، عباس علي حسين  ١٢٦
 فرات محمود ميران  ١٧٣٠
 الفراجي ، جواد آاظم مطلك  ١٦٧٣
ماهر لفته  الفراجي ، سعيد ٨٨٣  



 ١٥٣ 
 

 الفراجي ، سيراء حميد نايف  ٣٥٠
 الفراجي ، ياسر فواز احمد سالم  ١٦٨٩
 الفرادي ، زينب فاضل عباس  ١٤٣٠

٦٢٩ب  فراس صالح عبد اهللا  
 فراس عبد المنعم عبد الرزاق  ١٤٢٢
 فراس علي حسين  ٧٩٢
 فراس يوسف قنبر   ٢٧١
 فرح احمد خضر  ١٢٣٤
ز فرنسيس اوراها جنوعزي ١٠١٣  
 الفريجي ، بان زيدان نعمة  ٧٢٨
 الفريجي ، علي صدام نصر اهللا  ١٧٢٥
 فالح حسن عباس  ٦٩٩
 فالح قاسم عجيل  ١٢٧٥
 فله عبد الستار عبد  ٨٠٧
 فنار متي ابراهيم  ١١٣٨
 الفهداوي ، حميد حماد خلف  ١٣٨٧
 الفهداوي ، محمد عبد حمادي  ٣٩٢
طه  الفهداوي ، وليد عبد الستار ١٠٥٧  
 فواز اسماعيل محمد  ١٩٧
 الفياض ، احمد لفتة محسن دخيل  ١٧٠٠
 الفياض ، حيدر علي بعنون  ٧٧٩
 الفيل ، فرح خالد يحيى  ٨٥٥

 
 حرف القاف

 
هـ ) ١٠١٤القاري ، علي سلطان محمد (ت ١٠٧  
 قاسم حسن وداعة  ٩٤١
 قاسم عزيز رزوقي  ٩٠٦
 قاسم ناصر حسين  ١٦٣٢
جاسم جواد  قاسم نصيف ١٥٦٧  
 القباني ، احسان علي مهدي  ١٠٦٣
 قحطان فضل راهي  ٥٢٧
 القره غلي ، علي محمود خلف  ٤٧٦
 القره غولي ، انوار صبحي رمضان  ١٢٢٩
 القره غولي ، سحر ريسان حسين  ١٤٩٤



 ١٥٤ 
 

 القره لوسي ، هدى عدنان توفيق  ٦٧٤
 القريشي ، بلسم محمد صكبان  ٦٤٣
رضا محسن  القريشي ، سناء ١١٧٧  
 القريشي ، ضياء الدين عبد الحسين عويد  ٧٨٣
 القريشي ، آريم عبيس محمد فهد  ١٣٢٦
 القريشي ، محمود حمود عراك  ٦٥١
 القزاز ، ندى عبد الهادي مهدي  ٤٩٥
 القصاب ، عمار محمد آاظم  ٩٥٦
 قصي احمد صبحي  ٩٦٠
) هـ ٢٠٦ -٠٠، محمد بن المستنير بن احمد (قطرب  ١٦٦٦  
هـ ) ٩٥٣نحو -٠٠القهستاني ، محمد شمس الدين ( ٢٣٠  
 قيس حازم توفيق  ١٧٠٢
 القيسي ، انيس عبد الخالق محمود  ١٧٤٣
 القيسي ، ايمن سعود متعب  ١٠٨
 القيسي ، بالل جاسم  ١١٢٢
 القيسي ، حمد حمود شكطي  ٣٦٨
 القيسي ، دريد رسمي محمد ١٥٦١
حمد القيسي ، عدي صالح شهاب ا ٣٠٩  
 القيسي ، علي احمد شكر  ٢٤٠
 القيسي ، فيان رياض اديب  ٦٤٤
 القيسي ، محمد عبد بخيت  ١٦٠٨
 القيسي ، محي الدين عدنان شهاب  ١٧٧
 القيسي ، موسى خابط عبود  ١٥١٠
 القيسي، مؤيد سعد شعيب  ٥٢٨
 القيسي ، ميادة ابراهيم طالب حياوي  ١٦٥٥
  القيسي ، هدى اياد خليل ٨٤٠
 القيماقجي ، ناهض طه عبد اهللا  ١٢٥٢

 
 حرف الكاف

 
 آاظم خضير حمزة  ٢٣٨
 آاظم محمد شبوط  ٦٢٥
 آامران ياسين قادر  ٧٣٤
 آامل عبود حسين  ١٣١٩
 الكبيسي ، صهيب عباس عودة  ٢٣١



 ١٥٥ 
 

 الكبيسي ، عثمان احمد ابراهيم  ٦٣
 الكبيسي ، عمر يونس عبد حسين  ١٦١٨
يم عطيوي يريك شيحان الكبيسي ، آر ١٣٢٠  
 الكبيسي ، محمد عبد العزيز عواد  ١٦٢٢
 الكبيسي ، ياسر عبد الواحد حميد  ٥٢٩
 الكحالوي ، محمد مطشر عبد الكريم الغراوي  ١٣٠٨
 الكربولي ، خالد مخلف حسين  ٢٥٧
 الكردي ، زين العابدين عواد آاظم  ٤١٩
 الكرعاوي ، حيدر علي محمد  ١٠٧٦
ي ، سوزان عبد حسن الكرو ١٢٣٠  
 الكريطي ، حيدر حسين علي  ٣٨٠
 آريم عباس حسون  ١٧٤٩
 آريم عليوي لفته  ٤٣٨
 الكعبي ، زين العابدين عبد علي طاهر  ٨٩
عالء حسين حمادي عباس الكعبي ،  ٦٦٣  
 الكعبي ، آريم مجيد ياسين  ١٦٠٩
 الكعبي ، مهند حسن رهيف  ١٥٤٥
لحسين صبار الكعبي ، نصير عبد ا ١٧٣٣  
 الكعبي ، وفقان خضير محسن  ١٩٨
 الكعبي ، يعرب سعد عبد الجليل الحمودي  ١٠٨٠
 آفاح عبد الكريم محمد  ١٢٨٢
 آفار عبد السالم توفيق أغا  ٣٢٣
 الكالبي ، ميثم محسن عبد الكاظم  ٤٨٦
 الكلي ، حمدي اسماعيل احمد  ٤٨٩
 الكناني ، أنور جبار علي  ٥٦٦
ني ، جالل اسماعيل ابراهيم الكنا ٧٣٥  
 الكناني ، فادية عبود رمضان  ٥٦٧
 الكناني ، مجيد موسى حميد زبين  ١١١٧
 الكناني ، نادية جبار آاظم حداد  ١٢١١
 الكناني ، نهله عبار الزم حسين  ١٦٩٤
 الكنعان ، شاآر حمود خلف  ٣٧٩
 آوثر طعمة خلف  ٨٥٦
مصطفى  الكوراني ، اسماعيل عبد آل حسو ٤٨٢  
 الكوراني ، بهاء الدين عبد المغيث خليفة  ١٩٩

 



 ١٥٦ 
 

 
 

 حرف الالم
  

 الالمي ، ايمان احمد جابر  ١٥١١
 الالمي ، عالء حسين جاسم حسن  ١٥٩٢
 الالمي ، محمود عبد حمد  ٦٤٥
 لزآين احمد ميروين مهمداني  ١٠٠٧
 اللغيوي ، خالد نعيم شناوة  ١٥٧٨
باس اللفته ، أنفال نوري ع ٨١٥  
 لقمان عبد اهللا محمد  ١٧٤٢
 لقمان محمد سعيد  ١١٠٥
 لمى حازم احمد خروفة  ٧٨٤
 لمى عامر محمود ناجي  ٣٨٤
 لمياء احمد محمد احمد  ٨٧٥
 اللهيبي ، احمد خليل درويش  ٥٩٠
 اللهيبي ، اياد هذال آل رديني  ١٠٢٣
 اللهيبي ، عتاب يوسف آريم سريع  ٧٨١
اد آامل مرعي آل ظاهر اللهيبي ، عم ١٧٣٤  
 اللهيبي ، يعرب محمد حميد محمود  ١٥٤٦
 ليث حسن علوان  ٧٢
 ليث محمد عياش  ٥٦٨
 الليلة ، وليد بدر الدين محمود  ١٠٥٢
 لينا سمير اوديس آريكور  ٩٢١

 
 حرف الميم

 
 ماجد جودة جاسم  ١١٢١
 ماجد حامد محمد علي  ٧١٥
 ماجد نعيم حسين  ١٢٤٣
ن قاسم عباس مادلي ٩١٠  
 مازن داود سلمان  ١٣٧٩
 مازن مرسول محمد  ٢٤٥



 ١٥٧ 
 

 المازني ، مازن مالك خلف  ١٢٧
 المالقي ، عبد الواحد بن محمد  ١٥٢
 المالكي ، جواد آاظم فهد  ٤٨٨
 المالكي ، سالم حديد رسن  ١٢٨
ش هاشم يرالمالكي ، ضيدان طو ٣٣٥  
 المالكي ، ندى قاسم زيدان  ٥٩٩
الكي ، نضال عبد اهللا ياسين الم ١١٠١  
 المالكي ، وسام عبد آاطع علي  ٩٦١
 ماهر عبد اهللا سلمان  ١٤٠٨
ان جماهر مجهد جي ٢٨١  
 مائدة رحيمة غفيب  ١٦٦٧
 المتولي ، بيداء صالح داود سلمان  ٣٣
 مثنى فلحي حمود  ٥٦٩
 مثنى محمد عبد المجيد  ١٥٨٥
 المجمعي ، مريم محمد جاسم  ١٤٧٢
 مجيد مطشر عامر  ٦٠٧
 المحارب ، محمد زيدان خلف  ١٠٤٦
 محاسن ثابت يونس  ٦٧١
 المحبوبي ، عبد اهللا بن مسعود  ٢٠٣
 محسن عز الدين سليمان فياض  ٨٠٥
 محمد احمد مخلف  ٢٥

 محمد ادريس آزهور  ١٦١٠
 محمد جميل مهدي  ٩٨٩
 محمد جواد نور الدين عبد الزهرة فخر الدين  ١٨٥
 محمد حميد بالل  ١٤٩٩
 محمد حميد نصيف  ١١٣٩
 محمد خليل محمد جبر  ١٥٤٧
 محمد راضي جعفر  ٣٦٦
 محمد صالح قادر  ٢٠٤
 محمد صباح احمد عباس  ١١٧٨
  محمد دهوآي محمد صدقي صالح ١٠٠٥
 محمد صفاء حمودي  ١٢٥٤
 محمد طارق سلمان  ١٢١٠
 المحمد ، عامر صبار علي  ١٢٨٣
س محمد محمد عبا ٤٣٩  
 محمد عباس ناصر ١٣١٣



 ١٥٨ 
 

 محمد عبد اهللا غيدان  ١٢٦٩
 محمد علي حميد  ٩١٧
 محمد علي عبد االمير هادي  ١٦١١
 محمدعيان دان  ١٧٠٨
 محمد عيدان آيطان  ١١٤٠
 محمد فخرالدين احمد  ٩٧٠
 محمد آاظم مجيد  ٦٠٠
 محمد آاظم مهدي  ١٣٨٠
 محمد ماجد حامد فتحي  ١٠٨٦
مثنى نعمان  محمد ٩٧١  
 محمد مجبل ذياب  ١١٨٥
 محمد محفوظ عبد القادر  ٣٠٦
 محمد مريد عراك  ٥٣٠
 محمد مصطفى عالوي  ١٠٣٧
 محمد مهدي حسون  ١٣٠٩
 محمد مهدي حسين  ١٢٠٤
 محمد مهدي عبد االمير سلمان  ٦٦٠
 محمد ناظم اسماعيل  ١١٤١
 محمد نعمة حسن  ١٣٢١
 محمد نوح خضر عالوي  ١٧١٠
 محمد يونس اسماعيل ابراهيم  ١٧٦٥
 المحمداوي ، أياد سبهان يوسف  ٤٦٠
 المحمدي ، ايمان مصطفى خلف  ١٧٥٨
 المحمدي ، خميس عالوي جوير  ١٠٥٩
 المحمدي ، سهام جميل جاسم  ١٦٤٦
 المحمدي ، مها حقي  ١٢١٩
 المحمدي ، وسام حمود عبد  ١٦٣٥
 المحمدي ، وسام نجم عبد اهللا  ١٦١
 المحمدي ، يوسف عبد علي  ١٦١٢
 محمود حمد سماري  ٦٠٩
 المحمود ، رشا آاظم حمزة  ٨٤٣
 محمود محمد شكور محمود امرير  ٢٥٨
 المختار ، زهراء زهير يوسف  ٧٠٠
 المختار ، سراب عبد الهادي  ٧٩٤
 مختار محمد حسن قادر  ٧٨٦
 المختار ، مهند نافع خطاب  ٧٧



 ١٥٩ 
 

 مراد فالح مراد  ٣٦٠
 المرزوك ، حامد عباس محمد  ٣٣٨
 المرسومي ، سفيان منير ديالن سلمان  ٨٥٨
 المرسومي ، عمار حسين علي  ١١٤٢
 المرعي ، ايمان شمخي جابر حسن  ١٦٩٨
 مروان سالم نوري  ١٦٩٠
 مروان محمود احمد سمور  ٥٣١
 مريم صفاء حسين  ١٢٣٥
 مريم عبد العظيم باقر  ٩٨٣
محمد  مزاحم جاسم ١٧٤٤  
 المزروعي ، مثنى احمد خلف  ١٣٢٨
 المسافر ، رعد نعمة راضي  ٦٢١
 المسعودي ، عودة جبار بريهي  ١١٩٢
 المشايخي ، شيماء حسن اسماعيل  ١٣٣٩
 المشهداني ، احمد حميد حمادي  ٢٠٥
 المشهداني ، احمد عبد الستار عبد الواحد  ٤٦٣
 المشهداني ، ايمان محمد عبد اهللا  ٦٧٥
 المشهداني ، ايمان موفق رمضان  ٧٦٢
 المشهداني ، شفاء اسماعيل ابراهيم  ٤٩٠
 المشهداني ، علي سعيد حمادي  ٢٠٦
 المشهداني ، قاسم ناظم غفوري  ٧٠٢
 المشهداني ، محمود عبد القادر عباس  ٧٢٣
 المشهداني ، مصطفى عبد المنعم  ١٠٠٨
محمد عبد اللطيف المشهداني ،  ١٤٦١  
 مصطفى ذياب عبد  ١٨١
 مصطفى هيل صخيل  ٥٣٢
 المطلبي ، عمر مجبل  ١٢٦٢
 المطيري ، وسام احمد شهاب  ١٢٩٣
 المظفر ، محمد فاضل عبد الواحد  ٧١٢
 مظهر عباس احمد  ١٢٠٥
 المظهري ، مظهر الدين الحسين بن محمود بن الحسن  ٦٤٥
 المعجون ، زياد شهاب احمد  ١٠٢٠
  معد عاصي علي ١٢٨٤
 معد مانع عالوي  ١٣٩٦
 المعموري ، بكر حمد سلمان  ١٥٩٧
 المعموري ، جاسم عيدان براك  ٣١١



 ١٦٠ 
 

 المعموري ، خولة آاظم محمد راضي  ٣٩٤
 المعموري ، عبد اهللا سعدون سلمان  ١٢٢٢
 المعموري ، عبد الرسول جابر ابراهيم  ٣٠٨
 المعموري ، عبد الكريم علي حسين  ٥٣٥
، علي حسين مظلوم  المعموري ٥٧٧  
 المعموري ، فاطمة عباس سلمان  ١٧٠١
 المفتي ، تحسين عبد الرحمن  ١٣٢٢
 المقرم ، اسماء محمد حسين عبد الرزاق  ١٢٢٠
 المكدمي ، بثينة عبد العزيز حسن  ٨٣٧
 المكصوصي ، عدنان مارد جبر  ٤٤٠
 المالح ، غسان عبد الرزاق حسن  ١٦٢٠
ادر ممتاز محمد حسن ق ٧٨٦  
 منال غانم حمدون  ٤٤١
 منى خليفة عجيل  ٤٦٤
 منى زيدان بكي  ١٤٠٠
 منى سلمان محمد  ١٣٠٧
 منى عايد يوسف حميد  ٨٣٤
 منى محمد حسون علي  ٨٦
 منى هادي دالي الحسين  ٤٧٧
 منتهى توفيق ججو  ١١٤٣
 منتهى عباس ذياب  ٤٤٢
 منتهى مطشر عبد الصاحب  ٥٧٠
ء حسين هادي المنصور، عال ١٢٣٦  
 المنصور ، لبنى رياض عبد المجيد  ١٧٦٢
 المنصوري ، افراح عبد القادر  ١٤٢٦
 مها نايف آاظم  ١٠١٤
 المهداوي ، رشاد صفاء رشيد  ١٠٨٧
قاسم حسين احمد  المهداوي ، ٨٨٨  
 مهدي غيدان سلمان محمد  ١٦٣٦
 مهدي قادر احمد  ٦٠
 المهدي ، هشام يوسف عبد الرضا  ٧١٧
 مهند عباس قاسم  ١٤٨٢
 مواهب عدنان احمد حمد ٣٧٤
 الموزاني ، انتصار قاسم حسين  ١٥٤٦
 الموزاني ، زيدان خلف هادي  ١٧١١
 الموسوي ، اسعد فاخر حبيب  ٥٧١



 ١٦١ 
 

 الموسوي ، باقر محمد باقر  ١١٤٤
الحصونة الموسوي ، حسين مجيد رستم عيسى  ١٤٨٧  
 الموسوي ، حيدر غازي حسين  ٢٦
 الموسوي ، دنيا فالح نجم  ٦٤٦
 الموسوي ، رحمة آمال عزيز  ١٨٢
 الموسوي ، زهراء رؤوف جواد  ٥٣٦
 الموسوي ، زينب عبد اهللا آاظم  ١٥١٢
 الموسوي ، سهام عبد الهادي محمد  ٤٨٧
 الموسوي ، ضرغام آريم آاظم  ٢٠٨
 الموسوي ، علي شهيد علي حسن  ١٠٩
خزعل الموسوي ، فاطمة عباس  ٧٥٠  
 الموسوي ، فراس آريم جاسم  ٥٨
 الموسوي ، محسن طاهر مسلم  ٥٩٤
 الموسوي ، نسرين حبيب حميدان  ٧٨٨
 الموصلي ، رشيد الخطيب  ١٤٥
هـ )  ١٢١٥ -٠٠الموصلي ، محمد بن احمد( ١٥٣  
 موفق صبري مهدي  ٥٧٢
 المولى ، علي حسين ناصر  ١٥٦٨
 المولى ، فادية جالل احمد  ٧٣٦
 المولى ، مزاحم خضر محمود احمد  ١٠٧٧
 المولوي ، نجم الدين هادي محمد سعيد  ١١٩٨
 المؤمن ، حسام سعيد آريم  ١٣٨١
 المؤمن ، هديل مكي حبيب  ٨٤٣
 مؤيد برآات حسن  ٤٨

 مؤيد عبد الجبار خضير  ١٦٦٨
 مؤيد عبد الحسن محمد علي زاهر  ١١٩٣
 مؤيد عبد اللطيف علي  ١٣٣٥
د مهدي فيصل مؤي ٦٥٢  
 مؤيد نصيف جاسم  ١٦٣٣
 مي علي عباس  ٤٨٣
 مي علي عزيز  ٥٧٩
 مي وليم عزيز بطي  ١٤٦٢
 المياحي ، ايمان اسماعيل عايز  ٥٩١
سناء جواد آاظم عبد السادة المياحي ،  ١٤٠٩  
 ميادة عبد الحسين احمد  ١١٠٢
 ميادة لطفي عبد الوهاب  ١٢٠٦



 ١٦٢ 
 

جبير الميالي ، اشواق عبد  ٩١٢  
 ميرفت يوسف آاظم  ١٥١٧
 ميساء غازي جمعة  ٨٠٦
 ميسون طه خماس  ٤٧٨
 ميسون موسى محمد  ١٥٦٩
 ميعاد يوسف نصر اهللا  ١٢٩
 ميالد عدنان مزهر جابر ٩٥٤

 
ونحرف الن  

 
 الناجي ، احمد عبد الصاحب  ١٧٦٠
 نادية ستار احمد آونة ٥٨٥
 نادية لطفي عبد الوهاب محمد علي  ١١٦١
 الناصر ، ايناس عبد العزيز  ٧٧٤
 الناصري ، أثير صابر مصطفى  ١٠٥٦
 الناصري ، عمار صالح الدين عبد الواحد  ١٠٨٨
 الناصري ، عمر صابر مصطفى عبد اهللا  ٦٦٩
 النائب ، وجدان عباس سلمان  ٧٩٥
 نبراس خليل ابراهيم  ٢٨٢
١٧٢٤ 
٤٤٣ 

 نبراس فوزي جاسم 
 نبيل رفيق محمد ابراهيم 

 النجار ، أزهار حسين ويس  ١١٦٤
 النجار ، رفد طارق عبودي  ٧٦٣
 النجار ، مشتاق مال اهللا قاسم  ٢٧٣
 النجفي ، درة طالل سعيد  ٧٣٨
 نجالء عبد الكريم خليفة  ١٧٢٧
 النجم ، عمار مكي علي  ١٤١١
 النجماوي ، سرى بدر حسين عالوي  ١٥٤٨
 نجوان حسين نعمان  ٧١٦
، عمر يوسف خليل محمد  النجولة ١٤٠١  
 النحراوي ، عدنان فدعوس عمر ربيع  ١٣٨٢
 ندى جاسم رسن آريم  ٧٠٧
 ندى عايد يوسف  ١٢٦٣
 ندى وليد سالم  ١٥٨٦
 النداوي ، سرى صباح آتيب  ٦٧٦



 ١٦٣ 
 

 النداوي ، سهى هادي علوش  ٦٤
 نذير صبار عبد اهللا  ١٧١٩
 نزار شاآر محمود  ١٢٠٩
  نسرين جاسم محمد ٣٩٩
 نسرين نوري مزهر  ٨٨١

هـ )  ٧١٠ -٠٠النسفي ، عبد اهللا بن احمد ( ٢٣٣،٢٣٢  
 نشوان حازم محمد  ١٥٨٧
 نشوان هاني فرحان  ١٠٢٩
 النصير ، أزل ناصر بدر  ٨٩٠
 نضال عبد الرحمن ترآي  ١٣٢٣
 نضال مؤيد مال اهللا عزيز  ١٦٢١
 النعمان ، علي لؤي جميل صالح  ٧٤٣
هـ ) ٨٨٠ -٠٠، ابن عادل الحنبلي الدمشقي (النعماني  ٦٣١  
 النعمة ، ابراهيم نعمة اهللا  ٢٠٩
 نعيم عبد جودة  ٢٨٧
 النعيمي ، اسامة عز الدين عبد اهللا  ١٠٧٨
 النعيمي ، آالء سعد حامد  ٧٨٥
 النعيمي ، اميرة فاضل احمد  ٨١٢
 النعيمي ، ايثار شكري شاآر  ١٤٧٣
اسين طه النعيمي ، باسم محمد ي ٥٣٣  
 النعيمي ، رنا وعد اهللا مهدي  ١٥٩٠
 النعيمي ، سلوى شكر شاآر  ١٣٠
 النعيمي ، عبد اهللا فتحي محمود  ٤٠٠
 النعيمي ، عبد الرحمن عبد الستار محمد  ١٨٦
 النعيمي ، فيان موفق رشيد محمد  ١٢٢٣
مثنى محمود اسماعيل النعيمي ،  ١٦٨  
ونس النعيمي ، مثنى وعد اهللا ي ١١٤٥  
 النعيمي ، مروان فياض مرعي  ١٦٢٢
 النعيمي ، مصطفى ادهم حمادي  ١٤٤٧
 النعيمي ، مها صالح مطر  ١٦٩٥
 النعيمي ، نبراس مجبل صالح  ٣٩
٢٤٦ب  النعيمي ، نضال عيسى آريف  

 النعيمي ، وضاح نوري حمادي  ١٠٠٠
 نغم محمود عبد آاظم  ٤٦٥
د النفاخ ، عالء مهدي عبد الجوا ٦١٢  
عبود داود النقار ، عبد اهللا حكمت  ٤٠١  



 ١٦٤ 
 

 النقشلي ، رسل رضا ممدوح  ٨٠٨
 نكتل مزاحم خليل  ١٤١٠
 نمير رشيد بيري  ١٢٨٩
 نهاد حامد ماجد  ١٢٧٦
 نهاد علي شفيق عباس  ٦٩٤
 نهلة محمد علي خليل احمد  ٨٤٩
 نوال جبار صالح  ٢٤٤
صادق عنيد نور  ١٦٩١  
٥٢ 

١٤٧٦ 
م نور عبد الز  

 نور عقيل محمد سعيد 
 نور علي ابراهيم  ٤٢٠
 نور نعمة محمود  ١٧٥١
 نورس ابراهيم عبد الهادي  ١٦٩٢
 النوري ، اسيل عصام جمال الدين  ٩٠٧
 نوفل زهير وهيب  ١١٩١
 النومان ، سمير علي حسين  ٣٢٥

 

 حرف الهاء
 

 هادي شندوخ حميد  ١٣١
 هازة ستار مجيد آريم  ٧٣٧
جميل احمد هاشم  ٣٤١  
 الهاشمي ، احمد نوري نصار  ١٤٦
١٠٦٠ 
٤٥٣ 

 الهاشمي ، حسام مدوح حميد 
 الهاشمي ، حسين رحيم عزيز 

 الهاشمي ، حسين عالء الدين  ١٢١٧
 الهاشمي ، زينب قحطان عبد المحسن حبيب  ١٤٢٥
 الهاشمي ، يحيى نوري نصار  ١٥٤١
 هالة عبد اللطيف مطر  ١٢٨٥
سعيد مجيد هالة محمد  ١٥٣٦  
 هبة سعد رشيد فهد  ٦٩٥
 الهبش ، عذراء هاشم  ٩١٨
 هدى جبار عبد الحسين  ٩٦٥
 هدى ضياء جعفر شكارة  ٧١٠
 هدى فاضل خضير  ١١٧٩



 ١٦٥ 
 

 هدى آامل منصور  ٥٧٣
 هديل صبحي اسماعيل  ٤٤٤
 هزوم مولى زاجي  ٧٨٠
 هشام جميل آمال ارحيم  ٣٤١
 هشام صادق عجيل علي  ٩٣٦
لهاللي ، اولياء جبار صاحب ا ٣٨٥  
٢١٧ 
٤٥٤ 
١٠٩٠ 
٧٢٤ 

 الهاللي ، عمار بدر فتاح 
 الهماشي ، حسين رحيم عزيز 

 همام علي مرزة 
 هناء ابراهيم محمد 

 هناء خضر يوسف ٩٧٤
 هناء خليل ابراهيم  ٩٢٩
 هناء آمال طلعت  ٤١٧
 هناء نوري حنون  ١٠٦٤
 هند ابراهيم علي  ١٠٢٥
رزوقي هند فاروق ا ١٥٣٧  
 هند فؤاد جواد  ١١٤٦
 الهنداوي ، علي باقر سلمان  ٢٤١
 هوشمن علي آريم  ٦١
 الهيتي ، ابراهيم محمود عبد المنعم  ١١٠
 الهيتي ، اسماعيل خليل فرحان حسن  ٢١٠
 الهيتي ، بالل محمد اسعد محمود  ٢٨٨
 الهيتي ، عقيل رسمي خميس  ١٦٢٣
 الهيتي ، ليث سليم ياسين  ١٦١٣
 الهيتي ، مجاهد محمود اسماعيل  ١٦٤٧
 الهيتي ، منى وليد ناجي  ١٦٣٤
 الهيتي ، ناصر عبيد  ابراهيم جاسم  ٥٣٤
 الهيتي ، وسام عبد اللطيف امين  ١٦٩٣
 هيثم اآرم سعيد  ٣١٥
 هيثم عدنان نعمة  ٤٥٤

 

  حرف الواو 
 

 الوادي ، فراس حارث ابراهيم احمد  ٦٨٨
اؤد سليمان وائل سليمان د ١٤١٩  



 ١٦٦ 
 

 الوائلي ، جميلة رحيم عبد  ٤٤٥
 الوائلي ، زهراء حسين عباس  ٤٤٦
 الوتار ، سيف عبد الرزاق محمد  ١١٠٣
 وتوت ، اسيل قيس باقر  ١١٠٠
 وجدان ابراهيم جابر  ٦١٧
 وجدان صادق صدام  ١٤٣٢
 وجدان صالح عباس محمد  ١٥١٦
 وداد فاضل عباس  ١٠٩٦
جعفر محمد  الوردي ، حوراء ٣٥١  
 وزار قاسم حميد  ٥٣

 وسام احمد رشيد  ١٥٧٠
 وسام احمد عبد اهللا  ٧٢٩
 وسام رياض حسين  ٧

 وسام صالح عبد الحسين  ١٤١٧
 وسام عادل عبودي عسكر  ٤

 وسام علي ثابت  ٢٦٠
 وسن حمزة يوسف تويج  ١٥٧١
 وسن عباس جاسم  ٤٩٧
 وسن ماهر خليل  ٥٣٧
عبد القادر  وشاح منير صالح ٨٨٧  
 الوطيفي ، أحمد راجح حسن  ٩٨٤
 وفاء حسين عطا  ١٢٦٦
 وفاء عبد المنعم محمود اسماعيل  ٣٥٢
 وليد خالد عبد الكريم بابان  ٥٧٤
 وليد عادل عبد القادر  ١١١
 وئام آاظم جواد سميسم  ٢١١

 
 حرف الياء 

 
 ياسر جعفر عواد  ٩٦٧
 ياسر حمد حمادة خلف  ٩٣٧
زيدان خلف ياسر  ٨٢٧  
 ياسين عبد الرحمن احمد  ٣٤٦
 ياسين عذاب ناصر  ١٤٨١
 ياسين محمد يونس  ٤١٣



 ١٦٧ 
 

 ئاوات محمد اغا بابا  ٢١٢
 يحيى دريعم صيهود  ٧٩٧
 اليساري ، حيدر ابراهيم محمد عالوي  ١٢٣٧
 يسرى خلف حسين  ٦٠٧
 يسرى ستار بيرآة  ١٥٧٥
 يسرى صفاء حسن  ١٤١٦
ل جمعة اليعقوب ، اسي ٨٧٤  
 اليوزبكي ، مضر حيدر محمود  ١٦٤٨
 يوسف احمد محمد  ٦٥٣
 يونس ذنون يونس  ١٦٦
 يونس آامل احمد حسن  ١٦٤٩

 


