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شؤون الناس

(املدى) تنرش اسامء املشمولني بقرار التعيني بوظيفة معلم ومدرس الذي اصدرته وزارة الرتبية
والذي شمل تعيني اخلرجيني من حمافظات :البرصة وكربالء وبابل والديوانية واملثنى والعامرة ونينوى
( القسم االول )
محافظة الديوانية:

نغـم هـ ــادي حـبـيـب ،صـ ــابـ ــريـن عـبـ ــد
العـظـيـم خلـيل ،مــآب صــاحـب رهـيــو،
سينـاء سالم طيار ،صبا مـوسى جعفر
مـحمــد ،بـشــرى كــرمي عبــاس ،خــالــدة
حمـزة صـالح ،ســالم يـوسـف سلمـان،
زينب عبـاس زكي هاشـم ،شيريـن جبار
جــاسب ثقـيل ،حنـان حـميــد محـارب،
ك ــرمي عي ــدان وادي عب ــد اهلل ،شي ــرين
عـب ــد ال ــواح ــد صخـيل ،عـب ــد الـب ــاري
ثـامــر لفتـه علي ،مـازن فـرحــان راضي
سـ ــرهـيـ ــد ،علـي عـبـ ــد احلـ ـســن نعـمـ ــة
سلـمــان اجلـنــابـي ،علـي سلـمــان مــراد
فه ــد ،م ــالك غ ــافل صـبـط بــيج ،علـي
شـمـ ــران حـمـ ــزة كـ ــاطـع ،علـي حـ ـسـني
ك ـ ــاظـم عـب ـ ــاس ،راهـي ف ـ ــاهـم عـب ـ ــاس
صـ ــدام ،غ ــسـ ــان سـ ــالـم عـبـ ــد عـيـ ــدان،
ريسـان نـوح مـرزة مـوسـى ،حسـني علي
سـلمــان عــودة ،ه ــاشم ابــراهـيم فــارس
طعــان ،حيـدر كــاظم نـور نـصيف ،ايـاد
م ــرزوك شـ ــايع ،نـ ــورا رزاق علـي ،راف ــد
لفـته رحمـة شـوجـة ،جـواد كــاظم عبـد
سـعيــد ،احمــد شــاكــر خلـيل ابــراهـيم،
علـي جبــار محمـد جـاسم ،سـيف علي
حـ ـســني علـي اجلـن ــابــي ،سلـيـم مـ ــالح
مـطــر خــضيــر ال ــربيـعي ،عـالء عبــاس
كــرمي عبــد حمـود ،جنــاح عيـســى جبـر
ثكـيـل ،امل ح ـسـني عـب ــاس اب ــراهـيـم،
س ــرى ك ــرمي ح ـس ــان ،ف ــاطـم ــة عـب ــاس
هـاشم ،عـاليـة هـاشـم ،حميـد النـقيب،
لـيـنــا عـبــد الــرزاق عـبــد االمـيــر ،ديـنــا
محـمــد عـب ــد العـظـيـم ،اســراء خــالــد
كـامل ،زينة حسني حنـش كشيش ،ايام
طـالب عباس راهي ،دعـاء حمزة محي
عـب ــد ال ــرض ــا ،زيـنـب محـم ــد عـي ـس ــى
حــم ـ ـ ــزة ،ورود مـجــي ـ ـ ــد مـحــم ـ ـ ــد ،روج
مـؤمتن كـرمي ليلـو ،زهراء عـبد االمـير
سـرحان عبـود ،زمن عناد محـمد رضا،
مـسار حسن حمزة جنم ،حوراء طالب
عبـد كصـاد ،سهاد عـادل عبـد احلسني
درويـش ،فـليحـة كـرمي حــسني جــاسم،
نـ ـ ــورس علــي يـ ـ ــوسف عــب ـ ــد الـ ــس ـ ــادة،
تيــسيــر درويـش ج ــودة عبــد احلــسني،
ب ـشــرى عـبــد احل ـسـن اعـظـيــة ،جـنــان
عبــد الــزهــرة س ــالم عـلي ،م ــرمي عبــد
العـظيم محـمد ،نـضال محـسن عبـيد
علـ ــوان ،زيـنـب جـ ــويـ ــد هـ ــادي ،اميـ ــان
محـمد جـاسم عبـد الرضـا ،بنني عـبد
اجلـبـ ــار عـبـ ــد الـكـ ــاظـم ،اشـ ــراق عـبـ ــد
الــرزاق كــاظـم عـبــود ،ابـت ـس ــام مهــدي
شــاهــر ،االء كــاظـم مـنــاحـي خالطـي،
دع ــاء قحـط ــان عـب ــد احل ـسـني ،زيـنـب
راضـي ح ــواس ،علـي ك ــاظـم ح ـس ــانـي،
عبـد الـرسـول نـوح مـرزة ،امنـار خـالـد
كـامل ،تغريـد عبد الـسادة جـاسم ،رشا
شهـيـ ــد م ــظل ـ ــوم محـمـ ــد ،نـ ــور عـبـ ــد
ال ــواح ــد ه ــادي محـم ــد  ،هـيـثـم جنـم
عبــود حبـيب ،مـيمــون جبــار عـليــوي ،
رن ــا سع ــد كـت ــاب ،علـي خ ــال ــد عـب ــاس
عمــران سلمـان  ،شـيمـاء عبـد احلـسن
ك ـ ــاظــم ص ـ ــالـح  ،علــي ح ـ ـســني دهـ ــش
هـ ــدور ،حـ ـســني عالوي عـبـ ــد احلـ ـسـن
نـاجي  ،وفـاء عبـد مراد حـسون ،جـنان
عبد العذيب قزموز ،هبة غامن مطشر
بلعــوط ،حـيــدر ص ــالح هــانـي ،ح ـسـن
حيـدر جـواد حـسـني عبـد علـي ،عليـاء
ندمي جـواد عبـد الكـاظم ،يـسرى عـبد
اهلل حــمـ ـ ــودي ،عـالوي جعــني ريـكـ ـ ــان
شخيــر،مهنـد كــامل جبـر تـايه ،اسـراء
جـابر عـودة كاظـم ،شيمـاء مجيـد بدر
،ح ــازم دايخ شهــر،حـيــدر حـسـني عـبــد
الــرضــا شــاطـي ،حـيــدر هــادي حـسـني
محمـود ،قـاسم هـذال عبــد علي ،نهـى
عزيـز كاظـم اخلالـدي،محمـد منـصور
كاظم ،ماهر غازي عبد احلسني ،نهلة
محـم ــد عـبـ ــد محـم ــد ،عـمـ ــاد شهـي ــد
هـادي سـلطــان ،حمـديــة رحيـم عبـاس
،سعـ ــاد ابـ ــراهـيـم حـ ــزام الزم ،سـمـيـ ــر
عـبــاس ردام ،وسـن عـبــد الــرزاق حـمــد
شرارة ،سمـاح طالب كرمي طه ،فاطمة
رزاق غـازي عمران ،ناهدة مهدي وثيج
،ايــن ـ ـ ــاس عــب ـ ـ ــد الــكل غـ ـ ـ ــافل رح ـمــن
،محـم ــد ك ــاظـم ح ـسـني علـ ــوان ،علـي
كـاظم عبد سعيد ،حبيب هادي جعفر
،بـاسم محـمد جـابر جـدوع ،رائد عـبد
االمـي ــر ف ــرح ــان عل ــوان ،ك ــاظـم عـب ــد
هـنـ ــدي ،علــي محـني ج ــاس ــور،س ــام ــر
نعـيم جنـم عب ــود ،بيــداء مــوفـق راجي
،رحـ ـ ـ ــاب راض ــي جن ــم ع ــبـ ـ ـ ــد ،ج ــنـ ـ ـ ــان
ص ــاحب طــالـب ،زينــة حــازم مــرتـضــى
عـلي ،والء محمـود عبـد اجلبـار ،هـدى
محـم ــد س ــوادي ع ــودة ،مه ــدي ج ــاب ــر
حمــد ،حــام ــد رحمـن شب ــادة ،وميـض
سمير هادي شمخي،
عالء حـ ـسـني راضـي ،واســط فالح ورد
،ح ــارث محـمــد عـب ــد الك ــرمي محـمــد
،احـ ــمـ ـ ـ ـ ــد نـ ـ ـ ـ ــاجـ ــي عـ ــبـ ـ ـ ـ ــد احلـ ـ ـ ــسـ ــن
مـجيـبل،حـميــد حــسن حــسني ،مـنيــر
ه ــاشـم علـي حـم ــادي،رسـ ــول سع ــدون
شمــران عــطيــة ،كــرمي شــريف مـجيــد
عـبـ ــد الـ ــرض ـ ــا ،صالح عـبـ ــد الـ ـسـتـ ــار
محـمـ ــود مـ ــراد ،علـي رزاق رحــم علـي،
عـب ــد الكــرمي وحــواح ح ـسـن ،مــشكــور
ناصـر نعمـة زغير،رغـد سجاد مـحمود
،مليـاء تكليف جبـار،بشائـر كاظـم عبيد
نـاصـر،شـيمـاء حـميـد سـايـر جـار اهلل ،
زه ــراء ج ــاسـم محـم ــد خـضـي ــر،لق ــاء
ك ــرمي فـيــصل ه ــاشـم ،غف ــران غ ــريـب
جالل غ ـ ــريـب ،سـم ـ ــاح عـب ـ ــد الـك ـ ــرمي
عـبـ ــاس ،لقـ ــاء عـبـ ــد احملـ ـســن لعـيـبـي
،ف ــاتـن اب ــراهـيـم جـب ــار ن ــاص ــر ،زيـنـب
محمـد اياد محمد علـي ،حامد حسن
محيـسن ،كـرمي جبـر عبـد اهلل مـوسـى
،مـيـثـم ط ــريف ك ــاظـم  ،عـب ــاس ،عالء

رحيـم عسـر،اكـرم عمـران كـرمي ،احمـد
سامـي عبد الـرزاق ،وسام سلمـان عبد
،وسام ايـاد حمـيد ،حـسني ،علـي جواد
مـوسـى عبـد عبـد اهلل عـويـوة ،فـاطمـة
حميد شاكر محمد ،ايناس فالح عبد
اجمليــد ،عـليــاء فــالح حــسن ،ســرحــان
،اسراء جواد كـاظم عبد ،انعـام عيسى
عب ــد عب ــاس ،سنــدس طــالـب محــسن
سلــطـ ــان ،هـنـ ــد ولـيـم طـ ــويـ ــر كـ ــاظـم
،ســامـيــة عـب ــد احللـيـم ص ــالح جلــوب
،ورود حـبيب مـوسـى ،وسن حـاكم عبـد
ع ــاش ــور،اس ــراء ف ــرح ــان حج ــار زوي ــد
،فاتن احمد رايح كـاظم ،نسرين فالح
لفـته ح ـسـني ،ش ــذى عـطـي ــة مـن ـش ــود
م ـ ـطـلـق،رؤى ك ـ ـ ــاظ ــم ع ــب ـ ـ ــاس ،وف ـ ـ ــاء
جــب ـ ــريــت خــي ـ ــر اهلل،ن ـ ــور طه ي ـ ــاســني
امل ــوس ــوي ،اسـمه ــان عـب ــد ي ــاس ــر ردام
،ايـن ــاس حـم ــزة جـب ــار دخ ــون ،امي ــان
هـاشم يـوسف شنـان ،رؤى عبـد الرزاق
عـبـ ــد سك ــر ،غ ــادة ع ــدنـ ــان محـيـ ـسـن
جـ ـ ــاســم ،خـ ـ ــول ـ ـ ــة مه ـ ـ ــدي حلـ ـ ــواص
عنبـر،اميـان ابــو الهيل جهـاد ،بلقـيس
محمـد ،سـرهيـد سلمـان ،ختـام شـاكـر
ط ــالـب،نغـم محـم ــد ح ـسـني سلـم ــان
،سه ــاد مه ــدي ف ــرح ــان ،ح ــوراء عـب ــد
االمــي ـ ــر عــب ـ ــد  ،عــب ـ ــد الـك ـ ــرمي عــب ـ ــد
العـظـيم كــرمــول ،حيــدر عبــد االميــر
كـ ــاظـم زمـ ــاخ ،سعـ ــد جـ ــاســم محـمـ ــد
،ب ـش ــار هـن ــداوي ه ــوي ــدي عـب ــود،علـي
هــادي زمــان ابــو عـليــوي،عـلي جــاسب
ثعـب ــان نـ ــايف ،ك ــاظـم ح ـسـني ك ــاظـم
مــوســى ،مـعتــز مهــدي صــاحب عــزيــز
،احـمد ابـراهيم هـادي حميـدي ،عالء
طعـيـمــة عـب ــد الكــاظـم ،هـيـثـم كــاظـم
مكي خـضيـر،نـور سلمـان جـواد كـاظم
،هنـد فـائـز عبـاس حنـون،انـوار حـسني
حــديــد عـبــد شـبــر،ســرى ح ــامت عكــار
حــسني ،دي ــار حمــزة عـليــوي ،نـس ــرين
مـزيهـر مجهــول ،زينـب صبـري هــاشم
،امي ــان ك ــاظـم مـي ــري ،ب ــاسـم ــة جنـم
حــمـ ـ ــزة علــي ،زه ـ ــراء ح ـ ـســن ه ـ ــاشــم
،اسـراء جـابــر سيكـو عـواد ،هبـة رحـيم
حـمــزة ،نـضــال ح ـسـن م ـســان يــونــس
،جـنان فـليح علي ونـاس،نورس فـاضل
ه ــادي ج ــاسـم،ايـثـ ــار محـم ــد ت ــوفـيق
حـسـن ،زينـة ميـري عـزيـز كـاظم،سـارة
كامل كطفـان ،غفران ابـو الهيل جهاد
،وف ـ ــاء مهـ ــدي عـب ـ ــاس مه ـ ــدي ،ايلـني
خـضير عـودة زغير،علـياء عبـد اجلواد
محــم ـ ــود ،نــب ـ ــراس ع ـ ــاي ـ ــد ف ـ ــرح ـ ــان
حميدي ،االء كرمي جبر عيدان  ،وعد
عـب ــد الكــاظـم طــراد ،مــرمي ابــراهـيـم
جـبـ ــر ،اسـمـ ــاء رحـمـن دوح ـ ــان جالب
،صفـا عبد الـرضا عـبد اجللـيل ،هدى
محمد حسني الفتالوي ،ياس خضير
صالل راهي ،ريـاض جابـر سيكـو عواد
،االء ف ــاهـم انفـيـنف،شـيـم ــاء م ــوس ــى
دواس ،م ـ ــرمي عـب ـ ــد ط ـ ــوف ـ ــان دلــيفـي
،سحــر فلـيح عـلي ونــاس ،رشــا يــونـس
خـط ــار مفـنت ،شـيـم ــاء فـيــصل غ ــازي
عب ــد اهلل ،منـيفــة جنـم عبــد اهلل ربــاح
،لـيـنـ ــدا داخل حـ ـسـن عـي ــدان ،بـي ــارق
ابــراهـيـم ربــاح جـبــار ،اسـم ــاء محـمــد
حـ ـسـن جـ ــاسـم  ،ربـ ــاب جـ ــودة مـ ــرادي
،حـ ــوراء فـي ـصـل علـي عـبـيـ ــد ،عـبـ ــاس
عـن ــاد طعـم ــة ي ــونــس ،محـم ــد ه ــادي
كــاظـم محـمــد ،غ ـســان ف ــاضل راضـي
حمادي ،عالوي داود سلمـان ،مرتضى
عــادل بــدر ،مـحمــد منـصــور عـكمــوش
محمد ،مرتضى رحيم سلطان ،ضياء
نعـة جـواد حـامـد كـاظـم راهي جــاسم
،ضيــاء نـعمــة جــواد ،مـحمــد خــضيــر
عـبـ ــاس حـ ـسـن ،غ ــسـ ــان عـبـ ــد الـ ــرزاق
صـ ــالح ،حـيـ ــدر محـمـ ــد عـبـ ــد حـ ـسـن
،حـ ـسـني دغـم ال ـطــيف عـكـ ــاب،بـ ــاسـم
ك ــاظـم حـم ــزة ،حـي ــدر فـتحـي عل ــوان
رشيـد ،حيدر عـزيز رشيـد ظاهـر،سعد
صــالح خــضي ــر جبــار ،صــدام مـحمــد
عبــد جبــر ،زهيـر كـرمي كــاظم بـرهـان
،بـشير بجـاي جويـد عبد ،زاهـر فاضل
حميـد عـلي ،حيـدر حــامت مسـلم عبـد
ال ــزه ــرة ،م ــروان مه ــدي ح ـسـني ،اي ــاد
عــب ـ ــاس عــب ـ ــد مـكــنـ ــش،حــي ـ ــدر زوي ـ ــر
عطشـان عواد،وليـد عبد الـرؤوف وعد
شـن ــان،محـم ــد ط ــالـب م ــزه ــر ط ــاه ــر
،رافع عـبـ ــد الـكـ ــاظـم جـمـيـل محـمـ ــد
،مـسـلم كــاظـم جعفــر حــسني ،ســامــر
ح ـ ـس ــن خف ـيـف ثج ـيـل ،علــي عــنـ ـ ــون
مـحمــد خــضيــر،ن ــاطق سلـيم عــطيــة
شلـ ـ ــوكـ ـ ــة ،عـ ـ ــامـ ـ ــر ش ـ ـ ــريف مــن ـ ـ ــديل
نــاجـي،محـمــد جــواد يــوسـف يعقــوب
،عمار كاظم فنـطيل جبار ،نضير عبد
زيـد كـاظـم علي ،تــوفيق مــسلم حـران
،عامر عبـاس كاظم عبد الرضا ،ميثم
ريـاض رزيج شـاهـر ،زيــد محمـد نـزال
خ ـ ـض ــي ـ ـ ــر ،حـلـ ـي ــم ن ـ ـ ــاص ـ ـ ــر ح ـ ـ ـس ــني
جـابــر،عبــد االميـر نعـيم مهـدي ،رائـد
رحـيـم عـي ــدان ض ــاري،احـم ــد عجـمـي
جبر شبيب ،حبيب نـعمة علد الواحد
،عبـد احلميد سعد حميد عبيد ،علي
شاروط رهك بريسم ،رعد عبد هندي
مـح ــم ـ ـ ـ ــد ،ش ـ ـ ـ ــروق ح ـ ـ ــس ـ ـ ـ ــان ع ــب ـ ـ ـ ــد
الـرشـدي،بـشـرى قـاسـم حبـيب نعـاس
،شفـاء مـراد هـاني،فـاضل حـسن ذيـاب
،رحيم وعـد مظهر،عـباس عبـد جاسم
،ق ــاسـم امــيلـح لهـم ــود ،حـي ــدر م ــوان
ه ــدمي ــة ،خ ــال ــد ش ــاك ــر سلـم ــان ،مه ــا
حـمـي ــد عـب ــاس ،ن ــورس ع ــزي ــز ك ــاظـم
،منتهى عنايـة ماهود ،سلوى احلاجي
عليوي ،ميسون ،خضير عباس ،اميان
ك ـ ـ ـ ـ ــاظـ ــم ف ـ ـ ـ ـ ــرح ـ ـ ـ ـ ــان ،سـ ــن ـ ـ ـ ـ ــاء داخـل
معــارج،شـيـمــاء ح ـسـن علــوان ،خــولــة
جـمعة حـمزة ،حـنان كـاظم خـلف،نزار
رادة عــب ـ ــد ف ـ ــره ـ ــود ،احــم ـ ــد ج ـ ــاســم

بعـيـ ــوي،مهـن ــد خ ــال ــد عـب ــد ح ـس ــون
،صـالح مهـدي حـسني ابـراهـيم ،فالح
جعفـر حزام ،معن عبد الكاظم ناجي
،صفـاء ريـاض خـورشيـد ،حـسـام عبـد
احلمزة محيسن ،ميثم كاظم مطرود
،ايـاد صبـر عـيسـى راضي ،ابهـر نـاصـر
ح ـسـني ،مـيـثـم فـ ــاضل عـب ــد ال ــرض ــا
شـاطي ،حـسني محمـد حسـني فيصل
،محمـد جناح جلـوب صنكور ،مـشتاق
طـ ــالـب مـ ــري ـ ــدي ،احالم غـ ــامن عـبـ ــد
احلـمــزة ،اسـمــاء حــامــد جـبــر مــزعل
،خلــود شنيـور منـديل ،رشــا جنم عبـد
هادي اجلبـوري ،افراح بـديوي عيـسى
،ملــوك حمــزة عيــدان علــوان ،اسمــاء
تــركي احـميــد عبـاس ،يـسـرى حـسـون
طوفـان ،استبرق ثـامر شنـيف،ساجدة
رحـيـم عـب ــد احل ـسـني محـم ــد،ح ــوراء
ش ــاك ــر ج ــواد ،سـم ــاح ص ــاحـب ح ـسـن
،اميــان منـصــور كمــر ،شـيمــاء عبــادي
طـ ــاهـ ــر ،هـنـ ــاء ص ـ ــالح هـ ــادي ونـ ــاس
،بـثـيـنـ ــة شهـيـ ــد يـ ــاسـ ــر،هـ ــدى بـ ــاسـم
محمود عبـد اهلل ،حنان جاسم شندل
،محـمــد حـسـن مــوســى،فــراس نعـمــة
كـاظم ،فاطمـة حياوي محـمد ،رياض
حـمزة عبـاس،محسـن جبر عـبود ،نغم
رح ـيــم كـ ـ ــاطع ك ـ ــاظــم ،زي ـنــب ف ـ ــارس
جعـب ــار شالش،اس ــراء احـم ــد ح ـسـني
سـع ـ ـ ـ ـ ــد،عـ ــبـ ــي ـ ـ ـ ـ ــر ع ـ ـ ـ ـ ــدن ـ ـ ـ ـ ــان س ـ ـ ـ ـ ــاب
ط ــارش،وج ــدان ك ــرمي ح ـسـني ،انع ــام
نعـم ــة عـب ــد ال ــزه ــرة ،تغ ــري ــد حـبـيـب
اديب ،معـراج حـامـد هـادي،مـصطفـى
ح ــام ــد هـ ــادي ،علـي ك ــاظـم ج ــار اهلل
الـشيـباوي ،مـؤيد عـبد الـرزاق محـمد
،علـي ج ــاب ــر شـنج ــار،انـتـظ ــار ج ــاهل
كرمي جبـار ،انعام عبد مسلم عبد اهلل
،محمد علي سلمان كدرة ،احمد عبد
االمــي ـ ــر رح ـيــم ك ـ ــرمي ،حــي ـ ــدر ج ـ ــواد
حــسن كـشــوات ،هـشــام عـبي ــدة حمــزة
حـسـني ،محمـد حـسـن سلمـان دوهـان
،سالم عـ ـ ــام ـ ـ ــر خلـف،عق ــيل حــيـ ـ ــران
طاهر خضيـر،رشا جواد صالح ،دجلة
طـ ـ ــاهـ ـ ــر راض ــي محــمـ ـ ــد ،رغـ ـ ــد علــي
ســرحــان ج ــاسم ،رنــدة صــالح مهــدي
،هبـة رياض جـميل اسمـاعيـل ،ضحى
مهـ ــدي جـ ــابـ ــر،اسـ ــراء نـ ــاصـ ــر عـبـ ــد
احلـ ـسـني ،رب ــاب عـب ــاس ب ــادي دخــيل
،سه ـ ــاد عــب ـ ــد ال ـن ـبــي عــب ـ ــد الـ ــس ـ ــادة
عبـاس،سـرمـد مكـي رشيـد ،زيـد عـايـد
حـسـني ،عقيل مـشلــوش فليح  ،شـذى
جـمـيل عـبـ ــد علـي ،نهـ ــى علـي ح ـسـن
،فـ ـ ــراس هـ ـ ــادي عــبـ ـ ــد ،رشـ ـ ــا عــبـ ـ ــاس
وداي،عالء ضــاري جيــاد ،هنـاء عـزيـز
ع ــبـ ـ ـ ــد احل ـ ـ ـس ــني ،نـعـ ـي ــم غ ـ ـض ــبـ ـ ـ ــان
جمــالي،افــراح حــسن مـحمــد حــسني
،نــورس عــدنــان نــاجي حـسـني ،احمــد
علي كـاظم ،حـوراء عبـد الكـاظم علي
،حـ ـســني علــي مه ـ ــدي،لق ـ ــاء يحــي ـ ــى
محــمـ ـ ــد علــي ،حــيـ ـ ــدر علــي ط ـ ــاه ـ ــر
،سـن ــدس عـبـ ــد الك ــرمي وداي ،ك ــواكـب
عـبـ ــد احلـ ـسـني كـ ــاظـم ،شـ ــذى عـ ــادل
مـحمــد ،حـميــدة غــامن رشيــد ،هــديل
عـبد الهـادي علي ،منقـذ علي مـنديل
املوسوي ،سالم محمد نزال خضير.

محافظة نينوى

حــسن ابــراهـيم س ــالم ،بــاسـل عبــاس
يونس ،عادل حـسن سعد ،حازم عوني
ف ــارس،ح ــازم ي ــاسـني محـم ــد ،حـبـيـب
حـ ـســني علـي ،حـ ـسـني حـيـ ــدر عـبـ ــاس
،حسني محمـد ابراهيم ،زيـنل محمد
ويس،علي احمد يـونس ،فاضل حيدر
يـونـس ،مصـطفــى محمـد علـي ،زينل
ح ـسـن سـمــو ،اسـمــاعـيل علـي جـمـيل
محمـود ،حـبيب حـسن حـسني يــونس
،حيــدر حــسني يــوسـف ،عبــاس حيــدر
مـحم ــد ،عبــاس علـي جمـيل مـحمــود
،علي حـسني علـي ،فاضل عـبد يـونس
،محـمـ ــد عـ ــونـي احـمـ ــد ،عـ ــز الـ ــديـن
احمـد علـي ،عيـاض حـسـن علي ،داود
سلـيـمـ ــان ابـ ــراهـيـم ،ريـ ــاض جـ ــاسـم
محـمــد ،عـمــار عـبــد الــرحـيـم احـمــد
،عـ ــدن ـ ــان علـي حـ ـســن ،محـ ـســن نقـي
محمد ،حبيب ابراهيم يونس ،حبيب
محمـد يـونس جـرجـيس ،عـلي احمـد
علي ،عمـاد مهدي احمـد ،عبد الرزاق
حـسن حسني ،عـدي ياسني مـصطفى
،سلـيـم ــان داود ي ــاسـني ،ح ــازم حـبـيـب
مـحمــد يــونـس ،زيـنل ج ــاسم مـحمــد
،جفعـر صـادق حميـد ،جهــاد سليمـان
احمــد ،حـسـني عبــاس مـحمــد ،دريــد
ذن ــون ي ــونــس ،س ــالـم سلـيـم ــان رض ــا
،سهـيل خليل ابـراهـيم ،صبـاح يـوسف
حسن،عادل ذنـون جاسم ،عامر خضر
يـ ــون ــس ،عـبـ ــاس جــمعـ ــة ادهـم ،عـبـ ــد
احلـميد محمـد صالح ،عبـد الرحمن
وي ــس احـمـ ــد ،ف ـ ــاضل عـب ـ ــاس خلــيل
،عبـد الـواحـد عـزت ابــراهيـم ،وصفي
طــاه ــر احمــد ،دخـيل مـحمــد صــالح
يـ ـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ــس ،جـعـفـ ـ ـ ـ ــر مـحـ ــمـ ـ ـ ـ ــد عـلـ ــي
جعفــر،مـسـلم م ــالك مـحمــد ،شهــاب
احـمـ ــد بـكـت ـ ــاش،ايه ـ ــام علـي يـ ــون ــس
،سميرة عباس حسني ،وفاء جرجيس
عبـوش ،صباح عبد اهلل محمد ،حسن
ابـ ــراهـيـم ص ـ ــالح ،شـيـمـ ــاء ابـ ــراهـيـم
يـاسـني ،لقمــان محمـد طـاهــر سعيـد
،رواء حمــدون مـحمــد ،يـحيــى سعــدو
محـم ــد ،علـي اصغ ــر ج ــاسـم محـم ــد
علي ،حسن صالح موسى،عبد االمير
محـمـ ــد علـي جـعفـ ــر،فخـ ــري سعـي ــد
مـحمــد علـي ،فالح حـسـن علـي ،نهلـة
امـني مـصــطف ــى ،خلـيل غ ــالـب ويــس
،ح ـسـني عـب ــد اهلل قـنـب ــر ،رع ــد س ــالـم
يــونـس ،رض ــا احم ــد عبــد اهلل ،ك ــاظم
علــي سع ـ ــد ،محــم ـ ــد سل ـيــم ي ـ ــون ــس
،محـم ــود ع ــونـي احـم ــد ،م ـصــطف ــى

احمد مصطفى ،ميثم محمد جميل
يــونــس ،خ ــزعل عـب ــد الق ــادر محـمــد
،عـبـ ــد الـ ـسـتـ ــار عـبـ ــد الـ ــرحـيـم عـبـ ــد
ال ـ ــرزاق،ن ـب ــيل ح ـب ـي ــب علــي ،خ ـ ــال ـ ــد
جـمع ــة حـم ــزة ،ن ــذي ــر عـبـ ــد محـم ــد
،مـحمــد عبـاس مـحمـد ،جـاسـم عبـد
الغفــور مـحم ــد ،سنــدس حــسن عـلي
،رض ــا مح ـسـن محـمــد ،اسـيــا جـمعــة
اســم ـ ــاعــيل ،حــي ـ ــدر كــنع ـ ــان عــب ـ ــاس
،مـصـطفــى طه مـصـطفــى،اسمــاعـيل
حـسني حسن ،احـمد علي اكبـر حسن
،عــامــر عــزي ــز مق ــداد ،جعفــر ح ـسـن
يــوسف،يــاســر شه ــاب احمــد ،مـحمــد
ي ــون ــس جعف ــر خـض ــر،دنـي ــز اب ــرهـيـم
حسـن ،ولي عبـاس اليـاس ،اسمـاعيل
احـم ــد محـم ــد علـي ،ح ـسـني ادريــس
مــوســى ،احـم ــد سعـيــد عـبــاس،عـمــار
محـمـ ــد عـبـيـ ــد خــض ـ ــر،علـي مـ ــردان
حــسن حــسني ،زيـن العــاب ــدين عــابــد
زي ــن العـ ـ ــابـ ـ ــديــن ،مـ ـ ــوسـ ـ ــى يـعقـ ـ ــوب
بــك ـ ـ ـ ــدش،فـالح ع ــب ـ ـ ـ ــد الـق ـ ـ ـ ــادر عـل ــي
،محـمود محـسن قنـبر،محـمد جـمعة
عـبـ ــاس،عــصـ ــام اسـمـ ــاعــيل ابـ ــراهـيـم
،مـصطفى يحيى يـونس ،نقي محمد
ق ـ ــاســم ،علــي حـ ـســني سع ـ ــد ،م ـ ــردان
سلـيمــان عـلي ،بــشيــر اب ــراهيـم سعــد
،قـاسم خـضر دبـو ،زين الـدين محـمد
خضــر،محمـد سلـيمـان حـسـني ،زينل
الياس اسماعيل.

محافظة البصرة

فلحـي ج ــودة ي ــوسف،عـب ــد ال ــرحـمـن
محمـد شنيف،حـسن عبـد علـي كرمي
،عباس نـايف عبيد ،هادي فرع حبيب
،سـمـيـ ــر م ـط ــشـ ــر ع ـطـيـ ــة ،خـيـ ــر اهلل
مـح ــم ـ ـ ـ ــد مــك ـ ــط ـ ـ ـ ــوف،عـل ــي ج ــب ـ ـ ـ ــار
دهــش،عــذاب جـبــار ح ــريجــة ،صـبــاح
عـل ـ ــي جـلـ ـ ـ ـ ـ ــود ،ع ـ ــبـ ـ ـ ـ ـ ــاس ع ـ ــب ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ــد
،ط ـ ـ ـ ــاه ـ ـ ـ ــر،سـج ـ ـ ـ ــاد ع ــب ـ ـ ـ ــد مـح ــم ـ ـ ـ ــد
ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه ـ ــي،صــالح ح ـ ـ ـ ـ ــس ـ ــن ح ـ ـ ـ ـ ــس ـ ــن
جـيتي،قـاسم منـصور عـبد اهلل ،خـالد
محــمـ ـ ــد رســن ،م ـ ـ ــروان لف ــته جـ ـ ــودة
،ص ـ ـ ــايف م ـ ـ ــدل ـ ـ ــول ع ــب ـ ـ ــد ال ـ ـ ــواح ـ ـ ــد
،اسمـاعيل محـمد بـاقر،عـدنان قـاسم
م ــدخ ــور،ن ــزار ن ــاص ــر كـ ــاطع ،جنـيـب
نـتيــش علي ،كـرمي نــشيل كــرمي ،علي
ش ــنـ ـ ـ ـ ــاوة صـ ـ ـ ـ ــالـح ،مـ ـ ـ ـ ــؤيـ ـ ـ ـ ــد رحـ ـي ــم
نـعمــة،مـحمــد يــاسـني احمــد ،حــسني
راضي فيصل ،اسـعد عبـدالوهـاب بدر
،فـاضل ســوادي محمـد ،نـزار محـسن
مـ ـ ـ ــاض ــي،ع ــبـ ـ ـ ــد احل ـ ـ ـس ــني مـح ــمـ ـ ـ ــد
خلف،صفاء حسن ناصر،علي حسني
مـسـاعــد ،محمــد حنـون جـابــر،نعمـة
عـ ــودة محـمـ ــود ،احـمـ ــد علـي احـمـ ــد
،حـ ـسـني ك ـ ــاطع جـيـ ــاد ،مـيـثـم عـبـ ــد
احلسن قاسم،
احـم ــد فـيــصل صـ ــالح ،هـيـثـم ج ــواد
ابـراهيـم ،محمـود حميـد معلـة ،عالء
فــاخــر كــرمي ،عـبــد الــرحـمـن حــامــد
حسـن ،ثائـر محـمد قـاسم،جبـر نبيل
احـمـ ــد ،عـبـ ــد احلـ ـســني علــي سلـ ــوم
،محــمـ ـ ــد علــي سل ـ ــوم ،ن ـ ــاظــم جــب ـ ــر
نـاصــر،عبـد الـرسـول جعفـر يعقـوب ،
محمـد عبود جابر،احمد عبد الزهرة
فيـصـل،احمــد مـحمــد داخل ،ج ــاسم
حـن ــون ج ــواد ،ع ــادل حـي ــاوي حلـي ــو،
عبـاس خـضيـر جلـيل ،محمـد جـاسم
محـم ــد ،عـ ــادل ظالم ح ـسـني ،راضـي
مجـبل جــذاع ،ابــراهـيـم غــرمي حــامت
،بــشيــر عـطيــة خـضيــر،نــاظم عـطيــة
خـضـيـ ــر،داخل ك ــاظـم مـنـص ــور،عـب ــد
احلميـد حـامـد مجيـد ،فـالح سلمـان
محـم ــد ،ق ــاسـم عـب ــد احل ـسـني علـي
،جــاسـم محـم ــد سلـمــان ،جـبــار عـبــد
ال ـ ــس ـ ـ ــادة ف ـ ـ ــاضـل،ج ـ ـ ــاســم مـحــم ـ ـ ــد
محـيبـس ،احمـد عـادل طــالب،سجـاد
مـحمــد ،عـلي،مــوســى ط ــالب مـحمــد
،احـم ــد محـم ــد ج ــازع،ري ــاض ش ــاك ــر
بـديوي،شـاكر نعيـم عطوان ،زكـي عبد
احلسني شنيف،
طــالـب شه ــاب احم ــد ،خيــري ه ــاشم
م ــظلـ ــوم ،عـبـ ــد االمـيـ ــر كـ ــامـل نعـيـم
،جـمهــور مجـيــد عـبـيــد ،كــرمي قــاسـم
عبـد الـلطـيف ،علـي محمــد عبـد اهلل
،عمـار عبـد الغـني غـالب،حـبيـب عبـد
ال ـسـي ــد ع ــاصـي،ري ــاض عـب ــد الـنـبـي
حمود ،عـبد النبـي جبار علي،نـضيمة
ط ـ ـ ـ ــاه ـ ـ ـ ــر نـ ـ ـض ــي ـ ـ ـ ــر،راض ــي ك ـ ـ ـ ــاظ ــم
عـب ــدي،س ــالـم محـم ــد ث ــام ــر،فـيــصل
جلــيل عـبـ ــد اهلل ش ـ ــريف،زواد رسـ ــول
فـ ـ ــالح،شــنـ ـ ــان لف ــته جـ ـ ــودة ،عــبـ ـ ــاس
ف ــرح ــان هـ ــزاع ،مكـي ثـنـيــت محـم ــد
عل ــوان ،احمــد هــادي جــرمـن ،احمــد
غيالن رخيص ،منـاحي منصور مؤيد
،سالم عـب ــد احل ـسـن عل ــوان ،ح ـسـني
تـاشي جـابر،احـمد عـبد االمـير سـالم
،حـيـ ــدر صـ ــابـ ــر جـبـ ــر،ن ـ ــوري مهـ ــدي
محــارب،عبــاس احمــد يعقــوب ،ستـار
جـبـ ــر علـي،عـبـ ــد الـكـ ــرمي جـبـ ــر علـي
،فـارس خـضيـر جفـات ،فـيصل طـالب
مـ ــن ـ ـ ـ ـ ــاتـ ــي،قـ ـ ــصـ ــي مـه ـ ـ ـ ـ ــدي عـ ــب ـ ـ ـ ـ ــد
ال ــرض ــا،ن ـظـي ــر عـب ــد ال ــواح ــد عـب ــد
احلـسـني ،جعفــر عـبــد الــواحــد عـبــد
احل ـ ـســني،علــي سعــي ـ ــد ه ـ ــزاع ،عــب ـ ــد
اجلـ ــواد علــي محـمـ ــد ،عـبـ ــد االمـيـ ــر
عـل ـ ـ ـ ــوان مـح ــم ـ ـ ـ ــد  ،ك ـ ـ ـ ــرمي ش ـ ـ ـ ــويـج
شـنـيـ ــور،علــي حالل صـ ــالـح ،محـمـ ــد
علـ ــوان عـبـ ــود ،شـ ــوقـي عـبـ ــد اجللــيل
عـي ـســى ،عـبــاس مــريــدي غــامن ،علـي
عبيـد شناوة ،اياد حنـون عبود ،حميد
رح ـ ــي ـ ــم مــف ـ ــنت،مــح ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد خــلـ ـ ـيــل
كــويــس،ســامـي فـيـصل صــالح ،جــودة
جـابر يوسف،مجـيد عبد الـزهرة عبد
الكــرمي ،عـب ــد العـبــاس جــاسـم ،عـبــد
املـن ـ ــذر ق ـ ــاسـم عـب ـ ــد احلـ ـسـن ،عـب ـ ــد

امل ــطلــب خلــيل ي ـ ــوسف،جـبـ ــار مــطـ ــر
ضـي ــدان ،جنـم مـط ــر ضـي ــدان ،ص ــايف
ن ــاص ــر شـب ــر،علـي ن ــوار عـبـ ــد الك ــرمي
،داخل هـ ــاشـم ديـ ــوان ،قـ ــاسـم جـ ــاسـم
هجــول ،محـمــد هــاشـم عـبـيــد ،جالل
كــاظـم عـبــد اهلل،نعـيـم عـطـيــة شخـط
،مجيد ناصر ديوان ،حسني جبار فرج
،علــي ارزيج ف ـتــني ،محــم ـ ــد عــيـ ــس ـ ــى
زعالن ،ناظـم يحيى عبـود ،منهل عبد
الــكـ ـ ـ ــرمي جـ ـ ـ ــودي ،كـ ـ ـ ــاظ ــم حـ ـم ــيـ ـ ـ ــد
مت ـ ــر،ج ـ ــاســم مهــبـ ــش عـجالن ،عــب ـ ــد
االمـي ــر ب ــوش يـعقـ ــوب ،مهـن ــد كـ ــاطع
جــيـ ـ ــاد،صالح صـ ـ ــدام عــبـ ـ ــد العـ ـ ــالــي
،ل ـطــيف كـ ــاظــم لفــته ،حـيـ ــدر غـ ــازي
سلطان ،ابراهـيم عبد احلسني جاسم
،نـ ـ ــاصـ ـ ــر ح ـ ـســني جن ــم ،عق ــيل بـ ـ ــدن
مخـتـ ــاض،عـبـ ــد الغـنـي فـ ــالح حـ ـسـن
،عبـد اهلل حميـد جـاسـم ،علي خـضيـر
عـبـ ــاس،صـ ــادق ابـ ــراهـيـم عـب ـ ــد علـي
،عـمـ ــاد حـ ـسـن عـبـ ــد ،حـ ـسـني عـ ــداي
ح ـسـني ،شه ــاب كـ ــامل ،ن ــاظـم حـي ــدر
لعـيبـي ،عبــد الــرضــا كــزار،رعــد فــايــز
عبــدالصــاحب،غفـار نـزال جيــاد ،علي
مجـيــد مـنــذور ،حـي ــدر خلـيل ي ــوسف
،كــرمي ص ــاحب كـط ــو،عب ــاس منـصــور
سلمـان ،نـاظم مـنصـور سلمـان ،عمـاد
عـبـ ــد احلـ ـسـني كـ ــرمي ،جـ ــاسـم جـ ــودة
ج ــاسم ،فــايق محــسن حــسني ،رحـيم
جـاسم لفته ،نعيم جـاسم لفته ،قيس
عـبد السـادة نعمة ،سـعيد عبـد السادة
نعـمـ ــة ،تعـب ــان ذيـ ــاب ثجـيل ،ع ــاش ــور
سعد غياض،شهـيد علي حسني ،لفته
جالب عـ ـ ــذافـه ،صالح سـ ـ ــالــم هـ ـ ــذال
،كاظم محمد صالح ،نزار عبد الرزاق
محـمـ ــد ،سعـي ــد ع ــودة مـلحـي ،ك ــرمي
ج ــودة حـمـ ــود ،محـم ــد ج ــودة حـم ــود
،ع ــدن ــان ش ــويــش لفـته،ك ــرمي جـبـيـنه
ك ـ ــاطـع،سهــيل عــبـ ـ ــد العــب ـ ــاس زوي ـ ــد
،عباس صبر شـرهان ،زيارة كرمي فالح
،ايـاد سـامـي عبــد الكــرمي ،علـي نعمـة
فــالح ،هالل بــدر غــزال،صــادق فــاضل
رباط ،هـيثم جلـوب جبـر،موسـى جنم
عبد ،ناجح نـسيم مفنت ،عادل حسني
غلـيـم ،ه ــاشـم محـيـب ــس خلف،عـم ــاد
ي ــوسف يعقــوب ،هـش ــام عبــد الــواحــد
قيـطان ،وائل صبيح جـوني،فؤاد متيم
عـب ــد ،صـب ــاح وه ــاب اب ــراهـيـم ،ح ـسـن
ضـي ــدان كـي ـط ــان ،ح ـسـن بـنـ ــدر فه ــد
،بـشـارة شـريف ابــو الهيل ،كــرمي ليلـى
امل ـ ــاس،م ـ ــسلــم ح ـ ـســني عــب ـ ــد ،رح ـيــم
مـهـ ــبـ ـ ـ ــش رحـ ــمـ ــن ،ك ـ ـ ـ ـ ــاظـ ــم ك ـ ـ ـ ـ ــامـل
ج ــاب ــر،م ــاج ــد صـبـ ــاح مح ـسـن ،رع ــد
شوانـي عبد الغـني ،ظافـر حبيـب عبد
ال ــرحـيـم ،هـ ــاتف عـب ــد ال ـسـي ــد عـب ــد
احل ـ ـ ـ ــسـ ــن ،عـلـ ــي لـف ـ ـتـه جـالب،فـالح
ح ــمـ ـ ـ ــدان م ــنـ ـ ـ ــات ــي،ع ــبـ ـ ـ ــد الــكـ ـ ـ ــرمي
هـ ــاشــم،محـ ـسـن جـ ــاسـم جـبـ ــر ،رعـ ــد
سـع ـ ـ ـ ــدون حـ ـ ــس ـ ـ ـ ــان ،عـل ــي ك ـ ـ ـ ــرمـ ـ ــش
هـن ــدال،ه ــاشـم ع ــام ــر عـبـ ــاس ،جالل
حـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ــون تـعـ ــبـ ـ ـ ـ ـ ــان ،عـلـ ــي وحـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ــد
خـنجـر،مـحمـد طــالب لـطـيف ،هـادي
قـاسم كـاظم ،عمـاد مـصطفـى حسـون
،جـعـف ـ ـ ـ ــر ت ـ ـ ـ ــاوة عـل ــي ،رائ ـ ـ ـ ــد ش ـ ـ ـ ــايـل
كنـش،امني فنجـان طاهـر،جواد كـاظم
حـمـي ــد ،به ــاء عـب ــد اللـطـيف  ،ج ــواد
كاظم حسني ،سلمان عبد القادر عبد
احلـسـن،علي قـاسـم محمــد ،عبـد اهلل
مجيـد مبـارك ،محمـد خلف عـبد اهلل
،حسنني جـاسم محمـد ،خالـد حسني
علي،عـبد االميـر دحام علـوان ،يوسف
حسـني عيسى ،مـطير خليفـة سرحان
،كـرمي عبد الـزهرة خلف،عـلي رمضان
خـضيــر،محمــد عبـد غـافل،لــؤي عبـد
احلـسـن علـوان ،مـطـر جــاسم مـحمـد
،سجــاد كــرمي مــوســى ،ومـيـض حـمــد
كــاظـم ،ح ـسـن راهـي عــري ــون ،محـمــد
خــضيــر جالب ،كــامل ص ــاحب حــسن
،عبـاس فـاضل سـوادي،عـاطف خـزعل
زب ـ ـ ـ ـ ــاري،زيـ ــن الـع ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـ ــديـ ــن عـ ــب ـ ـ ـ ـ ــد
الستار،غازي عبـاس نعمة ،حنون عبد
ال ـ ــزه ـ ــرة الزم ،ه ـ ــانــي دروي ـ ــش غل ـ ــوم
،ح ـسـني ك ــاظـم جـمع ــة ،م ــسلـم عـب ــد
البـاسط العبـادي ،سعيـد عامـر رحيم
،عـبـ ــد الهـ ــادي جـ ــواد كـ ــاظـم ،جـ ــاسـم
محــمـ ـ ــد جل ـ ــود رس ــن ،اسع ـ ــد ش ـ ــريف
حـسـون ،جهـاد معـيبــد ضيـدان ،حـرب
جـبــار ح ــريحــة ،ع ــادل خلف مــوحــان
،ك ـ ــاظ ــم محــمـ ـ ــد علــي،خـلف ع ـبــي ـ ــد
طـاهـر،كـرمي تــركي تبـوش،علي جـميل
مـاضي ،فاضل مهدي شـيخان ،جاسم
مهدي شيخان،
احـمـ ــد عـبـ ــد الـ ــواحـ ــد مـجلـي،نـبــيل
ح ـسـني علــوان،كــاظـم مح ـسـن عــويــد
عــاشــور،خــضيــر مـحمــد بــاقــر،سـعيــد
ط ــالـب طعـم ــة ،حـبـيـب ح ـسـن عـكل ــة
،يـحي ــى حمــود ج ــاسم ،حـسـني راضي
خـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ـ ــي ـ ـ ــط ،مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ف ـ ــيـ ـ ـ ـصـل
حـنت ــوش،ـمـحم ــد احم ــد حم ــد ،عبــد
اهلل حــاجـم مهــدي،نعـيم طـه عيـســى،
عـبـ ــد الـكـ ــاظـم شـ ــوي ــش ،طـ ــارق كـ ــام
ن ــاص ــر،محـم ــد عـب ــد االمـي ــر ح ـسـني
،احـمد سـامي صبـيح منصـوري ،لفته
جــب ـ ــار حـ ـ ــريجـ ـ ــة ،امج ـ ــد ب ـ ــدر جنــم
،محمـد كـاظـم عبـد اهلل ،حـبيـب عبـد
اجلليل طه ،يحيى فيصل صالح ،
عـبـ ــد االمـي ـ ــر شه ـ ــاب هلــيل ،جــمعـ ــة
حــنـ ـ ــون محــم ـ ــد ،ه ـ ــادي رزاق ج ـ ــراح
،خـالد طـالب فاخـر،عزيـز بنيـان كرمي
،سج ــاد ب ــاق ــر ح ـسـن ،محـم ــود ج ــواد
كــاظـم ،عبــد اللـطـيف مـحمــد جــاسم
،سـميـر حـسـني العبـوسي،جـواد كـاظم
يـاسـني ،عفــان يعقـوب يــوسف ،سعـود
فرحـان رزاق ،كاظـم جابـر علي،مـاجد
عيـســى اسمــاعيل،عــادل عبـد احلـسن

علــوان ،نــاصــر ش ــريف دهــوس ،ف ــالح
مـيـثــم مفـنت ،ق ــاسـم كـ ــرمي مجـلهـم ،
جـ ــاسـم ظـ ــاهـ ــر حـ ــامت ،نـ ــاصـ ــر زويـ ــر
ن ــاص ــر،ه ــادي ح ـسـن ج ــاسـم ،م ــاج ــد
عــبـ ـ ــود عــبـ ـ ــد ال ـن ـبــي،ح ـ ـســن شــنـ ـ ــون
شالهـي،قـي ــس احـم ـ ــد نعـيـم ،كـ ــاظـم
محمـد قاسم ،رائـد جبار حـسن ،كرمي
مـح ــمـ ـ ـ ــد قـ ـ ـ ــاس ــم ،حـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــد ح ـ ـ ـس ــب
مخور،خضير شنجار ثاني،طارق عبد
اجللـيل عـبـ ــد الك ــرمي ،رونـي ارشـيـي ــر
سفـي ــر ،عـب ــد عـي ــدان مـي ــزان ،جـمع ــة
مهـب ــش عـجالن ،ش ــاك ــر ك ــاطـع لفــته
،يــاسـني مــوســى م ــزعل ،ح ـسـني علـي
مهــودر،سعـد كـاطـع جيــاد،فهـد كــاطع
جيــاد ،ت ــاليــة مـحمــد ثــامــر ،صـهيــود
عبد الـصادق،عـادل غضـبان عبـد علي
،فـ ــارس صـ ــادق مـ ــزعـل ،علــي مجـيـ ــد
تقي ،كـرمي مـونس جـاسم ،علي جـابـر
مـطــر،حـمـي ــد مجـيــد مـنـصــور،عـمــاد
يـ ـ ـ ــوسف عــب ـ ـ ــد اهلل ،ك ـ ـ ــاظــم ن ـ ـ ــاص ـ ـ ــر
خـلف،جــب ـ ــار ع ـ ــاص ــي محــمـ ـ ــد ،علــي
طــالب محـسن ،نــزار يعقــوب محمـود
،قـ ـ ــاس ــم محــمـ ـ ــد مح ـ ـس ــن ،مح ـ ـســن
شـبوط جـاسم ،ابـراهيم عبـد احلمـيد
طـاهــر،محــسن مـتيـش عـزيـز ،جــاسم
ش ـ ـ ـ ـ ــري مـع ـ ـ ـ ـ ــارج ،ك ـ ـ ـ ـ ــرمي مـح ـ ـ ـ ــسـ ــن
قطمـير،نـوري محسن قـطميـر،طارش
فـرهـود طـويهـر،عبـد اهلل بـستــان لفته
،مه ــدي رحيـم مهــدي ،صــالح مـجيــد
حمادي ،عبد علي عبيد زغير.

قائمة بأسماء املعيّنني
على مالك املديرية
العامة لتربية املثنى

احـم ــد مفـيــد جــاسـم ،بــاسـم ح ـســاب
راشـ ــد ،محـمـ ــد كـ ــاظــم فلــيح حـ ـسـن،
ع ـ ـ ــدن ـ ـ ــان ي ـ ـ ــاس ــني س ـ ـ ــدخ ـ ـ ــان ،عـل ــي
اسمــاعيل خلـيل ،حمـزة فـاهم حـسن،
حـسـني جبـار عبـاس ،ابـراهـيم سـوادي
صبـار ،خـالــد رحيم بـايـش ،علي مـراد
هـبــاس ،ســامــر حـمـي ــد محـمــد ،ربـيع
لفـته م ــدل ــول ،جـمـيل عـب ــد سلـم ــان،
بشـار كـامل عبـد اخلضـر ،احمـد علي
كــاظـم ،عبــاس سـلمــان مـحمــد ،سعــد
سلـم ــان عـب ــد ،اسـم ــاء عالوي دوحـي،
مــؤيــد بـشــارة بــريــدش ،مـحمــد كــرمي
جبار ،واثق محمد حسن ،ثامر حامد
حـم ــود ،ح ـسـني عل ــوان جـب ــار ،عالوي
سلـطان كـاظم ،مسعـود عجة صـكبان،
جـمـ ــال كـ ــاظــم محـمـ ــد ،علـي كـ ــاظـم
عجز ،علي جياد نهر ،عبد املعني علي
عـجمـي ،عبــد اهلل عــدنــان حــسني ،روز
محمد رضـا ،منى عيسى هادي ،زينب
بهلــول شـعبــان ،صفــا حـميــد عمــران،
ايـناس هـديب ضـامي ،حمـيد معـيوف
ج ـ ــاســم ،علـي ش ـ ــاك ـ ــر عـي ـ ــدان ،عـب ـ ــد
الـواحـد راجـي عبـود ،حـسـني عبـد اهلل
جعفــر ،رشــا كــرمي شمــال ،مي فــاضل
جـمعــة ،عــدنــان مـحمــد عبــد الــرضــا،
عقـيل دخـيل ك ــرمي ،محـم ــد ص ــاحـب
عـطيـة ،فـراس طـالب محـاسن ،خـولـة
تـقي نقـي ،عبـد الـواحـد الصـي عبـود،
جلـني محــسن رحـيمــة ،اميــان طــارش
هالل ،هيــام محمـد نــاجي ،آالء فـالح
مهـدي علي ،عالء نعمـة صالح ،هـاني
فـ ــاهــم جعـب ـ ــول ،علـي عـب ـ ــد الهـ ــادي
احم ــد ،احم ــد منــسي لــطيـف ،حيــدر
ابـ ـ ــراه ـيــم جـ ـ ــاســم ،متـ ـ ــارس قـ ـ ــدوري
جميل ،هـبة طـالب عبـد السـادة ،آمال
فهــد غ ــريب ،اشــواق اب ــراهيـم علــوان،
انـتــصـ ــار علـي ح ـسـني ،علـي مـنـيحـي
نــاجـي ،ذو الفقــار عـبــاس ،مــراد عـبــد
الصـاحـب ،محمـد نـبيل حـسـن ،عمـار
مـ ــوسـ ــى جـعفـ ــر ،نـ ــدى متـ ــام جـعفـ ــر،
قحــط ـ ــان علـي ص ـ ــالح ،نـبــيل رحـيـم
فـنج ــان ،حيــدر ت ــركي طــاهــر ،ك ــواكب
ح ـسـني ش ــاك ــر ،محـم ــد طعـم ــة عـب ــد
ال ــرضـ ــا ،علـي ك ــاظـم ح ـســن به ــاض،
ســامـي صـبــري م ـسـيــر ،ايــوب حـبـيـب
فلــيح ،فـ ــريق جـ ــاســم مهـ ــدي ،حـيـ ــدر
حسـني هزال ،محمـد محيسـن قصاد،
حـسني بـردان جـاسـم ،سلمــان عليـوي
حمــزة ،عقـيل حـمي ــد منـص ــور ،داليــا
جبـار جعـاز ،زينــة علي حـسني نـاصـر،
زيـنب عبـد امللك جعفـر ،حـوراء نـاظم
مـطـشــر ،رغــد سعــد عــاشــور شــريــده،
ه ــدى ج ــاسـم ن ــاجـي ح ـسـن ،ي ـس ــرى
عبـاس هادي ،خلـود شريف عـبد علي،
ب ــاسـم عـب ــد احل ـسـن ،احـم ــد غـي ــاض
عبد ،مـحمد عبـد الرضـا ،فالح نـاصر
سـالم سـرسـوح ،عبـد احلـسني مـوسـى
جــابــر سـلمــان ،محــسن نـعمــة ك ــاظم
مـحمــد ،ك ــاظم فـنج ــان جبــار ،م ــالك
لعـي ــوس غ ــازي ،ت ــركـي ع ـطـي ــة تـ ــايه،
عـوض محمـد مدفـون ،محـمد طـويج
محمـد حمود ،ميثم تـركي مناع والي،
احـم ــد مح ـسـن عـبــاس ،ح ـسـن هــانـي
طـ ــاهـ ــر ،قـ ــاســم محـمـ ــد عـب ـ ــد علـي،
حـ ـسـني عـبـ ــاس حـم ـ ــد ،علـي كـنـ ــادي
جـبيــر حـســون ،عـلي ه ــريبــد عــطيــة،
احـمد قـاسم شـاتي ،بـيداء قـاسم علي
هـ ــادي ،علـي صـ ــالح شـنـي ــور حـ ـسـني،
خــالــد ح ـســون عـطـب عـبــود ،ن ـشــوان
حتـ ـ ـس ــني علــي ك ـ ـ ــاوي ،علــي ش ـ ـ ــريف
خلـف ،جليل سـرهيـد سعـدون ،احمـد
جبـار طـالـب ،علي جـواد مـوسـى ،عبـد
الهــادي عــطيــة ،طلعـت عبــد الكــاظم
جابـر ،عماد جبـر عبد السـادة ،محمد
مه ــول ح ـس ــان ،ف ــاضل عـب ــد ال ــرض ــا
ج ـ ــاســم ،زي ـ ــد عــب ـ ــد اهلل صـالل ،علــي
لفـت ــة جـب ــار ،خ ــال ــد ع ــاش ــور راضـي،
محـم ــد ت ــركـي بح ــر ح ـسـني ،شـيـم ــاء
حبـيب كـرمي ،ريـام غــالب مهـدي ،رشـا
هـالل حجــيل عـبـ ــاس ،رغـ ــد عـ ــدنـ ــان

مـنــشـ ــد ،شفـ ــاء محـم ــد ب ــدر ح ــاجـم،
انتـظار احـمد فـزاع طاهـر ،انعـام علي
عـطشـان مهنـة ،عبيـر طـعيمـة محمـد
خالوي ،س ـ ــرى عــب ـ ــد احمل ـ ـســن عــب ـ ــد
املهــدي ،زمن هــول حنـش ،رجــاء جبـار
زكـم خـضـي ــر ،نغـم علـي طعـم ــة عـب ــد
احل ـسـن ،مت ــارة عـب ــد احل ـسـني جـب ــار،
ذرى سـامـي عبـد العـزيـز ،نـورة مهـدي
ص ــالح ،م ــروة سلـم ــان رهـيف ،ب ـش ــرى
ح ـ ـســن ك ـ ــرمي عــبـ ـ ــاس ،ايالف ف ـ ــائ ـ ــز
محـمــد ح ـسـن ،قــاهــرة عـبـيــد حـمــود
ح ـسـني ،زيـنـب كــرمي عـبــد اهلل ،زهــراء
عـم ــران محـم ــد عـب ــد اهلل ،ف ــرح عـب ــد
احلـسـن عبـد عـلي ،انغـام عـطيــة عبـد
اهلل عالج ،مـي ـسـم نعـيـم عـبـي ــد ج ــادر،
سندس ابـراهيم محمـد حسن ،ايالف
اكـرم كـاظم ،هـدى عبـد االميـر سعيـد،
سحر عـبد االميـر ياسـر ،اسراء نـصير
شـريف ،زيـنب حـبيـب محمـد ،مـنتهـى
ك ــاظـم وحل ،ي ـس ــرى ح ـسـن ف ــره ــود،
شفـ ــاء عـبـ ــد علـي ع ـطــيه ،زمـن عـبـ ــد
احلـميــد عبــد احلـسـني ،بيــداء شــاكــر
عـم ــران ،م ــروه ب ــدري ف ــرحـ ــان ،سه ــى
فاضل بديـوي ،رشا هول حسن ،اسراء
عـبـ ــد اخلــضـ ــر ،ايـنـ ــاس عـبـ ــد الـ ــرزاق
هلول ،فاطمة منعم علي عبد الزهرة،
حـوراء كــرمي عبـد نـاصـر ،اميــان عبـد
احلـسن كرمي ،هنـد ابراهيم اسـماعيل
جبـر ،زينـب علي كـاظـم عليـوي ،زيـنب
محـم ــد عـب ــاس عـم ــار ،ف ــردوس عـب ــد
الــزهــرة مـتعـب ،زينـب ليـســة م ــداعي،
نـ ــورا عـب ـ ــاس جعــيلـ ــة ،هـنـ ــاء طـ ــارش
سـ ــويف ،مـن ــال صـ ــالح كـت ــاب ،ع ــذراء
ك ــرمي حـم ــودي ،س ــارة جـم ــال محـم ــد
امـني ،سـن ــدس حـبـيـب ظ ــاه ــر ،جـن ــان
حمـزة كرمي ،سلـوى ياسـر وشيح ،رسل
فـ ـ ــاضل ح ـ ـســني ،سـ ـ ــارة علــي ح ـ ـســني
عـب ــاس ،س ــرى عـب ــد احل ـسـن ح ـسـني،
هديل طالب كـرمي عباس ،زهراء سعد
صـب ــري ،ن ــدى م ــسلـم ف ــرح ــان ،س ــارة
جـ ــودي جـ ــاســم محـمـ ــد ،امي ـ ــان علـي
محـمــد ،اســراء عـبــد احلـمـيــد ك ــامل،
انع ــام ع ــاجل عـط ـش ــان  ،علـي ص ــالح
مهدي ،حيدر حمـزة بتوت ،حيدر عبد
الــواحــد حــاضــر ،علـي كــاظـم بخـيـت،
م ــسلــم محـمـ ــد عـبـ ــد الـيـمـ ــة ،سـ ــالـم
سـوادي زيـاد ،علـي عبـد الـرضـا كــاظم
جـابــر ،حيـدر تـركـي خضـر ،علـي عبـد
احلـسـني غنـي ،حيــدر علــوان حــسني،
علي كـامل نعمة ،مـنتظر جـواد كاظم،
هيـبت مـحمـد حـلبــوص ،امني صـادق
ظــاهــر ،غ ـس ــان محـم ــد سلـم ــان ،علـي
عــنـ ـ ــاد خـ ـضــي ـ ـ ــر ،عق ــيل ك ـ ـ ــامل عـ ـ ــرد
فــرحــان ،مـنــاف كــرمي عـبــد اخلـضــر،
عـل ــي ح ــم ـ ـ ــزة سـه ـ ـ ــر ،وس ـ ـ ــام جـ ـمـ ـيـل
صــاحب ،جـميـل عبــد اهلل جبـار ،مـعن
كرمي صالح ،غسـان حسن ميري ،رائد
صـالح جاسم ،مـصطفى قـابل جريب،
عـلي جلـيل عجـيل ،عبــد االميــر جبـر
عـلك ،ف ــاضل ج ــاب ــر شـ ــوجه ،محـم ــد
كـرمي فـرج  ،مـؤيـد حـسني ذجـر كـاظم،
عـلي عــدن ــان اسم ــاعيـل ،حيــدر هــادي
جــاسـم ،حـيــدر عــزيــز حـمـيــد ،حـيــدر
محـمد عـيسـى ،ابراهـيم عبـد العـباس
ثــامــر ،عــدنــان عـب ــد اجللـيل مجـيــد،
ابـراهيم عـبد الـرحيم اسمـاعيل ،علي
عـدنـان عبـد اهلل ،مـثنـى عـينـون عـامـر
داود ،مهــدي عـلي قــدري ،اس ــراء عبــد
االميــر حــسني ،ف ــاطمــة يــوسف عـلي
حـسني ،ملـى سالم مهـدي جـاسم ،نـدى
جـعف ــر عـب ــد ال ــرس ــول ،زيـنـب م ــزه ــر
ط ــاه ــر ،اف ــراح ن ــاظـم مح ـســن خلف،
سـوسن حـسن خضـير ،تـرتيل محـمود
احـم ــد علـي ،حــوراء فـيــصل مــذبــوب،
احـم ــد ري ــاض لــطفـي رشـي ــد ،ق ــاسـم
حـم ــود ج ـس ــار ،علـي خلـيل اب ــراهـيـم،
صف ــاء محـم ــد وروار ح ــاش ــوش ،ك ــرار
حي ــدر منـصــور ،مـحمــد ك ــاظم لـفتــة،
حسن قـاسم عبـد جابـر ،بشـار سوادي
م ــشـ ــاي ،علـي عـ ــامـ ــر مجـيـ ــد ،ثـ ــامـ ــر
مـحمــد ثــامــر سلـطــان ،حـسـن فيـصل
مرعي ،هيام زغير سلـمان عبد ،تغريد
خـالـد سـوادي ،مـاجــد محمــد عبـاس،
هــن ـ ــاء عــب ـ ــد الــب ـ ــاري ،انــيـ ــس حــم ـ ــزة
محمـد ،اوراد عبـاس صـاحب ،سعـديـة
عـب ــد احل ـسـني جـب ــر ،اش ــواق ح ـسـني
هالل ،علي سعـود بثـني ،باسـمة بـطاح
هـلـكــي ،رع ـ ـ ــد عــب ـ ـ ــد شـالك ـ ـ ــة ،جــب ـ ـ ــار
اسمـاعيل حمـيد ،قـاسم مهـدي عويف،
احــم ـ ــد ج ـ ــاب ـ ــر جنــم ،ه ـ ــادي ح ـ ـســني
ح ــسـ ــون ،جـ ــاسـم راهـي كـ ــاظــم ،عالء
ج ـ ــاب ـ ــر ك ـ ــاظــم ،ن ـب ـيـل جل ـ ــوب دخــن،
ابــراهـيم جــاسم حـميــد ،عمــار مــزهــر
جـب ــار ،ف ــاهـم شـعالن سلـم ــان ،ص ــادق
مهــدي طــابــور ،سـتــار كــاظـم حــاجـم،
عـلي عـوض كــاطع ،فــايق صـالـح عبـد
ثامـر ،شعالن عبـد الهـادي ،بان كـاظم
عبـاس ،بـسمـة رزاق جبـار ،رعـد جمعـة
تــومــان ،زيـنــة ف ــاضل عـثـمــان ،ح ـســام
جـواد كـاظم ،زمـان كـاظم شنـان ،جبـار
ثـن ــام ه ــرب ــود ،محـم ــد ك ــامل ش ــاك ــر،
شـيـمــاء مهــدي غـيــدان ،حـيــدر شـنــان
عبــد ،عــام ــر عبــد الـســادة خلف ،فــرح
مـحمــد مــزهــر ،زهــراء مــاجــد ح ــاكم،
منى محـسن وهيب ،سنـدس عبد اهلل،
نـاصـر كـاظـم مصـارف ،رائـد عبـد علي
لـزام ،عاصم بـاسم هادي ،حـسني علي
عـب ــد احل ـسـني ،مح ـسـن ن ـص ــار عـب ــد
ن ـ ــاصـ ـ ــر ،علــي عــب ـ ــد احل ـ ـســن جــب ـ ــار،
محمــود سلمـان مـوسـى ،رائـد عـاكـول
بهـاضي ،مـصطفـى وعـد علــوان ،بشـار
عادل مدلول ،ميثم تركي مناع،
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