
التسلسل اسم رب العائلة اسم االب اسم الجد اسم اب الجد اللقب التولد محل الوالدة الوظيفة  اسم الزوجة                            المحافظة التي اعيد اليها اسم اب الزوجة  اسم جد الزوجة  اسم اب جد الزوجة 
1 ابراهيم عباس حردان 1975/01/01 االنبار آاسب االنبار عبده صالل حردان
2 احمد عباس حردان 1971/01/07 آاسب االنبار واضحة علي عبداهللا
3 احمد سعيد نصيف 1957/01/07 انبار موظف االنبار منال وردى نصيف
4 احمد محمود فهد صالح الدليمي 1953/11/07 متقاعدة االنبار علية ياسين احمد
5 احمد فرحان حمادي 1961/01/07 حمادي آاسب االنبار سهام خاوي صالح
6 اسماعيل محسن علي 1964/01/07 آرآوك موظف االنبار سحر عبدالستار جاسم
7 اسماعيل شبيب عبيد حمادي الدليمي 1960/01/07 االنبار آاسب االنبار مصايب صباح محمد
8 اآرم عبيد سلمان الطائي 1957/03/28 رمادي آاسب االنبار حياة سور جبر
9 حميد حجاب حمد 1955/07/01 االنبار آاسب االنبار انتصار عبود خلف

10 خميس سويد خليفه 1967/01/07 االنبار آاسب االنبار هيت الفرات سهام حمدي مطلك
11 رافع عبد جويري الثيماوي 1969/10/04 االنبار آاسب االنبار ساهرة آريم صالح
12 ربيع يعقوب سويدان 1956/07/01 بغداد آاسب االنبار قسمه حمه حسن
13 سامي صالح عبدالحسن 1954/01/07 بغداد متقاعدة االنبار فائزة عبدالغني ياسين
14 سفيان نصيف جاسم 1979/01/07 االنبار آاسب االنبار رنا حسن فرج
15 شامل عطااهللا ناصر 1949/07/01 آرآوك آاسب االنبار فريال مهدي هادي
16 شريف محمد عبدالجليل زغير الحفيضي 1961/07/01 آاسب االنبار آنيثه احمد سعيد
17 شهاب احمد عثمان 1981/07/01 االنبار آاسب االنبار جوان جاسم سويدان
18 صفية محمد جاسم 1958/07/01 آرآوك آاسب االنبار رنا صفية محمد
19 عباس مردان فندى 1940/01/08 الرمادى آاسب االنبار منوى نصيق حسين
20 عبدالرحمن جاسم حمادي 1956/07/01 االنبار آاسب االنبار سماء محمود عالوي
21 عدنان محمد نجم الجبوري 1935/01/07 رمادي متقاعد االنبار الرمادي فوزية رحيم مهيدي
22 عدنان عبدالرزاق عبداهللا 1949/01/07 االنبار سائق االنبار الفلوجة ابتسام محمد شكر
23 عالء بدري عيسى زغينون 1952/01/07 االنبار متقاعدة االنبار نورهان عبداهللا سليمان
24 عالء حسين معزي 1968/12/02 بغداد آاسب االنبار مريم فرج حسن
25 علي خلف سالم 1962/01/04 االنبار آاسب االنبار زهور حسين سالم
26 فاضل بديوي حمد 1959/07/01 االنبار /حديثه آاسب االنبار ساهرة محمد سليمان
27 فالح جبر فياض 1974/02/02 بغداد آاسب االنبار الرمادي لمياء قاسم عواد
28 فوزي عبدلقهار عاشور 1949/07/01 صالحدين آاسب االنبار وداد جميد اآرم
29 آريم قياض فرحان الديحي 1961/07/01 رمادى/االنبار آاسب االنبار سراب نجم عبداهللا
30 لطيف نايف حمدان 1964/09/01 االنبار موظف االنبار هيت آبيسة مريم عبد محمد
31 ماجد محمد عبداهللا 1957/07/01 االنبار آاسب االنبار ايمان خليل عبد
32 مجيد زعيتر احمد 1955/07/01 آرآوك آاسب االنبار افتخار محمد بائن
33 محمد فائق حسن 1974/01/01 بغداد آاسب االنبار الفلوجة ساجدة آطر حلو
34 محمد عواد حسين 1969/01/07 زي قار موظف االنبار هيت الفرات سناء جبار محمد
35 محمد براك محمد 1963/07/01 االنبار آاسب االنبار شهالء جزاع احمد
36 محمد احسان رشيد توفيق 1971/01/07 بغداد محامي االنبار نعمت ابراهيم عبدالحميد
37 مزهر عبدالقادر شاهر 1958/01/07 االنبار آاسب االنبار سرور عبدالفتاح طاهري
38 نوري فهد مفلح 1942/01/07 االنبار االنبار بيجيه همود حمادي
39 نوري سعيد عمر مخيلف الحريشي 1948/07/01 حريش آاسب االنبار مقبوله عبيد عبد
40 يوسف حميد آردي 1961/11/12 االنبار آاسب االنبار ساهرة عبدالعزيز حمادي
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