
قائمة بأرقام صكوك المواطنين المهجرين والمرحلين الذين قدموا معامالتهم في لجنة تنفيذ المادة (140) في بابل

تاريخ الصكرقم الصكاسم الزوجاسم االماالسمت
14-كانون األول-002018713اصرار هادي عودةنعيمة عبد الحمزةاحسان محمد علي حميد  ال حميد1
14-كانون األول-002005613نجاة حيدر قورهمليحه مهدياحمد ابراهيم خضير عبد هللا2
14-كانون األول-002007813زهراء طالب جليلفخر محمد علياحمد اسد محمد علي اسد3
15-كانون األول-002045413جميلة هاشم رضافاطمة محمد رضااحمد جعفر احمد محمد علي ال طعمه4
14-كانون األول-002019713دنيا علي وفينجيه خضيراحمد حمزة رزوقي علي الموسوي5
14-كانون األول-002010713عفراء علي عبودنظيفة محمد رضااحمد عباس موسى عزيز المنصوري6
15-كانون األول-002039513انعام عبد علينعيمه محموداحمد عبد الواحد عبد الكريم عبد هللا الطيار7
15-كانون األول-002041113شيماء غني ناجي/ماكدلينا مارياساهره علياحمد عدنان محمد جواد حمد الحسيني8

15-كانون األول-002048213ازل احمدسعديه علياحمد فالح حسن جبر محيسن9

15-كانون األول-002032213نجالء كاظم عليويزغيرة دنيفاحمد مهدي محمد علي العيساوي10
14-كانون األول-002015213بلقيس مجيد حسينعليه خلفارشد اسعد كاظم عباس امره11
14-كانون األول-002006213رواء صاحب عزيزكتبه عزيزازهر محمد جواد جاسم12
15-كانون األول-002043313\زهره عبد االميراقبال جواد علي جاسم13
15-كانون األول-002045213ميساء جالوي بلمشكر هللا جبيرامجد عبد الهادي كريم محمد14
14-كانون األول-002018613امال خضير جاسممليحة زيدانامير كريم هراطة حسين15
15-كانون األول-002049813\بيبية محمد علياميرة محمد علي هاشم  الطيف16
14-كانون األول-002012013امال مفتن صاحبصبيحة عباساياد خضير عباس علوان17
14-كانون األول-002015513/خيرية مغيرباسل سهيل كاظم عبد الزبيدي18
15-كانون األول-002044713/رجيحه كاظمباسم ابراهيم حسناوي شطب19
15-كانون األول-002049113احالم عبد الصاحبشونة مهديباسم جاسم ظاهر محيسن20
14-كانون األول-002005913حوراء عباس محمدنجية عيسىباسم يوسف عبد هللا محمود الشرع21
15-كانون األول-002047413امل اياد حسنوجيهة شاكرباقر شاكر حسن باقر زين العابدين22
14-كانون األول-002019913كريمه الجابي ظاهرعالية حسينبدر عزيز مكطوف  البدري23
14-كانون األول-002006513بهاء مظفر حسينشطيرة عبدجابر كاظم حسون وسف24
14-كانون األول-002011113الهام عظيم جليلانيسة جليلجاسم عبداالمير جاسم حمادي الغزالي25
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15-كانون األول-002046813هيفاء مهدي عليهيلة سلمانجاسم محمد علي حسن الفرطوسي26
14-كانون األول-002013213عباسية هادي عبد الرضافلحه عبدجبار سلمان حمادي عليوي27
14-كانون األول-002013913دولة نيشان / شكرية صبريعليه سيجانجبر عبد علي لفته جوده ال عبد علي28
15-كانون األول-002046113منصورة محمد علي قاسميزي زيادجعفر علي عباس جوهر المسالمي29
14-كانون األول-002019613هدى جعفر ناجيكميله عبد المنعمجالل انور عبد العزيز  الفواز30
14-كانون األول-002011413اشواق خلف عباسفطيم حمزةجليل عمش كيطان ساجت31
15-كانون األول-002040613خلود كزارنجيبه حسينجميل محمد كريم كحوش32
14-كانون األول-002012713اسراء ناصر حسينخيرية حسينجواد ابراهيم كاظم زغير السوداني33
14-كانون األول-002013313وفاء كاظم شاكرنؤاس عليجودت عبدعلي عزيز صالح ابو طيور34
14-كانون األول-002006613عاتقه محمد باقر هاديحظية جاسمحازم صالح مهدي  الخقاني35
14-كانون األول-002007313/كظيمة نهابةحازم غازي نهابة حمزة الكصيرات36
14-كانون األول-002006313امل جعفر محسنفاطمه رجبحازم محمد علي محمد  الحسيني37
15-كانون األول-002047913نوال حسن عليغزالة عذابحافظ عبد علي هاشم  الهاشم38
انعام عبد اعناد مشكور/االء عبد تنزيل عبودحاكم هادي محيسن مشعان العيساوي39

ا ال 
14-كانون األول-002012913

15-كانون األول-002033113اسيل ضياء داودتمامة شهدحامد عبد المحسن كاظم عمشان الجنابي40
14-كانون األول-002008013نجاة حسين راضيفاطمة عبدحامد عبد الهادي حسن  البهيش41
14-كانون األول-002015413وداد حمزة حسينقسمه عليحسن جواد كاظم ابراهيم42
15-كانون األول-002048013ليلى نوريرقية مهديحسن محمد حسين جواد كاظم خليفة43
14-كانون األول-002008813زهراء محمد سيف هللارضيه محمدحسنين محمد صادق يحيى جعفر44
14-كانون األول-002012113هاشميه طعيمه بودهفوكهن حمودحسين جاسم حمزة نايل الخفاجي45
15-كانون األول-002045913سلوى احمد مصطفىميرية حداويحسين جواد كاظم سلطان الجميعاوي46
14-كانون األول-002006813\نعيمة عبيدحسين راجي جبر شلوح التميمي47
15-كانون األول-002042513فاضلة رسول نعمةحسنة مسلمحسين سعيد نعمة سعيد الكشوان48
14-كانون األول-002009313ساجده موسى كاظمزكريا وهابحسين سوادي ظاهر محسن الجوهر49
15-كانون األول-002033613منى محمود احمدزهرة عبدحسين علي عبد عباس الحكاك50
15-كانون األول-002040313معصومة مختار اسماعيلصفية مهديحسين قحطان حسين حسن51
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15-كانون األول-002049413صديقه محمود حسينفاطمة اسماعيلحسين محمد باقر حسين رضا الحسيني52
15-كانون األول-002043913مريم يوسف الحسنبدريه جابرحسين محيبس فضل علوان53
14-كانون األول-002016213سرور محمد هاديصبيحه حسنحسين ممتاز حسين نجم54
14-كانون األول-002010113فلحة مله شريفزينب محمودحميد عبدالعزيز عبدالحسن حسن ابو طبيخ55

14-كانون األول-002007513صديقة غالم رضاخفية غايبحميد محمد حسن جاعد -56

15-كانون األول-002042113\دلة صالححنان نعمة عبد الرضا موسى57

15-كانون األول-002043213ايمان مهدي/نجوه عبد العالي محمدبدرية محمدحياوي حسن عبد الجواد عبد الحسين58

15-كانون األول-002044413ايمان صادق طاهرسهام جبرحيدر ابراهيم عباس عبد هللا59

15-كانون األول-002042613لمياء جاللصبيحة ابراهيمحيدر جابر حسين  الخفاجي60
15-كانون األول-002033913فاطمة فارسصديقة محمودحيدر حسين محمد باقر حسين الحسيني61
14-كانون األول-002012313زينب حسن حسينسهيله حمدحيدر خضير عباس حسون اشبال62
14-كانون األول-002017313نورية مسافر شاكرسليمة سعيدحيدر رزاق لوفة63
14-كانون األول-002013813لقاء جواد ناجيفوزية متعبحيدر صادق مطلوب حسون خفاجي64

14-كانون األول-002015613صبيحة عبد الرضا عبد الزهرةشريفة محمدحيدر عبد الرضا حسن عبد هللا الشمري65

15-كانون األول-002041713رحاب كاظم جبرعالهن موسىحيدر عبد السادة خدام سلمان66
15-كانون األول-002032713رفاه ناظم عبيدزهرة كاظمحيدر محمد ضايف بادة67
14-كانون األول-002014513مريم ابراهيم فوازكميله عبدالحسينحيدر محمود مرزة حمزة المختار68
14-كانون األول-002015313زهراء صاحب الساداتهاشمية ميريحيدر مسلم موسى  الموسوي69
15-كانون األول-002046213ليلى عبد زيد محسنقسمة محمدحيدر نعمة مجدي موسى محنة70
15-كانون األول-002037813فائزة محمد علي حسينفخرية كريمخالد احمد عبد الحسين محمد71
14-كانون األول-002005413صبيحة عبد عونخالد سعيد مجيد سعيد عكلة72

15-كانون األول-002042713انتصار صادق مهديزكية محمد عليخزعل عبد علي حسين محمد الحداد73

15-كانون األول-002049913\خديجة عيسىخلود لطيف ابراهيم  بربن74
14-كانون األول-002005113استبرق عيسى حسينسليمه سعيدرائد رزاق لوفه75
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15-كانون األول-002048513رحاب عبد الجليلجميلة كطانرائد فالح محمد رضا عباس الشبالوي76

14-كانون األول-002015913/حميده اسدرحاب كاظم جابر مهدي77

14-كانون األول-002008913فاطمة جابر حمزةفاطمة عبد واسطرحمن خليل ابراهيم عباس الطالباني78

15-كانون األول-002045013لمياء مهدي سعيدغنده خلفرحيم ابراهيم حزام79
14-كانون األول-002017113باسمة جواد صالحبدن غضبانرحيم عبد هللا مظلوم عبود الحجامي80
15-كانون األول-002039113نوال كمر سلمانكمره كاظمرزاق جبار عطية  الغزالي81
15-كانون األول-002049713تاخي عبد العظيممشينة صاحبرزاق جبار نجم عبد هللا82

15-كانون األول-002049313حمديه شاكرطبرة كاظمرزاق عبد النبي حمد جبر الفتالوي83

15-كانون األول-002041013حنان كامل جاسمبزونه باقررزوقي محمد رزوقي محمد الجتيب84
14-كانون األول-002014313اسماء جبار عبدقداحة مهديرسول ابراهيم عبد هاشم بهية85
15-كانون األول-002046013/فرحه عباسرسيله عبد الرضا حسون  الجبوري86

15-كانون األول-002033313زهور سحاررشا عبد الحميد ابراهيم  البارودي87

15-كانون األول-002043613ايمان كريم محمدزهرة محمدرشيد عبد الحسن ابو روش جبار الوائلي88
14-كانون األول-002013513اسيا مسافر شاكرسليمة سعيدرضا رزاق لوفة ناجي89
15-كانون األول-002039813شريفة عجة ذهبجالبة محمدرضيوي هادي مطرود شبيب الظالمي90
14-كانون األول-002008213اشراق غانم ابراهيمنؤاس عليرياض عبد علي عزيز صالح ابو طيور91
15-كانون األول-002040713هدى ذيابحوري نعمةرياض محمود اسماعيل محمد92
14-كانون األول-002007213ورود نوفل عبد المجيدسليمه اسدرياض ناجي عباس جبر كردي93

14-كانون األول-002018813\سنارة محمدزكية محمود عبد هللا محمد االسدي94
15-كانون األول-002039713\فطيمة جاسمزهرة جبار ابو هوش محمد الشبالوي95
14-كانون األول-002013613/سليمة غيدانزهرة عبد الهادي جابر96
15-كانون األول-002039913وسن عبد الحسين عبد نورامنه عليسعد جاسم شنيور صدام97
15-كانون األول-002052913عزيزه محمدسعد عباس محمد عباس ابراهيم98
15-كانون األول-002046713مرضية رضا قليحسنية عليسعد عبد االمير زغير جاسم النصراوي99
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14-كانون األول-002016813احالم موسى سلماننزيهة محمد رضاسعد علوان عبد الكريم  السالمي100
14-كانون األول-002015713امال رزوقي عباسفتحيه كاظمسعد علي عباس حسين101
14-كانون األول-002009013صديقه عباس عبد الرضابتول عليسعدي جمشير صفر محمد -102
14-كانون األول-002009613بشرى عبد عليامريكا جبرسالم نعمة هويدي حاجي البناوي103
14-كانون األول-002018313بتول طالب جبرشدهه حسونسلمان مزهر سلمان حسن104
14-كانون األول-002018413هناء افوين ابراهيمكاظيمة داهيسلمان نعيم حسن حمزة ال حمزة105
14-كانون األول-002007913/كيفيه عبد السادهسليمه كريم مذري شبلي106
14-كانون األول-002011713وسن عبد السجاد سلمانوهيلة سرحانسمير مطر حسون عباس107
15-كانون األول-002040813\عطيه جاسمسميره عبد الرضا ماشي حسين -108
14-كانون األول-002017713\جلثومة حمودسهامه عبد الزهرة محمد حماده109
14-كانون األول-002015013رنين حسن عبد الهاديحلومة حسينشاكر ناصر وناس نادر110
15-كانون األول-002046513بشرى محمد كاظمفاطمة ناصرصالح ثجيل محسن شالل العبودين111
15-كانون األول-002038413نادرة حميد حسنصفية حسنصالح علي اكبر عبد الحسين احمد العطار112
15-كانون األول-002044013نجاح صالح مطرجميله طارشصالح علي ناصر حسين113
14-كانون األول-002019513بشرى حسن عويدكاظمية داودصباح ارزوقي كاظم محيميد114
14-كانون األول-002016913فرزانة اصغرهاشمية عبدصباح هاشم حرج عويد المسعودي115
14-كانون األول-002019013ندى هادي سلمانشكرية عليضياء حسن محمود حسين116
15-كانون األول-002042013سهير عبد اللطيففاطمة عباسضياء صالح عباس تقي117
14-كانون األول-002014413ابتسام عيدان وناسكافي سعيدضياء نعمة جاسم - ابو ثجيل118
14-كانون األول-002009213ربيعة حسن جعفرزينب ناصرطالب عبد االمير احمد موسى119

صديقة قدير علي / وداد عبد المنعم حمزية سلمانطعمة عطية حاوي  العادلي120
14-كانون األول-002019813/بشرى ابراهيم علي

15-كانون األول-002052613رباب مهدي كاطعنعيمه كاطعطه عبد الرضا مظلوم عزير121
15-كانون األول-002043113مكيه عزيز تقينعيمة عبد الرضاعادل عبودي تقي علي الدباغ122
15-كانون األول-002047013زينب توفيق يحيىنعيمه جعفرعامر عبد االمير علوان صالح123
15-كانون األول-002049513صديقة اسماعيل مراد عليقنده ثامرعباس جبار فاضل ناصر ال فضالة124
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14-كانون األول-002014013اخالص عبد الخالق قاسمسميره جبارعباس عبد الضامن نيشان فعل الصكر125
14-كانون األول-002006413رقية سلطان رهابي / فريه طه حنونتويهه فهدعباس موسى حسون  الحسيني126
14-كانون األول-002017413حمدية عجه محسنسكنه رحمهعبد االمير عبد الصاحب زعيم خلف المنصوري127
14-كانون األول-002016313زينب هاشم / صديقة عليسعيده سلمانعبد الحسين بشت عبود مطر128
15-كانون األول-002038813جنان حميد حسنشاهية سلمانعبد الحسين صاحب حسن عالوي129

سكنه راضي كاظم/شبيكه يحيى احمد بهيه كاظمعبد الحسين صالل جياد سرحان130
15-كانون األول-002040113ابادي

15-كانون األول-002038913انتصار عبودي جابرشكرية عزوزعبد الحسين علي حسين علي حجيل131
14-كانون األول-002017213شكرية اسماعيل نصيففخرية رعيدعبد الحسين علي نصيف مسلم العيدان132
15-كانون األول-002040513رجاء عبد الرضانزيله محمدعبد الحسين فليح عبد الحسين عبد النبي133
15-كانون األول-002052713/حمديه عباسعبد الحمزة فيروز مزعل عباس134
14-كانون األول-002009813سكينة عبد السادةقسمة عكلهعبد الرضا دخل شبيلي عواد135
15-كانون األول-002049213بتول جعفرفخرية عطيةعبد الرضا مجيد عبود طاهر الموسوي136
15-كانون األول-002039213فوزية جواد محمدمليحة يوسفعبد الرضا ناصر حسين خضر المعمار137
14-كانون األول-002013413بسعاد محمد عباديحبيبة عباديعبد العباس هدهود جواد كاظم -138
15-كانون األول-002034913سلوى جاسم مطرموجه خربيطعبد الكريم رحيم رستم حسن الفريجي139
15-كانون األول-002042913/ناجيه شعاععبد هللا سعيد حسين سلطان140
14-كانون األول-002019113زينب محمد عليغنيه عبودعبد هللا شاغل كامل علي141
15-كانون األول-002044813فائزة محمد علي محمدحياة ناجيعبد هللا عباس محمد حسن142
15-كانون األول-002040213نجاح قاسم جزاععطية جاسمعبد هللا عبد الرضا ماشي143
15-كانون األول-002038213زينب عودة عيسىحليمة حميدعبد المطلب صبيح سعيد عباس الرماحي144
14-كانون األول-002007713مائدة عيسى محمدصبيحه جبارعبد الهادي ابراهيم محمد امين حلمي145
15-كانون األول-002033013حياة حسين مودرثجيلة كاظمعبد محمد كاظم  العودة146
14-كانون األول-002010513نداء عليبنية صالحعبدالحسين مجيد صالح محسن شبانه147
14-كانون األول-002014613ناديه جمال محمودوجيهة رضاعدنان عبد االمير مسلم عبد الحسين148
15-كانون األول-002042213ايمان ابراهيم احمدملكه جاسمعزيز عباس علي عباس149
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15-كانون األول-002048113بيداء حسين احمدرجاء محمدعقيل جبار حسن محمد علي150

15-كانون األول-002045113فطم منعم عبد الحسينرسمية نعمةعقيل كامل ياسر حبيب151

15-كانون األول-002044213فاطمة عبد الزهرة حسيننوري عبدعقيل مسلم حسين محمد152
14-كانون األول-002007113سعاد حسن عبدنعيمة عبدعقيل يوسف حسين جبر153
14-كانون األول-002016613ميسون حسن حبيبامينه مهديعالء الدين عبد العزيز عبد الوهاب كاظم154
15-كانون األول-002032813اسراء حسين محمد باقرسليمه حسنعالء حسن محمد علي  سماك155
14-كانون األول-002015813/نجيه هاديعالء حسن موسى جاسم156
15-كانون األول-002034013حنان جاسم محمدصديقة محمودعالء حسين محمد باقر حسين الحسيني157
14-كانون األول-002018913نجوى عبد الصاحب حسينصبرية مجيدعالء عبد الحسين محمد  العاملي158
15-كانون األول-002039613سليمة رضا جاسمملكة حسينعلي جبار زيارة عبادة النصراوي159

15-كانون األول-002044313زهاوي كاظم حسينفليحة عبد الحميدعلي جبار عبد ماني ال ماني160

15-كانون األول-002032613خمائل جواد شاكرامنية عبد الكريمعلي جبار مهدي حسين161
14-كانون األول-002012513فاطمة عزيز مشكوررزيقه حسنعلي جعفر محمد عبد هللا الشمري162
14-كانون األول-002011313نسرين حسن شاهينمهدية حمدانعلي حسين شاهين ناهي- االمعلة163
15-كانون األول-002034213شهين رويض خلفزنوبة حسينعلي حسين عمران علي الزاملي164

15-كانون األول-002037613عشتار منعم ناصرنجية خزعلعلي حمود محيسن عبد هللا السعدي165

15-كانون األول-002048713/وجيهة شاكرعلي شاكر حسن باقر زين العابدين166
15-كانون األول-002040913مها عبد الحميد حسينعطيه غالم حسينعلي عبد محمد جواد محمد شكر هللا167

15-كانون األول-002041213مائدة عباس محمدرباب حسينعلي محمد حسين غالم الشريفي168

14-كانون األول-002008613هدى عبد عباسهديه عبدعلي محمود عباس حسين شكرجي169
15-كانون األول-002044613سكينة حمزة كاظمنبيهة حسينعلي ناجي عويد جاسم170

14-كانون األول-002010013امنه عبد الزهرة فاضلنجية حسونيعلي ناجي محمد عباس معله171

08-كانون األول-001954813ساجده موسى جعفرفوزية حسنعلي ناقد رشيد سعيد كبه172
14-كانون األول-002017913ايات محمد سعيد جوادباسمة عالويعلي نعيم ساجت محسن الخفاجي173
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14-كانون األول-002019213امل محمد حاتمحبيبة عبيدعلي وهاب محمد حسن عمران174
15-كانون األول-002044513سهام عباس هاشمرباب ابراهيمعلي يوسف يعقوب هاشم الياسري175
14-كانون األول-002013713ايمان عدنان عباسغنيه حسينعماد عبد االمير تومان176
14-كانون األول-002017813هدى شوكت عبد الحسيننزيهة محمد رضاعماد علوان عبد الكريم رضا177
15-كانون األول-002041813فخرية ابراهيم جوينتركيه جعدعناد سلطان حنتوش حسين -178

14-كانون األول-002014113مريم برات عليسكينة عاتيعنيد عبد هللا مناتي  الحسن179

14-كانون األول-002005713خلود محمد عزيزناجحة جاسمغالب عباس كريم محمد الخرسان180

14-كانون األول-002008413حال نعمة مسلمحكمه ذكوانغسان فيصل محمد موسى  الخالدي181

15-كانون األول-002033213سارة عبد الكاظمسعدية شاكرفارس عبد علي خلف  الزيادي182
15-كانون األول-002041513زهوري عبد الحسين هاديافتكار عباسفاروق محسن عباس حمادي183
15-كانون األول-002045513سكينة احمد عبد عليحياه كاظمفاضل عباس مهدي عبود184
15-كانون األول-002039413زينب جبر حسينفضيله سلمانفاضل عبد الكاظم مهدي حسن185
14-كانون األول-002018013خيرية محمد اكبرعفيفة مهديفاضل علي حسين عبد الرضا سعدي186
14-كانون األول-002016413سهام كامل صادقزهرة جوادفاضل كاظم جايد - عبود187
15-كانون األول-002047613هيفاء محمد جواد وليزكية بكم عليفاضل محمود محمد رضا188
14-كانون األول-002005313مينا جهانكير داوودجيرات داودفالح مهدي كرم هللا  كله189
14-كانون األول-002011913/رباب صادقفائدة محمدامين عبدالكريم عبد الجاسم190
15-كانون األول-002048413/زينة عبد هللافائزة رضا خليل ابراهيم خليل191
14-كانون األول-002010613سوسن شعالن عطشانزهرة عبد الرضافرج جويلي حسين حمندش192
15-كانون األول-002040413جبره عبد الحسين \حميده مانعبركة خزعلفرحان سعد فرحان دحام -193
14-كانون األول-002009113/كفاية مهديفضيله كاظم حسن  ال حميد194
15-كانون األول-002042313عالية محمد تقيجواهر رسولفالح حسن جليل195
14-كانون األول-002006713رحمة عباس عبد الرضانعيمه عليفؤاد عبد الهادي يوسف  عزيز196
14-كانون األول-002016713راضية محمد علي عبد الكريمعالهن كميزفؤاد كامل فريخ محمد ابو طبيخ197
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14-كانون األول-002020013نوال عبد الرضا ذياب/زينب احمد عبدصبريه حسينقادم يعقوب يوسف  الياسري198

15-كانون األول-002038513كفاح عبد مطرودمدوحة عودةقاسم حسون مطرود عباس199
15-كانون األول-002039313اسكينه عمران ناصرفاطمة اسماعيلقاسم عبد ابراهيم محمد ال بو هدمه200
15-كانون األول-002044113كميلة جفات سريعكميلة جاسمقاسم مظلوم مطر  الربيعي201
15-كانون األول-002033513نجوم رضا تقينجية عبد الكريمكاظم عباس اسماعيل هاشم الجابري202
14-كانون األول-002018113رقية عيسى ناصرسكينه عبد الكريمكاظم عبد علي سلمان حبش الحلفي203
15-كانون األول-002047113كريمه محمد كشيمحضية موسىكامل تومان علوان - حريز204
15-كانون األول-002033813حنان كاظم مجيدشريفة عليكريم اسد هللا علي حسين الخباز205
14-كانون األول-002012613جنان كاظم عبد الرضازكية عباسكريم غازي حسن حسين شبع206
14-كانون األول-002008713ازهار عبد هللا قاسمرقيه احمدكريم كاظم فيروز يعقوب207
15-كانون األول-002038013مليحه احمد عباسصديقة محمدكريم محمد مرزة حسين208
15-كانون األول-002041913قسمة تقي هاديتركية عطيةكريم ناجي مجبل209
14-كانون األول-002005213\رزيقة عبد عليكلفه عبد االمير عبود - الجليحاوي210
14-كانون األول-002012413رغيده حبيب جهادنجيه عبدكمال شريف عباس محمد حمزة الحسيني211
15-كانون األول-002047213صبيحه فرحان كاظمسكينة محمدلفتة عاتي علي جوهر المياحي212
14-كانون األول-002010313شركان اسحاق حسيننشميه عيدانماجد عبدالساده خالطي سلمان ال جحيش213
15-كانون األول-002047513زينب حمزة دوهانصبيحة فرحانماجد لفتة عاتي  المياحي214
14-كانون األول-002009713اسراء محمد جواد عبد الباقيمعصومة سعيدماجد مهدي محمود حسين215
14-كانون األول-002006113نبأ عباس محمودفاطمة محمودمالك سعدون لذيذ حسين ال حسين216
15-كانون األول-002038113لطيفة جحيل كشيشغنيه يوسفمبارك صالح سويد محمد217
04-كانون األول-001954013صبيحه حسن خلفزهرة عليمحمد باقر هادي محمد عيسى218
15-كانون األول-002047713\جلثوم واليمحمد جبر حسين علي الظالمي219
15-كانون األول-002037913رابحه مهديزهره حسينمحمد جواد علي حسين علي مالك220
15-كانون األول-002035013زهرة محمدمحمد حامد يامر رحمن المحنة221
14-كانون األول-002010913رقية عباس احمدفاطمة ابراهيممحمد حسين عباس عبد الصمد222
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14-كانون األول-002011613زينب علي حسيننجية كاظممحمد حمد مطلب علي223
14-كانون األول-002014713ايمان عودة عليكاظمية حبيبمحمد خضير بهاض عواد الوهامي224
15-كانون األول-002043813رباب سعد عجيلدلة هزاعمحمد راضي عبود ذهب225
15-كانون األول-002046413غنية عواص عليحياة هاشممحمد زاهر مهدي مكي عبد الحسين الخطيب226
14-كانون األول-002008513زينب عبد الكاظم عبدرزيجه عبد عليمحمد ساجت رشيد حمود زعنون227
14-كانون األول-002014213صفية محسن عبيد /صديقة عليعلية ملبسمحمد سعيد حاجم سلطان محمد التميمي228
27-تشرين الثاني-001953213سليمة عبد الرزاق عبد الحسينمليكه عبد زيدمحمد سعيد محمد رضا  التركي229
14-كانون األول-002010813سناء وهاب حسونيسعدية حسنمحمد عبد الرسول جبر  العباسي230
14-كانون األول-002007413انسام عباس عبد االميربماني محمدمحمد عبد الصاحب عبد الحسين عبد هللا231
14-كانون األول-002015113مريم حمزةزهره جبرمحمد عبد اللطيف كريم محمد232

هيفاء موسى علوان / منى حسين بحرية فرحانمحمد عبيد حمود  النبهاني233
15-كانون األول-002046313كرماني

14-كانون األول-002006013نضال حميد فرجمعدله فنيمحمد علي حسن مريهج  السالمي234
14-كانون األول-002019413فرشته فتح هللاسكينه حسينمحمد علي لطفي -235
15-كانون األول-002042413سعاد حسن رضا/نصرت محمد مهديقسمة رضامحمد عمران موسى علي القابجي236
14-كانون األول-002016113حياة حسين عالويقسمه عليويمحمد فاضل مشكور شهيب237
15-كانون األول-002038313حسيبة كرم عبايجيصديقة مجيدمحمد قاسم جعفر احمد العبايجي238
14-كانون األول-002019313بتول عبد هللا قاسمرقية احمدمحمد كاظم فيروز يعقوب239
14-كانون األول-002009513نادية كاظم جعفرفخرية حسنمحمد كامل جعفر عبد الرسول240
15-كانون األول-002041413انتصار عالوي محمدفاطمة حسينمحمد كامل محمد علي الهاشمي241
15-كانون األول-002044913سليمة جاسمنظيمة عنادمحمد نعمة عبد عبيس242
15-كانون األول-002045613فاطمة فائق محمد عليزودة عزيزمحمد يوسف عبد الحسين مسلم حسين243
15-كانون األول-002043013بتول سباح حسين/ليلى رسول حسينهاشمية خضيرمحمود عبد هللا كاظم مطلب244
15-كانون األول-002048813اكرام محمد حسنفاطمة محمدمحمود محب علي عباس245
14-كانون األول-002009413فلایر حسين سعيدمعصومة تقيمرتضى محمد اسماعيل حيدر246
14-كانون األول-002014813ازهار مكي صالححياة هاشممرتضى مهدي مكي عبد الحسن الخطيب247
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14-كانون األول-002011213زينب مالك ياسينمريم محمدمرتضى نعيم هاشم حسن الموسوي248
14-كانون األول-002010213مكيه عباس محمد عليزهراء محمد عليمرزوك صالح مهدي عبد الحسين طهمازي249
15-كانون األول-002049013هاشمية بيكم سيد محسنصفيه حسينمرهب جاسم محمد عبد250
14-كانون األول-002013013نوال حسين خليفةشكرية فنيخمسافر عاجل رويعي251
15-كانون األول-002033713حورية ناصر غالمبيبية محمد عليمشتاق محمد علي هاشم لطيف الطيف252
15-كانون األول-002041313زهوري حبيب سعيدسنية خضيرمصطفى جالل مصطفى محمود المولوي253
14-كانون األول-002012213سلمى عبد الواحد راضيفهيمة راضيمعين محمد صالح نجم عبد الحسين سميسم254
14-كانون األول-002007013ماجدة عبد الحسين حسنبدرية حسينمكي عبد الحسين عباس علي الشماع255
15-كانون األول-002043713زهره احمد عبد الحسينمليحه حسينمكي عدنان عبد الحسين محمد الحلو256

14-كانون األول-002005513\فوزية حسنملكة علي غالب مهدي مهدي السويفي257

14-كانون األول-002018213يسرى داخل عبدرجاء نعمهممدوح وحيد عبد الحسين مهدي258

14-كانون األول-002017613رؤيا رياض محمد صادقفضيله حسينمنير مهدي علي حسين259
15-كانون األول-002043513ضمياء صبار صباحسعديه جهاديمهدي صبيح حسن حميدي البدري260
15-كانون األول-002048913احالم فاضل عبودكاظمية حسونمهدي طه مكي - السعيدي261
14-كانون األول-002016513هيفاء عبد االميرنورية عليمهدي محمد جواد عبد هللا  الخزرجي262
14-كانون األول-002009913افراح ناظم عنونماجدة عبد الهاديمهند صبحي جابر والي263
15-كانون األول-002032913ماريا اولبيت شيالنألفية غنيمهند عطيه رزاق بالل بالل264
14-كانون األول-002011013حميده حسين عليليلى عليموسى جعفر سعيد علي العدناني265
14-كانون األول-002008113زهرة ناجي سلمانشكرية حمودموسى ضايف مدلول عبد الرضا266
14-كانون األول-002011513بشرى علوان حسينبدرية نورميثم حسن هادي حسين التويج267
15-كانون األول-002045313سعدية يوسف محمدرجيحه حياويميثم كاظم محمد تايه268
14-كانون األول-002016013نادية ناجيشمسة حسينناجح محمد طه محمد جواد  ال عبد الرسول269
15-كانون األول-002047813\احترام ميراغاناجية جعفر محمد تقي  المفاز جي270
15-كانون األول-002039013فوزية محمود عبدامينة عزيزناصر حسين ابراهيم علي العمراني271
15-كانون األول-002046613زينة علي بتورحياة بنورناظم محمد كاظم عبد الحسين الغانمي272
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14-كانون األول-002008313\خديجة محمدناهدة امين محمد امين عبد المجيد273
15-كانون األول-002037713انفال محمد كاملليلى نجمنبيل حامد كامل جاسم ابو الجير274
14-كانون األول-002018513سعاد علي حسونمنيرة محمدنبيل كريم محمد عبود275
15-كانون األول-002046913انعام رؤوف خطارنجاة امانهنجاح سبع خطار جاسم االعسم276
15-كانون األول-002041613وسن عباس حمودملكية ياسيننزار عبد الكريم ولي محمد277
14-كانون األول-002002313سعديه رشيدنسرين محسن حميد278
15-كانون األول-002038713/هوية جريحنظام كامل شهد غضبان خليفاوي279
15-كانون األول-002049613طويره غراينجية علواننعاس مشاي جحيل مشلح -280
15-كانون األول-002034113جنان سامي سلمانفطومة حنتوشنعيم صبار كاظم عيدان281
14-كانون األول-002017013حنان محمد عليحسنة حمزةهادي شعالن هاشم سلمان الميالي282
14-كانون األول-002010413بخيته مجنون علوانسكونة سلطانهاشم عبد الزهرة رمضان طعمة الشبالوي283
14-كانون األول-002007613ذكاء باقر محسنمسالك هاديهالل عبد الزهرة سلمان موسى284
15-كانون األول-002043413بان احمد نعمهزهرة كريمهالل موسى عبد الحسين عمران285
15-كانون األول-002052813كريمة محمد جاسمشكرية حسنوالي سلمان كحط حبيلي286
15-كانون األول-002047313هند عبد االميرفخرية لفتةوائل كاظم الوي تفاك الحسني287

15-كانون األول-002038613كاملة علوان فليفل /فاطمة علي رسوليمليحة عبد الحمزةوحيد مدلول محمد ظاهر الغزالي288

14-كانون األول-002014913حوراء شمخي شهاببهرة برهانوزير وفقان بيده289
15-كانون األول-002048613امنة محمود حسنناجية جعفرياسر احمد خداداد حسين اللعوادي290
15-كانون األول-002050013سكينة ماجد حسنمعدلة فنيياسين حسن مريهج محي السالمي291
14-كانون األول-002005813انعام هادي عبد الخالقزينب راعيياسين عبد الجليل جاسم جاسم292
14-كانون األول-002012813التفات عالوي / نغم شاكر عبدالزهرةنبهاره حسينيامر بنيد حسون عبجد الزاملي293
14-كانون األول-002006913معصومة حسين سيد عليكميلة صالحيحيى حسن عبد العباس جابر294
15-كانون األول-002042813حليمة عاشور عيسىدخيله عيسىيحيى ضاحي هادي موسى ال شوجه295
14-كانون األول-002011813نوار ناجي صالحرحمة رحيميوسف مسلم هاشم محمد العميدي296
15-كانون األول-002048313رباب ابراهيم / كواكب اوحيدحسن فليحييوسف يعقوب هاشم حمادي الياسري297
14-كانون األول-002013113خلود عدنان عباس              انتصار اكرام رضايونس حسين رباط عطية298
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