
قائمة بأسماء الوافدين الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (١٤٠) في خانقين واعيدوا الى مناطقھم االصلية السابقة

ناحيةقضاءمحافظةتاريخ الصكرقم الصكالوجبةالمرحلةرقم الصحيفهرقم السجلرقم صورة القيداسم دائرة االحوالرقم الھويةاسم الزوجه او الزوجةاسم الكاملت
بغداد134115115م3772760قلعة سكر صبيحه راھي جكمابراھيم جابر زكان جوالن 1
كربالء 49719116م413160أحوال النجميبخيته عبدالساده عبعوبابو حسينه مشرف عبعوب2
الديوانيه18377417م703809أحوال البدير حسنه الشالشاثمامه اعبيد القرحان 3
الناصريه132019416م63173أحوال قلعة سكر حدھن محمداحالم جساس منخي4
السماوه48211921م346613أحوال الرميثهدانه خنزيراحليوة كطفان سلمان5
الديوانيه80714311م2950135أحوال البدير فرات عبدالحسيناحمد تركي سلمان 6
الناصريه13847017م63373قلعة سكر امل كاظم مجلياحمد حمد سطيح 7
ديالى 13935110م54578أحوال العظيمغزاله يعقوب صالحاحمد خلف ياسين كحيوش8
بغداد10928118م845875أحوال البشائر تسير جاسم مريھج احمد خليف مريھج 9

بغداد10127516م857929أحوال البشائرسناء عاشور مريھجاحمد دشر مريھج 10
بغداد377202113833515قلعة سكر امينه نجم كمراحمد عبد صكر عباس 11
الديوانيه832414م742290أحوال الديوانيهبسيمه عويد كلفاحمد عليوي عيدان 12
بابل120012021م12543أحوال المدحتيهفاطمه نعمه يوسف احمد غافل اذعار سلومي13
كوت 1001215م2497554احوال الموفقيهفضيله كاطع لفته احمد مجيد جابر 14
ديالى 101717624م777692أحوال سلمان بيكصبيحه جاسم مھدي احمد محمد مھدي محمد 15
تكريت100916724م871213أحوال الزبيديهناديه شامي ناصر احمد ھالل صكر عجيل 16
الديوانيه80713612م2905119أحوال البدير ابتسام عيال عريبياحمد ھالل غريب17
كربالء 49714314م257574أحوال النجميسميره كوير مشاري ادريس سوادي خايف 18
ديالى 10121922م623914أحوال البشائرساميه عريد  عودةارحيمه غاوي محيس والي19
واسط 10123317م857958أحوال البشائرعجب زامل بدر اركان جبر بدر مريس 20
المقداديه10322922م788383أحوال امرليابتھال احمد حسن اسامه محمود محمد سليمان21
الديوانيه8372016م3777608أحوال البدير ھديه خضير اسعد خضير كاظم بردي22
الديوانيه8253214م759552أحوال الديوانيهزكيه عطيه عبدهللا اسعيد كلف كاطع 23
ديالى 1382816م62734أحوال ديالىحميده سلمان جابراسماعيل ابراھيم جابر زاكم24
الناصريه844216م810843أحوال البدير ايناس حسين رحيماسماعيل حريب رحم25

المنطقه االصلية التيالصكمعلومات ھوية االحوالاالسم الرقم



قائمة بأسماء الوافدين الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (١٤٠) في خانقين واعيدوا الى مناطقھم االصلية السابقة
كربالء 10129714م857987أحوال البشائرنجاح ورد مشحون الضيف جاسم مريھج خطل26
ديالى 10342822م788368أحوال امرليتحرير صاحب ابراھيم انمار محمود محمد 27
كربالء 57714218م643692أحوال المشغاب توفه جعازاھديه العيي ظاھر28
كربالء 82419419م837684أحوال البدير جماله كاظم حمزهبادي كنبر علي 29
ذي قار 131818021م181635أحوال السكينه امنه محمد حسين باسم جاسم محمد نمر30
الناصريه13826618م62750قلعة سكر رباب جاسم محمدباسم سامي ماجد31
بغداد10125221م657730أحوال البشائرحال دشر مريھجباسم عاشور مريھج خطل 32
الديوانيه837130724م838998أحوال البدير سھام عويد غالي باسم كاظم رخيص غالي 33
بغداد99010023م790637أحوال الحيعواطف صالح جبر باسم كريم شالكه ثقب34
بغداد96813918م836979احوال الموفقيهامل ھادي ناصر باسم ناجي ناصر 35
الديوانيه8258419م268670أحوال الديوانيهعنبره مرشد باسمه نايف حمد36
كربالء 49715514م285570أحوال النجميفيضه صبار زاير بحلوك موحان لذيذ خشان 37
الناصريه130115م15635أحوال الرفاعي ھيله حسين بخيت عبدالخضر تميم 38
الديوانيه8244713م2792640أحوال البدير نعيمه كتاب صخربدر جياد عرب39
الرفاعي564781573093316أحوال الرفاعي فطومه ناصر عليبدر حمود غافل صخي40
الديوانيه13903312م2894565أحوال الرفاعي جميله فتحي بدريه عذار سھل 41
ديالى 1391715م851507أحوال الرفاعي كميله ناصر سلمان برغوث مزبان مري 42
الديوانية 8246513م2792668احوال البديررنا صادق جبربشار عامر جبر 43
بغداد80717313م2836958احوال البديرھدية عناد عرببشار كاظم عرب 44
واسط983137110م877052احوال الموفقيهرغد بشار لھمودبشار لھمود حمزه حلو45
الديوانيه8253614م3810364أحوال الديوانيهرخيصه جبر بشه محمد خريج 46
الكوت 98116815مبال أحوال واسط نوريه يحيى شيماء بشير صلب طاھر 47
ديالى 95019215م877531أحوال البشائرامل محمود فرجبشير محمد فرج طاھر48
تكريت10062521م4010706أحوال البيجيتركيه فندي عفتانبكان مطرود عبود49
الديوانيه8071711م2839317أحوال البدير صبريه عسر غافل بالدي حثيت حسان50
الديوانيه8078211م2839391أحوال البدير شھيه غضبان حمادي بالل صافي حمادي 51
الديوانيه1285170110م43446أحوال الفجر عيده حسن بيجيه حسن دھام 52



قائمة بأسماء الوافدين الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (١٤٠) في خانقين واعيدوا الى مناطقھم االصلية السابقة
ذي قار 1484423م276925أحوال الفجر لطيفه مريشدتاجه خاسي جساس53
واسط 101217922م450520أحوال البشائرعنيده كريم تاجيه زغير ساجت 54
الناصريه15716 1320م63115أحوال قلعة سكر افيج جبرتدباره صباح علي 55
الديوانيه 82414724م839189أحوال البدير نجده عبود تدباره طرفه مھيدي56
سماوه52083110م395061أحوال الھاللبيان محسن ابوخشه ترتاب خيدان دبي جرود57
كربالء 82415616م837699أحوال البدير نعيمه كاظم غياضترف محمد كنبر58
كوت37870872104185915أحوال الفجر صبريه عيدان فريختركي سلمان فريخ59
الديوانيه837717م838117أحوال البدير كلفه ھادي فرحان تركي عطيه فرحان 60
سماوه3363110م416475أحوال المجد نشيده جابر علوان تركي ھنين الصي علي 61
ديالى 8369723م679904أحوال علي الغربيكاظميه عودهتركيه مرعي حسين62
بابل122114021م915622أحوال المتحتيهوضحه خشم ترمن صليبي مالح خليف63
كربالء 146115110م904299أحوال الصدر دريده علوان توينه كشيش صباح 64
الديوانيه8071711م3839309أحوال البدير زغيره عزيز بردانتين حتيت حسان65
بغداد100511717م179915أحوال البشائرامل محيل سلمان ثائر راھي لطيف صكبان 66
الديوانيه8077411م2839407أحوال البدير فھيمه كاظم نعيمه ثامر جبر نصيف 67
الديوانيه83416217م863425أحوال الشاميه زينب جواد كاظم ثامر قاسم خلخال جميل68
ديالى 245165492523319أحوال بعقوبه براعم صاھود برديثاير صاھود بردي 69
الكوت 101217123م877518أحوال البشائرسعيده مطشرثبات جبر بدر مريس70
كربالء 96812914م2495963أحوال الموفقيه جاسميه مشرف عيعوب ثجيل بارود روضي 71
الديوانيه8256214م760152أحوال الديوانيهرحيمه خشان طاللثجيل زامل عبيد مذخور72
الديوانيه82415716م702088أحوال البدير قاسميه جعواصجابر حاشوش مطر 73
الديوانيه8374119م810797أحوال البدير رحيمه راھي حاجمجابر زامل حسين موسى74
بابل841141110م809529أحوال الحمزهغنيه كاطع علي جابر عبد علي نعمه 75
الديوانيه80712412م2840676أحوال البدير ونسه مكطوف سايرجابر عرس شالكه حسان76
الديوانية 8247213م2792664احوال البديرعليه راھي سدخان جابر ھالل عرربي77
واسط 10127618م877566أحوال البشائرورده خلف خواف جاسب جبر بدر مريس 78
بغداد13907315م3206315أحوال الرفاعي عزيزه جابر جاسم ثامر جباره 79



قائمة بأسماء الوافدين الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (١٤٠) في خانقين واعيدوا الى مناطقھم االصلية السابقة
الديوانيه134111916م757759أحوال قلعة سكر حنان ھليل طرفهجاسم حسان برغوث 80
الديوانيه83713421م839087أحوال البدير ناديه عبدالكريم محمد جاسم حمزه فاضل مزعل 81
الكوت 98510719م866067أحوال الحيفخريه ربيع بدر جاسم فزع بدر 82
بغداد 999823م829734أحوال الحيكافي كاظم حسينجاسم كريم شالكه ثقب83
كربالء 81913019م3222275أحوال عفكاحالم عريف بجايجاسم محمد بجاي84
الديوانيه8072711م2839337أحوال البدير ساميه مجيد حسن جاسم محمد حسن 85
الديوانيه13902212م2894543أحوال الرفاعي نعيمه عوض مطرب جاسم محمد عرس شالكه 86
الكوت 101210816م4636أحوال البشائرشمخيه جبار عويدجاسم محمد عويد 87
الناصريه134117318م62233قلعة سكر فاطمه ماجد محمد جاسم محمد مجلي 88
ناصريه 131817921م410716أحوال الصكبكهكشور منصور حسنجاسم محمد نمر خميس 89
بغداد10129515م845624أحوال البشائرثجيله تركي حسن جاسم مريھج اخطل 90
بغداد13824413م3772115احوال البديرحياة زغير جاود عبيد فرمان91
الديوانيه8252314م742254أحوال الديوانيهنعيمه حمد شھد جبار حرب شھد معارج 92
واسط128614624م42777أحوال الفجر حسيبه عبد علي جبار حسن جابر ھجر 93
الناصريه12859117م42381أحوال الفجر حسيبه حسين فليويجبار حسن فليري94
الناصريه192009283215515احوال الموفقيهفرجه شذر جابرجبار راھي حكم95
بغداد101217522م857163أحوال البشائررشده غانم جبار صالح جابر فارس96
بغداد13906119م68856أحوال الرفاعي سميره حميد جبار علوان رداد 97
الديوانيه8079111م2839373أحوال البدير ساجده صالح حسن جبار غضبان حمادي 98
الديوانيه37890655064120812أحوال الفجر سعديه تركي سلمان جبار كمين عبد 99

كوت1024623م637413أحوال البشائرجوامر سعيد ثامرجبار محيسن راشد فارس100
واسط 10124017م877590أحوال البشائر سعيده مطشر عبد جبر بدر مريس 101
الديوانيه8248113م3059763أحوال البدير كريمه عطيه عبدهللا جبر ريس صجم 102
بغداد1396613م2556954احوال الرفاعيسويرة عزيز جبر عرس شالكة 103
بغداد10019523م87721احوال الموفقيهجاكونه كحطجبره عبيد لطيف صيوان104
الديوانيه80714012م2905125أحوال البدير كميله فالك ابو خوذهجبير ثاني ابو خوذه 105
الديوانيه8075711م2839441أحوال البدير ھديه عاجل بردان جبير عويد عسر106



قائمة بأسماء الوافدين الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (١٤٠) في خانقين واعيدوا الى مناطقھم االصلية السابقة
السماوه5209415م2929627أحوال الھاللصياغه اسودجبيره حسين دمام107
ديالى 14213021م96362أحوال ديالىونسه ابراھيم حومدجدعان رضا ياس جسام 108
الديوانيه1390512م2894511أحوال الرفاعي تمامه ابراھيم جسمه محمد طعيمه 109
الديوانيه8243513م2792630أحوال البدير سناء عبدالرضا وناسجعفر حمزه عناد110
الديوانيه13بالبالبالأحوال البدير فريده فتاح حسين جعفر مسلم حسين 111
بغداد 138214424م63576أحوال قلعة سكر انتصار مندي فرحان جعفر نادر فرحان خلف 112
الديوانيه80713812م2905129أحوال البدير مريه حوزه حلوجعيب عبد عكيلي 113
المثنى6309823م556637أحوال النجميشعيله مطرجفته عواد مكحل 114
كربالء 81912919م3222277أحوال عفكھيام اسماعيل جليل ناھي جاسم شالل 115
ديالى 1285119110م42859أحوال الفجر حسنه عليوي جمال عبدالرضا وناس116
ديالى 139014922م213024أحوال الرفاعي سميره جبارهجماله لفته صباح 117
الديوانية 80316713م376744احوال الشاميةنعيمه نشمي جمعه كاظم اليذ118
بغداد10281622م281241أحوال البشائرعيده فتحان عبدهللا جمعه كمر بدرمريس119
امرلي 10342722م788196أحوال امرلي فريده ھادي محول جمعه محارب حمودي 120
الكوت 101217023م880015أحوال البشائر ھديه حمود وايد جمھور جبر بدر مريس 121
ديالى 1012128110م915261أحوال البشائرايمان عبدالحسن جميل ثجيل فارس عبيد122
واسط139017224م278098أحوال الرفاعي بنيه دلفي ودايجميل رحيل خزي معارج123
ديالى 13215415م3772766أحوال الرفاعي مديحه راھيجميل شذر جابر124
بغداد134118517م757778قلعة سكر كميله محمد نعمت جميل فرحان خلف 125
الديوانيه8255714م845417أحوال الديوانيهھناء رحم عبيد جميل كريم جدوع طروال 126
الديوانيه1390212م2894507أحوال الرفاعي حميده كمر جاسم جميل مكطوف ونان 127
كربالء 7915478192127110أحوال عفكاسيل كريم جاسمجميل مھدي جاسم شالل 128
الديوانيه82416217م810811أحوال البدير فضيله صخي خضير جميل نصار سعد 129
كربالء 8696523م261639أحوال الحمزهحشيه حسينجميله شناوه راھي130
الديوانيه83713322م705077أحوال البدير زھره رسنجميله عبد دغيم موزان131
الديوانيه8246616م810977أحوال البدير صفيه مربيجميله كاظم زعزاع132
الديوانيه82418218م838089أحوال البدير غاليه عزوزجميله لشه كرمد133



قائمة بأسماء الوافدين الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (١٤٠) في خانقين واعيدوا الى مناطقھم االصلية السابقة
واسط10282522م450545أحوال البشائر جواھر ھاشم عطشان جواد كاظم داود صخي 134
واسط10002813م2904895احوال واسطنشمية دلفجواد كاظم كاطع 135
الناصريه134116516م757352أحوال فلعة سكررياسه عبيد طوفانجواد كاظم مجلي136
الديوانيه8079211م2839371أحوال البدير لطيفه قند جابرجواد كاظم مريمز 137
واسط10289624م450503أحوال البشائرزينب عمران شھاب جواد كاظم مطير ھديل138
كربالء 49719017م413148أحوال النجميحميده موسى جواد كاظم نشمان علوان 139
بغداد10125916م450501أحوال البشائرنوال كاظم ثامرجواد مغزل عبدهللا140
الديوانيه8244613م2792642أحوال البدير رجبه سلمان بنزار جياد عرب كطن 141
الديوانيه8077811م2839399أحوال البدير حكمه صافي حمادي جياد غضبان حمادي 142
الكوت 12858817م834243أحوال الفجر قسمه بشير حاتم كاظم حسين 143
بغداد 99012223م889977أحوال الحيازھار عبدالمحسن حسين حاتم كريم شالكه 144
كوت 1021121110م994706أحوال النعمانيه رغد عبدالرزاق لھوبحاتم كريم صلب طاھر 145
الديوانيه82410315م3059711أحوال البدير صبريه خضير جودهحاتم ناصر وناس حسن146
كربالء 838222م968961أحوال البدير فھيه قطاع وناس حاتم ھويدي صافي فليح147
الناصريه132019818م62831قلعة سكر وفاء كليب مطر حازم كريم مطلك 148
كربالء 82419217م705289أحوال البدير ھديه شعبوط فرحانحاكم راضي لفته149
كربالء 8388621م808039أحوال السديركميله مھدي جاسمحاكم راھي جاسم شالل150
الديوانيه80715512م2905107أحوال البدير قبيله شفيق خضيرحاكم ياسر وناس 151
بغداد10281222م857244أحوال البشائر احالم ريه محمد حامد خليف مريھج خطل152
الديوانيه9837515م2495678احوال الموفقيهوزيره جبار حندول حامد زغبيط حندول 153
كربالء 79418819م413216أحوال النجميحميده جاسم مشرفحامد عبدالخالق مشرف154
نجف8288121م844719أحوال الديوانيه زھره حسن محمود حامد مالك بيجاي غدار 155
بغداد98510916م737241أحوال الحيرشا حمزه عمرانحامد مطلك سلمان عباس 156
الكوت 95510112858716أحوال الفجر ھديه مخيلف جاسمحامد ھالمه حسين 157
الناصريه12856615م3789056أحوال الفجر نعيمه حسين طعمه حبيب حربي صكيب مطلك 158
الديوانيه8073911م2839449أحوال البدير كميله سالم شنبوجحبيب عبد ظاھر 159
الديوانيه82412015م3059749أحوال البدير فاطمه سعيد عبود حبيب عليوي كحيط 160



قائمة بأسماء الوافدين الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (١٤٠) في خانقين واعيدوا الى مناطقھم االصلية السابقة
الديوانيه80719712م2905183أحوال البدير كلفه عبد رفيلحبيب مايش حسان 161
الديوانيه8252714م323340أحوال الديوانيهنجيه ونان حتيتة محي ديوان جبر 162
الكوت 10282723م281482أحوال البشائرفوزيه مساعد صكبان حجاب عاجل صكبان صخي163
كوت95019324م736370أحوال البشائردعيه فھد حدريه فرج طاھر 164
الديوانيه49715119م763551أحوال النجميسوله كنفذحدھن عزوز نجم 165
كربالء 8376321م811685أحوال البدير دويره حسينحدوده عبيده غافل 166
الناصريه425302104193818أحوال الفجر حلوه مدير مطلك حربي صكيب مطلك 167
الديوانيه82416117م810825أحوال البدير ضعينه رھل سلطان حريب رحم سلطان 168
كربالء 8256914م845187أحوال الديوانيهاحالم ناصر عبد حسام فرحان حاجم بردان169
الديوانيه8246317م702511أحوال البدير ھيام بالل صافي حسن حمود صافي170
الديوانيه8254914م844987أحوال الديوانيهساھره جالب عبيدحسن خشان طالل171
كربالء 7154721م120282أحوال الكرخطويله صخرحسن ديوان ناصر172
الديوانيه82511617م843813أحوال الديوانيهسعاد حمودي عبدالرضاحسن رحم بديوي173
القادسيه 87315422م810936أحوال البدير امل جبار صندول حسن رھل سلطان حسين 174
كوت 95019715مبالأحوال واسط فطومه يوسف ساجت حسن سعود بھلول 175
ديالى 1012127110م45056أحوال البشائرسناء حميد حسون حسن شباط ثجيل فارس 176
بابل103521110م941665احوال الموفقيهحكيمه راضي لفته حسن شعيوط فرحان جبر177
ديالى 14134423م74500أحوال قلعة سكر تمامه كمر كعب حسن شالكه سيله 178
واسط13908616م3000901أحوال الرفاعي قسمه جبر الراضيحسن صابر الراضي 179
الناصريه138411317م991595قلعة سكر ميناء جبار مخيلف حسن طعمه جويد 180
كربالء 12859516م2990105أحوال الفجر حبيبه سحاري فالكحسن عباس جادر سعد181
ناصريه 13901215م2894523أحوال الرفاعي خيريه عتاب ھدام حسن عبدالخضر سالم 182
الديوانيه82510919م772851أحوال الديوانيهبلقيس حسن احمد حسن علي جوده 183
الديوانيه8254714م3801069أحوال الديوانيهساميه راھي حاجم حسن علي حاجم 184
الديوانيه8257214م3044549أحوال الديوانيهعبده ساجت فاضل حسن كرم جابر 185
بغداد10125316م857753أحوال البشائرھديه ناصر حسونحسن منصور حسون عبدالس186
الديوانية 80718213م2836944احوال البديرغير واضححسن ناصر وناس187



قائمة بأسماء الوافدين الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (١٤٠) في خانقين واعيدوا الى مناطقھم االصلية السابقة
كربالء 8372119م3774844أحوال البدير عوفه زحيرحسنه حمزه فاضل188
كربالء 320807749714114أحوال النجميموليه عبد حسنه مشرف عبعوب189
واسط1286128110م52474أحوال الفجر رده عذاب حسيبه سخيب مطر شيحان 190
الديوانيه82414818م702183أحوال البدير خالده حاشوش مطر حسين ثاني علي 191
القادسيه 12865023م42299أحوال الفجر زھره ابراھيم حسين جبير ثاني ابو خوذه192
الديوانيه837146110م838996أحوال البدير ثجيله زامل عبيد حسين خشان طالل مذخور 193
الديوانيه13901312م2894561أحوال الرفاعي سميره رغوث مزبان حسين ديوان عبدهللا194
الديوانيه82416016م810857أحوال البدير صبيحه صالح عيسىحسين رحم سلطان 195
بغداد8435518م817366أحوال علي شرقيوحيده مھدي ناجي حسين سريح شبيب شبيط 196
الديوانيه95015312م2003694أحوال البشائرعھيده رحم جھيول حسين سعود بھلول197
بغداد876723م42834أحوال الكميتاخالص وحيد جابرحسين شذر جابر198
الكوت 101218619م281396أحوال البشائرھنية مساعد صكبان حسين عاجل صكبان صخي199
الديوانيه8243913م2792652أحوال البدير ناديه محمد وناس حسين عبد جھاد 200
بغداد428871285916922أحوال الفجر خوله محسن مزال حسين عبدالرضا وناس 201
الناصريه15بال1390م2496285أحوال الرفاعي سليمه ظاھر لفه حسين علي بدر 202
الديوانيه9943913م2809231أحوال البدير كميله بنيان حاجمحسين علي حاجم203
بغداد990154110م972085أحوال الحيازھار عطيه منكاش حسين علي منكاش بندر 204
الديوانيه8074911م2839469أحوال البدير حريه حسن شنبوخحسين عليوي تبور 205
ديالى 134118719م757379قلعة سكر سعديه عبدالرضاحسين عليوي شالكه جوالن206
الديوانيه832114م742276أحوال الديوانيهنعيمه كلف جبر حسين عليوي عيدان 207
الديوانيه8247713م2792686أحوال البدير غيريه ھالل عريبيحسين عيال عريبي208
كوت 9836615م2904398احوال الموفقيهسھيه محمد نھاية حسين غافل شرھان209
كربالء 8373416م837728أحوال البدير مجيده عبدالحسين حسين كنبر علي 210
الديوانيه9836813م2497550أحوال الموفقيه رحيمه ديالن مطرحسين مجيد جابر 211
الديوانيه79616615م3046297أحوال الديوانيهحسنه كاظم داخل حسين محمد عبد 212
ديالى 10301818م5741أحوال البشائرشنونه عنكوش خطل حسين مريھج خطل 213
الديوانيه95019512م2499659أحوال البشائراشواق عبدالوھاب حسين منصور حسون عبد 214



قائمة بأسماء الوافدين الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (١٤٠) في خانقين واعيدوا الى مناطقھم االصلية السابقة
واسط128510117م3201357أحوال الفجر جاسميه جبار جابر حسين نمل جابر راضي215
الديوانيه8078711م2839381أحوال البدير شمھوده عكيلحكمه عليوي عباس216
السماوه4971514م2857588أحوال النجميحسن حمود موحانحليمه ناھي مبارك217
الناصريه13827518م481153قلعة سكر امل فاضل كاظم حمادي سحيب حمد 218
ديالى 134190110م302241أحوال قلعة سكر زري حقريدحمامه كمر كصب حمه د219
بغداد134112915م3772364أحوال الرفاعي عيده كبر عيسىحمدان جابر شمخي 220
كربالء 5096916م415432أحوال الدميثهسعيده مروححمديه قادر خلف صابر221
كوت 98117015مبالأحوال النعماميهزكيه لھود صلب حمزه بشير صلب 222
الديوانيه80712812م2840678أحوال البدير كفاح حمود حرس حمزه جابر عرس223
بغداد29865263316600213احوال الشبابشنونه مزھر حسين حمزه خضر رطان 224
كوت98313421م817801احوال الموفقيهكميله عبد عكيوشحمزه شبيب حبيب عامر 225
مثنى52011516م394780أحوال الھاللبوشة عبيد دايخحمزه عجه طحيور فھد226
كربالء 12859917م42525أحوال الفجر سليمه ساجت فاظلحمزه كيطان كرم 227
الديوانيه8077611م2839403أحوال البدير نديمه عبد الخضرحمزه محمد كشيش228
الديوانيه83714018م183960أحوال البدير سعيده محمد حمزه مرات جيحم صباح 229
الديوانيه13901112م2894521أحوال البدير ھاشميه سايب حمزيه اطعيمه محيسن 230
السماوه8421623م863923أحوال البشائرالھيده رحيم حمزيه طوينه جابر محمد231
كربالء 821189110م874087أحوال الديوانيهفريده حيوانحمزيه عبدالساده كاظم232
الديوانيه8424021م855987أحوال البشائرحكمه تويني حمزيه محمد مطر حمود 233
الديوانيه13901312م2894525أحوال الرفاعي ريسيه صواف حمود زغير حمادي 234
الديوانيه8075411م2839479أحوال البدير نھيه غضبان حمادي حمود صافي حمادي 235
السماوه49815714م2857568أحوال النجمينويدره علي لذيذحمود موحان لذيذ236
ذي قار 14133122م109185أحوال قلعة سكر فلحه ياسر مرھج حميد بشير علي بشير237
الكوت 81713417م2905114أحوال البدير كھريه ھاشم سرخانحميد ثابت تومان 238
الديوانيه8076811م2839419أحوال البدير منى صادق جبر حميد ثامر جبر239
الديوانيه8071611م2839315أحوال البدير فضيله كمر عبد حميد حبيب عبدالظاھر240
الديوانيه8252614م268935أحوال الديوانيهجميله عبدالساده رحيم حميد زرزور عبدالخضير 241



قائمة بأسماء الوافدين الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (١٤٠) في خانقين واعيدوا الى مناطقھم االصلية السابقة
ديالى 8531416م566218أحوال كميتبشرٮقاسم ناھيحميد سلمان جابر ازكام242
الديوانيه4971614م376349أحوال النجميفوكھن كاطع مريجيحميد سوادي مريجي برشان243
الديوانيه82415516م838990أحوال البدير بدريه عبد السادهحميد شاني علي 244
الديوانيه80712312م2840674أحوال البدير سعيده برغوث مزبانحميد طاھر مزبان245
الديوانيه8372916م3059776أحوال البدير سميره كريم عبيدحميد عبد الجليل عبيد246
الديوانيه80712812م2840684أحوال البدير حليمه بدر صالح حميد عبدالخضر سالم ريحان247
واسط1398323م95040أحوال الرفاعي بسھن صباح ماضي حميد فليح ماضي فتيل 248
بغداد13825223م757676أحوال قلعة سكر ليلى شياع شلفاطحميد مايع شلفاط جوالن249
كوت100512321م812052أحوال البشائرزومه حلو شبرمحميد محمد نعمه صليط250
الديوانيه8249815م3059723أحوال البدرباسمه ناصر وناسحميد ھادي فريخ 251
الديوانيه377215513211413أحوال قلعة سكر صبيحه عالوي ابو خوذه حندول حسين طعيمه252
واسط14482922م194463أحوال الفجر حنيته محي حنواته جارهللا حسون 253
الديوانيه82519218م787888أحوال الديوانيهزھره مھوس عطيه حنين علي عطيه 254
الديوانيه7254414م832506أحوال الديوانيهكميله حسين حياة جابر عمران حسون 255
ديالى 1391120110م37419أحوال بلدروزماھيه خليفه حياة عبدالرحمن طالك256
الديوانيه8073611م2839357أحوال البدير نديمه مجيد حسن حيدر بالدي حنين257
الديوانيه 8258023م813944أحوال الديوانيهرسميه حمزه فاضل حيدر جبر فاضل مزعل258
الديوانيه82511019م772862أحوال الديوانيهحمديه حمزه جيجانحيدر حسن علي جوده 259
الديوانيه80719312م2905171أحوال البدير سعاد مجيد حسن حيدر سياھي سويس 260
كربالء 824199110م83704أحوال البدير صبريه حمزه جابر حيدر كاظم جابر عبيد261
الديوانيه8374917م838747أحوال البدير رجاء ھادي فرحان حيدر كريم علوش غالي 262
تكريت91605010343022أحوال امرلي نوفه احمد حسن خالد اسعد حسن ابراھيم 263
الكوت 98510619م86606أحوال الحيليلى رحم جابر خالد جاسم فزع 264
ديالى 1335108110م523957أحوال الخالص خيريه شالل زبير خالد سلمان ابراھيم حربي 265
بابل118017819م906160أحوال المدحثيهجميله مرعيد طياثخالد صلب مالح 266
ديالى 1390177110م798310أحوال الرفاعي بيداء زعيم خالد علوان جابر شمخي267
الديوانيه18374818م810941أحوال البدير ھيله حوكان مشتتخالد كشيش صباح صويح 268



قائمة بأسماء الوافدين الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (١٤٠) في خانقين واعيدوا الى مناطقھم االصلية السابقة
الديوانيه8373617م232955أحوال البدير ھيام راضي عليخالد محمد كنبر269
الديوانيه82413214م810831أحوال البدير نوفه عزيزعكلهخالد ھادي علي محمد270
واسط10289323م450620أحوال البشائرامل راضيخالد ھالل زامل بدر271
الكوت 101217222م72439أحوال البشائرامل سيف زغيرخالد يوسف زغير بدر272
الناصريه132019517م63171قلعة سكر سليمه زويد خليفخربوت جساس منخي273
الناصريه13827318م757828قلعة سكر عليه عزيز خزع موسى لطيف 274
الديوانيه 84419022م841832أحوال البدير فطيمه كاظم جراح خزمه كاظم جراح جبر 275
الناصريه13909016م2989520أحوال الرفاعي شفيقه عبد عليخزن حمود غافل 276
بغداد9909923م790635أحوال الحيمايعه مراحخزنه خلف مطر بريس277
الديوانيه82418419م810971أحوال البدير كلثومه لواجخزينه رھل سلطان 278
الديوانيه80712711م2840682أحوال البدير حكمه مكطاع وناس خضر عرب كطن 279
بغداد13بالبالبالبالجواھر سعدي خضير بثور شموج 280
بغداد139011822م886694أحوال الرفاعي سلوى سمسم علوان خضير جفيل علوان 281
الديوانية 80717813م2836948احوال البديرشھية حسين مريشخضير جودة جاسم 282
الكوت 10282123م877603أحوال البشائرجكليته كمر بدر خضير زغير بدر مريز283
كوت 15بالبالبالبالسعده جاسم ثامر خضير سعود بھلول 284
الديوانيه82511716م812953أحوال الديوانيهدغبه عبد الساده خضير ظاھر رحمان285
الديوانيه8079511م2839365أحوال البدير كريمه صبيح شنيخخضير عباس خالد 286
بغداد14122022م62208أحوال قلعة سكر نجمه عبد سكر خضير كمر عباس 287
الديوانيه8075111م2839473أحوال البدير رصينه داود سلمان خطار موسى محمد 288
الكوت 10127119م877529أحوال البشائرليلى خلف درع خلف دريح جابر 289
بغداد10283623م450505أحوال البشائرسميره عبد العباسخلف زبيدي ساير مسني290
ديالى 54591139733110أحوال الخالص ويزي خليل خلف ياسين كيوش كحيوش291
بغداد10281121م293696أحوال البشائرحنونه عنكوش خطلخليف مريھج خطل 292
بغداد134112815م3772328أحوال الرفاعي انتصار صالحخليل ابراھيم جابر 293
الديوانيه8072411م2839331أحوال البدير سعديه جياد غضبانخليل حمود صافي حمادي294
ذي قار 140413217م757732قلعة سكر جواھير عريب حسين خليل نعيس مطلك 295



قائمة بأسماء الوافدين الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (١٤٠) في خانقين واعيدوا الى مناطقھم االصلية السابقة
الديوانيه79418218م812842أحوال الديوانيهزنوبه لفتهخليله كشيش صباح296
بغداد10128316مبال أحوال البشائرحليوه عيسىخياره مريھج خطل297
ذي قار 14042617م757731قلعة سكر اسراء نعمان خيرهللا طعيمه جويد 298
الديوانيه8252814م791097أحوال الديوانيهكاظميه قادر خيريه كياش رسن اديور 299
ديالى 2223719م537737أحوال بعقوبه عمشه جاسم محمود خيزران بردي محمود 300
الديوانيه8074011م2839451أحوال البدير حميده حبيب عبيدخيون حولي ظاھر 301
السماوه5324921م373825أحوال النجميتركيه ھليل درمانداخل عبدالساده اطوير حمادي302
كربالء 837917م838911أحوال البدير كتبه بالل فرمان داخل مانع سلطان303
كربالء 82419719م3774824أحوال البدير مديحه عواد سلطان داھي حمزه جابر 304
بغداد 85312624م566224أحوال كميتھديه مساعد صكبان داود سلمان جابر ازكام 305
الديوانيه8071911م2839321أحوال البدير فخريه حمود صافي داود سلمان صافي 306
الديوانيه84413318م83820أحوال البدير زھره محمد مجلي دخيل نمل جبيل 307
كربالء 8246213م2792672احوال البديرصحيفة زغيردله ثاني صباح 308
الناصريه5097014م399956أحوال الرميثهشله ذبيح دله فھد عيار حريم 309
صالح الدين100717921م710373أحوال البيجيعيده سمير ناصر دليمي غالب عباس يھك 310
الديوانيه8243813م2792644أحوال البدير جماله كنبر علي دمدوم حمزه ملجه 311
الناصريه139011718م68621أحوال الرفاعي عطيه دلفي وداي دويج فرحان رداد باني312
بغداد8531717م752541أحوال كميت سھيله حسين كاظم دويج محمود حسين 313
ديالى 1319130110م523571أحوال الخالص اشواق صالح لطيف ذياب سلمان ابراھيم 314
كوت1028923م857644أحوال البشائرحسنه كشاش جابر ذياب عاجل صكبان صخي315
بغداد81914619م78036أحوال عفكغازيه غياث جبار راتب صالح جبار ھجوج 316
تكريت9503721م715488أحوال الدورحسنه عطوان عيدانراجي بكان مطرود عبود317
واسط1012144110م880306أحوال البشائرسليمه جاسم محمد راشد جميل داود صخي 318
الديوانيه13902112م2894541أحوال الرفاعي نصره كريم محمدراشد ديوان عبدهللا 319
كربالء 82418819م810969أحوال البدير باسمه كاظم جابر راضي حمزه جابر 320
بغداد927759437969110أحوال بغداد الجديدهجاسميه علي حسين راضي حمزه جميل كاظم 321
ديالى 13901022م68976أحوال الرفاعي ناديه اسماعيلراضي طاھر سراب صخي322
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الديوانيه13905612م2495727أحوال الرفاعي ھاشميه محمد عرس راضي نصار عرس 324
الديوانيه8255014م862530أحوال الديوانيهھديه عافل سيد عليرافد شالل دنان 325
كربالء 128113019م42340أحوال الفجر اتمامه عويد ثاني راھي ابراھيم ثاني ابوخوذه326
ديالى 10125716م857692أحوال البشائرزوينه جبار عكش راھي لطيف صكبان  327
ديالى 85316623م37133أحوال سكتنصره فركان كمر رباح راھي حكم 328
كربالء 8389921م808038أحوال السديرصفيه عبيدربيعه شبل رباط 329
كربالء 49717917م413209أحوال النجميھالله درمان ربيعه عبدالساده صويد 330
بغداد8368622م450260أحوال محل نوريسكنه حسين ربيعه كريم رسن بيش331
الديوانيه79418715م3754239أحوال الديوانيهعليه ديان ربيه ديوان عبدهللا 332
الديوانيه82519019م843818أحوال الديوانيهھديه عطيه اسماعيلرحم بديوي محل صمود333
ديالى 14214021م96360أحوال بعقوبه ھيام سرمد جاسم رحمان رضا ياس جسام 334
كربالء 10004616م876861أحوال الموفقيه نعيمه عاجل بارودرحيم ثجيل بارود335
الديوانية 8244513م2792646احوال البديرزينب خزعل رحيم جياد عرب336
الديوانيه8073811م2839361أحوال البدير حسنه مزاك رويضي رحيم حثيث حسان 337
الكوت 13827419م757866قلعة سكر مسيره محمد مطررحيم ديالن مطر جوالن 338
ديالى 1012136110م1111927أحوال البشائر خديجه موسى صبيح رحيم صكبان صغي داره 339
الديوانيه82411213م810982أحوال البدير رتوبه عليوي كحيطرحيم عباس راضي340
بغداد13901319م68447أحوال الرفاعي فرجه علي ھده رحيم علوان رداد 341
الديوانيه5203912م2781490أحوال البدير برقيه عبد حمزهرحيم عوض مطرب 342
بغداد9897316م737143أحوال الحيتھاني فنجان جاسم رحيم غالي سلمان عباس343
الكوت 101219522م812574أحوال البشائرھيله حسن بندر رحيم كمر بدر344
بغداد10125614م857920أحوال البشائرنجاة جاسم مريھجرحيم مطلك مريھج خطل345
الديوانيه8077211م2839411أحوال البدير مرجانه محمود رحيمه جاسم ھليل346
ديالى 13839019م944096قلعة سكر مريم فرحان جبررحيمه جويد جريد 347
الديوانيه8256314م813896أحوال الديوانيهليره جمالهرحيمه عبيد شبيب348
الديوانيه13905712م2495723حوال الرفاعيھندب جبر عرس رحيمه نصار عرس 349
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الكوت 1012163110م281141أحوال البشائرحسنه غركان كمررزاق رفيع طعمه داغر354
الديوانيه13903412م2894567أحوال الرفاعي  شتيله علوش غاليرزاق كتاب جابر355
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الديوانيه80715012م2839497أحوال البدير ھناء صالح حسن رشيد جياد غضبان 363
الديوانيه8072211م2839327أحوال البدير سھام محمد حسنرشيد حبيب عبد ظاھر364
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السماوه49715914م376311أحوال النجميامينه كاطع مرجي رشيد سوادي مريجي 367
الديوانيه82512819م3977009أحوال الديوانيهفاطمه حبيب محمد رضا خضير ظاھر رحمان 368
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بغداد13836616م63847أحوال قلعة سكر ثايه جارهللارضانه صخر سوادي371
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كوت10281723م868798أحوال البشائرجانم سيد زغير بدر مريز زامل 389
بغداد139011623م56159أحوال الرفاعي اقبال رحيم محمد زغير جفيل علوان رداد390
الديوانيه82411314م810796أحوال البدير فلحه عزيز زغير عاجل بردان ھلوس 391
بغداد13905118م56161أحوال الرفاعي شناله حسن دخيل زغيرحمادي صنفر 392
كربالء 81912819م3222279أحوال عفكليلوه علي زكيه ابراھيم شالل393
ديالى 13918621م978584أحوال البلدروزنجمه صاھود برديزمن ماھود بردي محمود394
الديوانيه82412315م3059757أحوال البدير خشه محسن زھره راضي خواف 395
المحموديه 83715921م705014أحوال البدير طلبه خلفزھره شعيوط فرحان396
بغداد7366221م525424أحوال البدير ھليله خواف زھره مطشر منشر 397
الديوانيه8247317م810953أحوال البدير سعديه ثامر جبرزياد كامل جبر نصيف 398
ديالى 142414521م96363أحوال ديالىفطومه حسين زيد صاھود بردي محمود399
الديوانيه844422م838437أحوال البدير وجدان شنو عليوي زيد علوش غالي 400
الديوانيه8256614م3044555أحوال الديوانيهحياة تايه سلمانساجت عبدهللا محمد 401
كربالء 83713821م986338أحوال البدير فھيمه حمزهساجت مانع سلطان عبد 402
بغداد13827917م63058قلعة سكر نوريه حسن خليويساجت ناھي ماضي403
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بغداد13215315م3772772أحوال الرفاعي سعيده حمادي كاظمستار سحيب كاظم412
الناصريه136117017م232951قلعة سكر نجيه سوارد ھالل سحيب احمد سطيح 413
كربالء 8257014م844785أحوال الديوانيهفضيله عليوي ادريسسرحان سوادي حاجم 414
الديوانيه82417516م810844أحوال البدير احالم راشد مسينسرحان طرھيل رحم415
بغداد8435418م817371أحوال علي شرقيصنويه حبيب شبيط سريح سبيب شبيط 416
الناصريه14041719م63603قلعة سكر كاظميه راھيسعاد نعيس مطلك417
الديوانيه8072511م2839333أحوال البدير عيشه ساري عزيز سعد تين حتيت 418
الديوانيه12856715م42380أحوال الفجر صبيحه مزھر عويد سعد حامد حربي 419
كربالء 49714914م80704أحوال النجميسليمه ناحي مبارك سعد حمود موحان 420
المثنى 52013018م472240أحوال الھاللوعاده بازي حنان سعد عبيد دايخ 421
الديوانيه37870852124333812أحوال الفجر فائزه بثور شبوج سعد عكار مايش 422
بغداد7653073941109110أحوال الكرخناديه عباس حسنسعد علي علي وادي423
الديوانيه8075611م2839443أحوال البدير حياة حاتم خضر سعد كاظم عبيد وحيد 424
الناصريه132018116م62054أحوال قلعة سكر زينب علي شاھيسعد ماجد حمد425
ديالى 96470906106321أحوال بعقوبه حمديه فليحسعديه جھاد فليح حسن426
ذي قار 132018617م3000842قلعة سكر ھاشميه ياسر سعديه صخي محمد 427
الديوانيه8073711م2839359أحوال البدير ھناء وحيد حسن سعود راضي حولي 428
كربالء 80713716م839020أحوال البدير ابتسام كريم محمدسعود فاظل محمد كشيش429
الديوانيه13951512م2894529أحوال الرفاعي سلوى طاھر مزبان سعيد برغوث مزبان 430
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الديوانية 830113م2906439احوال الديوانيةمجيدة برغوث علي سعيد حنين علي 433
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الديوانيه8076711م2839421أحوال البدير حميده رائد سعيد سعيد عباس خالد 435
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ناصريه 1286715م3789017أحوال الرفاعي ازھار كويف قرحان سعيد مريح ميره 437
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واسط1286150110م42775أحوال الفجر وصيفه كحيطسكينه صكيب مطلك حبيب440
الديوانيه7154721م120296أحوال الكرخمكنه منشرسلفه شون ھداد441
ديالى 1320129110م532919أحوال الخالص جواھر مطشر احمد سلمان ابراھيم حربي نجم442
الديوانيه8247612م2792688أحوال البدير قادسيه عيال عريبيسلمان بالل عريبي443
ديالى 14223021م96361أحوال بعقوبه سميره فاضل حوم سلمان رضا ياس جسام 444
الديوانيه13903012م2894559أحوال الرفاعي زكيه مصلح سلمان سريود علي كريم 445
الديوانيه113902012م2894539أحوال الرفاعي فرحه رحم ثاني سلمان فنيخ ثاني446
بغداد 100519024م857408أحوال البشائرحميده عيدان شويني سليم عدنان محمد عويد 447
الديوانيه 8075311م2839477أحوال البدير وحيده جعاز عصواد سليمان صافي حمادي448
بغداد139010316م66709أحوال الرفاعي طارشه اصعيرسمسم علوان رداد449
واسط98314322م595273احوال الموفقيهانتصار عطيوي مطرسمير بھلي محسن مشوط450
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كربالء 82512619م3774849أحوال الديوانيهشكريه لفته درسسھم حنون ظاھر رحمان453
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الديوانيه8256514م3044556أحوال الديوانيهعزاره محيسن كيلوش سوادي بجاي رداد 455
كربالء 8255514م844650أحوال الديوانيهقسمه عبس زغير سوادي حاجم بردان مايع456
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الكوت 10281923م880211أحوال البشائررداعه ياري حسين سيف زغير بدر مريس461
واسط95019615مبالأحوال البشائرھاشميه محمد حلو شاكر جابر بھلول 462
بغداد13بالبالبالبالكميلة بالل صافي شاكر كيطان صافي 463
كربالء 81912619م3222287أحوال عفككريمه كاظم بدر شاكر ناھي جاسم شالل 464
الديوانيه82416516م701380أحوال البدير فخريه اسماعيل شيلومشاكر ياسر وناس465
ديالى 1012129110م880249أحوال البشائرغازيه صكبان صخيشباط ثجيل فارس عبيد 466
الديوانيه8258319م844168أحوال الديوانيهحكمه شميع شتاله عيد شنان 467
الناصريه13838018م232930قلعة سكر عليه خنجر شده كاطع البيد 468
الديوانيه8253414م832066أحوال الديوانيهزكيه شنيور نعييسشراد كريم جدوع469
الناصريه128512817م3217305أحوال الفجر شفيه جرداغشراره باھض ثجيل470
الكوت 1012165110م450558أحوال البشائرجاسميه حلو ھليلشرھان رفيع طعمه داغر471
الديوانيه13902812م2894555أحوال الرفاعي سعاد جميل راھيشريف فنيخ ثاني472
صالح الدين9503821م893265أحوال الدورشمسه ربيع سبھانشريفي لفته مرجان مشعل473
الناصريه13829318م633330قلعة سكر بدريه كحامي شعيبه حميد برسيم 474
بغداد134115415م2658971قلعة سكر خدوج خلف شعيث كاظم مجلي 475
بغداد983199110م282427احوال الموفقيهطليه خلف برھان شعيوط فرحان جبر مبرد476
الناصريه13836218م3000446قلعة سكر فطيمه كمر عصبشكان مطر جوالن 477
الديوانيه80718313م2836940أحوال البدير مانه كاظم شكريه ثامر حمزه 478
واسط10011619م868993احوال الموفقيهجماله خضير شكريه شرق حلفان 479
الديوانيه10121113م2499680أحوال الفجر نوريه عيود بھلولشالل جابر بھلول 480
الديوانيه8255914م790435أحوال الديوانيهصبيحه حاجي عليوي شالل دنان عبود 481
بغداد1390515م893144أحوال الرفاعي حثيته خليل شالله ابراھيم اليوسف 482
ديالى 13837217م481231قلعة سكر وبريه جساس منخي شلھوب جبر شمخي 483
الديوانيه80715312م2905103أحوال البدير سعديه كاظم عربشمال جھاد عرب 484
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الديوانيه82518616م862582أحوال الديوانيهلميعه حسان برغوثشمال سفيح علي 485
السماوه512322م415120أحوال الرميثه حسنه مطلب كاطعشمال ھليل درمان عبد486
بغداد99010323م813972أحوال الحيصبيحه حويتم كعيدشمخي جبر شالكه ثقب487
الديوانيه832914م809535أحوال الديوانيهابتسام بھوس حمزه شمخي جبيرحمزه 488
ناصريه 134113615م3772095أحوال الفجر سھام ساجت سويف شنشول حسين طعيمه 489
الديوانيه8071111م2839305أحوال البدير سلفه شونشنونه حتيت حسان490
بغداد13215515م3772768أحوال الرفاعي عيده كبر شھاب حمدان جابر491
الكوت 101219623م857285أحوال البشائرنقماشه رضيع طعمه شھاب عاجل صكبان 492
المثنى 48213716م3049712أحوال الفجر سھاد محمد سلمانشھيد حسب عبدالحسين علي493
الديوانية 8249413م3059703احوال البديرسھر فرج لفته شھيد دمدوم حمزة 494
الديوانيه132016015م3659073أحوال الرفاعي نھيه اسمر شواكه خليفه كعيد 495
بغداد10599121م538222أحوال الشعله واليه محيل شوله منصور وادي496
الديوانيه8252919م831093أحوال الديوانيهنشمه جيثومشونه بعيوي سعدون سلطان497
الديوانيه82411112م2059733أحوال البدير سھيله عزيز فنجان شياع وناس حسين498
الديوانيه8256414م832326أحوال الديوانيهحمديه لفته ريسشيال دنان عبود 499
بغداد128615122م43008أحوال الفجر افتخار مريم صبريصابر حسن خليوي جبر 500
الديوانيه825108110م831094أحوال الديوانيهشكريه ثامرصابرين حازم كلف جبر501
الديوانيه8077111م2839413أحوال البدير ھنينه مسير شلبيصادق جبر مصيقي 502
الديوانيه8372821م701281أحوال البدير انعيمه اخضيديصالح حويل رھيف503
الديوانيه832714م746851أحوال الديوانيهحمديه جعواص داود صالح دنان عبود شمس504
الديوانيه8249212م3059705أحوال البدير عطيه سعيد واديصالح سلمان بنزار505
الديوانيه13901912م2894537أحوال البدير سعاد يوسف فرحان صالح فنيخ ثاني 506
كربالء 18371219م810944أحوال البدير سعيده حمزه جابر صالح كاظم جابر عبيد 507
تكريت105719223م876448أحوال امرليفضيله عبد هللاصالح محمد عبدهللا صالح508
كربالء 83271110م3976691أحوال الديوانيهندى عبيد مطرودصالح مفتن رحم جابر509
كربالء 838317م372564أحوال السدير سميره جاسم دوشصالح ھويدي صافي 510
بغداد14044221م232916أحوال قلعة سكر دلحه حسين صالحه اشخبر صالح 511
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بغداد10126316م845863أحوال البشائرصجيه حمودصالحه حسين عليمي 512
كربالء 83712921م838687أحوال البدير قبيله وروار عودهصباح حسن عزيز عكله513
الديوانية 80717713م2836950احوال البديركريمه كاظم صباح خضير جودة 514
ديالى 85311123م566142أحوال سكتسعده حسين ملوح صباح راھي جكم ھوالن 515
واسط13828918م63600قلعة سكر نعيمه معال سمير صباح لطيف سعدون عبد 516
بغداد128415م3787099أحوال الفجر قبيله جبار صباح ھالمه حسين 517
كربالء 5105317م400271أحوال الرميثه سعديه اخريب منصور صبار حسب عبدالحسين 518
الديوانيه8376116م3777389أحوال البدير انتصار عبيد شريفصبار علوان رحيل مجھود519
الكوت 1012161110م280919أحوال البشائربشرى دحلوز شمخيصبري رفيع طعمه داغر520
الديوانيه8256716م790233أحوال الديوانيهقسمه عباس كوينصبري عبدهللا محمد521
ذي قار 134119118م62542قلعة سكر مليحه خميس خلف صبري موسى تعب 522
ذي قار 429102104185822أحوال الفجر جميله حسونصبريه ثامر فرحان بطي523
كربالء 49714714م2857594أحوال النجميجماله عبدصبريه حسين فليك524
الديوانيه82417416م963524أحوال البدير حميده ھادي فريخصبيح ناصر وناس525
الديوانيه 82814924م566765أحوال الديوانيه زھيه علوان صخيه خضير معليو526
بغداد 10281022م857732أحوال البشائرحنونه عنكوشصدام خليف مريھج خطل527
الديوانيه832814م845360أحوال الديوانيهعوفه كاطع شنان صعيصع عبد خنياب دخان 528
واسط10289223م450902أحوال البشائررسميه عجيل مخورصالل زامل بدر امريص529
بابل12563719م935113أحوال المدحثيه يازي منسي ساجتصلبي مالح خليف امير530
ديالى 1335107110م204308أحوال الخالص ازھار عبدالرضا حميدصندل سلمان ابراھيم حربي531
بغداد101218022م857901أحوال البشائرصبريه احميد عطيه صيوان جابر سفيح 532
واسط10289023م889247أحوال البشائرلميعه عويد ثامرصيوان زامل بدر امريص 533
واسط7216 1000م754276احوال الموفقيهفوزيه ناجي ناصرضياء ھادي ناصر 534
الديوانيه82655110م529374أحوال الديوانيهفتحه شيمانطارشه عبدالساده لفته535
ذي قار 13832918م232930قلعة سكر ليلى خضير ابوبيدطارق عزيز ابوبيد 536
واسط1286149110م42776أحوال الفجر سليمه ھنديطالب جبار حسن جابر 537
كربالء 82119023م95218أحوال الديوانيهحنان محمد عمرطالب راھي جاسم شالل 538
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الكوت 13827817م757836قلعة سكر ليلى عطية كلين طالب سحيب مطرشيحان  539
كربالء 139010814م67582أحوال الرفاعي جميله دخيل روميطالب عدير روحي مسير540
الرفاعي10128216م689792أحوال البشائرحنان جاسم محمدطالب عيدان ثويني541
الديوانيه83712221م810938أحوال البدير سعديه شالل رنانطالب غافل عبد علي 542
ديالى 139010022م169792أحوال الرماديمكينه ثجيل فارس طاھر سراب صخي جبر 543
الكوت 82417116م839101أحوال البدير امل رزاق دجيريطاھر عزيز مھنه سرحان 544
الديوانيه13901812م2894535أحوال الرفاعي غنيه ناصر سلمانطاھر مذبان مدى545
الديوانيه8257514م3044547أحوال الديوانيهرحيمه سرخان ظاھر طربال عبدهللا محمد 546
الديوانيه8079611م2839363أحوال البدير خليله علوش غالي طرفه ھادي فرحان 547
الديوانيه842614م863706أحوال الشاميه ھيله كريم رباططعمه جميل بوالذ548
الديوانيه82418617م838797أحوال البدير سعادعبدالساده ظاھر زغيبط حندول549
الديوانيه8373119م838003أحوال البدير حميده سالم شنبوج ظاھر وحيد حسن جابر550
كربالء 82810422م861540أحوال الديوانيهسعديه محمد حلوعائد طعمه عطيوي 551
النعمانيه9110درام55665احوال الموفقيهحكمه عويجل صبار عاجل دريخ صبار زغير 552
واسط101218522م281183أحوال البشائرفضيله دجيل فارسعاجل صكبان صخي 553
ديوانية5233411م617730احوال الديوانيةنجمه رضا حوليعادل ثامر جبر 554
الناصريه134116718م62280قلعة سكر ابتسام سامي ماجد عادل جاسم محمد 555
الكوت 12863818م42225أحوال الفجر حنان عبدالكاظم عادل مريح صيره 556
كوت 15بالبالبالبالفلایر رسم عامر شبير صلب طاھر 557
الديوانيه842117م863725أحوال الشاميه ازھار عبد عريبي عامر قاسم خلخال جميل 558
الديوانيه1390712م2894515أحوال الرفاعي مريم جاسم محمدعباس اسماعيل راھي559
الديوانيه10004514م2495957أحوال الموفقيه نوال خضر راضيعباس ثجيل يارود روضي560
ديالى 96442906106121أحوال بعقوبه ھاله احمد محمود عباس جاسم محمد مريوش 561
الديوانيه13902312م2894545أحوال الرفاعي رنا عطيه عرسعباس جبر عرس شالكه562
الديوانيه8079011م2839375أحوال البدير زواده عبد خضير عباس خالد كشيش563
الديوانيه8179311م2839369أحوال البدير زوينه شنبوج عباس راضي خواف564
الديوانيه82418516م810824أحوال البدير سعاد جبار حذولعباس رحم سلطان 565
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الديوانيه12833712م3772764أحوال البدير سميره شمخي جبرعباس ساجت ناھي 566
كربالء 49719421م413350أحوال النجميحكيمه يوسف نشعان عباس كاظم نشعان علوان 567
الديوانيه8072911م2839341أحوال البدير دالل مجبل حسين عباس كمر عبدالظاھر 568
بغداد98510516م860015أحوال الحيغازيه كاظم حسنعباس مطشر حزام569
ديالى 13916421م112859أحوال الرفاعي دالياابراھيم محمودعباس نعيم مطلك سطيح 570
واسط842514م863167أحوال البشائرسليمه جاسم حسونعبد الزھره خلخال جميل 571
الديوانيه832614م323188أحوال الديوانيهقبيله عبدالكاظم عبد الساده ثامر حمزه 572
كربالء 53281110م376496أحوال النجميھالله درمان عبد عبد الساده طوير حمادي 573
الديوانيه82415216م838868أحوال البدير زھره ماشى جابرعبد الكاظم حمزه جيجان574
الديوانيه8244113م7292650أحوال البدير سريه عزيز بردان عبد جھاد عرب575
بغداد83817023م821817أحوال السديرحياة فاھم رباطعبد دانه عرد رباط 576
بغداد13823915م3772272قلعة سكر زينب كاظم عزيز عبد راسم ناھي 577
الناصريه14121816م62293أحوال قلعة سكر زغيره صكبان خليفعبد صكر عباس عيفان578
كربالء 82416816م810978أحوال البدير زنويه بريھي جبارهعبد مريمص عبود579
الديوانيه8342317م812446أحوال الشاميه جواھر محمد محسن عبداعظيم خلخال جميل580
الديوانيه8075811م2839439أحوال البدير فخريه عيدان فريحعبدالحسن سلمان فريح581
الديوانيه82410813م3059725أحوال البدير ايمان لفته وليعبدالحسين حمزه عناد582
بغداد13835415م3658969قلعة سكر ھديه جواد كاظم عبدالحسين شعيث كاظم 583
بغداد 83817323م821767أحوال السديرمليحه عرد رباط عبدالحسين فاھم رباط عبد584
بغداد1012146110م845031أحوال البشائرفرحه عجيل داود عبدالحميد فضاله روضان ص585
الديوانيه8447421م840167أحوال البدير ھديل مراد فرھودعبدالرحمن راضي كريدي ح586
بغداد397576213951219أحوال السعتكاظميه باقر قاسم عبدالرزاق عبدالحسين عبدهللا587
واسط10221119م781250أحوال النعمانيه كاظميه يوسف ساجت عبدالرزاق لھوب صلب 588
ديالى 420712124226018أحوال الفجر ضحيه خضير معيلو عبدالرضا وناس عطيه 589
الديوانيه82415418م810963أحوال البدير زينب حسن علي عبدالرضاء حمزه جيجان590
المدائن119120315م3789001أحوال الفجر فاطمه لایر رشيدعبدالعظيم كريم ھالمه 591
الديوانيه82510919م869030أحوال الديوانيهكميله حسن عصوات عبدالكاظم عكاب يوسف 592
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الديوانية 80718813م2836946احوال البديرنجية حلواص سوزيعبدالكاظم ياسر وناس593
الديوانيه8253714م758987أحوال الديوانيهساميه حسين محيسن عبدالكريم مطشر مشفي 594
واسط101219822م971418أحوال البشائرمطره غركان كمرعبدالمجيد فضاله روضان595
الديوانيه8375517م3777391أحوال البدير ھديه كتاب جابرعبدالمحسن علوش غالي596
المثنى82810521م861960أحوال الديوانيهربيعه حرجان ماشي عبدالمحسن لفته رداد597
بغداد78815818م232926أحوال البدير بدريه حنين دمام عبيد دايخ عوفي 598
الكوت 10127419م791001أحوال البشائرسعيده ناصر عبيد غزال سعدون 599
الديوانيه8074511م2839461أحوال البدير حديده سالم شنبوخعبيد كاظم اليذ منجل600
بغداد134018016م62297أحوال قلعة سكر مثيره صكبان خليفعجم كمر عباس 601
الديوانيه10123516م857843أحوال البشائرقنده سلمان صخيعجيل داود صخي602
الديوانيه8255114م3971139أحوال الديوانيهفليحه جالب عبد عجيل زامل عبيد 603
الديوانيه8256014م271701أحوال الديوانيهكريمه عبيد شبيبعجيل نايف كاطع ذياب 604
واسط10289123م941428أحوال البشائرحريه فرج عجيله ثامر فارس زامل 605
السماوه48212119م346620أحوال الرميثهكميله بالش ھلولعدنان اھليل درحان606
الديوانيه8259821م813942أحوال الديوانيهحمديه زرزور عبدالخضرعدنان ثابت شاني علي 607
بغداد85311221م566140أحوال الكميتنضال شذر جابرعدنان صباح راھي 608
السماوه52012716م472241أحوال الھاللنوال جمعه كمر عدنان عبيد دايخ609
بغداد12863918م42204أحوال الفجر حكم صبحي غانمعدنان مريح صبرة610
كربالء 82512419م323077أحوال الديوانيهسعديه نعيم مريشدعدنان مفتي رحم 611
الديوانيه8372416م3777387أحوال البدير فاطمه ياسر مطشرعدي صالح حويل رھيف612
بغداد134117517م757784قلعة سكر ليلى طعيمه جويد عدي عبدالرضا جويد 613
بغداد83215415م1920056أحوال كميترسميه شذر جابر عذاب راھي حكم 614
واسط37870892104186813احوال الفجرغير واضحعرف كاطع عباس615
كربالء 81912519م785445أحوال عفكباشه جبار كفار عريف بجاي عبد حمزه 616
الناصريه23291012836118قلعة سكر مطره مطر حيوالنعزيز ابويد سيله617
الديوانيه8252514م844640أحوال الديوانيهليلى ناصر عبيدعزيز حاجم بردان مايح618
الديوانيه8249513م2792698أحوال البدير رزيقه جابر عبيدعزيز دمدوم حمزه619
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بال82410713م3059729احوال البديرزھرة عبدالعزيز عزيز علي مشكور 620
الديوانيه84154184418624أحوال البدير ركينه كوز ديوان عزيز محمد حسين عبود621
الكوت 82417016م839023أحوال البدير ميزه موسى جوالنعزيز مھنه سرحان مجھول622
الديوانيه8241814م838918أحوال البدير سكينه فرحانعزيزه حسن غالي مطلك 623
الديوانيه807911م2839301أحوال البدير امل محمد كاظم عسكر جھاد عرب 624
الديوانيه837162110م838969أحوال البدير نھايه سالم عسكر وحيد حسن جابر 625
بغداد1390215م893901أحوال الرفاعي فضيه عبد الحسينعطايه كاظم حسين 626
بغداد8436216م619866أحوال علي شرقيحمده غجري خنويهعطون مسلم حسين627
ناصريه 7915م3978563١٣٩٠أحوال الرفاعي فھيده صور عطيه علي حمادي 628
الديوانيه80714114م810834أحوال البدير رضيه حموديعطيه كاظم ظاھر مشكور 629
الديوانيه8321519م845278أحوال الديوانيهترباره شناوهعطيه كريم جدوع630
كربالء 99082110م455350أحوال الحيحسنه دنبوس بحبوح عطيه منكاش بندر مريس 631
بغداد139015024م93178أحوال الرفاعي سھام كاطع معارج عكار سحيب كاظم 632
كوت 132017015م3080221أحوال الرفاعي ايناس شريف مطر عكار لطيف سعدون 633
الديوانيه8078311م2839389أحوال البدير ھديه فرحان دھام عكار مايش حسان 634
الناصريه719618616م2989974أحوال الفجر بالعكله جابر الراضي635
واسط1028122م971420أحوال البشائرزينب جعفر كريم عالء عبدالمجيد فضاله رضو636
كربالء 13837516م3080407أحوال البدير بيداء نعيم مانععالء فيصل مايح كرم637
الديوانيه8373219م838863أحوال البدير ابتسام داود سلمانعالوي سباھي سويد جابر638
الكوت 97411723م880844أحوال الكوتحسنيه مدلول حمدان علوان بھلول حمدان جبر639
ديالى 139014423م93139أحوال الرفاعي قاسميه ثامر جبارهعلوان جابر شمخي جباره 640
الديوانيه37870832114216812أحوال الفجر صبيحه ابراھيم علوان جبير ثاني فراك 641
كربالء 49719216م413142أحوال النجميعلياء عيسى محمدعلي ابو حسينه مشرف 642
الديوانيه1390812م2894505أحوال الرفاعي سھام كلف مطرود علي اسماعيل راھي 643
الناصريه139016315م2496287أحوال الرفاعي جكاره عبد مشحوط علي بدر ھميم 644
تكريت10062421م557163أحوال البيجيعيده شياع شكارهعلي بكان مطرود عبود645
الديوانيه8173111م2839345أحوال البدير منيه ھادي عاجلعلي بالدي حنين 646
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بغداد10128419م857682أحوال البشائرانتصار ياسر عنكوشعلي جاسم مريھج647
الديوانيه8252414م742286أحوال الديوانيهرباب جاسم حمدعلي جبار حرب شھد648
الديوانيه8248713م32792694أحوال البدير سعاد كاظم ھليلعلي جبر ريس 649
الديوانيه8258219م862620أحوال الديوانيهرسميه حمزه فاضل علي جبر فاضل 650
الديوانيه8244413م2792648أحوال البدير سحركريم جھادعلي جياد عرب651
الديوانيه8265419م812989الديوانيهزھره حمزه زامل علي حاجم حسين موسى652
بغداد12859019م42382أحوال الفجر نوريه فرحان محمد علي حسن خليوي 653
الديوانيه837814م810885أحوال البدير رنده عبدالجليل عبيد علي راضي العبيد فنون 654
الديوانيه8077011م2839415أحوال البدير حسيبه مايح كرمعلي ساجت كيطان655
كربالء 49714414م3050209أحوال النجميحياة حسين حوزه علي سوادي خايف خروير 656
واسط82512021م809610أحوال الديوانيهعذيبه سوادي عبيدعلي شبيلي دھني مطر657
بغداد138313124م63383أحوال قلعة سكر ھنيه جندي فرحانعلي شرھان خلف سويف658
الكوت 13837316م757843قلعة سكر فلحه محمد حبيبعلي شويش سحيب 659
كربالء 57714314م643695أحوال المشغاب ميعاد حمزه خضر علي طالب خضر 660
ديالى 139010416م66507أحوال الرفاعي غنيه تركي سلمانعلي طاھر سراب صخي661
كربالء 12859817م42483أحوال الفجر بشير عويد تاني علي عباس جادر سعد 662
الديوانيه8075011م2839471أحوال البدير نديمه جھلي راضي علي عباس راضي 663
الناصريه13908716م3253848أحوال الرفاعي ماجده راجوع عيسىعلي عبد سلطان 664
السماوه5209315م394762أحوال الھاللسليمه عبدالحسين عجه علي عبدالحسين عجه 665
الديوانيه8077511م2839405أحوال البدير زھره عبد علي علي عبدالخضير كشيش666
ديالى 9639210747721أحوال بعقوبه بتول محمد بكر علي كاظم حسين مجيد 667
الديوانيه80715712م2905111أحوال البدير كاظميه جھاد عربعلي كاظم عرب668
كربالء 41324449718916أحوال النجميھيفاءسامي جبرعلي كاظم نشعان علوان669
بغداد138212522م63943أحوال قلعة سكر ھيفاء علي عبدهللاعلي كريم سجيب670
الديوانيه13902712م2894553أحوال الرفاعي نضال ھالل جاسمعلي كمر جاسم  671
الديوانيه8074211م2839455أحوال البدير عويجله بردان علي كيردي حنين 672
تكريت7881971034623أحوال امرليمريم سليمان دينعلي محارب حمودي اسماعي673
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الديوانيه8172011م2839323أحوال البدير حبيبه مجيد حسن علي محمد حسن 674
الديوانيه8074311م2839457أحوال البدير رباب عكاش نعيمه علي مطشر غضبان 675
بغداد99083110م758385أحوال الحيعطيه شلب مايدعلي منكاش بندر عزيز676
واسط1012135110م1021665أحوال البشائرھديه محسن علي علي ناصر علي بشير677
الديوانيه80717613م2836952أحوال البدير خيريه عبد فريخ علي ھادي فريخ 678
الديوانيه13903512م2894569أحوال الرفاعي بھيه علي عليه ديان عوده حسن 679
الديوانيه8071811م2839319أحوال البدير رصينه ولي عوازه عليوي بثور شبوج 680
الديوانيه832214م3970424أحوال الديوانيهكريمه سالم حمزهعليوي ثامر حمزه681
ناصريه 13825115م3658617قلعة سكر صابرين محمد حسين عماد شنشول حسين 682
ديالى 137250110م947874أحوال المعبرزينه جبار فليح عماد نعمان علوان خميس683
واسط101215322م218327أحوال البشائرصابرين غالب محمد عمار كامل محمد نعمه 684
الديوانيه80710812م2840911أحوال البدير صالحه عناد عبود عناد عرب كطن 685
بغداد10124321م900507أحوال البشائرمطيعه راشدعنزه كمر بدر 686
ديالى 144560110م257648أحوال مقداديه بسيمه جاسم محمد عنوان عباس حسين 687
سماوه53314923م81142أحوال المجد نجيه بازي الصي عنيزي كويزه الھي688
بغداد98910723م894787أحوال الحيفضيله حمود وايدعواد شانه بكر طوفان 689
بابل122117021م75975أحوال المدحتيهرشا جاسم مجلكعواد صليبي مالح خليف 690
كربالء 82419019م810943أحوال البدير مديحه نعيم مريشد عواد ياسر عبدالساده 691
الديوانيه8072111م2839325أحوال البدير صبيحه ساھي عويد حولي ظاھر692
الديوانيه8253814م845982أحوال الديوانيهنھيه عيد طياف عويس اسعيد ابو دوزه 693
بغداد10127914م857898أحوال البشائرزھره ياسين صالحعيدان ثويني فياض694
الكوت 100414819م761991أحوال النعمانيه جميله نوام جوده عيدان لھوب صلب 695
بغداد10129114م877517أحوال البشائرناديه رحيم عبدالمحسنغازي دشرمريھج خطل696
الديوانيه80711912م2840666أحوال البدير بسعاد كاظم فجر غازي مانع حسن 697
المدحتيه11817121م814078أحوال المدحتيهبدريه عبيدھنديغافل اذعار سلومي عزيز698
الديوانيه98217715م2495680احوال الموفقيهظمياء خضير عكلهغالب زغيبط حندول سلطان699
الناصريه13829417م63716قلعة سكر رساله ھليل غالب عبد علي عبدهللا700
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كربالء 139011414م68084أحوال الرفاعي كلثوم حسين رومي غالب غدير رومي 701
الكوت 101215121م281390أحوال البشائرمطره حسن راشدغالب محمد نعمه داغر702
بغداد37890114184321015أحوال الفجر كميله عودهغالي ناصر يداي 703
الكوت 10284923م880273أحوال البشائرزنوبه فرج غاليه زغير بدر مريس704
الديوانيه8371619م838915أحوال البدير بدريه مانع سلطانغانم جابرعبيد غضب705
كوت10292023م877576أحوال البشائرھند جنب مطشر غانم جبر بدر مريس 706
بغداد10124616م845889أحوال البشائرسناء طعيمه عثمان غانم راھي لطيف 707
ديالى 1406121م96364أحوال بعقوبه فوزيه مزھر جاسم غانم رضا ياس جسام708
الديوانية 8249613م2792696احوال البديرسعدية مھوس حمزة غانم عويد كلف 709
الديوانيه80316813م3767453أحوال الشاميه شراره مذخور غته شنبوج ادھام 710
كربالء 139010914م67197أحوال الرفاعي عزيله حلو غدير روحي مسير 711
بصره 158919017م394557أحوال الزبيرتختبه فليح غربي كزار مالح سعيد 712
بغداد40782110م765863أحوال الكرخنعم رحم محسن غسان علي وادي شجر 713
الديوانيه8511721م840422أحوال البدير فاطمه تولي ناجيغليفص حويل رھيف714
كوت13907421م787871أحوال الرفاعي عنيده شاللغنيه علي حسين زوير715
واسط82419316م837805أحوال البدير شدھه جبرغيضه ناھي كزار قرمان 716
ديالى 8259221م843638أحوال الديوانيهفليحه نعيم مرشدفارس اليذ حمد بريس717
تكريت10062721م710573أحوال البيجيحمديه راشد مطرود فاضل بكات مطرود عبود 718
بغداد1390616م758695أحوال الرفاعي ماليه خلف منخيفاضل جساس منخي 719
الديوانيه13902912م2894557أحوال الرفاعي فضيله ديوان عبدهللافاضل حسين علي720
بغداد 101217924م880027أحوال البشائرحياة عبد مطر فاضل حمود وايد داغر 721
كربالء 13907314م2657200أحوال الرفاعي ھناء عزيز روميفاضل دخيل رومي722
الديوانيه80719213م2905173أحوال البدير انعام رسول عبدالحسين فاضل سباھي سوير جابر 723
الكوت 98310216م876616أحوال الموفقيه نصره عذاب ملوحفاضل صالح جابر معيوي724
الديوانيه82411415م3059737أحوال البدير فليمه حسن فاضل عليوي كيط 725
الديوانيه8073211م2839347أحوال البدير سعديه وحيد حسن فاضل كمر عبدالظاھر 726
الديوانيه8076611م2839423أحوال البدير حسنه خالد كشيشفاضل محمد كشيش727
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الديوانيه95019913م689950أحوال البشائرصفيه مساعد صكبان فاضل محمد نعمه 728
بغداد138214923م757933أحوال قلعة سكر اشتراكيه ناصر وناس فاضل مكطوف ساير حسين729
ديالى 88110 129م96398أحوال ديالىزھره ابراھيمفاطمه علي عبدهللا محارب730
الديوانيه3511م807م2839353أحوال البدير جميله كريدي حتيت فالح فرھود احمد 731
الديوانيه80712012م2840668أحوال البدير عطيه اليم ثجيل فالح كريم غالي732
الديوانيه96812414م2495961أحوال الموفقيه نوريه محمد سايبفاھم ثجيل ياور 733
الناصريه13908017م192541أحوال الرفاعي تركيه سلمان كاظم فاھم رحيم سدخان 734
واسط8249113م3059701احوال البديرنظيمه بنيان فاھم عويد كلف735
كربالء 838517م820601أحوال السديركريمه عطيه حميديفاھم محسن معارج جبر 736
الديوانيه80719612م2905189أحوال البدير ترفه ھادي فرحان فايق رضا فرح737
الديوانيه8321721م813945أحوال الديوانيهختمه شيحانفخريه عبدالساده لفته 738
الديوانيه83713923م838997أحوال البدير خساره كيطانفخريه محمد الملي739
الديوانيه8257719م847551أحوال الديوانيهنعيمه عوده متاني فرج عبدالنبي شنان 740
الديوانيه8078011م2839395أحوال البدير احالم عبدهللافرحان عبدالخضر كشيش741
الديوانيه8294421م873847أحوال الديوانيهنوره عيفان زماطفرحان وجعان عبدهللا خالد 742
الديوانيه13903212م2894563أحوال الرفاعي جسمه محمد فردوس اسماعيل راھي 743
ديالى 139732110م54576أحوال العظيمنوره ياسينفردوس لطيف حماده744
الديوانيه837153110م183983أحوال البدير ھديه راضي حولي فرھود وحيد حسن جابر 745
واسط102810524م450576أحوال البشائرعاليه خليف كمر فضاله روضان صخي دارا746
الديوانيه13904613م2005569أحوال الرفاعي موزه عطشانفضيله بشير عبد747
الديوانيه825189110م845369أحوال الديوانيهكنطاره حسنفطيمه تعيت زاني 748
ذي قار84536817819313احوال الديوانيةسميرة سعد جساد فالح جبار غضبان 749
واسط10129017م450524أحوال البشائرغنيه رحم سرحان فالح رفيع طعمه داخل 750
ديالى 14133923م74080أحوال قلعة سكر شعيعه غركان كمرفليح حسن شالكه سيله751
الديوانيه8501421م839618أحوال البدير لھيده فتاح فليح دنان عبود شمس 752
كربالء 82411015م3059731أحوال البدير حميده نايف خاني فليح عبدالمحسن حمزه 753
الديوانيه381053228311115أحوال المدائنھديه برغود عليفليح وجعان عبدهللا754
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بغداد101219323م877752أحوال البشائر رسميه رضا فنديه عبد روضان 755
الديوانيه837417م810884أحوال البدير ورده عكال خركان فھد جبار حندول 756
ديالى 1407721م96359أحوال بعقوبه وداد حمزه شناوه فھد رضا ياس جسام 757
الناصريه134117918م62998قلعة سكر رياسه عبيدفھيمه جواد كاظم758
الديوانيه8371321م705029أحوال البدير مطشره رويضيفھيمه عبيد فنون 759
الديوانيه8072311م2839329أحوال البدير مھيله بريفھيمه كمين عبد 760
بغداد8254514م3970869أحوال البشائرحكمه عبادي عمرانفواز فرحان حاجم بردان761
الناصريه134116518م757354قلعة سكر فوزيه عبد عليفوزي جواد كاظم762
واسط1001115م2497552احوال الموفقيهسماح عباس جالبفوزي صالح جابر 763
بغداد98516223م163951أحوال الحيصبريه شمس فوزيه بالزم غدر  764
الناصريه138314722م55386أحوال قلعة سكر كاظميه بويد فوزيه محمد مطر جوله 765
الديوانيه79617219م324613أحوال الديوانيهوفاء كريم عطيه فيصل اسعد كلف766
الديوانية 13904013م2005567احوال الرفاعيكريمه عيسى حسين فيصل بشير عبد 767
الناصريه13904715م2496267أحوال الرفاعي مجيده عبدالعياس غانم فيصل حسن غانم 768
الديوانيه13902512م2894549أحوال الرفاعي جاسميه محمد عرسفيصل عوض مطرب 769
كربالء 14122421م12259أحوال قلعة سكر كميله توشان عبدالساده فيصل مايع كرم راھي 770
كربالء 8373516م3777630أحوال البدير حبيته عبد المحسنفيصل محمد كنبر 771
الديوانيه80719512م2905191أحوال البدير نعيمه ھاشم سرخانقاسم ثابت تومان 772
الديوانيه8257114م843619أحوال الديوانيهھديه حسن جردقاسم جابر زامل حسين773
الناصريه94041917م757575قلعة سكر فوزيه جناس قاسم شامر جبار 774
السماوه83311019م416417أحوال المجد فاطمه سلمان كويزقاسم شعل كويزه يعصي775
الناصريه13836418م757818قلعة سكر زينب علون البيدقاسم عزيز ابويد776
الديوانيه96810712م2904712أحوال الموفقيه بشرى جابر عقارقاسم عزيز كاطع777
بغداد99010223م790641أحوال الحي صبيحه مشاري سلمان قاسم كريم شالكه ثقب 778
الديوانيه80712112م2840670أحوال البدير فلحه كريم واليقاسم اليم شجيل 779
ديالى 72265110م61246أحوال بعقوبه جميله محمد عبدهللا قحطان احمد عبدهللا شھاب 780
الديوانيه8078111م2839393أحوال البدير كضيمه حمزه قسمه عبد الخضير كشيش781
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الديوانيه82416414م810939أحوال البدير زھره نھاب قنده بليم كوين 782
الديوانيه139010614م67561أحوال الرفاعي حظيه كريمقنديله لحشيش مكطاع783
بغداد329167402214923أحوال الكرخرحيمه حميدقيس طالب حسين منديل784
كربالء 49715214م367383أحوال النجميصبيحه حسوني عبدالكريم كاطع بھلوك موحان 785
الديوانيه8375017م837469أحوال البدير فخريه عبد سلمان كاطع خالد كشيش 786
كربالء 49714814م367517أحوال النجميانتصار صاحب كاظم بحلوك موحان لذيذ787
الديوانيه8074111م2839453أحوال البدير حياة حمود صافيكاظم بالل صافي788
كربالء 82419819م838916أحوال البدير ھاشميه ياسر عبدالساده كاظم جابر عبيد غضب 789
كربالء 128516619م42594أحوال الفجر ھديه رحم كاظم جساب سرخان 790
ديالى 134117414م63488أحوال قلعة سكر ماجده زويد خلف كاظم حنون خليف عيفاف791
واسط10121822م450513أحوال البشائرھاشميه شمخي كاظم داود صخي داغر 792
الكوت 138312823م205922أحوال قلعة سكر رغد جوده محمد كاظم ديالن مطر جوالن 793
القادسيه 83713622م837988أحوال البدير كافي تبينه حسين كاظم رھل سلطان حسين 794
السماوه52011318م361768أحوال الھاللبلده شنجر نقار كاظم طحيوب فھد 795
الديوانيه8244313م2792654أحوال البدير سعديه موسى تومانكاظم عبر جھاد796
الديوانيه80715212م2905101أحوال البدير خيريه عيدان فريحكاظم عرب كطف797
الديوانية 8246713م2792678احوال البديرمياسة عباس كاظم عليوي كحيط 798
الناصريه12866518م486990أحوال الفجر خيريه عبيد عزوز كاظم فيصل بشير799
الديوانيه8295221م885789أحوال الديوانيهوزره حمزه كاظم مريمص عبود 800
بغداد6637623م120294أحوال الكاظميهوفيه جاسبكاظميه عبيد وحيد 801
الديوانيه1390912م2894517أحوال الرفاعي اعتماد حسين خنتونكامل اسماعيل راھي802
الديوانيه8248213م2792684أحوال البدير مزاك طرفه عزيزكامل جبر مصيفي صبح 803
بغداد8635432104183718أحوال الفجر حصيله ناصر كامل عوده راشد804
واسط10124716م192358أحوال البشائرنعيمه عبد سعدونكامل محيل سلمان805
بغداد9917822م803151أحوال اليغنيه علي فھد كامل مطلك سلمان عباس806
الديوانيه824613م2839193أحوال البدير رجيبه حبيب خليلكامل موسى طعيمه 807
الناصريه13906115م2495729أحوال الرفاعي صبيحه جذيه كطلكامل نلصر سلمان 808
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الديوانية 13بالبالبالبالرحيمه شالل عريبي كامل ھالل عريبي 809
الديوانيه8252214م3044867أحوال الديوانيهماھيه خشان طالل كامل ھالمه حسين 810
الديوانيه13903812م2005563أحوال الرفاعي فاطمه حسين عليكتاب برغوث علي811
الديوانيه13903612م2894571أحوال الرفاعي نشيده عبد خالوي كتاب جابر جخم شنان812
الديوانيه842417م863701أحوال الشاميه قناوه رغيفي كذبه حسين صبيح 813
الديوانيه13901612م2894531أحوال الرفاعي كميله ناصر كريم برغوث مزبان 814
الكوت 101213719م827350أحوال البشائراميره رشيد جابر كريم جاسم محمد815
الديوانيه80714712م2839491أحوال البدير نجيبه سلمان بنزاركريم جھاد عرب 816
بغداد8243413م2792632احوال البديروحيدة عبيد كريم جياد عرب 817
ذي قار 14138222م270518أحوال قلعة سكر نويره عزيز ابويدكريم خضير ابويد818
خان بني سعد 140411523م757701أحوال قلعة سكر ھديه موحان كريم سحيب كاظم 819
الكوت 100414419م874726أحوال النعمانيه حياة ناصر كريم صلب طاھر عيسى820
كربالء 12859716م2990299أحوال الفجر تسواھن سماريكريم عباس جادر سعد821
الديوانيه8248313م2792692أحوال البدير نعيمه شالل عريبيكريم عيال عريبي822
كربالء 139010714م67570أحوال الرفاعي سليمه دخيل روميكريم غدير رومي 823
الديوانيه8255614م3044564أحوال الديوانيهشونه كاظم اليزكريم كاظم جوده مروح 824
الديوانيه8077711م2839401أحوال البدير صبيحه عرنوس محمد كريم مايش حسان 825
الديوانيه8076111م2839433أحوال البدير جواده عبد كاظم كريم محمد كشيش826
الكوت 10129219م857972أحوال البشائرجميله ورد مشحوتكريم مطلك مريھج خطل 827
تكريت98815423م871274أحوال الزبيديهحسنه عجيل تايه كريم ھالل صكر عجيل828
الديوانيه82519121م844706أحوال بعقوبه زھره ھالل منصور كريم ورھاد بديوي محل829
الديوانيه8076311م2839429أحوال البدير زكيه مرج كساره عبد علي غفله 830
الديوانيه28394271513006411أحوال البدير تبينه ناجي كصموله حويل رھيف831
ديالى 1012130110م908881أحوال البشائرمسيره عشمكصيده ھلجان رطان سخي832
بغداد10287924م50527أحوال البشائرجيشيه عود حمود كطف مطشر حزام بزع833
الديوانيه8072611م2839335أحوال البدير رباب  فرھود احمد كلف كريدي حنين 834
الديوانيه8079711م2839355أحوال البدير ندوه رضا فرحانكلف ھادي فرحان835
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الديوانيه8073411م2839351أحوال البدير صبريه خطار موسى كمر عبدالظاھر موسى 836
الديوانيه8257819م862499أحوال الديوانيهركيته حطموط كميله عذافه سيف 837
الديوانيه8074711م2839465أحوال البدير زوينه اليز سلطان كميله عناد عرب 838
ديالى 1012157110م922945أحوال البشائرھنديه منشودكميه خلف خوان مھاري839
ديالى 13918321م978781أحوال بلدروز ھناء رضا ياسكنعان رومي ياس جسام 840
الديوانيه80712212م2840672أحوال البدير حسنه مھوال جياداليم ثجيل عبد الحسين841
بغداد10129418م281493أحوال البشائرحكمه علي طينه لطيف جاسم مريھج842
ديالى 1319131110م312973أحوال الخالص ميثاق يونس طه لطيف سلمان ابراھيم حربي843
الديوانيه80714812م2839493أحوال البدير فوزيه جياد عربلطيف كريم جھاد844
بغداد80715613م2905109احوال البديرساميه عبد جھادلفته رحيم جھاد 845
كربالء 82512719م862938أحوال الديوانيهعليه اليذ رھيفلفته صاحي عيلوي غضب 846
الديوانيه80713512م2905121أحوال البدير سليمه كاظم رھيب لفته ھالل عريبى847
الديوانيه9537613م2495911أحوال الموفقيه زكيه كمين عبد لھود حمزه حلو848
الكوت 13بالبالبالأحوال البدير نوره بھلول طاھر لھود صلب طاھر 849
الديوانيه8249313م810806أحوال البدير حمزيه كلف ليلى ھلوس حمزه 850
تكريت 7883881034823أحوال امرليخوله علي محمد مؤيد محمود محمد 851
الناصريه13836918م232920قلعة سكر نوريه  شعالنماجد حمد سطيح852
تكريت10062621م204509أحوال البيجيصبيحه برغش ھزال ماجد دليمي غالب عباس853
السماوه52012616م478840أحوال الھاللكميله عجه طحيورماجد صكبان طحيور 854
الناصريه14042118م62695قلعة سكر خالده صبري فھدماجد نعيس مطلك855
الديوانيه82413314م810830أحوال البدير ھناء كريم علي ماجد ھادي علي محمد 856
الديوانيه82416318م810818أحوال البدير ملكه عبادي عكش مالح نصار سعد 857
الديوانيه82513116م3769766أحوال الديوانيهحنتاوه حمود حريرمالك بجاي رداد حرير858
تكريت2321 1006م710563أحوال البيجيحياة عبيد ثابهمالك دليمي غالب عباس859
الديوانيه8256114م3044560أحوال الديوانيهسناء ناصر عبيدمالك عجيل نايف كاطع 860
ديالى 1341196110م302268أحوال قلعة سكر ملكه عواد محمدمالك عليوي شالكه سيله861
كربالء 49716214م344035أحوال النجميفكره طعيمه عليمانع بحلوك موحان لذيذ862
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كربالء 8371017م838914أحوال البدير مشريه مرعي بريجمانع سلطان عبد غضب863
الديوانيه80789011م2839377أحوال البدير منال كريم علوشمانع ھادي فرحان 864
الديوانيه832514م3970425أحوال الديوانيهوربانه لباحمانه كاظم عبود865
ديالى 5434513971523أحوال العظيمفضيله جاسمماھر حسين علي بيات866
الناصريه132017418م62383قلعة سكر نوريه شعالنمثنى ماجد حمد867
الديوانيه82415319م183951أحوال البدير نجاة صفاح حندول مجيد جبار حندول 868
الديوانيه8071411م2839311أحوال البدير بصره كيردي حتيت مجيد حسن جابر869
كوت 101413917م152896ناحية واسطزويده كمر بدر مجيد حسين بندر 870
كوت98216615م2497546أحوال الموفقيه ظلمه حمود يانيمجيد صابر معليو871
ناصريه 13904815م2496265أحوال الرفاعي لطيفه موسى جابر مجيد مھد شجر شالل 872
الديوانية 80717913م2836942احوال البديرخالدة شنيور مجيد ھادي فريخ873
الديوانيه8243315م1792634أحوال البدير صفيه مصفاح حندول محسن جبار حندول 874
الديوانيه80713912م2905127أحوال البدير زھره سماري فالك محسن جبير ثاني ابو خوذه875
بغداد1012817م281600أحوال البشائر كاضميه حسن عبيد محسن دشر مريھج خطل 876
الديوانيه9897916م779628أحوال الحيھليله جاسم ضاحيمحسن سليمان عباس 877
كربالء 49712114م3208069أحوال النجميعظيمه جواد كاظم محسن سوادي خايف 878
السماوه5344721م395010أحوال الھاللجواھر عجه طحيورمحسن عبيد دايخ عوف 879
مثنى 52011917م214411أحوال الھالل حنان حداد محسن عجه طحيور 880
الناصريه15بال1390م2496279أحوال الرفاعي سھيله عبد عليوي محسن علي بدر 881
كوت 98216715م2497548احوال الموفقيهظلحه حمود محسن مجيد جابر882
الديوانيه8321317م832377أحوال الديوانيهشكريه خلف ھسون محمد بودي محل حمود 883
الكوت 128516023م42617أحوال الفجر سلوى حميد عيدان محمد تركي سلمان فريح 884
ديالى 134118316م13968أحوال قلعة سكر سعدية خليف منخيمحمد جساس منخي  885
الديوانيه8075211م2839475أحوال البدير رحميه حسين جابرمحمد حسن جابر 886
الناصريه13856215م823904أحوال الشطرهحياة عبدالواحد محمد حسن جابر  887
الديوانيه8253014م3970293أحوال الديوانيهكظميه عكال محمد حمزه عبد 888
ذي قار 132017517م232915قلعة سكر حليمه عكار مطر محمد حميد محمد سطح 889
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الكوت 1012142110م227156أحوال البشائررنا جاسم ناصرمحمد خضير حمد خنجر890
بغداد134117917م63446قلعة سكر زينب غدير كمر محمد خضير كمر عباس891
ديالى 545722139734110أحوال السد العظيمھناء حمد ياسينمحمد خلف ياسين محيوش892
بغداد13911219م68427أحوال الرفاعي رسميه غصن علوانمحمد رحيم علوان رداد 893
الديوانيه80714212م2905137أحوال البدير سھاد محمد وناس محمد رضا فرحان 894
بغداد139014021م973786أحوال الرفاعي كريمه حنظل حسينمحمد زغير حمادي خنفر895
بغداد138310322م102418أحوال قلعة سكر فضيله قاسم ناجي محمد ساجت ناھي ماضي 896
ديالى 1320130110م532918أحوال الخالص سميره فرحان ابراھيممحمد سلمان ابراھيم حربي 897
كربالء 49714614م2857596أحوال النجميكظميه فضيح محمد سوادي خايف خزوير898
المحموديه 10007421م3064659احوال الموفقيهرسميه ناصرمحمد شعيوط فرحان899
ديالى 9636714227721أحوال بعقوبه صفيه مھدي عطيه محمد صھيود علي كنعان 900
كربالء 128515819م834184أحوال الفجر سليمه صبيح محمد عباس جابر 901
واسط13بالبال2963275احوال الرفاعيعطيه خلف حسن محمد عبدالخضر سالم 902
الديوانيه837517م3777367أحوال البدير مزيونه حبيب عبدمحمد عبيد راضي قواف903
الديوانيه9835212م2904710أحوال الموفقيه وداد علي مطرمحمد عزيز كاطع904
بغداد8245613م2792620احوال البديربشيرة كاظم عربمحمد عناد عرب905
بغداد10128118م857889أحوال البشائر ھناء فالح قدري محمد عيدان تويني فياض 906
الديوانيه8075611م2839425أحوال البدير سعديه عكار مايش محمد عيوي بتور 907
بابل1256219م906001أحوال المدحثيه منتھى مرھج رباط محمد غافل اذعار 908
الديوانيه837217م810902أحوال البدير اخالص ھاشم سرخان محمد فاضل تومان 909
بغداد84417323م341056أحوال البدير فھيمه جبار عبد محمد فخري الھيمي راضي910
الديوانيه8245315م2792624أحوال البدير رخيصه جبير غريبه محمد فريخ اليج غويلي 911
الديوانيه8076911م2839417أحوال البدير فطيمه حمزه جوده محمد كشيش صباح 912
الديوانيه8259419م790732أحوال الديوانيهزھره رزاق زيدان محمد اليف حمد 913
الديوانيه8255814م844411أحوال الديوانيهاتمامه دنان عبود محمد لفته ريس 914
ديالى 139184110م978759أحوال بلدروز حليمه خليل حسين محمد متعب صالح خضير 915
ديالى 102810823م363076أحوال البشائرغته عاجل صكبان محمد مساعد صكبان صخي916
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واسط9908419م758394أحوال الحيسعديه صالح مھدي محمد منكاش بندر 917
بغداد12858618م863105أحوال الفجر رجاء عطيه عبدهللا محمد ھالمه حسين 918
ديالى 96397140989110أحوال ديالىانعام داود مطرودمحمود لطيف عبد جاسم919
صالح الدين788366984119110أحوال امرلييسرى محمد عبدهللامحمود محارب حمودي 920
الكوت 101219422م281491أحوال البشائرھيله سعدون سطام محيل سلمان صخي داغر 921
الديوانيه82417817م3777530أحوال البدير بديھه ھندول سلطانمحيو رحم سلطان922
ديالى 83215316م1920079أحوال كميتامل بدر جابر مداح راھي حكيم 923
بغداد 99010123م813966أحوال الحيفطيم عطيه مديحه كويص عوده ابوش 924
الديوانيه8072811م2839339أحوال البدير اقبال كاظم مراد فرھود احمد حسان 925
سماوه52018721م395116أحوال الھاللبشه دخيل لفته مرسال ضيدان دبي اجرود 926
الديوانيه8257414م3044548أحوال الديوانيهسميره محمد بجايمزھر دنان عبود927
بغداد19715م857820١٠١٢أحوال البشائردوخه بلحاوي مزيونه سلمان صخي 928
الديوانيه66318121م120219أحوال الكاظميهبتيه حسان مساھيه كحيط عبود 929
الناصريه13904515م2005571أحوال الرفاعي ميال رحيم غانم مسلم حسن غانم 930
الكوت 10127219م7795570أحوال البشائرصبيحه عبيد نزار مسلم درع جابر فارس931
بغداد14042916م62368أحوال فلعة سكرھناء غدير كمرمسلم عجم كمر932
المثنى 82011818م394758أحوال الھاللازاھر علي عباس مسلم عجه طحيور 933
الناصريه14042018م757591قلعة سكر قادسيه سالم حامد مشتاق رشيد حمد 934
الناصريه14517721م2002100أحوال العكيكهمرفت مولود حمدمشرق جاسم محمد نمر935
الديوانيه842217م93322أحوال الشاميه رحيمه جاسم حسون مشكور خلخال جميل بوالذ 936
الديوانيه92656110م809561أحوال الديوانيهسجنه بنيان مشالن زامل حسين موسى937
الديوانيه8245413م2792628أحوال البدير جيره تويلي ناجيمطرود عبيد مطير938
الديوانيه82512221م813943أحوال الديوانيهجميله اوحيد جبار مطشر ثابت شاني علي 939
بغداد1012156110م622943أحوال البشائرعياله مھاري بشيل مطشر حزام بزع خليفه 940
كربالء 838416م820073أحوال السديررحيمه كطفان حسين مطشر راھي جاسم 941
بغداد9917922م71961أحوال الحيماشه فھد غافل مطلك سلمان عباس محمد 942
الديوانيه85118110م811129أحوال البدير عبده تويلي ناجي معارج حويل رھيف شاھين 943
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بغداد14611021م551046أحوال مدينة الصدرميانه رفيل جوھرمعروف رسن خالوي944
بغداد10125416م857821أحوال البشائرھاشميه حسون عبدالسيدمعيلي ثجيل فارس عبيد945
كربالء 82511819م812785أحوال الديوانيهبدريه مريشد خضيرمفتن رعن جابر 946
بغداد 14135424م109138أحوال قلعة سكر نھيه مطرود علي مكطوف ساير حسين ظاھر 947
الديوانيه8255414م3971141أحوال الديوانيهوضحه كاظممناره طالل مذخور948
الديوانيه13907112م2658284أحوال الرفاعي سناء كاظم كاطع مناھي كتاب جابر 949
الديوانيه8254614م3971179أحوال الديوانيهرضيه حسنمنجيه عطيه عبدهللا950
كربالء 49715314م2857582أحوال النجميخفيه جاسم حويشمنشد علي لذيذ خشان951
الكوت 10125516م3703أحوال البشائرسعدونه كريم منصور حسون عبد السيد952
كربالء 81912319م3222281أحوال عفكشھيه جبار سليم مھدي جاسم شالل 953
كربالء 183714110م810901أحوال البدير انذاد كاظم جابر مھدي حمزه جابر عبد 954
الديوانيه8252014م741874أحوال الديوانيهليلو عباس  درويسمھدي خلف حسون955
كوت 98816515مبالأحوال واسط ايمان ھيودي مھدي رزاق محمد عويد 956
ديالى 13999423م257760أحوال المقداديهفاطمه ابراھيم عبدمھدي عبدهللا فزع957
سماوه520184110م395241أحوال الھاللمحيله كمر بدر مھدي عبيد دايخ عوفي 958
الديوانيه832314م3800560أحوال الديوانيهجميله كباشي مھدي عليوي عيدان 959
الديوانيه80712612م2840680أحوال البدير سناء عليوي كاظممھدي اليم ثجيل960
الديوانيه80713312م2905133أحوال البدير سالمه محمد جبرمھدي محسن فراك روني 961
واسط102810723م313080أحوال البشائرسعاد عبد علي عبدهللامھدي مساعد صكبان 962
الناصريه14043016م757574أحوال قلعة سكر سھام جساس منخيمھدي مطلك سطيح963
الديوانيه8076011م2839598أحوال البدير مياسه عبد جھاد مھدي موسى تومان 964
الديوانيه82416916م3774620أحوال البدير وزيره شمخي محسنمھدي نمل جبيرغافل965
كربالء 8374218م705210أحوال البدير سعاد موسى كريديمھدي يادي كنبر 966
الديوانيه82410115م3059715أحوال البدير كريمه عكال خركانموحان طرھل رحم 967
الديوانيه8253814م845981أحوال الديوانيهكظميه عكال غركانموحان عبد حنياب968
بغداد10599721م904240أحوال الشعله طشحيله عزيز بيروانموسى تومان عكيلي 969
واسط1286147110م834334أحوال الفجر سكينه صليبموسى حسن جابر ھجر970
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ديالى 14810312189023أحوال بعقوبه زينب محمد مباركموسى عبدالكريم عباس سلما971
الديوانيه8253514م3970418أحوال الديوانيهنشاره جبارهميريه عبد عاجل حنون972
الديوانيه8372318م703807أحوال البدير ودامه ادريس ميالد كلف خضير 973
صالح الدين10062221م202158أحوال بيجيجميله راشد مطرودناجي بكان مطرود عبود974
الديوانيه8076411م2839481أحوال البدير مھديه دريول راضيناجي شنبوج ادھام975
الكوت 98310419م456796احوال الموفقيهوزيره صالح جابر ناجي فيصل مطر976
الديوانيه8258514م790756أحوال الديوانيهسميره مفتن رحم ناجي كرم جابر 977
واسط98310716م456862أحوال الموفقيه شنه عبير لطيفناجي ناصر لطيف 978
بغداد402435110م820538أحوال الرئاسهصبريه وادي ناديه سلمان رقيد نجاد979
الناصريه15بال24962691390أحوال الرفاعي شيماء عليوي علي ناذر حسين علي 980
الديوانيه824413م2839195أحوال البدير مشليه فرج نازي حسين مشكور 981
الكوت 18بال1012م812567أحوال البشائربنيه خطار سريعناصر جابر بھلول طاھر982
بغداد10284014م857910أحوال البشائرانتصار صبري خليفناصر حسين مريھج خطل983
الديوانيه80715112م2839499أحوال البدير جواھير حنون عريبيناصر رھل سلطان984
بغداد 13975924م932702أحوال الرفاعي اركيه عباس ياسر ناصر عبدياسر محمد 985
الناصريه13827218م757489قلعة سكر حصه موسى ناصر غرقان كمر 986
كربالء 83714121م840356أحوال البدير كريمه عبد الرحمنناظم عطشان جبر عبد987
الديوانية 8249713م3059721احوال البديرمليحة كاظم ناظم عويد كلف 988
الديوانية 80717513م2836954احوال البديررسميه حوات كصيبناظم ياسر وناس989
الناصريه12858018م42504أحوال الفجر امل حسين عباس ناعم حربي صكيب 990
ديالى 8259621م828108أحوال الديوانيهسحر راجع عبدالرضانافع اليذ حمد بريس991
كربالء 8371519م810968أحوال البدير ھادفه كاظم جابر ناھي حمزه جابر 992
واسط101214121م877808أحوال البشائربيره جاسم عاتيناھي محمد نعمه داغر 993
الديوانيه1390312م2894509أحوال الرفاعي مليحه عامر صياد ناھي مكطوف ونان994
الديوانيه82415818م81024أحوال البدير نظال كاظم نعيمه نايف طعمه جميل بوالذ 995
واسط1012134110م940998أحوال البشائرتدباره جايدنجديه صكبان صخي 996
ديالى 14003721م537738أحوال ديالىزھوة خضير ياسنجم رضا ياس جسام 997
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بغداد132019416م62050أحوال قلعة سكر سليمه عجم كمرنجم عبد صكر998
كربالء 838117م820602أحوال السديرعيده كاظم خنياب نجم عبدخنياب مناصي 999

ديالى 8884324329103110أحوال الصدر نوريه كاظم شالل نجو عبدهللا احمد 1000
الديوانيه80719412م2905199أحوال البدير فليحه سباھي سوبر نجيت حرب شھد 1001
تكريت1034723م788261أحوال امرلي سعاد صالح نزار نزھان حمودي1002
الديوانيه8253914م844973أحوال الديوانيهحسنه جابر عبيدنزف خضير بشيار 1003
الديوانيه5203812م2781487أحوال الھاللھالله جبارنزھه حمزه كريم1004
الناصريه13359723م90908أحوال الناصريهعليه عيالن تويني نصار نعيم منصور مريص1005
ناصريه 13834515م3772117أحوال الرفاعي صافيه غزال نضام ساجت سويف1006
كوت15بالبالبالبالرسيله سلمان نظيمه وسسم كاظم 1007
الناصريه14041818م62653قلعة سكر كاظميه راھي عبدنعيس مطلك سطيح 1008
الديوانيه824513م2935611أحوال البدير صبيحه رشيد حاجم نعيم بنيان حاجم 1009
الديوانيه8253314م741682أحوال الديوانيهاحالم عبدالكاظم نعيم ثامر حمزه 1010
الديوانيه8246413م2792670أحوال البدير مطروده سعيد سميح نعيم جابر حنوف 1011
كربالء 49715414م2857572أحوال النجميھديه صعصع نعيم سوادي خايف خروير 1012
بغداد99011522م2079272أحوال الحيشروق فرحان سلماننعيم غالي سلمان عباس1013
كربالء 13905814م68407أحوال الرفاعي كاظميه دخيل رومي نعيم غدير رومي 1014
كربالء 13828824م63534قلعة سكر سكنه ساجت كيطان نعيم مايع كرم راھي1015
الديوانيه8321621م271684أحوال الديوانيهعزيزه حمد بريسنعيم مريشد خضير دشمان1016
كربالء 81912419م791469أحوال عفكرسميه صغير طوينهنعيم ناھي جاسم شالل 1017
الديوانيه13905512م2495725أحوال الرفاعي ايمان حمود عرسنعيم نصار عرس 1018
كوت100519324م857731أحوال البشائرھاشميه بطوشنعيمه جاسم عوده عكاد 1019
الديوانيه8255214م268735أحوال الديوانيهنبيه سرتجنعيمه فرحان كزار 1020
الديوانيه13901412م2894527أحوال الرفاعي كشيشه عباسنعيمه ناجي خلف1021
السماوه52010818م335792أحوال الھاللغديره غنام نھايه جالب حسن 1022
الديوانيه13902612م2894551أحوال الرفاعي نعيمه نصار عرسنوري جبرعرس شالكه1023
الديوانيه8077311م2839409أحوال البدير شاھه عبد محسن نوري عبدالرضا راضي  1024
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بغداد 101218123م877663أحوال البشائرفله ريه محمد نوري مطلك مريھج 1025
المثنى 5209115م472241أحوال الھاللربيعه حسوني نوريه جبر عدس شالكه 1026
ذي قار 140411524م63667أحوال قلعة سكر ھنين شاھر نوريه حمد سطيح 1027
الديوانيه80713112م2837870أحوال البدير جھاد عرب كطننوريه سعيد جثير 1028
كوت128516221م834643أحوال الفجر زينب علينوريه محمد امين سعين 1029
الديوانيه8079411م2839367أحوال البدير ربيعه مصيلب نوريه محمد كشيش 1030
كربالء 13907118م83820أحوال الرفاعي عزيزه كاظم نوزيه كاظم عطشان 1031
الديوانيه8078511م2839385أحوال البدير عليه ناصر عبدالحسينھاتف كاظم مريمس1032
كربالء 82416618م837704أحوال البدير صبريه كاظم غياث ھاتف محمد كنبر 1033
الديوانيه82410615م3059707أحوال البدير غنيه سفاح حمدول ھادي اصعيصع عبد 1034
الديوانيه8076211م2839431أحوال البدير نجمه رضا حسوني ھادي ثامر جبر 1035
بغداد13906816م984697أحوال الرفاعي ايمان فاضل جساس ھادي راشد عكش جبار 1036
الديونيه 8071511م2839313أحوال البدير نعيمه مجيد حسن ھادي راضي حولي 1037
واسط13908923م94051أحوال الرفاعي شيماء محمد لعيبيھادي رحل خزي معارج1038
الديوانيه8372216م3777385أحوال البدير ابتسام عماره حمزهھادي صالح حويل1039
الديوانيه8077911م2839397أحوال البدير حضيه عسر غافلھادي عاجل بردان 1040
الديوانيه8074611م2839463أحوال البدير صبريه محمد كشيشھادي عبد رفيل 1041
السماوه8108317م264406أحوال السعديه ھيام جبار ھادي عبيد دايخ 1042
الديوانيه8244213م2792565أحوال البدير كريمه بتور شنبوج ھادي عناد عرب 1043
الديوانيه8078611م2839383أحوال البدير شونه مايش حسان ھادي فرحان دھام1044
الديوانيه17982416م838796أحوال البدير اخالص حسين رحمھادي محيو رحم1045
واسط102810623م450554أحوال البشائررغده داوود سلمان ھادي مساعد صكبان صخي1046
القادسيه82410513م702706أحوال البدير سعديه جعواص داودھادي موسى طعيمه 1047
الديوانيه1390612م2894514أحوال الرفاعي شالله ابراھيم ھاشم اسماعيل راھي 1048
صالح الدين10062821م739218أحوال البيجيفاطمه عوده شباعھاشم بكات مطرود عبود1049
الديوانيه13903913م2894575أحوال البدير رحيمه نصار عرس ھاشم محمد عرس 1050
كربالء 82419619م838905أحوال البدير محيله جابر عبيد ھاشم ياسر عبدالساده 1051
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واسط1012150110م450867أحوال البشائرامل صالح جابر ھاني درع جابر فارس1052
واسط1012147110م450522أحوال البشائرليلى عبد روضانھاني راھي لطيف صكبان 1053
الكوت 1021122110م223688أحوال النعمانيه فاطمه سعود مھلول ھاني كريم صلب طاھر 1054
الديوانيه8249023م811104أحوال البدير مطره كصيل ھايتھن سلمان بنزاز1055
الناصريه13826818م757486قلعة سكر سناء صبري موسى ھداب حسن شالكه 1056
ذي قار 14043917م63604قلعة سكر وداد نفيس مطلكھديب حميد حمد 1057
الناصريه564791553093317أحوال الرفاعي ھضيمه شديد ھديه جراد غافل 1058
الديوانيه8371916م810979أحوال البدير جماله خضير ناشيھديه خضير ناشي ذھيب1059
الديوانيه98214411م2904714أحوال الموفقيه وجيعه صاين ھديه عناد فزاع 1060
السماوه5218915م2938037أحوال المجدرداخه  صالح عليھشين الصي علي 1061
كربالء 49719516م413135أحوال النجميسھام ھاشم جبارھالل ابو حسينه مشرف1062
الديوانيه80714612م2837857أحوال البدير كميله كاظم عربھالل جھاد عرب 1063
كوت 98216815م2497570احوال الموفقيهرجيه سلمان بنزار ھالل سعيد وادي سعد 1064
الديوانيه8071211م2839307أحوال البدير كلثومه رھيف ابو دكهھالل عريبي عبود حميد 1065
الديوانيه1390412م2894503أحوال الرفاعي امل ناھي حسن ھالل مكطوف ونان 1066
كربالء 49714514م2857598أحوال النجميشنونه سعيد ھلوه جھيد خضر 1067
الناصريه14134018م757774قلعة سكر كميله جاسم محمد ھيال لطيف سعدون 1068
بغداد6245614م757157أحوال البشائر رواء لؤي شناوه ھيثم حمزه خضر 1069
كوت 1012145110م281478أحوال البشائرمجيده فضاله روضان ھيثم كاظم داود صخي 1070
الديوانيه8078411م2839387أحوال البدير خوينه جابرھيله رسن خالوي1071
ديالى 8532016م1130059أحوال كميتجذيه مركزھيله عبيد عزافه1072
الناصريه132018216م63730قلعة سكر لطيفه عكلهوحيده بجاي زغيف حسين1073
الديوانيه15719012م893272أحوال البدير جميله خضيروحيده عبد وادي 1074
واسط52012919م2929795أحوال الھالل راھيه محمد نعمه وسني حمود حسن 1075
ديالى 8531815م347915قلعة سكر زينب شذر جابروھيب بدر جابر 1076
بغداد80717413م2836956احوال البديرنظال كاظم عربياس خضر عرب 1077
الديوانيه82415916م810822أحوال البدير حسيبه رحم سلطانياسر رھل سلطان 1078
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الديوانيه8073011م2839343أحوال البدير نجيمه عبد داري ياسر كيطان صافي 1079
ديالى 956499241614724أحوال الرصافهاديبه غريب مولود ياسين طه حسن جواد 1080
الديوانيه8257919م861565أحوال الديوانيهحكمه رحميسرى سعد عالي1081
واسط128614521م834335أحوال الفجر مكيه ھنيدي محمد يوسف حسن جابر ھجر 1082
الكوت 10124216م747312أحوال البشائرفلحه عيالنيوسف زغير بدر مغيث1083
الديوانيه13901012م2894519أحوال الرفاعي سھيله طعيمه اسماعيل يوسف فرحان طعيمه1084
بغداد9838815م3064051احوال الموفقيهسنيه عوده يوسف كاطع شرھان 1085
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