
قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (١٤٠) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب ذي قار في ٢٠١٣
اسم االماسم الزوجةصحيفةتسلسلوجبةمرحلةالمحافظةالمكتب االسم الكاملت
فطيمه مطر/116139م125ذي قارذي قارابتسام فاضل جوده1
رسميه عبد\2073م141ذي قارذي قارابتسام كاظم جاسم2
مرشه ثجيلامانه عبد عليوي57418م132ذي قارذي قارابراھيم حسن علي3
فجر جازعشماله طارش ھليل72162م135ذي قارذي قارابراھيم عليوي حمادي4
كوره زھرهطاھره حسن ابراھيم14795م146ذي قارذي قارابراھيم كزار نتيش5
عربيه كريمسلوى شخيت مظلوم24137م145ذي قارذي قارابراھيم ھادي عبدالرضا6
صفيه ثامرخيرية كريم مسير13836572932ذي قارذي قارابوالھيل سعدون حمود7
امينه عليشيماء توفيق فرھود37061م144ذي قارذي قاراثير سلمان داود8
عجيله عطشانوجدان غازي فيصل329814م149ذي قارذي قاراحسان سلمان حمد9
ضواھن عطيهسھام كاظم بجيو91398م148ذي قارذي قاراحمد جاسم محمد10
جبريه عليويساجدة ثامر حسين121035170197ذي قارذي قاراحمد جبار مناتي11
سكينه حسينشكريه سكر ھويمل76420م129ذي قارذي قاراحمد حامض شليج12
كميله ھيلونلميعه حمد سالم542179م145ذي قارذي قاراحمد حسن عطشان13
عزيزه شناوهحسنيه شاه حسين عبدحسين1335962ذي قارذي قاراحمد حسن مكطوف14
شنينه وسميكريمه عبد فلفول13542م141ذي قارذي قاراحمد حسين حاتم15
مطره حسينقسمه شياع نافع64686م132ذي قارذي قاراحمد حسين نافج16
جسومه داغرشكرية الزم622143م139ذي قارذي قاراحمد حمدان عبود17
كنايه ياسرھديل عبد الرسول دوخي905135م125ذي قارذي قاراحمد حميد علك18
فاطمه عبدالحسينميسلون ابراھيم دوخي57486م127ذي قارذي قاراحمد حميد مجيد19
ملكيه كيطانوجدان شريف محمد سعيد102675م141ذي قارذي قاراحمد زاھي مغيشيش20
عجيبه كريمنداء داخل كمر14339378432ذي قارذي قاراحمد ساجت عداي21
شكريه نتيشرشا عبدالواحد جبر70621م141ذي قارذي قاراحمد شاكر حموده22
نوريه حميدناديه علي محمد18627م137ذي قارذي قاراحمد صالح مرزوك23
العيبيه جاسمسعاد ھاشم1397216ذي قارذي قاراحمد عباس طناش24
جواده ناصرھديه سعدون محيبس769129م149ذي قارذي قاراحمد عبد سوادي25
شھد جودهھناء فاضل جوده108398م135ذي قارذي قاراحمد عبد طلب26
كاظميه شنيشلشذى صبري عبدعلي72535م132ذي قارذي قاراحمد عبدالساده عبيد27
جباريه علوانشكريه محمد عبدهللا14135370577ذي قارذي قاراحمد عبدعلي عبدهللا28
نعيمه محيسنرواء محسن1612123م131ذي قارذي قاراحمد عبود عبدهللا29
قنديله طاھرعفاف حسن كتيب202146م144ذي قارذي قاراحمد علي ياسر30
ابھيه عليعامرية عبد الباري ريكان521153م135ذي قارذي قاراحمد غضبان عطار31
شكريه رضاوداد ياسر منھي81087م131ذي قارذي قاراحمد كاظم منھي32
فوزيه مرھجرمله حسين جبر13926853546ذي قارذي قاراحمد كامل ھادي33

منصوره محمد علي /خديجه عباس علي / رسل 9892م144ذي قارذي قاراحمد مالك جبر34
زھره جبارمھدي جبر

ركيه مسيرمنيرة راضي12639278365ذي قارذي قاراحمد مليح منشد35
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جميله محمد\13436071880ذي قارذي قاراخالص حرابه جاسم36
نباته فرعونعھود عالل كريم59149م135ذي قارذي قارادريس جاسم عبدالعالي37
فاطمه جوادغفران حسن محمد/ھناء عزيز148149576ذي قارذي قارادريس جعفر يعقوب38
عھيده حسينھاله عبدي طه13933867546ذي قارذي قارارشد عبداالمير سعدون39
رئيسه خيونفردوس عبيد عيسى95158م145ذي قارذي قاراركان عمران عيسى40
شريفه عبدالعزيزنداء ناجي عبدالعزيز50537م132ذي قارذي قارازھر نعمه حسين41
حسنه سويحلوحه زامل عايد13836773303ذي قارذي قارازير خويط عنيد42
رسميه حسنامان عبد الكاظم2127434م131ذي قارذي قاراسامه عباس مھدي43
وحيده غالبنجالء طارق ثامر12733566909ذي قارذي قاراسامه قيس ثامر44
ثمينه حسينحميده ناصر عواد331142م133ذي قارذي قاراسد ساجت باھض45
فريده جبرانتصار علي93611م134ذي قارذي قاراسد عبود فرھود46
فھيمه طعيمهجنان مھدي30571م146ذي قارذي قاراسعد عادل عطيه47
حسنه اسباھي\129147114ذي قارذي قاراسعيده محمد حمد48
علواشه حنونخديجة خزعل نعمة12634168093ذي قارذي قاراسماعيل سعيد نعمه49
جباريه علوانعھود صبيح جبر105838م141ذي قارذي قاراسماعيل عبدعلي عبدهللا50
اوحيده حبيب/13934568989ذي قارذي قاراشريفه عبدهللا محمد51
نشد جابر/1252476927ذي قارذي قارافراح جابر حاتم52
نوفه حسين/13233166183ذي قارذي قارام فريش كامل غالي53
وسيله حواسفرات حشن شلغم142337147ذي قارذي قارامجد جاسم محمد54
صالحه ناصرنسرين حسن131132753ذي قارذي قارامجد شھاب خيون55
وثيقه حنونطيبة غالم1254178م145ذي قارذي قارامجد عبدالرحيم سعدون56
ثجيله رويح\721168م134ذي قارذي قاراميره جابر عبيد57
جاسميه سميررجاه جعفر صكر33586م146ذي قارذي قارامين حسين عزيز58
سته حنيشزينب عبيد مرھم36211م146ذي قارذي قارامين رفيج رزن59
فاطمه صفر/20750م132ذي قارذي قارامينه ناھي ساھي60
ھديه طعيمه/13230160194ذي قارذي قارايمان حسن عطيه61
باشيه عباس/61511م1210ذي قارذي قارايمان حسين علي62
وسيله عباسابتسام خزعل عبيد2320م146ذي قارذي قارايوب لفته شھيب63
مكنه صالح\1345069841ذي قارذي قارباريس سالم محمد64
كاظميه وحيدصبريه نعيم شبيب124890م141ذي قارذي قارباسم جھلي فاضل65
زمزم كاظموعد شيال كاظم1291074126ذي قارذي قارباسم عبد خضير66
كنكونه سويجصخيه عامر صيوان14236673008ذي قارذي قاربجاي كامل جبر67
خزعليه شنينكاظميه عبد ھاشم480111م146ذي قارذي قاربدر روضان لطيف68
روجه معطل/11546م129ذي قارذي قاربدريه باتول فرج69
ام ساھي محمد/141377387ذي قارذي قاربدريه حسن محيسن70
حفيظه حسن/14639278274ذي قارذي قاربدريه خضير رسن71
صينيه كاطع/127608163ذي قارذي قاربدريه سويد عريم72
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ركينه سلمان\147171م1210ذي قارذي قاربدريه عبدهللا عباس73
كاظميه جريو/13233667142ذي قارذي قاربدريه قاسم ربيع74
ردافه عليخليلى خلف بداي30879م135ذي قارذي قاربدن ضايف عيدان75
ورده علوانسليمة جبار13121964ذي قارذي قاربدوان عبدالھادي سعدون76
ليلوه نايف/12936973733ذي قارذي قاربديعه سلطان كزار77
حظھن عبدالنبينديمه عبيد جاسم12937775356ذي قارذي قاربردان محمد صالح78
صبيحه طالب\143612118ذي قارذي قاربرده خزعل جاسم79
زھيه محمدقيسيه عبد علي13130825ذي قارذي قاربرزان مالغي علوان80
نشعه محمدمزيونه عيسى جمعه14430460784ذي قارذي قاربري عبدهللا راضي81
ونيسه جعيمل/12735971757ذي قارذي قاربريبعي حسين خلف82
عزيزه نصيرلميعه وھيب   /  زھره حسين13833667128ذي قارذي قاربريھي شتيل مكطاف83
نھيه جالب/14239278326ذي قارذي قاربسته صالح جعيفر84
ھاشميه مطلك/14638877439ذي قارذي قاربسمه جبير شنان85
نارھن كاله\12939077833ذي قارذي قاربسنه وشيوش معين86
صبريه خشانايمان جبيشه مزيعل160138م132ذي قارذي قاربشير جاسم ايوان87
خفية غالي/12736572948ذي قارذي قاربليله موسى حاتم88
بھيه زاير عبيدربيعه مشرف علي143198158ذي قارذي قاربھلول جويد ناھي89
خالديه عطيه/111883م1210ذي قارذي قاربھيه ھاشم علي90
بديعه نافعجبره ياسر صاغر14838476695ذي قارذي قارتايه مطر حسين91
وجيھه ھاشمساره جاسم فرج14176238ذي قارذي قارتحسين علي محمد92
نارھن بكه\14335570812ذي قارذي قارترفه عبود سلمان93
حسنه علينشيده حدود شويع/زھره صبر عباس12109819421ذي قارذي قارتركي عبد علي شويع94
رھيه جاسمجاكلين فيصل عطيه933170م145ذي قارذي قارتركي عطيه جبر95
جميله بلبلسعديه ساجت نھو542195م132ذي قارذي قارتركي ھندوه تفيج96
علويه عطيهبدريه محمد عجيل141704134ذي قارذي قارتعبان طشحيل تبل97
عليه الزمفليحه شنين ھاشم14537574843ذي قارذي قارتعبان ناصر ھاشم98
لذه ھديلرباب فرج هللا ماجد295333م145ذي قارذي قارتقي ناصر ماجد99
شيخه جاسم/13438677082ذي قارذي قارتوه ضھد وادي100
نشعه محمدسناء خلف خضير12930460784ذي قارذي قارتويلي عبدهللا راضي101
مكدر مجبلحجه علوان مجبل\وجدان عمران14335170157ذي قارذي قارثامر حسين مشتت102
ھاشميه طالباسراء محمد13911522828ذي قارذي قارثامر رھيف لفلوف103
جريه عودهسعيده نزال مطير141277855599ذي قارذي قارثامر عبيد ھزيم104
كطوه جودهنعيمه شالل  \شمال ھنيدو\صالحة بليول14361581ذي قارذي قارثامر عطيه محمد105
شھد حسننعناعه مخرب زعزع12637675134ذي قارذي قارثامر عنبر محمد106
غريبه كاطعھناء علي كامل13537975778ذي قارذي قارثائر تركي ياسين107
فليحه حسنحال حمزه حسين81263م148ذي قارذي قارثائر حمود حسين108
حياه ھويدييسرى محسن عبدالھادي1291184160ذي قارذي قارثائر زھير عبدالكريم109
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جاسميه محمدبلقيس حميد جبارة14315599ذي قارذي قارثائر محسن صدام110
مذبوبه علواشنسيمه موات ھليل107421م142ذي قارذي قارثائر منشد جعاز111
نشوه حسانشيخه ھادي عبيد171113م146ذي قارذي قارثجيل رحيم عبدالساده112
جايھن عليويعندليه مطشر حميدي13235270353ذي قارذي قارثجيل شده كاظم113
جلثوم عنبروبرية ماھود12637975695ذي قارذي قارثجيل صيھود فعيل114
شھد رجامنتھى عطيب مزيعل94420م127ذي قارذي قارثعبان نعيمه مزيعل115
زھره جبيرشمله نعيم حسين20298م148ذي قارذي قارجابر بشاره غضبان116
شده زغيرتايھه شليج حمود/ سنيه مكطوف علي36238م146ذي قارذي قارجابر فھد عطيب117
حسنه مطيرمصرية حسين يازع64122م138ذي قارذي قارجابر فيصل جويد118
نده جبربرنجيه فاضل جابر51457م126ذي قارذي قارجابر كاظم شناوه119
صويله شنيننجيه عبدهللا عجيل34147م129ذي قارذي قارجابر كاظم صحن120
مطره حنيننجيه عبد حنين14426552875ذي قارذي قارجابر لفته عوده121
ملكة شنديحمدة فالح1962م131ذي قارذي قارجابر مغامس اسماعيل122
جميله عليكميه حمد بدن14836477606ذي قارذي قارجابر منصور شريف123
ركينه عبيدفضيلة ثاجب ياسر310105م135ذي قارذي قارجابر ھاشم ياسر124
شتيله دايشھنية ذياب13433166051ذي قارذي قارجاري ريسان غجيري125
بنيه طليعنشوه قاسم ربيح363190م138ذي قارذي قارجاسب سلطان شافي126
فردوس موسىزينب مھدي صالح159813م143ذي قارذي قارجاسب طعمه محمد127
مديحة حسننضال مصدك كزار13112190ذي قارذي قارجاسب عبد صاحب128
بھيه عبد عوننسمه محمد كحيوش14532063986ذي قارذي قارجاسب علي محيوش129
فطيم راضيوريدة عبيد57788م137ذي قارذي قارجاسب مھدي شويني130
طليعه عويدعيده سلطان عويد121035771307ذي قارذي قارجاسب يونس مزيعل131
خديجه اجريفوزيه باشخ محسن1051144م138ذي قارذي قارجاسم ثجيل عداي132
شنينه علوانفكر ميس علوان30124م1210ذي قارذي قارجاسم جابر حسين133
كميله ھيلونمجيده حمد سالم14636472664ذي قارذي قارجاسم حسن عطشان134
مدلوله ھليلافريقيا يوسف مفتن1257100م145ذي قارذي قارجاسم حسين مري135
زھره غنيابفاطمة نيروز على999104م129ذي قارذي قارجاسم حميد منحوش136
غزاله موشيكميله سعدون مونس23420م146ذي قارذي قارجاسم خلف حمد137
جبيشه عيسىقبيله حسين سباھي337144م129ذي قارذي قارجاسم رويح عبد138
باھيزه عداي\13138977764ذي قارذي قارجاسم شليش شاجي139
زھيه سھيلنعيمه محمد عكاب198482م143ذي قارذي قارجاسم عبيد غريب140
معيوبه عويشسعديه حالوب حسين / نوال خضير عباس7531م1210ذي قارذي قارجاسم علي خزيعل141
بھيه شلوكهنجية جبارة85132م138ذي قارذي قارجاسم عيدان عطيه142
حنتيه لويجاالء عبد رمضان84238م132ذي قارذي قارجاسم ماجد مسير143
رضانه عطيهكطن مھدي صالح14631863462ذي قارذي قارجاسم مجيد عباس144
جنونه سالمكاظميه خلف دھدوه14136572867ذي قارذي قارجاسم محمد ضھد145
صبريه فياضجبھة طالب محمد13835270251ذي قارذي قارجاسم محمد طعيمه146
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مدلوله عباسشدة طميم77763م131ذي قارذي قارجاسم محمد عزيز147
خزعليه جھلولمديحه نعيمه اسماعيل14537775261ذي قارذي قارجاسم محمد فياض148
عليه جابرھيلة جبشة عبيد14336873455ذي قارذي قارجاسم محمد مطشر149
فطيمه حسنطاعه كاظم غياض130133م144ذي قارذي قارجاسم محمد نعيمه150
تسيار جباربسيھي عجيل حسن13535270299ذي قارذي قارجاسم مطير حسن151
حسنه عنيد/13265105326ذي قارذي قارجاسم منحر حاشي152
مياسه محيسنجميله خراطه حميدي50589م138ذي قارذي قارجاسم نايف ثويني153
فاطمه طعيمه/18822م125ذي قارذي قارجاسميه عباس عبدالواحد154
جماله حسن/33945م135ذي قارذي قارجاسميه محمد ديوان155
كاظميه طاھر/14437174189ذي قارذي قارجاسميه معرض جويد156
زمزم حسن/14639478774ذي قارذي قارجاسميه منحوش ثجيل157
صفيه جابرطلبه مرحال صخر12555221ذي قارذي قارجامل خوير منحر158
كمينه ھوينفوزيه عبدالرضا صبيح142135158ذي قارذي قارجايد اميح سفاح159
نوره مكطوفزھره عبدالصاحب حمادي9724م132ذي قارذي قارجبار اسماعيل عناد160
نمره عبيدرحيمه نھير عبيد214159م141ذي قارذي قارجبار بديوي شديد161
تسواھن زغيرفھيمه حسين علي13728556803ذي قارذي قارجبار جساب جبر162
ركينه عطيهحكيمه محمد باجي / حمديه غياض كطان170147م141ذي قارذي قارجبار جعاز حسين163
فنده سباحكاظميه حمادي نعمه1865م141ذي قارذي قارجبار حسن ثجيل164
عوره عمارحسيبه مزھر خلف14838376597ذي قارذي قارجبار حسن عبيد165
اركيه حسنليلى رمضان807155م134ذي قارذي قارجبار حسين علي166
مثله ثوينيفاطمة سھيم خزعل126453672ذي قارذي قارجبار حمدان لھيمد167
سكنه شديدصبيحه بخور شديد33988م134ذي قارذي قارجبار حمود جعير168
سويه جريخخميسة طعيمة/جزية كاطع/ماھية جواد39457م126ذي قارذي قارجبار داخل عبدالرضا169
مصريه خضيرفاطمة حيدر على139321278ذي قارذي قارجبار ذياب زغير170
غنده دويفركريمه حسب باھض14162813ذي قارذي قارجبار رمضان جابر171
صالحه فرھودكليمة حسن286143م126ذي قارذي قارجبار سفيح ابو ھنين172
جاليه علوانوداد شاھر جويعد14236572889ذي قارذي قارجبار صخي زغير173
شنينه شناوهعنوه صباح شناوه13433667037ذي قارذي قارجبار عبيد باوي174
طليعه حمدانحريه نعيمه جويد72662م138ذي قارذي قارجبار عزيز جابر175
عيده غاليصالحة مجيد محمد12735887ذي قارذي قارجبار كزار محسن176
بھيجه حسينخيريه محسن خلف339132م1210ذي قارذي قارجبار محمد زباله177
شكره محمدنعيمه والي حمادي38125م1210ذي قارذي قارجبار مدلول لفته178
سكينه كريجرعظيمه مختاض موشي1433366704ذي قارذي قارجبار موسى كاظم179
مزيونه عيسىكاظميه رويح عبد12730460784ذي قارذي قارجبر بري عبدهللا180
جكيره ھويرفبشرى عبدعلي جعيل66777م142ذي قارذي قارجبر عبدالحسين جبير181
صخيله شعير\121032665077ذي قارذي قارجبيشه عيسى جمعه182
سعده املشوبريه فيصل عبود115134م129ذي قارذي قارجثير ھاشم جبير183
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شنينه شليششبرية سعدون13138977602ذي قارذي قارجحيل حسين فھد184
صفيه جاسمخلود محمد رضا1393811794ذي قارذي قارجعفر عذاب ردام185
نعيمه منشورسھام عبد الناصر/ماھية حيدر11775م139ذي قارذي قارجعفر عويد عذيب186
عانه يوسفانتصار عطشان3373م131ذي قارذي قارجعفر فرج شنين187
بدريه حبيبسھاد منصورعبد على1245123م129ذي قارذي قارجعفر منصور حسين188
طليعه واجدعليه عويش سمير627155م141ذي قارذي قارجالب طريم نعمه189
كاغوده شنينھاشميه سعدون عليوي121037675035ذي قارذي قارجالب عبدالحسين عليوي190
محينه عبد عليفوزية راضي12634067885ذي قارذي قارجالل ثجيل عبدالرضا191
منجيه عبد عونليلى جمعه فرعون121038977ذي قارذي قارجالل جمعه عليخ192
قزبوزه مخلصعلية سعدون/جاسمية جبيل13938576857ذي قارذي قارجلود فرعون مياح193
سكينه ناصرصبيحه شنشل خشان13539278281ذي قارذي قارجليب محيسن خريبط194
جليثم ضايفوحيدة جويد360189م126ذي قارذي قارجليل ثامر منصور195
طاقه الميعصريه لفته عبد14138176028ذي قارذي قارجليل زغير رسن196
زھره جريوسھريه غانم لفته536142م135ذي قارذي قارجليل سالم خليفه197
حيھن ونانكريمه جسام شرھان13841689016ذي قارذي قارجليل عبد علي198
نعيمه عليفريضه طاھر احمد442174م144ذي قارذي قارجليل عبدهللا حسين199
ھديه كريمفاطمه سعدون كاطع13299358518ذي قارذي قارجليل فاضل رويعي200
مكسوره كويطعنبيله عبدالجليل شياع576182م144ذي قارذي قارجليل الزم حمد201
فاطمه عبدالرضاجنان عبدالرحمن جبر349183م148ذي قارذي قارجليل ھاشم كاظم202
غاليه ملنوت/83467م127ذي قارذي قارجليله كاظم صخي203
بھار حسينھاشميه شويلي613122م134ذي قارذي قارجمال شعالن عبيان204
صالحه حيدر/20235م141ذي قارذي قارجماله حسن شنيوي205
قسمه دوارهكريمه قاسم جابر13737574847ذي قارذي قارجمعه ثجيل حاجم206
نديبه شنينطليبه نعيم لعيبي121038977794ذي قارذي قارجمعه حنون حسين207
جاسميه محمدھناء طالب عايتر141128684ذي قارذي قارجمعه ياسر ثابت208
مطره جايدمريم علي اكبر / سارة حسن خميس12758621ذي قارذي قارجميل حامد مروز209
جباريه زعلسميره حمد حسين\كنونة فرحان داود14334268299ذي قارذي قارجميل سلطان داود210
فتينه بنيدربشرى عباس كعيد5267م1210ذي قارذي قارجميل عامر عليوي211
عليه حميدزھراء زھير يوسف134231م143ذي قارذي قارجميل عبدالعالي محيبس212
كاظميه محمدحسنيه اسنيدل عبدالعالي6589م141ذي قارذي قارجميل علي طاھر213
حفيف سلطانرسميه مونس سندال14832665069ذي قارذي قارجميل فرحان سلمان214
جاسميه سعيدامل عبدالزھره تويو14637576999ذي قارذي قارجميل محمد ياسين215
جكاره حسيننديمه حسن محيسن75137م1210ذي قارذي قارجميل ناصر حسين216
فتنه نغيمش\106758م1210ذي قارذي قارجميله حاكم ھاشم217
مدليه عذول\1514م1210ذي قارذي قارجميله ضامن علي218
عنايه ناصر/13234017848ذي قارذي قارجميله عباس منشد219
طليعه واجد\14138877489ذي قارذي قارجندي حنون نعمه220
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قسمه جعازخديجه شمخي غميس59736م126ذي قارذي قارجھاد كعيبر مداور221
نعيمه عطيهفاطمه اسماعيل13246592955ذي قارذي قارجواد ابراھيم غضبان222
كاظميه حسيننجمه عبود لفته862112م146ذي قارذي قارجواد رزيج حسين223
حيھن عودهبشرى حسين عبدهللا210683م1210ذي قارذي قارجواد سلمان كمر224
نوفه غالينوشه عاشور/ نعيمه عبد125م399م127ذي قارذي قارجواد شناوه طاھر225
جريوه حجعاناميره سالم ناصر58895م132ذي قارذي قارجواد طاھر احمد226
فتينه بنيدرخيريه غالي حسن202114م138ذي قارذي قارجواد عامر عليوي227
محنه عبادينوريه حاجم سلطان87758م133ذي قارذي قارجواد عبدالرحمن سلطان228
ھاشميه سباھيھناء جبار عاصي552190م132ذي قارذي قارجواد عويد رخيص229
جميله فليحايمان جنديل فليح317164م129ذي قارذي قارجواد كاظم مالك230
قنديله صبرصالحه غانم محسن36354م141ذي قارذي قارجواد كاظم محسن231
نوره سالمقسمه عطار عبيد110112م143ذي قارذي قارجواد كاظم موسى232
عندليه مطشررسمية عنيد14م126٥٥٧ذي قارذي قارجوده ثجيل شده233
مجر ھميليبسعاد جمعه جباره13261652ذي قارذي قارجوده حسين جويد234
سعدى الميبشه حسن دوني1261035135ذي قارذي قارجوده علي دوني235
بسھن سلمانفخرية برغي13138877463ذي قارذي قارجوده كاظم معارج236
زھيه جعيبصفية غازي ھنيدي835107م137ذي قارذي قارجويد كريم مسير237
نوفه رحم/44987م132ذي قارذي قارجويدة كاظم نعمة238
سليمه جاسمغنيه حسن محسن14836973713ذي قارذي قارجويمل عبد غفله239
زھره حسينحكيمه غالي محمود62245م132ذي قارذي قارحاتم بريھي شتيل240
طاھره عذيركميله عبدهللا نعمه542135م145ذي قارذي قارحاتم ميس زغيرون241
نجاة محمدنادية عباس20926م131ذي قارذي قارحازم جعفر سعيد242
عيده داخلفصيمه موسى حاتم603130م148ذي قارذي قارحافظ برع حاتم243
صفيه كاظمسعديه عبدالحسن نصار12931562977ذي قارذي قارحاكم عبدالرضا نصار244
ليلوه يسراميره محمد علي88212م132ذي قارذي قارحاكم فزع رعيد245

غنيه عبودكريمه علي حميد /انتصار محمد / رباب ھادي عبدهللا185189م132ذي قارذي قارحامد احمد حميد246

زومه سلمانفوزيه جخيور عباس13837775239ذي قارذي قارحامد جوده ياسر247
ملكيه جثيرخيريه عيسى مطلق14334168008ذي قارذي قارحامد شاكر حريز248
ذھلوله شنيلجميلة شالل999115م132ذي قارذي قارحامد عواد ھاشم249
شلواطه بھلولنجمه عبدالرضا عبدالزھره9080م146ذي قارذي قارحامد قاسم محمد250
طليع ھناوينعمه بازول ضامن11526م142ذي قارذي قارحامد مروح حمد251
حسيبه محسنباسمه محمد رعد594100م142ذي قارذي قارحامد منصور روضان252
سعيده سلمانناديه حسين مطلك1392185م133ذي قارذي قارحامد ناصر دايش253
عزيزه حمزهايمان سھيل عتاب / حال محمد350111م133ذي قارذي قارحامد ھويدي منادي254
نسمه فاضلبسھن راشد131173228ذي قارذي قارحبيب حسين ياسين255
نتيشه علواشسعيده انتيش ھادف121038576833ذي قارذي قارحبيب طاھر عبيد256
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حفيفه فرجفريده صالح كريدي109112م132ذي قارذي قارحبيب مشكور طشت257
خالديه عطيهفطيمه حسين فرحان33769م1210ذي قارذي قارحبيب ھاشم علي258
ھاشمه يوسف/49458م126ذي قارذي قارحبيبه ابراھيم طه259
كاغد معارجخديجه خشن مطير12633667124ذي قارذي قارحرب عبيد بدر260
عطشه عفلوكاقبال شبوط شراد14925166ذي قارذي قارحربي حسن لفته261
بدريه ھيجلحليمه ابيش منادي138545108ذي قارذي قارحرجان ايوان حاجم262
ركينه محمد/12935871436ذي قارذي قارحريه عطيب مزيعل263
شنينه جازعكاظميه ھاشم جبر14260867ذي قارذي قارحسان زغير محارب264
شماله موكركريمة ضاحي/سكنة لتفة/فضة فاضل12638977737ذي قارذي قارحسان شمال ظاھر265
رضيه محسنسنيه حسن محسن145152437ذي قارذي قارحسب مخور خفي266
جديعه دخيمعطيه ولي حسين677146م141ذي قارذي قارحسن انتيش سلمان267
حمده منخيفضيله مطشر14949298345ذي قارذي قارحسن بدر جواد268
شمسه رمضانشھناز احمد97588م1210ذي قارذي قارحسن جواد خليل269
ارضاته طاھرخوله عويد فضل14324023999ذي قارذي قارحسن جويد فضل270
بدريه محسنلحيجه عداي فزع13738677067ذي قارذي قارحسن حرجان ابراھيم271
مصريه فريحجليثم حسين خليف14537374581ذي قارذي قارحسن حنيش مريھج272
كريمه حسيندنيا ھاشم علي159958م137ذي قارذي قارحسن خالد دبيس273
زھره حنيحنجاسمية محمد33714م126ذي قارذي قارحسن خلف حسون274
روضه علينھلة خوام30913م132ذي قارذي قارحسن خيون عيسى275
جلثوم ثامرجاسميه شنيشل الزم14836873523ذي قارذي قارحسن داخل الزم276
رضيه مھديميسون عبدالرحيم595164م131ذي قارذي قارحسن راضي خلف277
جبريه موسىمجيده عوده ماضي14938476683ذي قارذي قارحسن رحيم عبد278
فطيمه عليجميله جبار حالوب13832464650ذي قارذي قارحسن رميض حسن279
غاليه مراحبشرى حميد13139278236ذي قارذي قارحسن سعدون مطير280
زھره اليذابتسام كريم ھادي33972م135ذي قارذي قارحسن سمير ھادي281
بيجيه منسفبسمه خشن مطير29749م138ذي قارذي قارحسن عامر داود282
قند شبيبحِسن طعمه حبيب128167م129ذي قارذي قارحسن عزيز حبيب283
مزه علينورة كاظم سبتي12536372425ذي قارذي قارحسن علوان بديوي284
ھاشميه كاظمندى ھادي عبيد13240771208ذي قارذي قارحسن علول سلطان285
حاجيه كمرصديقه جعفر سلمان1962140م1210ذي قارذي قارحسن فرحان جبر286
نجيه جويدرسمية عبد الجليل سلمان902103م143ذي قارذي قارحسن فليفل شويع287
ھظيمه حنونسعاد جبار حسن1054150م146ذي قارذي قارحسن كاظم ھلول288
فضيله جاسمرقيه اسمعلي سلم ابادي1377314500ذي قارذي قارحسن لفته سلمان289
جميله فرھودانعام صالح جبار148144286ذي قارذي قارحسن لفته كبيح290
مظلومه ظاھربشرى ثعبان حميد13528610ذي قارذي قارحسن محسن كريم291
حسنه فرجبيجيه عبيد ضجر144608141ذي قارذي قارحسن محمد حمدان292
علويه فرجصفيه مطر فنجان14638276231ذي قارذي قارحسن مراد فنجان293
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سليمه عبدبسنه رفش عبادي783115م148ذي قارذي قارحسن ميثم عيدان294
امحتون جعيملانتصار  مخاط13435971733ذي قارذي قارحسن ناصر صيھود295
مراحه ذباحانيسه اسعد نعيم1452777136ذي قارذي قارحسن ناصر نعيم296
عليه الزمماجده جابر محسن142255121ذي قارذي قارحسن ناصر ھاشم297
بكمه داودزھره حسين لطيف14835470618ذي قارذي قارحسن نغيمش خضر298
الفيه كاظمكبرى حسين زاده4147128م135ذي قارذي قارحسن نوري ھاشم299
صبريه محيسنكاظميه محسن ياسين115170م138ذي قارذي قارحسناوي اصبيح مخرب300
حسيبه جابر\148608152ذي قارذي قارحسنه جالب علوان301
عليه جاسم/565131م125ذي قارذي قارحسنه رجب كريم302
جسومه عايف/144162183ذي قارذي قارحسنه عبيد علوان303
تدباره حسون\14136572916ذي قارذي قارحسنه نھو حسون304
ھنديه جابر/17075م146ذي قارذي قارحسنيه حاذور غجيري305
كاظميه حسينكوثر مطشر شليج07878م133ذي قارذي قارحسين احمود ماضي306
مزيونه عيسىنوال قاسم رائد954104م126ذي قارذي قارحسين بري عبدهللا307
رضيوه عليھيفاء عجيل عذيب33133م129ذي قارذي قارحسين بشير فھد308
طلبه زغيرھدوه عجيل عبد1383366704ذي قارذي قارحسين بصو نمرود309
زھره سعدحمدية جمعة شھيد987183م135ذي قارذي قارحسين تايه باھض310
نعيمه سعدونسحر حبيب ضيدان1492444867ذي قارذي قارحسين ثامر طاھر311
حديوه عويدفريضه كاظم حسين135123م129ذي قارذي قارحسين جبار زاجي312
زھره حولصبيحه ثجيل حسين527131م137ذي قارذي قارحسين جويد ھميھم313
ھيله موسىانعام حاجم غيالن141103280ذي قارذي قارحسين حمدان مھوس314
زھره حسنامل حمدان1282149م131ذي قارذي قارحسين حميد حسن315
سعديه جھلانتصار جمعه حسين987117م129ذي قارذي قارحسين حميد ريحان316
فطيم ھاشموھبيه جعفر زبيد1273557862ذي قارذي قارحسين خلف فاضل317
سومه لفتهعجيبه حنون معارج55291م1210ذي قارذي قارحسين ريكان عطيه318
ملكيه حسينذكرى فارس ناصر79135م148ذي قارذي قارحسين سالم عبدالعالي319
نبات جابرابتسام جبار زغير684155م133ذي قارذي قارحسين صالح حسن320
غنيه جويدزينه عبداالمير خلف1520105م143ذي قارذي قارحسين صالح محمد321
بيبيه خضيرمياده خليل عبدالرضا14417735313ذي قارذي قارحسين صالح مھدي322
بديعه حاتمصفية عزيز عبد12736973732ذي قارذي قارحسين صباح خضير323
حسنه شنونزھره عوفان مالخ14239077990ذي قارذي قارحسين طماطه وصيوح324
فاطمة حسينوزيره ابوالھيل جابر \ حكيمه عامر موزان129581500ذي قارذي قارحسين عبد عليوي325
نوريه شناوهجليلة محسن38155م131ذي قارذي قارحسين عبدالحسين ياسر326
شكريه حميدفرحه كاظم         زينب جبار       زھره اجبير362135م134ذي قارذي قارحسين عبدالرزاق عبدالساده327
لميعه عبدالرسولسمر سعد عبدالحميد75157م149ذي قارذي قارحسين عبدالرزاق محمد328
ملكه مرزهكافيه كاظم مرزوك1441312618ذي قارذي قارحسين علي الماز329
جاسميه غانمھناء صالح سلطان505196م132ذي قارذي قارحسين علي سلطان330
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وسيله عجيميعبير احمد راتب14639979732ذي قارذي قارحسين علي فليح331
تقيه عبدزينب عبدالحسين علي1462515016ذي قارذي قارحسين عوده ھاشم332
بدرية فرھودضوية حاشوش595102م126ذي قارذي قارحسين عيدان ھليل333
بنيه صالحفخرية عبد الرزاق73491م131ذي قارذي قارحسين غنم ساجت334
شغه عربيجواھر واوي جعاز1095148م144ذي قارذي قارحسين كاظم جعاز335
مصبويه نادرامل سايب فليح57745م129ذي قارذي قارحسين كايم حميدي336
سليمه عبدسليمه بزون عجيل11535م149ذي قارذي قارحسين ميثم عيدان337
منتھى رضاناديه محمد السنوني132224205ذي قارذي قارحكمت جابر جاھل338
كامله حسنشيماء الزم عبد1265141م145ذي قارذي قارحكمت ريسان جبر339
شكريه رحيمهدجله شعالن مھدي9993م142ذي قارذي قارحكيم خشان زغير340
لذه ھديلسعاده عطيه ھديل1032125م145ذي قارذي قارحكيم ناصر ماجد341
بنيه زوير/148615125ذي قارذي قارحكيمه عامر صيوان342
فوزيه جويد/1108180م132ذي قارذي قارحال عواد جاسم343
رسميه عبدالحسين/137346716ذي قارذي قارحال كامل برھان344
بدريه عبدالزھرهنورية حميد صالح37107م133ذي قارذي قارحلو مزھر خضير345
خزنه كريمرتيبه كاظم درجال14636271288ذي قارذي قارحليم طه ناصر346
عليه حسين\141170125ذي قارذي قارحليمه جاسم سلمان347
شيخه جودهفضاء مجيد فرج542107م129ذي قارذي قارحمد حسن محمد348
ملكيه كيطانابتسام جويد ھاشم/منال ستار مزعل13849298382ذي قارذي قارحمد زاھي مغيشيش349
زعيله صالحزھره حسن محمود13239077854ذي قارذي قارحمد صبيح عليوي350
ام حسن جويسمرسميه حسن موسى12535971611ذي قارذي قارحمد عيسى يوسف351
جاسميه محمدالجينه علي عبدال177179م132ذي قارذي قارحمد ياسر ثابت352
سنيه جاسم/12735971795ذي قارذي قارحمديه عبدالحسين مزيعل353
سومه اطعيمهوفيه  عنون مكرم115193م143ذي قارذي قارحمزه حسين بته354
بدريه عبداسراء ضياء عباس777110م133ذي قارذي قارحمزه ھاشم ناصر355
حكم جويدليلى الزم مخور146535133ذي قارذي قارحمود مفتن شناوه356
ظھره اسماعيلايمان مھدي جاسم14938276277ذي قارذي قارحمودي زوير علوان357
شريفه كاظمنديمه مزھر خشان50442م146ذي قارذي قارحميد جبار خشان358
نعيمه جاسمحبيبه جابر شھد49939م1210ذي قارذي قارحميد جبر حلو359
ربيعه فرج هللارباب ذباح ناصر30891م1210ذي قارذي قارحميد جعيز منصور360
حسيبه محسناسماء حسن خلف845146م143ذي قارذي قارحميد حاتم عزيز361
كاظميه محمدحميده عامر عناد14934969706ذي قارذي قارحميد حاجم فاضل362
سعديه مھديلميعه كاظم حسين885165م143ذي قارذي قارحميد حسن عامر363
بلوه ويشمياسه وشيل حبيب12733667011ذي قارذي قارحميد حسين عطيه364
صبريه شبوطفاطمه فندي نعيثل14836673017ذي قارذي قارحميد خضير ظھير365
طلبه مزبانحتروفة وشيح13161239ذي قارذي قارحميد دنيل جابر366
زغيره ابوالھيلسليمه ثامر جابر14638877555ذي قارذي قارحميد ريحان كريف367
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فطومه رويعيحميده حسين جالب129595125ذي قارذي قارحميد شدود جالب368
صبريه حسننضال حرب حايف111053م129ذي قارذي قارحميد شريف حايف369
سھر مذبوبلطيفه مزيعل جوده12933166183ذي قارذي قارحميد صالح جوده370
رضيه فياضنرجس مھدي صالح684166م132ذي قارذي قارحميد صالح ناصر371
عزه فليححسنه عبيد دايش177192م146ذي قارذي قارحميد صبخه دليل372
عذيه عالويسميره جاسم كاظم/ فريحه عبدهللا مري14535370469ذي قارذي قارحميد عبد حسن373
زريه كاظمرباب حيدر كاھى129605168ذي قارذي قارحميد عبد كاظم374
ِحسن عباسھيفاء كاظم حنون111447م135ذي قارذي قارحميد عبدالحسين خرموش375
جماله شليجزھور شويخ عنيد12561595ذي قارذي قارحميد عوده حسان376
باجيه فرعونزينب محسن624116م126ذي قارذي قارحميد كاظم سعيد377
مكلة حنيشخديجة رحم ناصر310184م126ذي قارذي قارحميد كامل سكر378
ھاشميه جالويفاطمي حسن يونس121043186111ذي قارذي قارحميد مجيد عزيز379
فخريه عبدالعاليھدى مجيد ھجر767134م145ذي قارذي قارحميد محسن عسكر380
مصريه جاسممنال ناصر35061م131ذي قارذي قارحميد محمد خشان381
زھره ضمدجماله لذيذ فيصل339102م134ذي قارذي قارحميد ناصح مزيعل382
حلوھه تايه\757152م142ذي قارذي قارحميده عباس عماره383
ميسه فجر/14935871561ذي قارذي قارحنبوته محسن شريف384
دره عويفنجاة عامر عبود13137675060ذي قارذي قارحنظل غريدل بريس385
سليمه مكون\188111م131ذي قارذي قارحياة حميد ياسر386
وفيقه كحو يش\169184م143ذي قارذي قارحياة علي صابر387
حنونه كاظمفليحه عوده            موشه جعفر13436071866ذي قارذي قارحيال موسى علي388
جسم الزمسھام جبار / سناء علي131106029ذي قارذي قارحيدر انصيف جاسم389
ھديه خضيررفاه نزار8383م139ذي قارذي قارحيدر جاسم محمد390
صبريه كاطعخالده محمد عبدالرزاق72362م142ذي قارذي قارحيدر جاسم محمد391
رباب عباسقاھره مزھر طالب14238677118ذي قارذي قارحيدر جيجان حاشوش392
حياه صبيحلميعه محيل فياض104022م133ذي قارذي قارحيدر حسين عزيز393
نجمه محمدنعيمه ھاشم محمد48615م132ذي قارذي قارحيدر حواس مرھم394
بشه سالمسھام سعيد نعمه1035176م142ذي قارذي قارحيدر خزعل نعمه395
شريفه راضيھيفاء ساير جمعه\كفايه حاجم فزيع54977م143ذي قارذي قارحيدر زاكي فيروز396
ھديه ھاديسيناء خليل اسماعيل264170م148ذي قارذي قارحيدر شاكر عبيد397
سنيه عانيليلى انتيش50611م134ذي قارذي قارحيدر صبري عبيد398
كواغد حمودوسن جويد975193م131ذي قارذي قارحيدر صكبان ضھد399
نجيه زغيرونسفانه حمود نعيمه75132م144ذي قارذي قارحيدر كاطع حنون400
ھيله شعبانتحيه كاظم جبار1032350م148ذي قارذي قارحيدر كاطع ماجد401
حسنه شذروفيه شنان علي12525049845ذي قارذي قارحيدر كاظم طاھر402
كليمه عكابابتسام حسن شيوط670156م1210ذي قارذي قارحيدر محيسن خليف403
تقيه حسينعذراء كاظم جواد178م139١٠٤٦ذي قارذي قارحيدر يعكوب جبر404
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حربيه حاذوربشيره صابر عيد877198م137ذي قارذي قارخالد جابر عيد405
وبريه بدايدالل طارش مھدي14495384ذي قارذي قارخالد حسون موزان406
وسيله عبيدمريم فرھود حاشوش151269م145ذي قارذي قارخالد حسين خلف407
حسنه ياسرھاشمية مزيد قادر310158م135ذي قارذي قارخالد زغير عبود408
ارھيجه عليسمره عوده صالح13216927ذي قارذي قارخالد علي صالح409
سھام مريديميسون نايف عبدالكريم574118م134ذي قارذي قارخالد كاطع وشيل410
سعده عليبرنجيه  جابر تقي71853م131ذي قارذي قارخالد ماجد تقي411
صبريه عبدصبيحة طاھر حبيب1051138م146ذي قارذي قارخالد محسن سبتي412
نجمه نعمهسعاد داود سلمان63892م126ذي قارذي قارخالد مزبان واجد413
سنيه ياسينفتنه عدنان صبر13920590ذي قارذي قارخالد مزھر دريويل414
صبيحه طالب/14538176104ذي قارذي قارخالده خزعل جاسم415
كحم الكين/13934168091ذي قارذي قارخديجه وميان العريمش416
مدينه جابرخالديه مطر راضي14537034ذي قارذي قارخضر سدخان شتيت417
حنينه ناصرنديمه كامل رزن12045م145ذي قارذي قارخضر سلمان رزن418
ھاشميه نھير/149731170ذي قارذي قارخضريه صبيح جبر419
نعناعه داودبشرى مظلوم حسسوني12554226ذي قارذي قارخضير حائر حسوني420
منتوبه اوذيحھيفاء ضمد درويش12079م145ذي قارذي قارخضير حسن عامر421
حريه جومهمياسه ماجد جالب137950156ذي قارذي قارخضير عاكول مشيحيف422
شنينه خشنسعاد جاسم ناصر121097054ذي قارذي قارخضير عبدالعباس عبيد423
زريه كاظمحسيبة كاظم لفته140167م125ذي قارذي قارخضير عجيل شناوه424
حجيه حيالسليمه محمد13435170056ذي قارذي قارخضير قاسم خنجر425
قمره ثامرليلى صباح رسيس109398م1210ذي قارذي قارخضير معيف فياض426
عجيله حسانخاجيه تليل13436571954ذي قارذي قارخضير ناصر عطشان427
ملحه ھزاع/12534068934ذي قارذي قارخفيه خشوم يونس428
جايھن صبرزنوبه موزان صالح14333667152ذي قارذي قارخلف بداي عبدالرضا429
رساله عذيرخميسه عيدان عداي1114114م138ذي قارذي قارخلف جاسم شليش430
عينه كونعميره جاسم محمد/بريوش غالم رضا رفيعي1017122م138ذي قارذي قارخلف جبار ثجيل431
جليثم محمدھاشميه رواز علي13835871431ذي قارذي قارخلف حمادي حسين432
شنيوه شياعجنان حمود52111م131ذي قارذي قارخلف سعد سلطان433
شياله سھرمسحونه مھاوش حسن13437474611ذي قارذي قارخلف ضمد ھدان434
نوعه عبدالغاليه خضير طعيمه136246م1210ذي قارذي قارخلف علي سواد435
لزمه عاشورشمسه مطشر جابر1307172م132ذي قارذي قارخلف عوض سدخان436
عجيبه نتيشونبتول شالكه علي151133م126ذي قارذي قارخلف ھادي جليب437
نعيمه دينيبشرى ھاني حسين113144م125ذي قارذي قارخلف ونيس شنين438
ركيه نصيرھديه شريف ضھيد145621171ذي قارذي قارخليف محمد حسين439
شريفه خنفرخوله داخل رحمان /بشرى عباس محمد61590م129ذي قارذي قارخليفه سالم سلطان440
امنه عدنانحريه راضي رسن12737474740ذي قارذي قارخليل ابراھيم عطيه441
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ھاشميه جاسممديحه حياوي14933566859ذي قارذي قارخليل ابرھيم جانه442
زينب منھلعقيله عطيه ياسر78130م142ذي قارذي قارخليل حسون ياسر443
كسره فرھودناصريه حسين ماجد131569109ذي قارذي قارخليل حسين جمعه444
شويشه غانممريم دربول لفته1032م137ذي قارذي قارخليل ھاني سالم445
حبيبه فرحانحسيبه طباع نادر386118م131ذي قارذي قارخليوي شاھر حديد446
عزيزه ھاشمتجيه حمزه غافل13432063981ذي قارذي قارخميس جادر حسين447
فطيمه عيسىنعيمه سوادي شايت115121م131ذي قارذي قارخميس حسين حمادي448
صفيه اجخمشكله صغير قاسم862127م149ذي قارذي قارخميس خنفر قاسم449
فده كريمعالھن كاظم طاھر13836072000ذي قارذي قارخميس عبدالجليل بندر450
خديوج جمعهبيجيه عزيز عامر23498م131ذي قارذي قارخميس عبدالحسن عبود451
كفه جعيفر\12635971623ذي قارذي قارخميسه محمد فھد452
مجيده ھميمداخله ھنيدو عزوت14236572988ذي قارذي قارخنيجر موسى جابر453
غنيه عبد\122174م129ذي قارذي قارخوله بندر سلطان454
ھيله صكلوكجاسميه خلف مرزوك557160م144ذي قارذي قارخيرهللا حسن عيال455
طمعه جاسمكريمه نعيم عبيد\نورية حنون60153م143ذي قارذي قارخيرهللا خيون سالم456
حربيه شبيبسعاد ذياب شمخي9052م135ذي قارذي قارخيرهللا عبدالحسين عبيد457
فشله  خميورحسيبه جبير13454271ذي قارذي قارخيرهللا عويض شذر458
ثجيله محسن\13161877ذي قارذي قارخيشه جساس خفي459
جاسميه عليفاضلة قاسم محمد951265م126ذي قارذي قارداخل عبدالرضا علي460
غنيه عنسيھدية فالح عبد الحسن1001172م135ذي قارذي قارداخل عطيه جرجاك461
عزيزه كومانيشمسه  شيال شباري13326853463ذي قارذي قارداخل عفريت شباري462
لميعه محمدشكريه خلف حميد55150م138ذي قارذي قارداود جبير حميد463
ماليه حسينحميده حسن احمد /شذى قاسم127124م138ذي قارذي قارداود سلمان ابراھيم464
جسمه ثجيلبيجيه حسن / رسميه موزان مايح14435871490ذي قارذي قارداود سلمان مايع465
عجيله ھديدنظيمه علوان حسين13836372402ذي قارذي قارداود عبدهللا حسين466
عنيده شفيعفوزيه ھويل شمر14830861543ذي قارذي قاردخيل عذيب طفيح467
بوشه شعيرناعمه عباس لعيبي14236673030ذي قارذي قاردريھم عبيد حرب468
منجيه شويخنديمه فھد عطيب14636572943ذي قارذي قاردريھم عوج كنيص469
جميله مخيفيسنيه بشاره غضبان3202م202م137ذي قارذي قاردوحان نعيم حسين470
صالحه محمد\13433667090ذي قارذي قاردوله فھد منخي471
شھد مكيجميلة ھاشم حسن5424م135ذي قارذي قاردويش ناصر حاجم472
حريه كاظم/2822م144ذي قارذي قاردويه حسين عبدهللا473
ھاشميه شمخيرفعه سكران جعاز /مرضيه ابراھيم محمد12926653012ذي قارذي قارديوان كشيش راضي474
معاليه عبدليلى خلف سالم13333867505ذي قارذي قارذھب بصيو جريح475
طليعه ناصراسيا عكله كاظم12562890ذي قارذي قارذياب حمد ثجيل476
حربيه لمامتوينه شالش8366م134ذي قارذي قارذياب علي جابر477
حلوه  عنيدزكيه عريد مشكور14234268255ذي قارذي قارذياب غانم مجيد478
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كاظميه عليوجيھه جليل رمضان492123م142ذي قارذي قارراجي جميل رمضان479
بشيه عزيزعبيدة رجيب688146م126ذي قارذي قارراجي عامر عويز480
قسمه عبيدوجدان جاسم محمد81218م149ذي قارذي قارراجي عباس محمد481
شاھه ناصرخالده عودة34م139١٣٦٩ذي قارذي قارراجي فليح خالف482
عواجه خضير\583146م141ذي قارذي قاررازقيه عكامشي موزان483
حنونه صباحسعيده طالل حربي142520183ذي قارذي قارراضي عبدالساده جياد484
حبابه صالحنشميه ھديب سمور116291م144ذي قارذي قارراضي عذاب عبطان485
ھديه غفلهبشرى جبوري65757م131ذي قارذي قاررائد جاسم جبار486
شريفه خنفراقبال علي بجاي66590م126ذي قارذي قاررائد سالم سلطان487
عذيره عبدالرضا/104195م133ذي قارذي قاررباب جابر عبدالرضا488
نجيه عرمكاظميه خلف عرد14138977667ذي قارذي قارربيع حسين صيوان489
مدينه مزيدعقيله محمد مزيعل93839م143ذي قارذي قارربيع محمد ھاشم490
ملحه اكطين/12511359ذي قارذي قاررتيبه جلود حوين491
جميله بندرحياه جبار ياسر13429759322ذي قارذي قاررحم مشتي تويلي492
جميله جباربديعه عبدالرحمن حسين16778م132ذي قارذي قاررحمن خضير عباس493
سكونه عوادرسميه عنيد رويح601140م142ذي قارذي قاررحمن رفيح رزن494
حليمه حسينربيعة عربي12637274203ذي قارذي قاررحمن عبد جابر495
عجيله طليبسميره عبود عطيه12511366ذي قارذي قاررحيم ثجيل طھماز496
زھيه مصحبوحيده علي جابر15269م138ذي قارذي قاررحيم حسن عجيمي497
كاظميه حبايليلى صباح عباس1331182172ذي قارذي قاررحيم خصاف فليح498
عزيزه حسينحكيمه عبد سالم36280م142ذي قارذي قاررحيم شريوي كاصد499
رشاكه منھيعنيزة مجبل636172م126ذي قارذي قاررحيم شوردو منخي500
شنجاره عنيسيقدريه موحان كريم30897م127ذي قارذي قاررحيم صعيع سھر501
خزعليه خلفزھراء محمد حسين125715م127ذي قارذي قاررحيم صكبان جبر502
سعده عباسھيفاء علي139106045ذي قارذي قاررحيم عايد يوسف503
جميله خليفنعيمه سلمان خليف14628675ذي قارذي قاررحيم عبدالحسين ثامر504
خميسه شرھانسوسن موحان جاسم13997174ذي قارذي قاررحيم عبدالقادر جاسم505
دوحه بدرفاطمه ھادي وطبان/نجاة عكال14613663ذي قارذي قاررحيم محمد سلمان506
شبه شبيبحمديه عيدان جاسم74618م144ذي قارذي قاررحيم ھلوس ضھد507
طاكه عوده/14212712ذي قارذي قاررحيمه خشان خطل508
حليمه كيطان\7786م129ذي قارذي قاررحيمه لطبف عبدهللا509
عيده خرياس\13738576963ذي قارذي قاررخيصه فرھود حمد510
بويسه مھلھلسنيه داود محسن130191م129ذي قارذي قاررزاق بجاي جويعد511
بدريه نائبھضيمه كشاش13436071913ذي قارذي قاررزاق جعفر صالح512
نارسيه ميسصبحه عبيد حسناوي14136773304ذي قارذي قاررزاق جميغ خويط513
كاظميه الزمسعديه جابر ھاشم339193م135ذي قارذي قاررزاق حسوني ھاشم514
ثجيله راھيملكيه جبار عبدالساده63891م148ذي قارذي قاررزاق حنون وادي515
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سومه لفتهفاطمه جبار ھاني310116م132ذي قارذي قاررزاق ريكان عطيه516
جماله ھاشمھاجر عكار حسان598196م149ذي قارذي قاررزاق شعالن مھدي517
نعاسة رسنھدى رزاق عبدالحسين/كاظمية شذر4468939م137ذي قارذي قاررزاق عبدالحسين عبد علي518
نعيمه باھضمنال جاسم محمد88542م141ذي قارذي قاررزاق غازي حسين519
زوينه طشاشميثاق داخل زويد760130م127ذي قارذي قاررزاق كاظم بدر520
زھره سلمانسليمه كاطع جعيز12733967154ذي قارذي قاررزاق كريم جعيز521
بسنه عبدالزھرهوعديه حاشوش غضبان1119120م126ذي قارذي قاررزاق محمد حبيب522
صبحه جابررضية اسماعيل / ايمان عودة /نجاه حنان جابر777151م138ذي قارذي قاررستم شنيشل منصور523
بسيھي عجيل\121035270324ذي قارذي قاررسميه جاسم مطير524
حميده مجيد\58324م134ذي قارذي قاررسميه رمضان موسى525
مويته عنيد\982100م141ذي قارذي قاررسميه غافل دوني526
نعيمه كاطعزھره محمد جواد13837975793ذي قارذي قاررسن شندوخ جابر527
عطيه مھديانتصار جبار مطشر1085170م138ذي قارذي قاررسول ارحيمه عليوي528
ھيله حميدفردوس عبدهللا ابو رھين824156م144ذي قارذي قاررسول جارهللا ابو رھين529
بدريه حطيحطختام عزيز حامد86232م148ذي قارذي قاررسول محمد دوھان530
عويزه كنيصعجيله عبيد شونج/زھره قاسم14661582ذي قارذي قاررسيم عبدالساده شونج531
صبريه سلطانفريھه عبيد بريسم130138م137ذي قارذي قاررشاد شعالن عنبر532
ماليه عطاياهللازينب خضير لفته833163م137ذي قارذي قاررشيد شطراوي فنجان533
جميله جعازشكريه خضير ناصر/ زكيه بردان عبدالواحد14430360501ذي قارذي قاررشيد ضھد جبير534
فرجه سلمانجاسميه ساجت13433667ذي قارذي قاررشيد ناصر عواد535
ھيله ھندياشواق ناجي87649م131ذي قارذي قاررشيد نعيم ثجيل536
نجيبه شبيب/14634769314ذي قارذي قاررضيه مناحي خضير537
برنجيه محينهشيماء عبدالوھاب حسن14137975668ذي قاررعد قاسم سلطان538
دوله فھدھناء شريف كنيمش195م134٦٨٧ذي قارذي قاررعد كامل كنيمش539
مليونه محسنتاجيه كاظم محسن148236083ذي قارذي قاررعد يوسف ثامر540
لوله صالح\121036172113ديالىذي قاررفعه عوده طاھر541
حسنه عبدالرضا/30946م144ذي قارذي قاررفعه لفته طاھر542
عجيله صالح/9287م135ذي قارذي قاررقيه طلب حسن543
فته نزالكميلة مزبان علي13537675170ذي قارذي قاررمضان ثجيل علي544
واشيه سويلمسكينة ميثجل13139077995ذي قارذي قاررمضان حسين خلف545
زھره مشلوشوفاء مھدي احمد819167م134ذي قارذي قاررمضان محمد شناوه546
ام البنين عطشانبشرى ميسر جاسم551163م139ذي قارذي قارروضان عناد فرعون547
روميه عبيدكميله ناصر عبدالحسن14612851ذي قارذي قاررويح حسن زياره548
فتحيه صبرطاھره محمد اسماعيل133326223ذي قارذي قاررياض جليل كاظم549
باجيه عويدحنان موسى اسماعيل38968م145ذي قارذي قاررياض حسن اسماعيل550
شكريه رحيمهجماله ناصر نھير73831م146ذي قارذي قاررياض خشان زغير551
ثجيله تقيحبيبه عبد الحي شغي13533166128ذي قارذي قاررياض رزاق عبدالحسن552
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ھنيه محمدكريمه عبدالباري ريكان120119م131ذي قارذي قاررياض ريسان ريكان553
عجيله مختاضشكريه جبار عبدالكريم758177م125ذي قارذي قاررياض سكلوك كريم554
عمشه حسينابتسام كاظم ريسان / ختام غني حسين2018م1210ذي قارذي قاررياض شليبه عبدهللا555
فليحه عبدبلقيس ضايف جدح52785م1210ذي قارذي قاررياض شناوه منور556
عطيه مباركحكيمه شكاحي عاجل7354م145ذي قارذي قاررياض فرحان مخيلف557
ليلوه عليويجاسميه محمد عبدعلي14537274376ذي قارذي قاررياض كاظم مونس558
ناجحه ريسانجنان باجي علوخ225193م135ذي قارذي قاررياض محمد عبداالمير559
حدھن نعمهوداد نسيم منشد12537274256ذي قارذي قاررياض نعمه عباس560
كاظميه اسماعيلنظام ھاشم ھادي24181م145ذي قارذي قاررياض ھادي جاري561
شنونه طعيمهكافي ھاشم عطية12730260384ذي قارذي قارريحان حسين فليح562
رخيصه فرھودرباب جليل غفله14411383ذي قارذي قارريحان كفل مرير563
سكينه حسن/1491344144ذي قارذي قارريحه سلمان عويش564
عبده عميربدريه عويد ماجد539146م144ذي قارذي قارريسان خلف ماجد565
ازھار حسنرونق ربيع جھاد1496195م141ذي قارذي قارريسان شھيد ريسان566
زوينه عويدعربيه ثجيل سباھي14562488ذي قارذي قارريكان بحيج منھل567
حيھن لھيدجليثم مزيھر13135270362ذي قارذي قارريكان حسب جويسم568
نشوه شنينصبيحة شكور143977176ذي قارذي قارريكان قاسم صرصر569
قسمه خريبطفطيمه كطيو /فاطمه حسن12631963796ذي قارذي قارريكان ناصر زغير570
سخيه عداي/8357م146ذي قارذي قارزعيجه صالح ضاحي571
مسحونه خليفاقبال حسن محمد14539077966ذي قارذي قارزعيم ھليل جويد572
خضيريه مطرودسعيدة حاضر11394م139ذي قارذي قارزغير حصيوي مفتن573
صبريه مريحهزھور بدر جبر60817م141ذي قارذي قارزغير دھر كصيل574
زھره حافظوسيله نعيمه لھمود13938961ذي قارذي قارزغير عبدالحسن مكطوف575
جميعه شنانخميسه نعيم95096م134ذي قارذي قارزغير كشمر مطير576
عطيه يوسفبثينه موسى عبدالھادي/ مائد مرزه حسين14462108ذي قارذي قارزكي ھداب محمد577
بثيه عجيل/13260862ذي قارذي قارزكيه حنتوش نثر578
صايه كبيدي\55167م142ذي قارذي قارزكيه خشان داھش579
مشخص حسون\12930961774ذي قارذي قارزھره زعماك بطي580
فھيمه علي/127542197ذي قارذي قارزھره سلطان حسين581
بوشه شعيرحميد ھميم جخوري14161228ذي قارذي قارزھره عبيد حرب582
حياة ياسرسليمه عبدالرضا حميد941149م129ذي قارذي قارزھير سعدون شرموخ583
مدينه جابر/13139278344ذي قارذي قارزھيه سدخان شتيت584
شنجار طويھرخيريه محمد مطشر14537474794ذي قارذي قارزوري شالل سلطان585
روجه عبودنظيمة عبد فليح13937975779ذي قارزوري عبيد شناوه586
كاھيه مدلولطليبه محسن غافل13929759399ذي قارذي قارزويد عبدهللا عبود587
جيجيه فرجثمينه حسين عكله12533667004ذي قارذي قارساجت باھض صبر588
ھاشميه شمالعظيمه سمير مھوس2393م131ذي قارذي قارساجت ناصر عاجل589
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بسيھي عجيلنجاه رحيم    لذيذه جميل       فاطمه ھاني13435270299ذي قارذي قارسالم جاسم مطير590
مصريه علوانجميله حسين لعيبي132114457ذي قارذي قارسالم حاجم سلطان591
زربه واديسميره حجيمي معارج/جميله فا رس حسن1091177م129ذي قارذي قارسالم حرب عبدالزھره592
وسيله جارهللاميره شنيور            شيماء شريف2871350م134ذي قارذي قارسالم حمد مران593
فليفله غياضبحريه حويش سلمان106069م137ذي قارذي قارسالم رمضان سلمان594
حربيه عيالمنى كاظم عبد855415م127ذي قارذي قارسالم شكاحي بداي595
سھر مذيوبعليه مري جمعه89112م132ذي قارذي قارسالم صالح جوده596
حياه كرمنسيمه فاضل عطوان13838176104ذي قارذي قارسالم عباس عبدالساده597
حديد فياضفضيله سلطان - ھضيمه شنيتر13458469ذي قارذي قارسالم عبدالرضا شاھب598
جالله علواشمياده  خيطان13438576863ذي قارذي قارسالم عصواد مھنا599
حليمه طاھرعروبه علي موحان14533667060ذي قارذي قارسالم علي معالن600
فرحه طريدبتول ناصر13136773217ذي قارذي قارسالم غياض كوسر601
صفيه حسنسلمى طاھر13422444635ذي قارذي قارسالم مرزوق مان هللا602
ماصارت خضيربشرى عبد العباس ثجيل11806م138ذي قارذي قارسالم مزھر ھادي603
سمره جباردالل حسين كريم617154م132ذي قارذي قارسالم مظلوم جابر604
زينب نعمهحوري كوكز592171م126ذي قارذي قارسامي خميس عباس605
ھاشميه لياسكاظميه عبيد جازع14532692ذي قارذي قارسامي سعدون محل606
بدريه روميخزعليه صالح جعفر70479م146ذي قارذي قارسامي سلمان حمود607
نديمه شفيخيريه عبدالحسين كيطان177143م1210ذي قارذي قارسامي نمر غافل608
نجمه زنبور/199546م127ذي قارذي قارساھره حنون فرحان609
زھره راشدالھام ضايف شرھان130150م126ذي قارذي قارساھي فيصل عبود610
دلعونه حميداميره وشيح مكطوف584148م141ذي قارذي قارستار جعفر علي611
كاظميه حنونعروبه جابرخليف362125م129ذي قارذي قارستار خضير طعيمه612
قنده شناوهبديعه شرشاب بريس14354073ذي قارذي قارستار شالل جھل613
ھيثه شويليفوزيه عبيد بدر1846101م1210ذي قارذي قارستار عداي مخيلف614
كاظميه بنياناحالم عطروز بنيان14532765219ذي قارذي قارستار محمد الزم615
مريم ھاشمايمان سعيد محمد58م146٢١٢٠ذي قارذي قارسجاد حسن نعمه616
كاظمية عبد/173م137١٦٠ذي قارذي قارسعاد بدر روضان617
بدريه عليزھره ھادي داغر152075م129ذي قارذي قارسعد رزاق سلطان618
حيھن عودهايمان عبد كمر1277109م1210ذي قارذي قارسعد سلمان كمر619
ساميه جعفررواء عبدهللا علي13917735387البصرهذي قارسعد عبدالعزيز علي620
فاطمه عودهوفاق ناصر سعدون303162م129ذي قارذي قارسعد عبدالمنعم سعدون621
صبريه جابرليلى سعدون شرموخ12936071874ذي قارذي قارسعد فاضل محمد622
عنيده حنتوشنزيله جبير جليل383163م145ذي قارذي قارسعد والي عبره623
فليحه محمدحال حسن عبد767196م132ذي قارذي قارسعدي لطيف عبدهللا624
فاطمه محسناحالم جبار مجيد28084م146ذي قارذي قارسعدي نجم عبدهللا625
وحيده لطيف/14435971726ذي قارذي قارسعديه عجمي مغامس626
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جاسميه بصريشيشة كريم مفتن135613183ذي قارذي قارسعيد تعبان رحيم627
سومه طعيمهفاطمه غميس عبد1156165م148ذي قارذي قارسعيد حسين بته628
صبريه جبيرفرات عبدالصاحب عبدعلي1040173م143ذي قارذي قارسعيد خيون ثامر629

فواته داودزھرة خواف داود / ليلى وحيد علوان/وحيده خريوط12738877408ذي قارذي قارسعيد داخل شبيب630

حيھن حسنامنه منصور عبود85472م143ذي قارذي قارسعيد ريسان جاسم631
ثجيه زاجيزھور حسين كاظم/عنبيره خليل14617787ذي قارذي قارسعيد عبدهللا يوسف632
غزاله بدررماح كاظم شامخ12105911715ذي قارذي قارسعيد غضبان عاكول633
كليمه يعقوبساھره شالكه محمد138161121ذي قارذي قارسعيد محسن يوسف634
مصريه رضيويجنان ھادي طاھر13739679027ذي قارذي قارسعيد محمد حسين635
جسم فياض\59598م143ذي قارذي قارسعيده مزھر كريم636
بيوشه سفيحغاليه ضايف جثيج14539278309ذي قارذي قارسعيفه نايف مشيري637
ناكه بدرنجيه صكر حافظ14633266283ذي قارذي قارسفاح شنون حافظ638
حنونه سلمانغالب جيثوم مريھج14933166055ذي قارذي قارسقواط كريدي عداي639
سعديه وھيب/14336773234ذي قارذي قارسكنه عجيل مونس640
كاظميه عبدھويده حسن كاظم883125م141ذي قارذي قارسالم حربي طعمه641
مريم راضيحليمه خضير عويد64163م146ذي قارذي قارسالم غضبان محمد642
عاتيه فضالهتاجيه ضيدان شنين146286292ذي قارذي قارسلطان عبدالحسين جديد643
نجاة شنياراسماء جعفر601177م146ذي قارذي قارسلمان بردي خليف644
فطيم حسنفاطمه رشيد ناصر100837م129ذي قارذي قارسلمان حاوي جبر645
غرانه مھديعذبه ياسر حاجم/سليمه مشعل حسن29417م1210ذي قارذي قارسلمان حسين حسن646
فھيمه شاھدسلوى عواص جبار182157م133ذي قارذي قارسلمان شباط عنادي647
ملكيه عليبرنجيه عباس شافي14861271ذي قارذي قارسلمان شيال زياره648
تركيه بشيرتوفه جابر ضايع14538075897ذي قارذي قارسلمان صباح ھليل649
حطريه حراميفھيمة ضوخ عطشان4749م127ذي قارذي قارسلمان عبد عليخ650
حبيبه اليذكاظميه جعاز شيعه12936172118ذي قارذي قارسلمان عربي شيعه651
فطوم طاھرزينب ياسر راضي308118م132ذي قارذي قارسلمان عكار حسان652
كميله شويعحسنه عبدالحسين مدھوش36311م144ذي قارذي قارسلمان غانم عبدالحسن653
عزيزه حمدمليحه عبد الرضا ھاشم13233469781ذي قارذي قارسلمان كاظم ھاشم654
طليعه حسنزھرة رشيد خضر1271137م127ذي قارذي قارسلمان مكطوف زويد655
بنيه عليويدريكه علي طاھر14336472660ذي قارذي قارسلمان ناھي باشااغا656
ناشيه عبدهللاخالدة خير اللة977201م131ذي قارذي قارسليم راشد معارج657
وسيله كاظمھناءعبدالحسين داخل24442م129ذي قارذي قارسليم صبيح ميلح658
فجرة حدوانورده شندوخ عوده12945390470ذي قارذي قارسليم عواد عبدعلي659
ليلى عبدالحسن/12635360454ذي قارذي قارسليمه خزعل ضمد660
حميده حسن\14362849ذي قارذي قارسليمه عيد سالم661
ليلوه يسر\14136071998ذي قارذي قارسليمه فزع رعيد662
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مكيه ھويل\14133065983ذي قارذي قارسمره مناتي موحان663
نجاه محمدوداد عبد الوھاب339178م131ذي قارذي قارسمير جعفر سعيد664
حسيبه محمد\77184م143ذي قارذي قارسميره جخيور مدھوش665
حسنه صكر\55248م143ذي قارذي قارسميره داغر زغير666
تاجه علي\234164م129ذي قارذي قارسميره شنيور نعيمه667
شجيه بطيخعبدالحسين شاكر موسى19619م142ذي قارذي قارسميره عبد علي نوري668
فطيمه نعيمهفرحان حمادي عيسى127181م141ذي قارذي قارسميره عطيه سلطان669
زھره طاھر\21162م1210ذي قارذي قارسناء كاظم يعكوب670
عجيبه مطرودزغيره لفته سحاله127140م144ذي قارذي قارسنيح مفتن عاصي671
صبريه فرحان/139287106ذي قارذي قارسنيه حسن ھاشم672
ام عاتي محمد\13135771312ذي قارذي قارسنيه شرھان عيالن673
بدريه كاظم/574118م133ذي قارذي قارسھام مريدي شحيت674
تسيار حسينھضيمه عوده كريم13833867538ذي قارذي قارسھيل عبدالكاظم سعدون675
نديمه ميسجميله ثجيل علي14462786ذي قارذي قارسوادي خالوي لعيوس676
رئيسه خيون/12934268239ذي قارذي قارسوزان عمران عيسى677
بردانه مطرخديجه قاسم صرصر/جعجوله مھنا14138576842ذي قارذي قارشابت خيول منشر678
جنديله بحيركميلة مرھون97156م126ذي قارذي قارشاطي ھاشم ھايم679
تقيه سعدونخيريه عبد فھد12930761218ذي قارذي قارشاكر جاسم محمد680
ھديده فياضمديحه مھدي مالح838109م143ذي قارذي قارشاكر حتف شنان681
بزويني مسعدكلثوم عبد كعيد/مدينه طويرش دھيج139950107ذي قارذي قارشاكر حسن دھيج682
ركن نايفعنيسيه ظيغم سلمان12537675151ذي قارذي قارشاكر خماط سلمان683
بدريه ميسنظيمه نزال ھنيور          ٢. نجوه موسى .137115729871ذي قارذي قارشاكر شياع نعيمه684
جاسمية خشانوسن عبيد دخيم77071م145ذي قارذي قارشاكر عبدهللا سعيد685
عكوه حسينليلى كاظم جويده49651م125ذي قارذي قارشاكر عبيد علي686
قبيله مزھرجاسميه محمد ياسر506193م1210ذي قارذي قارشاكر كاظم ياسر687
حدوده رحيمهھدية ھادي27488م131ذي قارذي قارشاكر لطيف عوض688
مجليه فاضلازھار ثامر طالب82652م148ذي قارذي قارشاكر محمد جبير689
اشميله صالحنجاة عطية حسن12734268228ذي قارذي قارشاكل كاظم عفلوك690
عكشيه عباسملينه جبار جالب / كاظميه نصار39178073م133ذي قارذي قارشبيب ماجد جالب691
روميه علي\13436773305ذي قارذي قارشبيدي عبيد منيشد692
لذه جبرنظيمة كاظم باشة510177م127ذي قارذي قارشجر كاظم شناوه693
سكينه   فضيلھيله كعيد شبيع13736773219ذي قارذي قارشده وصيخ  جويدي694
عيده صنكورسليمه عبد خوراة601190م127ذي قارذي قارشدھان خضير شرھان695
مدلوله شافي/1441867765ذي قارذي قارشدھه حسين شنيار696
حسنه اربيح/14432665132ميسانذي قارشذره حميد جثير697
وكينه جابركريمه صالح جعيفر58371م146ذي قارذي قارشرقي فرھود عواد698
شيخه دخيلحسيبه عبدهللا نيسان107765م129ذي قارذي قارشرھاب عباس شنيار699
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زنوبه تايهفھيمه خضير ناصر8352م146ذي قارذي قارشروان جابر حامل700
نضوه شاھراميرة حسن عزيز1277م1210ذي قارذي قارشروان حافظ ضويد701
مسمايه حاجمساھرة قحطان عزيز13538075957ذي قارذي قارشريف جاسم شبر702
جيحه مدنهعلياء صالح صبيح100949م144ذي قارذي قارشريف دبين خليف703
زريه كاظمصانوعه شيال كاظم149605168ذي قارذي قارشريف عبد كاظم704
زينب شناوهابتسام عطيه عبدالزھره152617م132ذي قارذي قارشريف عبدالرضا حميد705
وفيه جليويحياه عامر صابون1411032104ذي قارذي قارشعبان منشد جعاز706
حسيبه عبدالحسين\121029158048ذي قارذي قارشعبيه محمد عبدالرضا707
جميله عبدالحسنرحيمه حسناوي عطيه/منسيه عبيد منحوش13835270255ذي قارذي قارشعيب صبيح جويھل708
فھيمه ھزاع\12935871463ذي قارذي قارشكريه خشان اسماعيل709
رضيه مريھج/121036572925ذي قارذي قارشكريه سريح جبير710
عالھن عوده/13231463316ذي قارذي قارشكريه مايوس كشيش711
نجيه جبر\14133366455ذي قارذي قارشكريه محمود نعمه712
سنيه عريبيليلى مري محمد14312343ذي قارذي قارشكيب شريف محمد713
بدريه ميس/370139م144ذي قارذي قارشكيره شياع نعيمه714
بدريه جعازكاظمية ثجيل كشاش12734168025ذي قارذي قارشالكه منجل سلطان715
ريبه جليبكريمه رسن كبيدي142775101ذي قارذي قارشمال زبون شده716
كلثوم طالع\14516270البصرهذي قارشماله عالوي مويش717
بتيه طالب/148618107ذي قارذي قارشماله علوان خفي718
ھندي مذارجبار مري غثيث1129101م143ذي قارذي قارشمامه مسھر جويعد719
كامله عبدالكريمشمسه حسن مروح12760747ذي قارذي قارشمخي جابر جوده720
صبره محمدكاظميه ضھد زامل136274م141ذي قارذي قارشمخي كاظم جوده721
محينه جبار\143595122ذي قارذي قارشمخيه عوكر نتيش722
رتيبه مطرھناء خلف / رسمية جھادي13988م135ذي قارذي قارشنان عطار ابراھيم723
مكيه سعيدصبيحه جباره موسى148162177ذي قارذي قارشنان غازي حمد724
شميله عنيدفوزية عزيز كاصد697133م125ذي قارذي قارشنان مدلول عامر725
ذھب نعيموحيده حاتم سلمان\نعيمة علوان13556م142ذي قارذي قارشندي محمد سعد726
فلفل كطامي\121036673110ذي قارذي قارشنونه داغر معين727
حياسه جوده/2462م132ذي قارذي قارشنونه عجيل سفيح728
نھيه جلودھريسه جعفر حسن12661136ذي قارذي قارشنيح حسون ناصر729
ھويله محمدحضيه ضاحي عبد13437675034ذي قارذي قارشنيشل عليوي محيسن730
جسمه محمدنورة عبد الحسين كريم97178م135ذي قارذي قارشنين عذب باسر731
فخيره برغيرسمية عايد مالح595118م135ذي قارذي قارشھاب جوده كاظم732
ونيسه كطانفضليه وسح مھول14195147ذي قارذي قارشھيد انتيش ھادف733
حيھن حسنسعديه جاسم سدخان14339278357ذي قارذي قارشھيد ريسان جاسم734
فطيم مباركماجدة نمر360136م126ذي قارذي قارشھيد صالح عواد735
تقيه ارھيفسميره تاغي رھيف1421179152ذي قارذي قارشھيد عجه بدر736
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نعيمه مطيرايمان عبد الحسين78383م135ذي قارذي قارشھيد عجيل فاضل737
خزنه مناحي/24179م139ذي قارذي قارشوبشه كاظم سباھي738
صبريه محمدنوريه مكطوف علي286150م141ذي قارذي قارشوين كاظم جوده739
مليحه علوانفوزيه عبدهللا شمخي877111م127ذي قارذي قارشياع علي حسين740
نعيمه حنونايمان حسن نتيش13235170144ذي قارذي قارشياع ھادي عنود741
صفيه جابرثجيله سالم غانم521129م134ذي قارذي قارصابر خوير منحر742
نارسيه محمدمريم حسين/صبا ھشام12734168077ذي قارذي قارصاحب خيون نعمه743
قنديله  دخيلنجيبه ونان شريده14854526ذي قارذي قارصاحب سعدون طويرش744
مدلوله عبودغنية عودة ماشي682109م126ذي قارذي قارصاحب محيسن خليف745
حياة كاظمماجده عنايه حميد1555129م144ذي قارذي قارصادق جعاز لفته746
كاظميه حبيبليلى كاظم109575م134ذي قارذي قارصادق عطيه ھاشم747
نصره طاھربدعه لفته طاھر12733667012ذي قارذي قارصادق علي عبدالرضا748
نظيفه عليدالل حنظل عبدالحسين52187م127ذي قارذي قارصادق مزھر شريف749
كاظميه ابراھيمھاجر سالم عبدهللا124158م131ذي قارذي قارصادق نعيم جاسم750
فاطمه مخوررضيه عريمط مزيعل135616140ذي قارذي قارصافي عاكول مزيعل751
نعناعه مخربمنى علي كاظم521174م126ذي قارذي قارصالح ثامر عنبر752
لوفه مھليمنات نصيف جاسم66273م146ذي قارذي قارصالح جبر فھد753
مكيه عبدالحسنعواطف علي عطيه74244م143ذي قارذي قارصالح حبيب عطيه754
صفيه لفتهجميله حسن لفته12630761252ذي قارذي قارصالح راضي غضب755
كاظميه حسينرحيمه كاظم953176م134ذي قارذي قارصالح رضا عامر756
عوفه حمودسويدانه داود سلمان14412735ذي قارذي قارصالح زعيبل حماده757
شكريه عبدليلى مخور شبيح14613547ذي قارذي قارصالح سدخان محيي758
زمزم ياسرعالھن راضي عوده8063م138ذي قارذي قارصالح سكران ھاشم759
عجيبه خليففاطمه اسداله زند14811222316ذي قارذي قارصالح عيسى حسنين760
رضيه عبيدخديجه ناظر شھاھزاد97589م129ذي قارذي قارصالح مناحي بربوت761
صبيحه نمنمجنان كاظم بريج785136م1210ذي قارذي قارصالح مھدي خلف762
عوفه حمود/14439077829ذي قارذي قارصالحه زعيل حماده763
جزيه رويعيزينب بمانعلي داراني14321142047ذي قارذي قارصباح حسن صنات764
بھيه حاجينصرة كاظم135157م126ذي قارذي قارصباح حسين زاجي765
نارسيه كريدزھره كاظم محسن1316191م149ذي قارذي قارصباح رحيم وادي766
ھاشميه محيسنصبيحة عوض مناحي12538877556ذي قارذي قارصباح ريسان كريف767
ربيه جليبفخريه محيل جويد54257م145ذي قارذي قارصباح زبون شده768
حسنه رضيويازھار شفاف عواد52188م127ذي قارذي قارصباح زوري غيالن769
صبريه نايفكريمة جبار نايف102178م125ذي قارذي قارصباح سلمان نايف770
فطيم وجربستة شليح101394م139البصرهذي قارصباح طاھر الزم771
مصر لعيوساخالص رزاق12633967603ذي قارذي قارصباح عبدهللا سويجت772
تويليه ناصرھدية رشيد59542م139ذي قارذي قارصباح فليح حنون773
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تفاحه عطواننجيه عبد السادة شويخ12760168ذي قارذي قارصباح قاسم غيالن774
سنيه مخورحظھن خلف عسل14134769288ذي قارذي قارصبار صالح محمد775
مكينه قاسمزغيرونه حريجه مطرود39077961م138ذي قارذي قارصبخه غميس جبر776
طرفه سدخانوفاء كامل ناصر /بريجة طارش13236172073ذي قارذي قارصبري حسن جالب777
نجيه كاطعابتسام ھتلر29778م138ذي قارذي قارصبري كريم صايل778
عجيبه جبيرهخيريه حسن جبر50536م138ذي قارذي قارصبري وادي مسيعيد779
عزيره فرجداخل حسان محمد704127م145ذي قارذي قارصبريه ناصر عطوان780
زينب اسماعيل/24106م146ذي قارذي قارصبريه ھندي جحيج781
ركينه صخيحطرية حامد12021م126ذي قارذي قارصبيح حاجم عجيل782
شطره كاظمظھريه فالح  \نشوة ناصر14339077839ذي قارذي قارصبيح خضير عباس783
قنده حاتمصبيحه ھاشم رھيف308109م125ذي قارذي قارصبيح شويع سريح784
حظيه عبيدجميله حنون حسن151126م129ذي قارذي قارصبيح علي عبدال785
حسنه حسنفريھه كاظم محسن13525م148ذي قارذي قارصبيح فاضل عباس786
بتيه صالحسليمه شنو فرھود375195م134ذي قارذي قارصبيح نمنم ساجت787
ھديوه عويد/135124م148ذي قارذي قارصبيحه جبار زاجي788
بدريه زوير/59107م132ذي قارذي قارصبيحه حسين صباح789
زنوبه عبود\667111م129ذي قارذي قارصبيحه حميد زامل790
شكريه ارحيمه\14335270385ذي قارذي قارصبيحه خشان زغير791
زھره عبدالحسينكاظم ناصر مجيد18678م148واسطذي قارصبيحه مھدي محمد792
ديناره عبدهللا\13430761210ذي قارذي قارصبيحه موسى عيسى793
نسيمه حسون/14632665124ذي قارذي قارصبيحه ھادي علوان794
كاغد سويدنسمه جويد ھجم14561245ذي قارذي قارصدام ثجيل حسن795
بسھن سعدجميله عبد كعير14454264ذي قارذي قارصدام عواد حنيش796
جاسميه عريفعجيبه مز يعل / غنيه حسن389189م131ذي قارذي قارصدام لطيف بريس797
فدعه عطيهابتسام عبد كاظم / اطياف طاھر جواد1199443م132ذي قارذي قارصفاء جبار دايخ798
فدفوده جبيركواغد حمود عطشان537131م143ذي قارذي قارصكبان ضھد حافظ799
كوشه ھانيختام محمد ناصر1252199م127ذي قارذي قارصالح حسن علي800
حمديه منشدفاطمه عويد شمران77348م137ذي قارذي قارصالح حسن فنجان801
فاطمه عليسھام جبار يوسف1482551636ذي قارذي قارصالح رحيم حويل802
عليه محمدانتصار خلف صيوان83479م148ذي قارذي قارصالح عبد دويج803
زھره زويدفاطمه رسن عبيد13739278318ذي قارذي قارصويل خواره منفي804
بدريه سلمانعبدعلي رويح لطيف527142م133ذي قارذي قارصينيه كطامي داود805
شمسه ارخيصنجمه عبدهللا رخيص8361م138ذي قارذي قارصيوان كنيھر صكر806
نعت ريحانمجيده نتيشي صادق251146م132ذي قارذي قارضابط شالل حسوني807
نھيه جبرصبيحة ھندي عيدان797139م144ذي قارذي قارضاحي كزير عاشور808
حنشه مسيلمفضيله محمد صابر14433366438ذي قارذي قارضاحي مطير سھر809
صبريه سميراميرة عبد الرضا13834067953ذي قارذي قارضايف جمعه صبيح810



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (١٤٠) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب ذي قار في ٢٠١٣
ھاشميه مزعلرحيمه شايع زايد12734068028ذي قارذي قارضايف كمر جبر811
وبريه نتيشمصريه طعيم13461276ذي قارذي قارضباب راضي جوده812
اجليثم عيسىليلى بريھي شنيل/ طلبه حاير عواد308184م1210ذي قارذي قارضحى فايت عواد813
عزيزه خليفنوريه بدور ثجيل20252م137ذي قارذي قارضھد كعيم نزال814
ناجحه ريساننعم شھيد ريسان20114م135ذي قارذي قارضياء محمد عبداالمير815
خزعليه فارسلقاء عزيز محمد     منتھى حبيب980195م134ذي قارذي قارضياء وحيد حاكم816
جمعه لعيوسجاسميه محمد لعيوس14235971700ذي قارذي قارضيغم بشيت محمد817
روجه معطلحميدة ثامر عامر1130168م127ذي قارذي قارطارش باتول فرج818
حياه كاظمجميله حسين لفته144743102ذي قارذي قارطارق جعاز لفته819
حبيبه جابراسراء ناصر49940م131ذي قارذي قارطارق حميد جبر820
ھاتو واليھناء عبدالقاسم كيطان14238877506ذي قارذي قارطالب بطي حنون821
نسيمه فليحصبرية فريد13936873530ذي قارذي قارطالب حريب جوده822
دخيله حسناخالص مزھر صبر13236072432ذي قارذي قارطالب حسين علوان823
قسمه جبيرابتسام صعصع سمير251127م143ذي قارذي قارطالب حمدان مروح824
زنوبه موزاننجاة عبد العالي13133667152ذي قارذي قارطالب خلف بداي825
تسيار ساجتامينه عامر كاظم224191م129ذي قارذي قارطالب عطيه ھداد826
نجيه ياسرلمية كريم310200م126ذي قارذي قارطالب عويد عبود827
سعيده شناوهليلى عباس حسين331183م143ذي قارذي قارطالب فھد محمد828
ريزه ھليلحسيبه بردان مھلھل5695م127ذي قارذي قارطالب مسعد رسن829
خيشه ساھيعبليه رويعي اخواره169141م135ذي قارذي قارطالب منور اخواره830
فھيمه عبيدخالدة عطية1261158192ذي قارذي قارطالب ميس صالح831
فاطمه موسىرجات علي مھدي131346776ذي قارذي قارطالب نعيم جابر832
نجيه يعقوبرشيله سخيط شديد14337274397ذي قارذي قارطاھر ثجيل عاشور833
كطيوه جانيسميرة جبار/طوبى عبيد121033667091ذي قارذي قارطاھر خشن مطير834
فليفله غياضداھرة كريم خواره139147164ذي قارذي قارطاھر رمضان سلمان835
وسيله جالبحمامه داغر مطرود/شكريه عوار عليج14639178004ذي قارذي قارطاھر محسن لواعه836
حفيظه رسن\121036172073ذي قارذي قارطرفه سدخان عبدهللا837
زنوبه تايهنظيمه فھد60123م134ذي قارذي قارطعمه جابر جامل838
زكيه بشيربھيه سوادي صالح14839278240ذي قارذي قارطعمه جعفر سواك839
فجرعواجهسلوى محيسن صابر / جمھورة دريخ عتيوي12738677199ذي قارذي قارطعمه كاطع ماجد840
دوحه بدرھالبھن جويد حسين / زينب ھادي عبدالعباس9575م144ذي قارذي قارطالب ناصر حسين841
نينوى علواش\704160م134ذي قارذي قارطلبه خيطان كزير842
ورشه مرزوك/12732063962ذي قارذي قارطلبه علوان سعدون843
طميشه عطوانجالبه جويف عطوان14461586ذي قارذي قارطه ثجيل سلمان844
بريديه مطر\14838476690ذي قارذي قارطينه ھالل عماره845
بديعه كشيشانعام جبار كزار68080م145ذي قارذي قارعادل جيجان مطر846
رسيله كاظمتھاني حسن وشاح10095م138ذي قارذي قارعادل ريسان جالب847
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حسنه فرحانحجاز جياد فرعون127326134ذي قارذي قارعادل شريف فرعون848
يزي عجيلليلى سلمان عبدعلي17531م145ذي قارذي قارعادل صاحب عيسى849
غازيه خنيصرانتصار عبد سعدون731124م129ذي قارذي قارعادل عبدالحسن نجم850
نشده عبيدتھاني فرحان عزران59014م149ذي قارذي قارعادل لواف فنطل851
فھيده ثجيلنغم ھاشم رزاق1542178م131ذي قارذي قارعادل مزھر ياسين852
بدريه حسنسعدية محسن حسين77032م139ذي قارذي قارعادل ھاشم عبدالنبي853
جاسميه محمدشفه خلف علي12063م1210ذي قارذي قارعاشور عيسى علي854
غرينه عبيدانتصار كريم ھادي36024م126ذي قارذي قارعاشور اليذ عبدالنبي855
جريوه عويدالتفات جبار حمدان10419م138ذي قارذي قارعاشور ھادي كواس856
جريه طليعرسمية محسن شيال53627م127ذي قارذي قارعاصي حسن مھوس857
سلھابه عبدحال جاسم عاشور107414م149ذي قارذي قارعامر داغر حريجه858
فردوس موسىاثار صبيح حسن159856م139ذي قارذي قارعامر طعمه محمد859
فھيمه ھاشمتركيه مظلوم مشتت13026م129ذي قارذي قارعامر عبود ناصر860
بنيه شاتولكتيبة جميل يازع1004136م127ذي قارذي قارعايد حاتم شاتي861
عانه ازغيرحسنه طوفان عطشان56م139٦١٤ذي قارذي قارعايد عناد مھاوش862
ديناره عبيد/12635069968ذي قارذي قارعائده كرم محسن863
مكيه مھوسفلھن محسن نمر\اقدس محمد14335971683ذي قارذي قارعباس بعرور علي864
فيكروزه مردانعواطف كاظم مريحيل198110م129ذي قارذي قارعباس بھلول عوده865
فريجه عبيدرداحه صابون داھمى \ خالدية مشحوف142612118ذي قارذي قارعباس جبار بالدي866
جيجي خليفبحريه عبدالحسين حويزاوي53716م129ذي قارذي قارعباس جبر عطار867
جاسميه محمد علياميره عطوان رحيم205140م148ذي قارذي قارعباس حاتم عبيد868
شيخه  عبدمريم شريف حسون/ رسميه عوض12527755240ذي قارذي قارعباس حبيب عبدالرضا869
فريحه عبدالحسنزينب عبد الكريم عبد الحسن127244613ذي قارذي قارعباس حسن علي870
فطيمه محمدسليمه حرج كاطع14416996ذي قارذي قارعباس حسن كريم871
حنتيله قاسمھديه طالب احمد1463727306ذي قارذي قارعباس حنتو مظلوم872
حتروفه بطروهمريم عبد رسن132102268ذي قارذي قارعباس راضي رسن873
جميله ھزاعرضاته نعيم جبر13330160195ذي قارذي قارعباس شنيع راضي874
ازھار حسناسيا محمد عبداالمير14124448614ذي قارذي قارعباس شھيد ريسان875
حكيمه صبيحفائزة داخل علي126296211056ذي قارذي قارعباس ضيدان فھد876
حنته جخيورنديمه مطر حمادي / زينب دويفر حاشوش55132م1210ذي قارذي قارعباس عامر حاشوش877
حسنه شخيرنجاه عيفان جابر12930260274ذي قارذي قارعباس عطيه شناوه878
شكريه كريمسعاد عبدالرضا كاظم943182م142ذي قارذي قارعباس علي كطاف879
مطيره ھدمولحميده جحيل حسين68826م129ذي قارذي قارعباس عيدان عداي880
صفيه عباسصبيحه عويد عبدالساده55185م144ذي قارذي قارعباس غضبان فياض881
كاظميه محسنجاسميه محمد سعيد1003135م148ذي قارذي قارعباس كامل مجيد882
ملكه ھاشمكوثر عباس راھي147094م139ذي قارذي قارعباس كامل محمد883
زھره جبارخديجه عباس علي9892م144ذي قارذي قارعباس مالك جبر884
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زھره عزيزحليمه صالح  جوده13334168089ذي قارذي قارعباس مري جمعه885
ثامرھن مھلھلعالھن جمعه جبار15124م137ذي قارذي قارعباس موحان عنبر886
تدباره بطيواليه ھندوه تفيج                 مصريه نعيم28673م142ذي قارذي قارعباس نھو حسون887
بنيه فيصلسعديه غانم جوبني50565م129ذي قارذي قارعبد انعيم اجوبني888
زھره جبيرنجية كوكز12662179ذي قارذي قارعبد بشاره غضبان889
رويحه خليفھاشميه جاسم غريدل12732164153ذي قارذي قارعبد بطي بطيخ890
حسنه ردادھوية صابر97194م126ذي قارذي قارعبد جابر حسين891
خاجيه جابرحكيمه مروح علوان / ازھار رويس محسن14136973757ذي قارذي قارعبد جابر خفي892
اطھيره عمارهھديه منسي38118م134ذي قارذي قارعبد حامي زاجي893
دعبوله خضيررحيمه راضي حسين935158م129ذي قارذي قارعبد حسن محيسن894
صحه جابرشكرية علوان منصور73587م139ذي قارذي قارعبد شنشل منصور895
صبريه ھاديندى شنان كواس87735م148ذي قارذي قارعبد صدام مفتن896
رھيفه صالحسليمه حسن محيي10850م137ذي قارذي قارعبد ضيدان ھدل897
شطره محيسننوريه شيال فلك \جماله شناوه حمود12934168088ذي قارذي قارعبد عذيب كاظم898
عيده مريحبيبه علي صنكور12537474606ذي قارذي قارعبد فليح دخيل899
حيھن جاسمسعيده صابر رحيم1009101م1210ذي قارذي قارعبد قاسم وھيب900
فجر عواجهحكيمه عبود ھميم / رحيمه حمدان127638170ذي قارذي قارعبد كاطع ماجد901
دكسن اسماعيلكريمة عاجل131569102ذي قارذي قارعبد محمد فدار902
عوده بالويطويره صرصر زين121038576824ذي قارذي قارعبد مھوس شري903
نعناعه عزامفاطمه محمد رضا132527114ذي قارذي قارعبد ناھي عبد904
فتنه عيسىحسيبه مكطوف حسون36036م138ذي قارذي قارعبد ھاشم حرب905
ميحانه مكطوفموزه ساري شلوكه531195م133ذي قارذي قارعبد وطن شلوكه906
كاظميه جعازملكيه سلمان مزيد592141م129ذي قارذي قارعبداالمام سلمان عريبي907
زريجه حنظلشمھوده مجمان بليس12539077857ذي قارذي قارعبداالمام عاشور ظاھر908
بدريه محسنسميره لفته عباس13238677067ذي قارذي قارعبداالمير حرجان ابراھيم909
نبيھه شمالخلود عبداالمير عنيد294171م129ذي قارذي قارعبداالمير داخل كزار910
فطيمه جرجيسعھيده حسين عجيل / زينب نصيف13933867546ذي قارذي قارعبداالمير سعدون عجيل911
زينب شناوهحفيظه حسين خلف719185م132ذي قارذي قارعبداالمير عبدالرضا حميد912
حياة مزيعلميعاد صادق حسين14235971643ذي قارذي قارعبداالمير فرھود جابر913
خميسه دغيمربيعه عبيد زنبور14532733ذي قارذي قارعبداالمير منشد عليخ914
نجيه ياسينامينه شالكه كاظم14811823550ذي قارذي قارعبداالمير منصور صالح915
نبيه جبيرقبيله بشاره غضبان125151157ذي قارذي قارعبدالباري كريم حسين916
زويده  خزعلسناء عاتي ثامر135132م132ذي قارذي قارعبدالباقي مدلول ثامر917
نعيمه عبدالوھابسعاد باشغ الفرج هللا13712825ذي قارذي قارعبدالجبار سعود سبتي918
رئيسه ابراھيمنزيھه جواد كاظم14531262345ذي قارذي قارعبدالجبار مجيد محمدعلي919
خديجه صالحتغريد كامل محسن1027133م141ذي قارذي قارعبدالجليل نعيم حسن920
حسنه عليويحميده كريم سعيد219193م125ذي قارذي قارعبدالحسن جبار جوده921



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (١٤٠) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب ذي قار في ٢٠١٣
مصريه سھرھيفاء عاتي حسين14236873589ذي قارذي قارعبدالحسن حنون حسن922
ملكه شنيارهسميرة ياسر فيصل12724047817ذي قارذي قارعبدالحسن زباله عوده923
عديمه عطيهسليمه شغيت عبيد542123م137ذي قارذي قارعبدالحسن عوده جابر924
جاسميه عبدالنبيحياة شريف زوير14677040ذي قارذي قارعبدالحسين بديوي حسن925
مسحونه حميديمكيه غاوي صيھود12536673092ذي قارذي قارعبدالحسين جوني ناصر926
سكينه حسنخدھن مجبل علوان90170م144ذي قارذي قارعبدالحسين حنون عبدالساده927
جاسبيه زغيرليلوه احمد كاظم / وحيده جساب1495951ذي قارذي قارعبدالحسين شعيبث نھير928
سعيده مروحرسمية عبد رحمن13138276382ذي قارذي قارعبدالحسين عطيه جثير929
بدريه كشمركاظميه خلف سعدون\ قيسه جمعه11386م143ذي قارذي قارعبدالحسين علي طارش930
الله علوانطسمة جاسم محمد13936773378ذي قارذي قارعبدالحسين فرعون عبدالرضا931
رفيعه عداينديمه مھلھل عداي525179م141ذي قارذي قارعبدالحسين فرعون وريوش932
زجيه ناصر/14939679146ذي قارذي قارعبدالحسين كريم منخي933
حطريه شريفغنيه جواد كاظم19434م148ذي قارذي قارعبدالحسين مطلك حواس934
كاظميه عويدرحيله ھادي كواس / نشميه محسن سعيد375181م132ذي قارذي قارعبدالحسين مغامس عيود935
بديده عصمانسليمه محمد غفله14536251ذي قارذي قارعبدالحسين ناجي جوالن936
شمه مريبحريه بجاي حنان14530560883ذي قارذي قارعبدالحسين ھندو عطشان937
بدريه وحيدصينية كرمش751170م126ذي قارذي قارعبدالحسين ھوال عريو938
مكيه عبدهللاعنبزه محمد دوھان51048م127ذي قارذي قارعبدالحسين يوسف عجه939
درس عباسصبيحه لفته خشان1210312163ذي قارذي قارعبدالحميد عبداالمام مھلھل940
نازي طاھرخيريه محسن خيون127542191ذي قارذي قارعبدالحي محمد خضير941
حسنه زورهھناء خضير شاھر/ مجيده باجي20396م131ذي قارذي قارعبدالخضر ذباح ناصر942
فھيمه راشدجنان عطشان نعيمه14668238ذي قارذي قارعبدالرحمن حمود مھاوش943
مصرية حسنشكريه عبدهللا ثجيل94371م144ذي قارذي قارعبدالرحمن سرحان ثجيل944
حبيبه شياعمحنه عبادي عرمان / قديمه حسن باجي12538777328ذي قارذي قارعبدالرحمن سلطان غيالن945
جاسميه عطيهمنى يوسف يونس31774م132ذي قارذي قارعبدالرحمن عبدعذيب عليوي946
حظوه سلمانحياة يعقوب موزان662187م143ذي قارذي قارعبدالرزاق جميل موزان947
فتنه حسنفضيله حسيب دبيس83124م132ذي قارذي قارعبدالرزاق حبيب دبيس948
سميره سدخانعواطف عاشور ابراھيم862م149القادسيهذي قارعبدالرزاق عوض مطشر949
بسھي تجيفطيمه جابر عليخ53416م138ذي قارذي قارعبدالرزاق ناصر عليخ950
ملكه ياسينوفاء مصطفى خضير115284م142ذي قارذي قارعبدالرسول عبدالواحد صالح951
نصره شرموخسلوى عاصي ھادي1512117م127ذي قارذي قارعبدالرسول مانع مناحي952
كليثم مطيلكسبتيه جعاز مرحال143663136ذي قارذي قارعبدالرضا حنون عليوي953
حليمه فرجنعيمة سعد321180م131ذي قارذي قارعبدالرضا خيون ضيدان954
حدھن محمدسھيله بداي علي/نظيمه ابراھيم جبار14637675140ذي قارذي قارعبدالرضا ساجت معارج955
ھيله عليوينجمه عبدالواحد رشم14835671064ذي قارذي قارعبدالرضا سعدون درعيج956
رجيبه داودباسمه رحمان حسن /سليمه ثجيل جبر121018336567ذي قارذي قارعبدالرضا شريف عكال957
بديله عجالنحسنه علوان مداح16975م149ذي قارذي قارعبدالرضا طعمه ناصر958
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عجميه شرادشفاء مجيد81958م134ذي قارذي قارعبدالرضا عبد نيسان959
حربيه شبيننعيمه سلمان شبوط144615115ذي قارذي قارعبدالرضا عبدالحسين عبيد960
جويده عبدالحسينمنى موسى علي14210510969ذي قارذي قارعبدالرضا كاظم جراح961
ربيعه لفتهقسمه عاكف50564م134ذي قارذي قارعبدالرضا ھاشم محمد962
حيھن حمود/18476م129ذي قارذي قارعبدالرضا ھدير دخيل963
عنباره عباديسميه اسماعيل علي3605م1210ذي قارذي قارعبدالزھره بدر عبود964
فاطمه حسنفخرية خضير13931433ذي قارذي قارعبدالزھره جاسم حميدي965
زھيه جركمجيده علي مدتا\نوشه شحم14239178058ذي قارذي قارعبدالساده جخير مھنا966
صبريه صادقاحالم عبدالحسن طاھر14314585ذي قارذي قارعبدالساده عبدالصاحب حمادي967
جليله رحيمهحسنة عزيز جابر688144م142ذي قارذي قارعبدالساده عجرش دبين968
صبريه فاضلسعيده خيون ثامر/ رزوقه منور ياسر297151م1210ذي قارذي قارعبدالصاحب عبدعلي عاشور969
قسمه زغيربشرى مجيد محمد201119م139ذي قارذي قارعبدالصاحب مبلط عجه970
خليله اسماعيلليلى حسين شمران2440م132ذي قارذي قارعبدالعالي حسن بدر971
خيريه جبرامل عزيز كاظم576181م129ذي قارذي قارعبدالعالي محسن فرھود972
بدريه معارجصبيحه خويط طليع12933667108ذي قارذي قارعبدالعزيز عبدالزھره طليع973
رجيبه ابراھيمورده نعمه كشيش70630م137ذي قارذي قارعبدالعزيز مھلھل رمضان974
فجر عبدالزھرهباسمه صابر مسيعد205130م149ذي قارذي قارعبدالعظيم معتوك كحيط975
حلوه ناصرقسمه جلوب عماره14490111ذي قارذي قارعبدالغني مريحل حسن976
جميله عويدانتصار عظيم شرھان1261245118ذي قارذي قارعبدالقادر عبدالرضا شرھان977
كمره كشكولضياھن حنون295134م126ذي قارذي قارعبدالقادر محمد خلف978
بدريه فنجانكريمه حميد عاشور13332865559ذي قارذي قارعبدالكاظم حنون حسين979
حتروفه حاجمسھيله حنون ھاشم13537574845ذي قارذي قارعبدالكاظم دواره ھاشم980
عسله غصهامنه خليل جعفر147170م149ذي قارذي قارعبدالكاظم طالب جاسم981
حلوه عرزالھيله ارميض طالب             سفيره دبين14239378552ذي قارذي قارعبدالكاظم طويرش طاھر982
نشته صايركريمة عبداالميرعبدالحسين10445م129ذي قارذي قارعبدالكاظم عبدالخالق عبدالحسين983
فھيمه ھديرسلوى ابوالجود كزھور542196م134ذي قارذي قارعبدالكاظم عبدالرضا كحين984
خديجه عبيداميرة عبدالرضا علي12636372488ذي قارذي قارعبدالكاظم قاسم محمد985
سليمه مروحنديمه عويش جغيل14638977722ذي قارذي قارعبدالكاظم ماجد حسين986
جلوسه باشخعريضه كاظم         رشيده غانم1034165م134ذي قارذي قارعبدالكاظم محسن عصري987
عليه ظاھرعزيزة ضيدان غافل/رضيه محيسن فرعون82182م1210ذي قارذي قارعبدالكاظم مسبح رسن988
بتيه صالحسعدية افيح منادي804175م1210ذي قارذي قارعبدالكاظم نمنم ساجت989
بيجيه صباركريمه شالل سلطان234114م138ذي قارذي قارعبدالكريم اعريمط سلطان990
مسحايه حاجمعھود كاظم188188م139ذي قارذي قارعبدالكريم جاسم شبر991
ھديه محمدسعاد سالم حسن132275227ذي قارذي قارعبدالكريم جواد جاسم992
ھاشميه جبرفاطمه شبيب ورد33460م145البصرهذي قارعبدالكريم خالد صالح993
قادريه ذيابسلوى محمد ذياب141336515ذي قارذي قارعبدالكريم عطا كريم994
نعيمه جلود/1385874ذي قارذي قارعبدالكريم علي ناصر995
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نجيه شنيورمريم كامل علي326146م143ذي قارذي قارعبدالكريم قاسم حمادي996
عجيله جيخانتصار رمضان حربي25476م135ذي قارذي قارعبدالكريم قاسم فليح997
كاظميه عبدھديه علوان مزبان834198م149ذي قارذي قارعبدالكريم كاظم سلمان998
حمديه مشجلفاطمه خضير خلف375138م138ذي قارذي قارعبدالكريم كاظم مشجل999
افطيم اجبيرصبيحه عبدالرزاق اسماعيل200105م149ذي قارذي قارعبدالكريم لفته ساجت1000
ونسه ھاشمزينب موحان جمعه12536472671ذي قارذي قارعبدالكريم مطرود لفته1001
صايه مھدمكيه سعيد دخيل11015م149ذي قارذي قارعبداللطيف جبار علي1002
مكرر نعيمهسعاد مونس نعيمه58122م145ذي قارذي قارعبداللطيف حميد جابر1003
زھره محمدبعيده مسعد عرنوص / رازقيه جبار527193م141ذي قارذي قارعبدهللا بليم طرير1004
ھاشميه مطلكحليمه عيدان علي56528م129ذي قارذي قارعبدهللا جبير شنان1005
حضيه غضيبھيفاء علك لفته13826853244ذي قارذي قارعبدهللا حسن لفته1006
بديعه مخربخولة كامل126310134ذي قارذي قارعبدهللا زويد فرحان1007
بنيه طليعخالديه غانم لفته50543م138ذي قارذي قارعبدهللا سلطان شافي1008
حسنه نعيمهزينب ياسين مطير14617573ذي قارذي قارعبدهللا شنان ثويني1009
عتيوه يھوديغلية عاني12637374548ذي قارذي قارعبدهللا عصاد عيسى1010
سكينه حنفحفيظه فاضل سھم19872م146ذي قارذي قارعبدهللا علي حسين1011
ام ناجي كاظممنى سلطان فيصل/اقبال لفته جبار1370161م138ذي قارذي قارعبدهللا محمد عايد1012
شوشه طليعصبحه غانم فرحان14126252332ذي قارذي قارعبدهللا ھاشم دوخي1013
عجيله صالحزھرة عبد العالي عطية60330م126ذي قارذي قارعبدالمجيد طلب حسن1014
وعديه عبدهللايمان شعالن جبار53953م142ذي قارذي قارعبدالمحسن خزعل جابر1015
شونه طليعاالء جابر ھاشم14926252332ذي قارذي قارعبدالمحسن ھاشم دوخي1016
اتبينه جبررجاة قاسم جابر13535871544ذي قارذي قارعبدالنبي خلف منصور1017
كاظميه جعازماجدة مطلك كاظم / زھره دبون10937م144ذي قارذي قارعبدالھادي سلمان عربي1018
مدليه مغامسمواھب كاظم17613م126ذي قارذي قارعبدالھادي عبدالزھره موسى1019
بدريه جيادازھار كامل محسن14335671065ذي قارذي قارعبدالھادي نايف حافظ1020
جميله جاللليلى جاسم محمد32141م135ذي قارذي قارعبدالواحد صاحب ياسر1021
سكينه شليجحدھن جابر جامل68819م133ذي قارذي قارعبدالواحد فھد زامل1022
دينار حماديساميه عوده طاھر521173م131ذي قارذي قارعبدالواحد كشاش شغاتي1023
عجيله حريزفريده سلطان فيصل13334168171ذي قارذي قارعبدالواحد محمد عايد1024
نسمه محمدقيسيه وطن شلوكه109328م142ذي قارذي قارعبداليمه جاسم محسن1025
نصريه عبدالرضاكاظميه ثجيل عبدالرضا14934067863ذي قارذي قارعبدعلي تركي كبيج1026
جيجيه ماشيصبرية حسين علي449137م135ذي قارذي قارعبدعلي خيون عباس1027
تركيه مظلومعلية حسن كحيوش25596م1210ذي قارذي قارعبدعلي عامر عبود1028
بدريه جابرريفيه خوير زغيلي143527149ذي قارذي قارعبدعلي عوده عجه1029
مكينه قاسممديحه كعيبر مداور370158م132ذي قارذي قارعبدعلي غميس جبر1030
حسنه كفيرمحينه نعمه حمود127110م142ذي قارذي قارعبدعلي ھاشم واجد1031
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رضيه حسينانتصار ھالل82677م126ذي قارذي قارعبود عبدالزھره ساجت1032
نزيله عليحله عذافه ثامر /حياة جاسم محمد77177م146ذي قارذي قارعبيد حمود حسن1033
بيجيه مريعدفاطمه جبار فھد14637073914ذي قارذي قارعبيد خيون غافل1034
زنوبه وشاحكريمه حسن عبود583163م127ذي قارذي قارعبيد صياح سفاح1035
زھره محمدغلوه عباس مجلي14538376444ذي قارذي قارعبيد عبدالرضا وادي1036
ھاديه ناھيكريمه ورشن عبود13732665077ذي قارذي قارعبيد عبدعلي حنوف1037
فتنه ھاشمكاظميه اعور شميل14438576897ذي قارذي قارعبيد مظلوم جازع1038
عالھن حسينغزاله ثجيل حسين990102م139ذي قارذي قارعبيد نجي مسعد1039
ركيه منيشد/14516246ذي قارذي قارعبيده حسن محسن1040
كاغد معارج/14635971756ذي قارذي قارعبيده عبيد بدر1041
درواله ھوهكل اندام زاھد8753م149ذي قارذي قارعجيل مجذاب ناصر1042
قسمه دخيلغندوبة فشاخ13829558834ذي قارذي قارعجيل ونان شريده1043
زھره سوادي/121034168178ذي قارذي قارعجيله ضباح امين1044
بكمه شھيب/176426م148ذي قارذي قارعجيله عطشان نايف1045
رداعه طلفاحخالديه مطر علي55860م1210ذي قارذي قارعدنان جعاز داود1046
حنيوته محسنفليحه كشمر محمد14435871561ذي قارذي قارعدنان جلود سھر1047
شوعه عليماجده عطشان محارب174136م131ذي قارذي قارعدنان جمعه جبر1048
حسنه عليحكيمه شرھان جالب13079م143ذي قارذي قارعدنان حامد محمد1049
عيده عميدفليحه مغشغش مسعد337193م143ذي قارذي قارعدنان خلف ماجد1050
مويحه عبيدانتظار وھد حميدي14536272272ذي قارذي قارعدنان شھيب شاطي1051
امل موازيقبيله جاسم محمد287151م129ذي قارذي قارعدنان غني محمد1052
ركيه مسيرفاطمة فرھود خلف143506200ذي قارذي قارعدنان مليح منشد1053
كطفه عباسحياة جنيد عباس775172م1210ذي قارذي قارعدنان ھاني عليوي1054
ھبه عاتيميعاد عبيد عيسى121034268246ذي قارذي قارعدوان خليف طاھر1055
صينيه كريم\121035270341ذي قارذي قارعدوه نعيم جويني1056
زھره جبيرنظيمه فاضل خليف339117م125ذي قارذي قارعذاب بشاره غضبان1057
عجيبه ربيجزھره سعيد خميس141149190ذي قارذي قارعذاب جبار حريجه1058
شريفه جبيركاظمية حنتو13937675087ذي قارذي قارعذاب حسين محيسن1059
ناعمه عباسلعبه سعدون خضير877135م141ذي قارذي قارعذاب دريھم عبيد1060
صبيحه جبارسناء فليح حسن1444182ذي قارذي قارعذاف صبري صبيح1061
رابعه مريرفوزية جاسب327123م139ذي قارذي قارعذيب عبد طوعان1062
صحيفه ايلودنعيمه شراد عيسى13215430205ذي قارذي قارعزاره جازع حويس1063
زھره عربيدفاطمه عوده مصاول28775م137ذي قارذي قارعزيز جاسم طاھر1064
صفيه جعازحسنه علي صالح /حسنه علي صالح14639077814ذي قارذي قارعزيز شاطي نشد1065
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عفته حسينصبيحه خضير10491م134ذي قارذي قارعزيز عبدالحسين شناوه1066
شكريه عبدهللا\141674م138ذي قارذي قارعزيزه احمد محمد1067
جاسميه سمير/121014250ذي قارذي قارعزيزه حسين عزيز1068
حنونه خزعل\61811م142ذي قارذي قارعزيزه عويش جفيل1069
عيده خرباش/205134م126ذي قارذي قارعزيزه فرھود حمد1070
زھره محمدعليه صبار مجيد\عذيبة حاشوش عجالن527194م133ذي قارذي قارعطيه بليم طرير1071
نغيمشه نتيشساھرة لفتة عجيل12739278227ذي قارذي قارعطيه جابر صالح1072
نشيده صادقمزكايه رحيمه محمد14537975726ذي قارذي قارعطيه جاسم كعيد1073
صفيه ثامربريدة ليلو ثامر601119م138ذي قارذي قارعطيوي سعدون حمود1074
رجيه جناححليمه مزعل سفاح34660م146ذي قارذي قارعقيل جخيور سفاح1075
سلوى محيسنباسمه عطيه حمدان142107491ذي قارذي قارعقيل طعمه كاطع1076
نجاة ابراھيمامل قاسم عبدالواحد14491760ذي قارذي قارعقيل عبدالجليل عبدالرزاق1077
جميله فھدمحاسن ھاني162م833م126ذي قارذي قارعقيل عيدان فرحان1078
فھيمه غالبنضال عبد اللطيف13914230ذي قارذي قارعقيل نعمه خلف1079
طلبه حمدانخديجة محمد145265129الناصريةذي قارعكار عيسى عبود1080
خضره جزحعواجه خضير  شظر14338777205ذي قارذي قارعكاشي موزان تالي1081
ونيسه جعيلسليمه بھيش دوني63875م126ذي قارذي قارعالء حسين خلف1082
ربطه ساھيھناء ابراھيم البصير1322م14521322ذي قارذي قارعالءالدين ھاشم راھي1083
حسنه صنكورسميره عبدالحسن        فليحه نعيم885200م134ذي قارذي قارعلوان سنيسل محمد1084
كاظميه عبدفوزيه جخير عوده14328456743ذي قارذي قارعلوان ضاري عوده1085
رضانه منذورخيريه عبد كوماني13127154130ذي قارذي قارعلوان عبدالحسين سمير1086
خيريه عيسىمنى اسماعيل خليل144152099ذي قارذي قارعلي جواد كاظم1087
نشعه عبدلواحظ كاظم نايف234112م135ذي قارذي قارعلي حامد فيصل1088
حنينه وشيحعقيله حسين علي13232063885ذي قارذي قارعلي حزام سعود1089
نجمه لفتهامل كاظم كمر / عطيه ناصر نھير13234168076ذي قارذي قارعلي حسن كاھي1090
فوزيه عباسزينب عبد الرضا139173206ذي قارذي قارعلي حسين جاسم1091
غند جاسمحمديه ھاشم / زينب رسن121060524ذي قارذي قارعلي حسين داود1092
عطيه محسنجنان جواد غني / جميله ابوالحسن حيدري130296م144ذي قارذي قارعلي حسين معال1093
حليمه سكرفضيله دربوش ھايش3101م137ذي قارذي قارعلي حسين يونس1094
نعيمه كليكلسھاد عبدالرزاق شريف1224173م137ذي قارذي قارعلي حمود عناد1095
خديجه محمودجميله عبدالمنعم سعدون20118م148ذي قارذي قارعلي حموده عبدهللا1096
صبريه مكلفحمدية صاحب169177م126ذي قارذي قارعلي دھن محيسن1097
نوريه عبودراجحةعويد نتيش252107م143كركوكذي قارعلي سعدون نتيش1098
حسنه مشكورصالحه ھاشم جبير12935270326ذي قارذي قارعلي سنيسل محمد1099
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زھره فياضصبريه صبيح كاظم91351م141ذي قارذي قارعلي شرقي مزيد1100
وجيھه حمودهخلود مالك برتو13834869494ذي قارذي قارعلي شريف برغوث1101
جصه شنانسكنه عبدالرضا12936172117ذي قارذي قارعلي شنيتر زبون1102
ازھار حسنرائده ھادي خضير14124448614كربالءذي قارعلي شھيد ريسان1103
سھر مذبوبانتصار عويد حسن624176م131ذي قارذي قارعلي صالح جوده1104
علويه حاتملطيفه شرقي مزيد337194م133ذي قارذي قارعلي صبيح كاظم1105
سعيده محمدزھراء علي مھجر129540108ذي قارذي قارعلي صيوان نعمه1106
فضيله نعمهھناء شمخي جبار143135186ذي قارذي قارعلي طالب فاخر1107
فاطمه ظغيمنزيھة عودة /الھام عدنان55279م127ذي قارذي قارعلي عباس زباله1108
قسمه عبيدوفاء عبد فرھود90150م144ذي قارذي قارعلي عباس محمد1109
ماليه نعمهشكريه سالم عويد14636472767ذي قارذي قارعلي عبد كمال1110
سعيده شرھانثرية محمد تقي / حنان عبدالستار13846312432ذي قارذي قارعلي عبد وحيد1111
درس عباسمكارم طالب حسين13238576967ذي قارذي قارعلي عبداالمام مھلھل1112
سنيه جاسمسھام كاظم موسى13536071961ذي قارذي قارعلي عبدالحسين مزيعل1113
شنوه جاريجميله جمعه حسن38927م1210ذي قارذي قارعلي عبدالحسين نايف1114
نعيمه مجليمنى عباس سبع/حميده غازي15118م141ذي قارذي قارعلي عبود خليف1115
صبريه دوھانامال مروح حسن212951م148ذي قارذي قارعلي عبيد عبدالرضا1116
نجمه حسينكريمه زامل عبد305182م146ذي قارذي قارعلي عجيل جبر1117
حسنيه علوانميثاق طالب مجيد14526029ذي قارذي قارعلي عجيل عكاب1118
حياة حثيلرمله ھاشم باقر62957م131ذي قارذي قارعلي عطشان محمود1119
عزيزه عطيهافسر محمد حسين102417م148ذي قارذي قارعلي عطيه رحيل1120
مطره وشيوشكاملة حريب127118418ذي قارذي قارعلي عوفان مالخ1121
فتحيه جريرغد عذاب داود230166م144ذي قارذي قارعلي فالح حسن1122
رسميه خضيرالھام مھدي داود14831946ذي قارذي قارعلي فرعون سلمان1123
حياة مزيعلتركيه خيرهللا مزعل14235971643ذي قارذي قارعلي فرھود جابر1124
زھره الزمسوزان داود سلمان775104م139ذي قارذي قارعلي فيصل مھيش1125
غنيده عودهزينب شكيه محسن68811م129ذي قارذي قارعلي كاظم حردان1126
ميزه بلمايمان جخيم زناد1427174م142ذي قارذي قارعلي كاظم سلمان1127
سعيده سلطانسليمه مھدي حمود71م148١٤٠٥ذي قارذي قارعلي كامل صالح1128
كاظميه حسينفاتن عدنان كنھير14133667008ذي قارذي قارعلي كريم داغر1129
رسميه حسينابتسام علوان ھويدي33383م1210ذي قارذي قارعلي كريم عبد1130
بدريه كاظمرسميه شالل جھل74021م141ذي قارذي قارعلي لعيوس صالح1131
شنه عطيهزينب عزيز حامد739121م148ذي قارذي قارعلي محمد دوھان1132
شلوه خلفزھره ھاشم محيسن557138م141ذي قارذي قارعلي مطر عيدان1133
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موحه عباسماجده حميد مارد1373827633ذي قارذي قارعلي مكطوف خالد1134
شنينه درويشسعديه كريم يوسف1447280ذي قارذي قارعلي مھلھل عداي1135
فليحه حسينرؤى خليل شناوه25م139١٠٢٢ذي قارذي قارعلي مونس ھادي1136
جسومه كاظمنھضه شنور عبدعلي142162176ذي قارذي قارعلي ناصر شحيت1137
حبابه سلمانخيريه نعيمه اجناح14934969786ذي قارذي قارعلي ناصر فھد1138
جريوه عويديسرى احمد بيدي142687179ذي قارذي قارعلي ھادي كواس1139
زھره لھوقسمه عبدالكاظم فضل26715م145ذي قارذي قارعلي ھويف جلود1140
فطوم رجينصيرة  جبيش12637875534ذي قارذي قارعلي وادي مدھوش1141
حسيبه جاب\527129م143ذي قارذي قارعليه جالب علوان1142
حسنه حسين/14461597ذي قارذي قارعليه سفيح حرب1143
زھره مسعد جابر/751169م132ذي قارذي قارعليه كاظم واجد1144
خليله جبارزينب ياسين ياسر12725951672ذي قارذي قارعماد شمخي سعدون1145
الھام محمودحنان طالب ھاشم26911م145ذي قارذي قارعماد فؤاد محمد1146
سھام حامدعاطفه ناصر فھد14135370488ذي قارذي قارعماد ماجد مريھج1147
حبابه سلمانغيداء فاضل13934969786ذي قارذي قارعماد ناصر فھد1148
مشريه عبدالواحدمنتھى قيس ريحان56572م131ذي قارذي قارعمار جاسم محمد1149
كريمه حسينحوراء ابراھيم عبيد125820م129ذي قارذي قارعمار خالد دبيس1150
شدھه عبودزبيده محمد جابر14838677085ذي قارذي قارعمران عزيز جابر1151
ھالله عبودمرفت ياسين شيرخان1012107م132ذي قارذي قارعمران مكطوف حميدي1152
جميله عطشانسليمه ثجيل جمعه77767م135ذي قارذي قارعناد غافل نعيمه1153
ربيعه فرج هللافاطمه خويط طليع77067155م129ذي قارذي قارعنيد جعيز منصور1154
صبيحه جبارهھيله حاشوش عجالن916199م145ذي قارذي قارعنيد شنان غازي1155
عيده تليلشويله عبيد نعيثل/شكريه ابو الجود كزھور12536572956ذي قارذي قارعنيطل فندي نعيثل1156
صخيله حسينابتسام صابر ديوان164114م144ذي قارذي قارعواد جابر ضمد1157
سعده املشزھلوله سنبل محمد / صبيحه عبدالحسن محمد115134م1210ذي قارذي قارعواد ھاشم جبير1158
ثجيله صباحقطرة حسين484152م126ذي قارذي قارعوده جابر حمد1159
كتيبه خلفنوال داخل نعيم138123556ذي قارذي قارعوده جليل عبيد1160
ناصريه مناحيدالل رزاق مناحي114874م135ذي قارذي قارعوده حسين جديد1161
زعيله عليزينب ياسر جبر12933667075ذي قارذي قارعوده خلف مرزوك1162
نھيه صباحنوره غالي عبدالنبي17570م134ذي قارذي قارعوده عون حليفي1163
زھيه جعيبحسيبه سعدون سعود76428م125ذي قارذي قارعوده كريم مسير1164
نصره عليويبسته جبار فھد90145م143ذي قارذي قارعوده نعمه حمود1165
طليعه نصارتحرير جلوب873177م139ذي قارذي قارعوض بردان حسن1166
نعيمه جابركميله انتيش نثر184م /138113ذي قارذي قارعوض جبار سوادي1167
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دوله راشدرساله مدلول65979م134ذي قارذي قارعوض مزعل عويد1168
بنيه فسعدونسميرة سدخان حسون1298062ذي قارذي قارعوض مطشر ضيدان1169
حتينه صويحيعجيله جبار ھاشم / جلبيه  خنيفر حميد937159م127ذي قارذي قارعويد احمد بديوي1170
دوره عبودزھره عبدالحسين13131028ذي قارذي قارعويد سعدون عليوي1171
زھيه مزيعلھيلة محمد منا حي121036272334ذي قارذي قارعويد علي مناحي1172
وحيده ابراھيموفية كاظم/كلثوم محمد13912524926ذي قارذي قارعويد عناد صالح1173
حليمه جاسمربيحه علي مروح13452157ذي قارذي قارعيدان حسين عطيه1174
صالحه ناصحزوينه طالب جاسم   \            جميلة فھد14238677069ذي قارذي قارعيدان فرحان صايح1175
مطيره عبدعلي/121036172038ذي قارذي قارعيده شلش حليفي1176
عليه عويشوفاء عناد764192م1210ذي قارذي قارعيسى جالب طريم1177
زھره عليويكاظميه كليكل97109م134ذي قارذي قارعيسى جويد ثكيل1178
بتيه حسيننديمه فدعم ناصر14850626ذي قارذي قارعيسى نھير مشكور1179
كمره سلمان/14239478760ذي قارذي قارغازيه جبار عليخ1180
حوري سلمان/13936372463ذي قارذي قارغازيه لعيبي سوادي1181
نشيده كريمھاشمية سعود991150م131ذي قارذي قارغافل بدن داود1182
خزعليه سدخانموزة عبود عليوي77748م125ذي قارذي قارغالب شبوط حسين1183
حمده حسينعليه مطر عبدهللا14820016ذي قارذي قارغالب شنان ابراھيم1184
وزيره سلمانزينب عبدالكاظم محمد/مھا محمد عدنان14662068ذي قارذي قارغالب شنان مالح1185
ادنيفه حسينباسمه محمد97717م134ذي قارذي قارغالب طالب محمد1186
بتول حسونقمر فيصل احمد143244732ذي قارذي قارغالب لطيف حسين1187
زھيه سدخانفتاة عباس طارش94250م127ذي قارذي قارغالب مغامس كشيش1188
حدھن سفاححليمه بريھي شتيل115110م132ذي قارذي قارغالي حمود ضباح1189
فطيم خيولساعه باشط صرصر142775125ذي قارذي قارغالي قاسم صرصر1190
نجيبه حاشوشسھيله مجيد احمد437م141ذي قارذي قارغانم عبد حسن1191
سميره حنوناشواق عباس فاضل90238م139ذي قارذي قارغانم عبدهللا زغيرون1192
لذه فضلامينه فياض الزم1032127م142ذي قارذي قارغانم مزھر الزم1193
تسواھن صالحرسمية فزيع13515631149ذي قارذي قارغدير عبد حسين1194
لوحه رھيفمريه بوھان طمام1286164م133ذي قارذي قارغرين حبيش خشين1195
حيھن جراحشكريه حسين  /   بدريه علي69177م138ذي قارذي قارغضبان مھاوش طاھر1196
فھيمه عطيهنظيمة جابر خليف12735470641ذي قارذي قارغميس خشين خليف1197
نحيوه خشانحسيبه كشيش لفته14330761261ذي قارذي قارغني مطر لفته1198
مشيخص عواد/13225951672ذي قارذي قارغنيه ثجيل علي1199
سعيده جايد/230120م135ذي قارذي قارغنيه شنيور نعيمه1200
موشنه زايرعجيل/176118م132ذي قارذي قارغنيه كاصد حنون1201
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عيده ناطور\13488255ذي قارذي قارغنيوه كاطع حسن1202
بدريه كحينيحسنه ناصر عطوان66م/1461054ذي قارذي قارفاخر مجيد شلش1203
فرھوده بريسقند كيالن عاشور137618103ذي قارذي قارفارس سلمان عاشور1204
حميده حسينامل خزعل خضير688188م143ذي قارذي قارفارس عبد سالم1205
ھوشه طنبورحزيرة رايط جايد5272م127ذي قارذي قارفاضل حسن علي1206
ذھن غريبانتصار كاطع غريب270172م148ذي قارذي قارفاضل طالب علي1207
سليمه ضيدانعفاف بدر روضان12534067955ذي قارذي قارفاضل عبدالعالي روضان1208
ھاشميه عبدالنبيحسنه ثجيل فاضل8124م132ذي قارذي قارفاضل عجيل فاضل1209
صبيه عسكرھدية كاظم ناصر198178م127ذي قارذي قارفاضل عطشان خواف1210
قنديله طحيورمنال علي ثجيل14424649127ذي قارذي قارفاضل فالح معارض1211
بدريه بديرحليه سلطان شرھان14537474613ذي قارذي قارفاضل منصور حنيش1212
بنوه حسين\175138م141ذي قارذي قارفاطمه خلف حسن1213
جميله مدلولصبريه مطير مسعد14537775263ذي قارذي قارفالح جابر منشد1214
فاطمه عليصفيه مظلوم حسن14638677121ذي قارذي قارفالح حامد يوسف1215
رجيه فليحمطرة حسين76443م126ذي قارذي قارفالح حسن جبيش1216
جميله حسينمنال مجيد حسن104354م131ذي قارذي قارفالح حنون معرض1217
فرھه جوينحليمة ناصر حسين557122م126ذي قارذي قارفالح عجر كايم1218
جميله ضمدزھره عبد جبر / جميله شالشل عبدربه13235270273ذي قارذي قارفالح عريان جبر1219
زريه ابو فرھهغنيه حمود كالد149448696ذي قارذي قارفالح علوان عواد1220
برنجيه مكيرباب خماط عبيد410184م138ذي قارذي قارفائز ناصر نعيم1221
تشيله عودانعام علي مسعد145203119ذي قارذي قارفائق حسن مسعد1222
موشه محمد/14126653110ذي قارذي قارفجر عويد دفتر1223
فھيمه مكوطراكرم محمد علي12723146163ذي قارذي قارفخري جاسم محمد1224
ذريه خنياب/13233767308ذي قارذي قارفدعه عطيه سويجت1225
خديجة محمدفاطمه عبداالله131127157ذي قارذي قارفراس عبدالعالي نعمه1226
نبيه خريبطھظيمه شمخي جبار1477م145ذي قارذي قارفرج خيرهللا وحيد1227
نعيمه حنونبشرى حسن13435170144ذي قارذي قارفرج ھادي عنود1228
فطيم جيادزھرة زغير عطشان12633166194ذي قارذي قارفرحان عطشان محسن1229
مدلوله عباسنوال خضير عباس103694م131ذي قارذي قارفرحان محمد عزيز1230
رحيله مناحي\14162453ذي قارذي قارفريحه فرھود علوان1231
صبريه شنينسليمه لطيف بريس12103389188ذي قارذي قارفريد مزيعل بريس1232
عھيده حسينزينب علي عبداالمير14626453623ذي قارذي قارفضاء علي مزھر1233
غنيه فيصلرضية سعدون7230م139ذي قارذي قارفضل عباس خيون1234
حظيه جاسم\14136973679ذي قارذي قارفطيمه عباس كاظم1235
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بھيه حاجيرسميه جابر حسين14532665137ذي قارذي قارفالح حسين زاجي1236
ھديه نعيمهھدى نعمه حميد22863م145ذي قارذي قارفالح خميس عبد1237
شريفه ھاشمسعاد صادق جابر69221م143ذي قارذي قارفالح ذياب محمد1238
خزعليه كاطعصبيحه نعيم عبيد14596572827ذي قارذي قارفالح عجيل عوفي1239
جواھر جابرفاطمة رزاق308130م126ذي قارذي قارفالح كاظم محمد1240
شريفه حنتوشمريم علي عمير619185م142ذي قارذي قارفالح نھار عمير1241
نعناعه جبارسناء بريج خضير521185م148ذي قارذي قارفليح حبيب حسن1242
طليعه فنجانفھيمة حسون127250199ذي قارذي قارفليح حسن دوني1243
خوفه مثيريصبريه صيوان خنيفر1454م129ذي قارذي قارفليح ساجت صنكور1244
كمره بحلوك/14514787ذي قارذي قارفليحه جالب طارش1245
نشميه سحاله/14239178038ذي قارذي قارفليحه مجمان بليص1246
طلبه سالمحوري شاھر غافل14538677122ذي قارذي قارفنجان فزع جازع1247
عھيده حسيناثمار ھاشم عبدالعالي1370189م146ذي قارذي قارفھد عبداالمير سعدون1248
نوفه راھيسعيده شناوه كويطع14133767327ذي قارذي قارفھد محمد فياض1249
فخريه ھاشمسعديه عطشان يسر13235069995ذي قارذي قارفھد ناصر سلمان1250
بنيه وادي/12739178051ذي قارذي قارفھيمه فيصل بحلوك1251
رتيبه محمدفاطمه وليد عبد121465م131ذي قارذي قارفوزي كامل فارس1252
قسمه منسينريمان فرج شاكر111821م149ذي قارذي قارفؤاد مشرف كريم1253
تسيار عبودقطرالندى عيد فليح1463617211ذي قارذي قارفيروز ناصر عبادي1254
حاجمه جالبحربيه يونس علي103648م138ذي قارذي قارفيصل سويف شيحان1255
فوزيه ذبيحنضال طالب محمد6153م129ذي قارذي قارفيصل عشار متعب1256
تيشه حاجمزھره الزم13438877490ذي قارذي قارفيصل مھيش صالل1257
ثجيله صباحجھاده خواف حسين896140م143ذي قارذي قارقاسم جابر حمد1258
صبريه شحمسميره محمد ابراھيم141112175ذي قارذي قارقاسم جبار مناحي1259
نزيله ساجتليلى شنان13433466787ذي قارذي قارقاسم جراد سكر1260
نعيمه بازولجاسميه محمد بشاره11529م143ذي قارذي قارقاسم حامد مروح1261
صفيه غضبمثال علك لفته303102م135ذي قارذي قارقاسم حسن لفته1262
شنجاره خبارمائده كاطع خليل96م1461899ذي قارذي قارقاسم حسين سماري1263
كميله سبتيزيتون زوري عبيد38996م135ذي قارذي قارقاسم حنون رحيم1264
دويجه ياسرزھراء نور محمد102523م149ذي قارذي قارقاسم دخيل موحان1265
بدريه فدعمنعيمة كاظم فدعم543155م126ذي قارذي قارقاسم زوير عجرم1266
فھيمه مجيدكريمه فيصل سالم44293م142ذي قارذي قارقاسم سعدون دھش1267
شوقه جاسملميعه ظاھر حتيته109083م133ذي قارذي قارقاسم صاحب مراد1268
زھره بجايملكيه جاسم ياسر125113150ذي قارذي قارقاسم طليب ھزير1269
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افحيله جيادقسمة ھالل محسن12715530860ذي قارذي قارقاسم عباس جاسم1270
شديھه صبريعديمه زويد خلف14436973735ذي قارذي قارقاسم عوده رحيم1271
فضه عليعليه ناصر راضي360152م141ذي قارذي قارقاسم فرج طارش1272
جماله حسنسعدية داود/فاطمة موزان20235م126ذي قارذي قارقاسم محمد ديوان1273
بدريه عبدالزھرهوحيدة صابر282139م126ذي قارذي قارقاسم مزھر خضير1274
نجيه حسيننوال عبدالرزاق / سعديه مجيد حسين13236572959ذي قارذي قارقاصد شمخي حسن1275
بھت خليفسميره عيسى عليوي13834067994ذي قارذي قارقاضي بداي ساجت1276
كتحوشه بدن/13226515ذي قارذي قارقبيله سمير عجيل1277
تاوه رھك\1341478ذي قارذي قارقبيله مزھر حمد1278
شوكيه جاسمناصحه سالم سلطان783181م1210ذي قارذي قارقحطان محمد حسين1279
رمانه زغير/282182م135ذي قارذي قارقسمه ھجول فاخر1280
بيجيه طاھررضيه ھادي ابراھيم12500719856147ذي قارذي قارقصي حسن جاسم1281
عليه شغاتي/13936071880ذي قارذي قارقنديله كاظم ياسر1282
عجيله عبيد/14426252365ذي قارذي قارقنديله وحيد سلمان1283
بريه عاكولنوره علي نزال62013م142ذي قارذي قارقيس حميد بندر1284
فطيم وجرحريه دريول حيدر / نجاه جبار محمد14136673078ذي قارذي قارقيس طاھر الزم1285
نوريه كريمسھامة طھمازة67140م139ذي قارذي قارقيس عبدالرزاق عبدالعزيز1286
قنيده فياضبخيته سلمان شلوكة14332765316ذي قارذي قارقيس عبدالساده نعيمه1287
كاظميه محمد/14833466787ذي قارذي قارقيسيه عبدالحسين سدخان1288
صبريه شفيجاسميه كطان مطير63616م132ذي قارذي قاركاطع مري كريد1289
ثجيله عباسحفيظة علك25583م126ذي قارذي قاركاظم بدير نعيس1290
جاسميه عبدالنبيشكريه محمد93648م134ذي قارذي قاركاظم بديوي حسن1291
زھره محمدجاسميه مشحوف39077956م134ذي قارذي قاركاظم بليم طرير1292
وبريه مھلھلھاشميه دخيل عوده14210821429ذي قارذي قاركاظم ثامر عبيد1293
نزيھه جبرنجاة جبار نعمه14537174171ذي قارذي قاركاظم جبار حسن1294
بھيه حسنليلى جبار بجاي1297857ذي قارذي قاركاظم جليل بجاي1295
شنينه زعيلسھيله عيدان131618180ذي قارذي قاركاظم جليل حسين1296
شكريه مزيدبشرى سرحان ساجت398118م149ذي قارذي قاركاظم جواد كاظم1297
جباريه مطشرفاطمه عجيمي كسار145326229ذي قارذي قاركاظم جواد ناصر1298
نجيه لطيفغنيده عوده عالج12762811ذي قارذي قاركاظم حردان داغر1299
جميله جخيوراقسام جبار عطا854116م141ذي قارذي قاركاظم حسن طارش1300
ركن شياعخيريه صياح مشھور621141م146ذي قارذي قاركاظم حسين سلمان1301
مدلوله ضيولخديجه داخل33159م134ذي قارذي قاركاظم حمود رخيص1302
كميله سبتيوحيده غالي عبد141176188ذي قارذي قاركاظم حنون رحيم1303
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ام حسين راضيانتصار ريحان سلطان121032164118ذي قارذي قاركاظم حنون سلطان1304
رديعه مھديرابعه حنون خليف567122م129ذي قارذي قاركاظم حنيحن عيسى1305
حليمه محمدحياة ياسر خزاز191م126١٠٠٤ذي قارذي قاركاظم خشرم حبيب1306
ھاشميه غانمفھيمه تشيع عوده14538576825ذي قارذي قاركاظم خلف مھوس1307
نھاوي عبدهللانوره غياض جارهللا/فاطمه عبد ردن14638677108ذي قارذي قاركاظم خليبص فارس1308
دنيفه حسينزينب حنون عباس1299173م141ذي قارذي قاركاظم داخل كريم1309

مسيره عبدالسادهرباب حنون    سعديه حميد مجيد / رؤى علوان حسين13140480681ذي قارذي قاركاظم رشيد ناصر1310

فيضه راضيسورية عبد13065م131ذي قارذي قاركاظم سعد فليح1311
صافيه فرجريما عبدهللا مقھور13832865476ذي قارذي قاركاظم سعدون عبدالحسن1312
صالحه جريسليلى حمود عوده3629م146ذي قارذي قاركاظم سعيد عوده1313
زمزم ياسركريمه مكطوف يوخان13829158116ذي قارذي قاركاظم سكران ھاشم1314
جماله زويدحسنه مزيد طاھر69144م126ذي قارذي قاركاظم صابر صويلح1315
كاظميه رسنغنيه مختاض مونس95106م142ذي قارذي قاركاظم صنكور عيال1316
زھره موكرفليحه علي          وفاء اشويل15153م134ذي قارذي قاركاظم عامر مروح1317
زھره جبيركاظميه حنون رحيم12736071988ذي قارذي قاركاظم عبد علي1318
بنيه عايزنھيه لفته عبد / طليعه رحيم14460969ذي قارذي قاركاظم عبدالزھره مشيري1319
جميله سالموحيده بخور محمد14313066ذي قارذي قاركاظم عطيه كاظم1320
مره صخيزھره حسن مايع\سفاھه حمد راھي71514م137ذي قارذي قاركاظم عكال محسن1321
سعيده محمدشمخيه جبر فرحان13247م132ذي قارذي قاركاظم غضب حمادي1322
ورده ديوانكريمه بھلول عوده14639378594ذي قارذي قاركاظم فرھود خلف1323
شريفه عجيميرميله حاتم عليوي90246م131ذي قارذي قاركاظم فياض رھيج1324
ورديه محمدنھاد جليل13441554ذي قارذي قاركاظم كريم جاسم1325
مطريه تريجيفاطمه قاسم كاطع58358م1210ذي قارذي قاركاظم ماضي راضي1326
بھيه جعيبسليمة صالح جودة17016م127ذي قارذي قاركاظم مالك ملغوث1327
حسنه عليويھجينة محبوب زين12537574824ذي قارذي قاركاظم محمد غويلي1328
بدريه فاضلكاظميه جواد كاظم / جميله دوخي طاھر144302636ذي قارذي قاركاظم محمد موزان1329
قسمه والي/14421356490ذي قارذي قاركاظم مطر ضايف1330
طرفه حسونبرنجيه مجبل حسن / زكيه عبد خنجر74985م144ذي قارذي قاركاظم نايف فھد1331
جريوه عويدسعيدة وريول خويط862169م1210ذي قارذي قاركاظم ھادي كواس1332
منكايه ھذالزھور جاسم جبار14560870ذي قارذي قاركاظم ھاشم جبر1333
شنينه حسوننضال عيسى ناصر48597م138ذي قارذي قاركاظم وادي سلمان1334
نزيله شھابرضوان كمال علي1312815612ذي قارذي قاركاظم وھيب صبيح1335
فاطمه عبيدوريده ضامي سرحان12733667031ذي قارذي قاركاظم وھيب مھوش1336
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صالحه مريس/286129م135ذي قارذي قاركاظميه سعيد عوده1337
صينيه سعد/142142143ذي قارذي قاركاظميه شريل سابط1338
عجيله حمود/1269753ذي قارذي قاركاظميه نزال محيميد1339
زوينه راشد\12585م134ذي قارذي قاركافي سعد عناد1340
زكيه حسينسعديه حسن سلمان1423116205ذي قارذي قاركامل حسون جويد1341
صبريه سعدونفوزية حطاب طاھر122968م135ذي قارذي قاركامل حيال نعيمه1342
طلبه خصافامل عنيد فھد1210616149ذي قارذي قاركامل شديد فھد1343
مطريه حامدعظيمه شيحان حامد52131م146ذي قارذي قاركامل صبيح حاجم1344
صويره جعفرصبيحه عصيده نعيمه14320529ذي قارذي قاركامل مسلم عباس1345
مكيه شده\682100م141ذي قارذي قاركامله سالم حسن1346
جالبه سلمانسلوى حنون مصرف103255م131ذي قارذي قاركريم جاسب حسين1347
بدريه ثانينضال جيجان مھلھل176170م145ذي قارذي قاركريم جميل معلك1348
صبيحه شنيتررباب حسين موسى98719م141ذي قارذي قاركريم حبير شنان1349
رضيه زغيريحليمه علي دبيس30942م148ذي قارذي قاركريم حسن دبس1350
كاظميه عبدالعاليوحيده كاظم محسن14334769218ذي قارذي قاركريم حسن علي1351
ارضيه دويشندوه رحيم حسين/ ثريا غالم رضا999192م132ذي قارذي قاركريم حسين صيھود1352
ريشه شمالھديه مظلوم سويجت53593م139ذي قارذي قاركريم حنون خلف1353
شكله لعيوسكاظميه حسن صباح14236667008ذي قارذي قاركريم داغر سلطان1354
نھيه عبدالنبيرسميه كريم مسعد14239278208ذي قارذي قاركريم رزاق سلمان1355
فضيله دوحاننجالء علي فليح12940681163ذي قارذي قاركريم عبدالزھره زغير1356
نعيمه مجليفاطمه دليم جويد202102م134ذي قارذي قاركريم عبود خليف1357
ربيه عبدعديمه خنجر نافل31615م144ذي قارذي قاركريم عجيل جابر1358
زحلوله جبارهبدريه زغير منصور598200م138ذي قارذي قاركريم عزيز نصير1359
شھد نعيمهربيعه ثامر نعيمه138118421ذي قارذي قاركريم عوده حسين1360
زھره كاظمندوه عبدهللا سلطان622133م132ذي قارذي قاركريم عيدان لطيف1361
بنيه منشدنجاة حسن منحر36446م142ذي قارذي قاركريم غنيم رويعي1362
ليلى نعيمهشكريه حميد راضي13136973721ذي قارذي قاركريم قاسم زطينوي1363
شنيعه طاھرالھام رشيد صابر/زينب حسن14835470681بغدادذي قاركريم قاسم مزبان1364
نجيه عبودعزيزة عبادي عبود13537675129ذي قارذي قاركريم كاظم كبان1365
رسيله عبيدباسمه عامر عبود102237م1210ذي قارذي قاركريم محمد ھاشم1366
حليبه خاروصطلبة عويد عبود / فضيلة ضاعن عبد هللا23470م125ذي قارذي قاركريم ناھي رعيد1367
كسره حسينحميده وطن لفته21823م1210ذي قارذي قاركريم نعيم طاھر1368
شكر حسنوفاء ثجيل ياسر2862م132ذي قارذي قاركريم نعيمه ياسر1369
نوره عبدهللاعظم محمد علي12730560858ذي قارذي قاركريم ھاشم غياض1370
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ھنديه جابر\12936973791ذي قارذي قاركريمه ثجيل جمعه1371
زھره عطيه\141605110ذي قارذي قاركريمه جخيم عبد1372
ركينه سلطان\37975613م131ذي قارذي قاركريمه فيصل عليوي1373
ھيله ضدام/20293م131ذي قارذي قاركريمه كامل علي1374
ملكه فضيل\75385م143ذي قارذي قاركريمه ناصر مھدي1375
فخريه سھيل/148402269ذي قارذي قاركريمه ھندوش خلف1376
رضيه سنامكتبه راشد كعيد1349619176ذي قارذي قاركزير معود شالش1377
شاھه صالحدينار حمادي راضي121036071964ذي قارذي قاركشاش شغاتي راضي1378
شريفه باشانيھيلة عبيد13928748ذي قارذي قاركشيش حرجان ماشي1379
خريبه عيدانفاطمه حماس عباس39178074م142ذي قارذي قاركشيش سلمان صياح1380
عزينه سماريبرنجيه شنيور حطيب14560571ذي قارذي قاركشيش محيل جويد1381
عذيبه حسونمطيره عاكول عبدالحسن13762823ذي قارذي قاركشيمش والي بطي1382
نھيه ريكان/12636172064ذي قارذي قاركصيده محسن خليوي1383
حمديه عيدانزينب غانم عبد108212م149ذي قارذي قاركمال نوري عليوي1384
اسكندر مونسعصمان عبدالساده منحوش14236673036ذي قارذي قاركميله حمد سلطان1385
ھله حميدي\13461592ذي قارذي قاركميله شليج خريبط1386
شھد علي\13736372564ذي قارذي قاركميله علي حسين1387
فطيم طليب\14137073891ذي قارذي قاركميله عوده رھيم1388
كاظميه جابر/14638977743ذي قارذي قاركميه طويرش عطيه1389
بھيه عاشورغنيه عويد عاشور121035771312ذي قارذي قاركنيزع ريسان جابر1390
بحيره خضيرفاطمه الفي ھالل14532063885ذي قارذي قاركنيھر حزام سعود1391
صفيه خليفهايمان دويغر25237م134ذي قارذي قاركھيم نعيمه زوير1392
حديده عوفيكفله كريم خواره/سعده صبيح12739م141ذي قارذي قارالزم جاسم طويرش1393
زنوبه عوده/12537775343ذي قارذي قاراليذ عبدالنبي مذكور1394
مذبوبه علواشمريم جبار صابون14398733ذي قارذي قارلبنان منشد جعاز1395
حسنه سوادغيده سلمان عوده1425512ذي قارذي قارلطيف جبار عبود1396
فخريه مخربمالحظ جميل / ربيحه حسن/ نوفه عبد535144م1210ذي قارذي قارلطيف صبيح فالح1397
جميله عبدعليليلى رحيم سدخان53565م145ذي قارذي قارلطيف عجيل فروخ1398
نجيبه عباديفوزيه احمد ونان129133053ذي قارذي قارلطيف فرحان سلطان1399
عليه كنيمشفاطمه بطي حنون1004118م137ذي قارذي قارلطيف كاصد ھاشم1400
حريه جثيلسميره رحيم ھدير146615112ذي قارذي قارلطيف كريم مريھج1401
جوله شنتليلى جليل بديل13738677007ذي قارذي قارلطيف محمد جاسم1402
ريزه ساجتوسيلة كربول حسين1119126م142ذي قارذي قارلطيف محمد مزيعل1403
عليه باللصبريه فاخر جوده12864م144ذي قارذي قارلعيبي كاظم جباره1404
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ملينه بكالقسمه نايف ثويني12935270318ذي قارذي قارلفته حميدي طليل1405
مايوسه منصوربدريه عبد جوده13838576988ذي قارذي قارلفته علوان شنيار1406
زھره كسارامل طعين  جويني / فھيمه طرق شذر121035270341ذي قارذي قارلفته غانم جويني1407
صفيه اجخيمثجيلة داود ناصر13934168151ذي قارذي قارلقمان خنفر قاسم1408
جويده جليوينوال دنيار طرامي95024م133ذي قارذي قارلقمان مشاور مھلھل1409
سعده صحينغنيه سعيد صحين/عذراء رجب91049م146ذي قارذي قارلھمود جبار مطرك1410
رضيه جبرنجمة عبيد عناد12935270257ذي قارذي قارلوبيل شيال حسين1411
نويمه جخيور/14135270302ذي قارذي قارليلى جيجان حسين1412
امينه شكيلمھدي جاسم عبيد188110م144ذي قارذي قارليلى طالب عبيد1413
زكيه حنتوش/13138677034ذي قارذي قارليلى محسن مسلم1414
حجه علوانسلوى سموم13935170157ذي قارذي قارماجد ثامر حسين1415
شده عاتيحميده دويخل حتروش200113م144ذي قارذي قارماجد روضان لطيف1416
وحيده مشيجلسعاد جاسم عيدان514166م144ذي قارذي قارماجد عبيد فياض1417
ھنوه جاسمسليمه صبيح خلف125613194ذي قارذي قارماجد عزيز زنبور1418
زھره حنظلھديه عبد راھي17091م133ذي قارذي قارماجد علي حسون1419
حميده خلفحنان راضي ھادي1481194م127ذي قارذي قارماجد عواد دويج1420
زھره كاطعحياه اوريوش احمد776م133ذي قارذي قارماجد عيدان سلمان1421
شميره نثرحنتيه لويج ضا من12935270361ذي قارذي قارماجد مسير وادي1422
بھيه ھدھودراضيه حمزه علي13817134046ذي قارذي قارماجد ھادي عويز1423
فنيده صباحباشه ضمد غضبان725114م129ذي قارذي قارمارد حسن زباله1424
خديجه ظاھررنا ھادي فرھود480140م134ذي قارذي قارمازن جاسم محمد1425
فطيم عبدالحسينجبرة دخيل92039م131ذي قارذي قارمالح جعيول جويعد1426
منتوبه وذيححكيمه طعمه عذيب / شماله كاظم عاشور33969م125ذي قارذي قارمالح حسن عامر1427
جبريه جبرسلوى عبدالحسين جالب / نظيمه شياع نعمه36292م142ذي قارذي قارمالك موسى نعيمه1428
كلثوم فارسنصره شرموخ شيخان / غيوه ساجت حبيب116672م141ذي قارذي قارمانع مناحي محيي1429
معاليه نجمقسيمة يونس مزيعل12735771308ذي قارذي قارمجبل سلطان عويد1430
ھيله كرينھدوه سويف بيوض14465876االنبارذي قارمجبل مسير زاير1431
ام شناع سالموردة سعدون12635270242ذي قارذي قارمجيد جادر سلمان1432
حكم حسينھيفاء كاظم عباس14910410794ذي قارذي قارمجيد راضي رحيمه1433
شليشه عميششياله بجاي رزيج1426132م146ذي قارذي قارمجيد رمضان محيسن1434
شفيقه عطشانحميدة عبد الكاظم والي677198م138ذي قارذي قارمجيد مطر مسلف1435
مكيه عبدهللاقسمه حمدان عليخ / قادسية وشاح صكر785193م127ذي قارذي قارمحبوب يوسف عجه1436
خيريه محمدحميده عجيل فاضل783155م141ذي قارذي قارمحسن ثجيل فاضل1437
وحيده اسماعيلكفھن جبر سلطان148169178ذي قارذي قارمحسن جبار كريم1438
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عجيله محيلرشا حسين عبد32525م148ذي قارذي قارمحسن جبر شجومي1439
نشوه خليفمنتھى سند راشد339139مر135ذي قارذي قارمحسن جوھر عليوي1440
طرفه عبدالوھابرجاء حسن حسين14932765262ذي قارذي قارمحسن حسن عبود1441
خضيريه مطرودزكيه سنيح مفتن11394م1210ذي قارذي قارمحسن حصيوي مفتن1442
ھيله مونسنضال كشيش كاطع73127م141ذي قارذي قارمحسن حمدان مھوس1443
ننينوى علوشساريه عاكول13328280ذي قارذي قارمحسن خيطان كزير1444
نجيه عزيزفخرية عبطان / نصره ھندي13132464702ذي قارذي قارمحسن راضي حربي1445
شخاطه زغيرنظيمه حنون64103م134ذي قارذي قارمحسن راضي قاسم1446
كنيوه حاتمرضيه حميد يوسف121026452710ذي قارذي قارمحسن ريسان كاصد1447
عواجه حسينعوالة  جبار127133م126ذي قارذي قارمحسن ساجت ناجي1448
معاليه زھاويرباب موسى كشوش14832564815ذي قارذي قارمحسن سعدون حسن1449
سنيه ھاشمايمان كاظم كريم13842782263ذي قارذي قارمحسن صالح حمود1450
طليعه عطيهالھام عباس/شيماء حسين13912825553ذي قارذي قارمحسن عكله رضاعلي1451
فجر جازععزيزة جميل جازع13235270370ذي قارذي قارمحسن عليوي حمادي1452
لذه حميدفليحه كاصد63677م134ذي قارذي قارمحسن محمد ثجيل1453
بنيه عفريترمله عدنان علي14210320471ذي قارذي قارمحسن وھيب عبد1454
فطيمه مريھج/142275306ذي قارذي قارمحمد باقر عباس عواد1455
نجاه عبدهللازينب جبر ھالل1461021128ذي قارذي قارمحمد ثاجب زاجي1456
مطشره عجيمحسنة عكرب/ ھناء حميد12747394564ذي قارذي قارمحمد ثامر طاھر1457
شنينه جبيشكاظميه حسن مشيط14425751249ذي قارذي قارمحمد جابر صباح1458
غازيه حمدانامل حميد جعيز999129م141ذي قارذي قارمحمد جابر صحن1459
كاظميه جدوعرفاق داود سلمان14919538977ذي قارذي قارمحمد جاسم كنيغر1460
شلوه حسينامينة علي جبر93623م141ذي قارذي قارمحمد جباري علوان1461
زھيه ضباحفاتن عبيد عباس31979م142ذي قارذي قارمحمد جوده نعمه1462
كاظميه لفتهسميه عبدالستار شكر148224359ذي قارذي قارمحمد حسن جبار غفوري1463
حنشه حمدعزيزه عبدالواحد امين299196م132ذي قارذي قارمحمد حسن كرم1464
ھاشميه اجليخحنونه عبد الرضا جلود13539879464ذي قارذي قارمحمد حسين جلود1465
غند جاسمحياة ذياح داود / ليلى راضي12560525ذي قارذي قارمحمد حسين داود1466
صبيحه مشيجلعليه علي فضاله1387142م1210البصرةذي قارمحمد حطيحط زبين1467
كاظميه حميدحنان رحيم حسين142115620ذي قارذي قارمحمد حيدر حسين1468
سكينه نعتجماله ھادود صيھود13461216ذي قارذي قارمحمد خليفه صيھود1469
عجيله حسينسليمه صالح محمد511161م132ذي قارذي قارمحمد خليل فري1470
كاظميه عبودنھلة محمد عليوي / نسرين جبار عباس534175م125ذي قارذي قارمحمد دعاج خلف1471
رحيمه كاصدسندس محمد كاظم1327149م148بغدادذي قارمحمد راضي جكنام1472
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فخريه شليحاحالم خلف غويض13831462769ذي قارذي قارمحمد رزاق عبدالرضا1473
مصريه خليفعجيله وارد سالم3393م137ذي قارذي قارمحمد سلمان كاظم1474
حنينه عطيهسعاد حسن كحيوش132839م145ذي قارذي قارمحمد شيروان محي1475
كاظميه عالويبشرى عبدالمحسن حاجم23426م126ذي قارذي قارمحمد صافي عبود1476
نھيه جالبزينب فرھود عواد / غيده ھوال14439178046ذي قارذي قارمحمد صالح جعيفر1477
نھيره عطيهسعديه محمد راضي14620841499ذي قارذي قارمحمد صالح حنون1478
مكيه جريزينب زغير عوفي13439378407ذي قارذي قارمحمد صالح ضاحي1479
وسيله علكزينب خيون ناشي39465م131ذي قارذي قارمحمد عباس خضير1480
غتره مانعسليمه جنبل ناصر1443467823ذي قارذي قارمحمد عبد عبدهللا1481
عھيده حسينباسمه كاظم خلف13933867546ذي قارذي قارمحمد عبداالمير سعدون1482
نجاه ابراھيمرباب خضير13191760ذي قارذي قارمحمد عبدالجليل عبدالرزاق1483
غازيه خنيصرمدلوله خريص نتيش129677118ذي قارذي قارمحمد عبدالحسن نجم1484
عليع تھلولامنه كاصد عبيد142688190ذي قارذي قارمحمد عبدالرزاق حسين1485
جميله عويداسماء حسين مجيد1241151م126ذي قارذي قارمحمد عبدالرضا شرھان1486
سنيه خضيرخيرية عبد منين121034067841سوق الشيوخذي قارمحمد عبدالرضا منين1487
سليمه ضيدانامل عبدالكريم روضان/نظام محمد14634067955ذي قارذي قارمحمد عبدالعالي روضان1488
الفيه ھوينھناء محمد موسى1449م1210ذي قارذي قارمحمد عبدالعالي ريسان1489
فضيله غاجيسعاد كامل كاطع838186م1210ذي قارذي قارمحمد عبدالنبي كاطع1490
جميله كناسسكينه عبد نھر64169م146ذي قارذي قارمحمد علي جاسم1491
دخيره سميرايمان شريف فرعون1421688114ذي قارذي قارمحمد علي مسلف1492
ھاشميه عبدالكريماقبال محسن شبيب5970م135ذي قارذي قارمحمد كاظم ابراھيم1493
كاظميه حسينغصة سلمان/امل عدنان139664787ذي قارذي قارمحمد كريم داغر1494
مداحه ذباحوسام صباح مزھر53424م125ذي قارذي قارمحمد ناصر نعيم1495
بيجيه جريحفاطمه شھيب سالم104م/138905ذي قارذي قارمحمد نعيم فليح1496
صبيحه تبوريمديحه طالب حسين14434865520ذي قارذي قارمحمد ھادي مھوس1497
رسميه فرھودرحيمه جبر علي14548396502ذي قارذي قارمحمدعلي ھاشم محسن1498
غدره كوميانتصار جبار عطشان662133م146ذي قارذي قارمحمود يوسف حمود1499
فطيم فرجصفيه بجاي سلمان / نجيه ضيدان3226427ب144ذي قارذي قارمحيبس عيدان عيه1501
ھيزه عبيدبدعه جاسم عبدالنبي / جاسميه مريھم ھليل13133667127ذي قارذي قارمحيسن  موزان صالح1502
سواھي خريبط/2058م144ذي قارذي قارمحيسن جبوري لجيو1503
اظليمه عودهاغضيه اصعيب طاھر7944م149ذي قارذي قارمحيسن شھاب لفته1504
فطيم ضيولساجده دوخي نصير14338576825ذي قارذي قارمداح قاسم صرصر1505
لطيفه عطشانكريمه عبود122100م134ذي قارذي قارمدلول علي ضاري1506
ثجيله عرد/12761222ذي قارذي قارمدينه مزيد راعد1507
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شونه سلمانسحر ريكان ناصر1391034756437ذي قارذي قارمرتضى جويد عنيد1508
كاظميه صكرنسرين شنيشل عالج1018190م142ذي قارذي قارمرتضى طعمه عطيه1509
سلوى ثامرنھاد عكاب داود33161م149ذي قارذي قارمرتضى علي عبداالمير1510
عزيزه يسر\13161752ذي قارذي قارمزعل ماجد عداي1511
صينيه بلبولسنيه ياسين13920590ذي قارذي قارمزھر دريويل جازع1512
زكمه فنجانحنان مظھر جھاد / اميرة مدلول عيال43710م135ذي قارذي قارمزھر سالم ناصر1513
ھديده مطرفطيم واجد برھان1436776ذي قارذي قارمسلط حنون فھد1514
طرفه موزايرحاب موزاي جبار14535171718ذي قارذي قارمسلم حريز ناھي1515
خاتون محمدحريه كاظم بشاره83340م134ذي قارذي قارمسلم سجاد عبد النبي1516
بردانه خضرفلایر داود سلمان146565166ذي قارذي قارمشتاق طالب سلمان1517
ختله غبيجقسمه منسي محسن51133م142ذي قارذي قارمشرف كريم سلطان1518
ھديه محمدشنينه ضمد منذور145625171ذي قارذي قارمشكور فريح علي1519
جميله حسيننشيده جاسب حسين / حسيبه طاھر ضالل821180م132ذي قارذي قارمشلول حنون معرض1520
وبريه رحيمهحمديه شالل سلطان12013م137ذي قارذي قارمصاول عويد يونس1521
حيھن عبود/12536773228ذي قارذي قارمصريه عالوي حمد1522
فليحه حسناقبال محسن جبار146244774ذي قارذي قارمصطفى عبدالعزيز عبدالجبار1523
حسنيه عبدالنبيفضيلة مرجان37975664م131ذي قارذي قارمصطفى لفته عباس1524
ناكه نزالجماله علوش عبود/نظيمه شرشادى37027م146ذي قارذي قارمطر درباش عبود1525
حسنه حسانمدلوله طويرش مخور12719م134ذي قارذي قارمطر مجيد بحلوك1526
ثلثيه زعيبلبسعاد مسعد جابر121039077868ذس قارذي قارمطر واجد برھان1527
بجايه حمد\177111م143ذي قارذي قارمطره حمود جابر1528
حياة كاظمثناء حسين علي1452873135ذي قارذي قارمعمر جعاز لفته1529
قدريه مھلھلسحر عمران عيسى14334248258ذي قارذي قارمعن عبيد عيسى1530
سكينه ناصرجماله كريم خريبط20534م126ذي قارذي قارمغامس محيسن خريبط1531
عيده حلوسفتاة حمادي عطيش146862176ذي قارذي قارمقداد ضيغم ناصر1532
نبعه ھزاعكميله راضي عبدهللا13524047858ذي قارذي قارمكطوف شمخي جابر1533
دره عويفحسنه ناصر حسين13137675061ذي قارذي قارمكطوف غريبل بريس1534
حبيبه عليحياة رديني موسى141687112ذي قارذي قارمكي جخيم نعيمه1535
بنيه حسينابتسام فالح عبيد14683594ذي قارذي قارمكي حسن علي1536
نعيمه عطشاننديمه نعيم جاسم / حليمه مھدي عبد310189م144ذي قارذي قارمكي عطيه مطر1537
وسيله حسانوسن عبد العباس1063101م135ذي قارذي قارمكي معارج عليوي1538
شمامه مزھر\141608152ذي قارذي قارملكيه جبار مري1539
ملكيه ريحانفاطمه فرحان طعمه36253م142ذي قارذي قارمنادي عطشان صابر1540
طويسه مطيلجصبيحة ثامر مخاط12537374555ذي قارذي قارمنسي مجيد جبر1541



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (١٤٠) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب ذي قار في ٢٠١٣
ذباحه عليفخريه خطار حويسي132171م131ذي قارذي قارمنشد حسين جارهللا1542
بنيه كاظمسورية خلف بداي812164م126ذي قارذي قارمنشد عبدالعالي شنيل1543
عليه ناصرسميره جارح محمد14133667113ذي قارذي قارمنشد نوفان جبر1544
صنته صحندره مھدي شاتي1423م125ذي قارذي قارمنصور لھيمد عاتي1545
تويھه حسينليلى كاظم جوده14561543ذي قارذي قارمھدي جابر طعمه1546
نجيبه جعفجاسميه عبدالحسن فالح14338276210ذي قارذي قارمھدي راضي بطيلي1547
ورد سالمحسنه علي سلطان11549م129ذي قارذي قارمھدي صالح سلطان1548
ثنيه حسونيكسره طاھر عبيد12164م1210ذي قارذي قارمھدي عزيز ھوني1549
حنينه كاظمسليمه جري ناصر / صبيحه كامل سعدون60155م149ذي قارذي قارمھدي كاظم ضيدان1550
كاظميه حسينخميسه طعين سماري13416526ذي قارذي قارمھدي لفته كاطع1551
نشده محسنمريم عبدالمجيد محمد رضا129183514ذي قارذي قارمھدي متاني شذر1552
كميله شليجحسنه جابر      سعاد عبدالرضا13461592ذي قارذي قارمھدي محارب كزھور1553
عجيله حسانناديه عبد الكاظم الحمود339104م135ذي قارذي قارمھدي ناصر عطشان1554
ردافه حسيننظيمة عبد علي12638877505ذي قارذي قارمھدي والي محسن1555
حبيبه نعيمهفوزيه مھدي لطيف128102م144ذي قارذي قارمھلھل صابر ھاشم1556
ريمه كريفعكشه عيدون نوسي \ موزه علوان129527140ذي قارذي قارموحان عويز عناد1557
وسيله عكالفتاه كاظم مھوس233164م129ذي قارذي قارموحان محسن راضي1558
شليله عبدهللاغالية حزيو روبعي13536572864ذي قارذي قارموحان وعد عبدالحسن1559
سجته ملغوثليلى علي كحيوش14235971603ذي قارذي قارموسى حسين سلطان1560
سالوفه محسنشيخه نعمه عويد38156م1210ذي قارذي قارموسى نايف احمد1561
مجيده راضيمروج مدوج ابراھيم885186م142ذي قارذي قارمونس ياسر عليوي1562
جميله مكطوفايناس حسن حزير235159م144ذي قارذي قارمؤيد عبدالرضا صالح1563
نوريه ناصرميعاد جعفر ثامر1001141م148ذي قارذي قارميثاق عبدالرحمن ثامر1564
تاليه مھوسسليمه خشن شلغم13232665168ذي قارذي قارناجي محسن حسن1565
فطيم منصورصديقه علي جعفر146128106ذي قارذي قارناجي يوده ناصر1566
فطيمه علي/522م149ذي قارذي قارناجيه سعدون زبير1567
مكنه حسينواجد سماري مارد14336572898ذي قارذي قارنارھن رومي كثير1568
كميله عبدالسادهسليمه علوان مداح148704111ذي قارذي قارناصر جعيول نتيش1569
سومه طعيمهابتھاج عبدالرزاق ساجت15208م137ذي قارذي قارناصر حسين بته1570
فطيمه مطشركاظميه ضامن130114م134ذي قارذي قارناصر حسين عبد1571
عرده صالحجاسميه ناصر عالوي28061م131ذي قارذي قارناصر حسين عوده1572
وبريه نتيشزعيجه عيدان لفته14161276ذي قارذي قارناصر راضي جوده1573
بدريه عليناجية سالم سلطان142862121ذي قارذي قارناصر رزاق سلطان1574
سكنه محمدنزيله كاظم محمد1345428ذي قارذي قارناصر رمضان جبير1575
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طليعه حطابعنيزة ريكان يسر / فاطمة عوده علي12536372494ذي قارذي قارناصر سيدحسين علي1576
ھيزه عكيليفرجه حنون حسن14135270309ذي قارذي قارناصر صنكور منسي1577
عزيزة محمدفرجة سلمان ظاھر13233667103ذي قارذي قارناصر عواد ياسر1578
سعيده شناوهبشرى سالم مسير29497م143ذي قارذي قارناصر فھد محمد1579
سعده عليلذه ھديل غيالن1032111م145ذي قارذي قارناصر ماجد تقي1580
مدلوله عبودجاسميه فھد كطان567164م1210ذي قارذي قارناصر محسين خليف1581
مدلوله عكلهفوزيه مدلول عكله12534067927ذي قارذي قارناصر مطرود جبر1582
شميم حافظسعاد جبر بدر297200م132ذي قارذي قارناصر مكطوف جازع1583

كطفه حالوبرسميه عجرش فجر               /مرضيه علي محمد1162179م148ذي قارذي قارناظم جويد علي1584

زينب نعمهعقيده طخم سلمان36017م125ذي قارذي قارناظم خميس عباس1585
شفيقه عبدهللاسعيده حموده بازل14611363ذي قارذي قارناظم عبدالشريف الزم1586
ھاشميه جليبسھله عبدالكاظم دريع145835175ذي قارذي قارناظم عوده واجد1587
خديجه عليمعصومه شحتي14522244242ذي قارذي قارناظم مرتضى محمد1588
فطيمة جابراسماء عبدالحسن شناوه53416م138ذي قارذي قارنافع عبدالرزاق ناصر1589
نجديه حاشوشبسمه عبدالحسين عواد14329645ذي قارذي قارنايف سعدون عبد1590
ھاشميه عبدالحسينكميله طعيمه عالوي14536572878ذي قارذي قارنتيش محمد حمادي1591
فضيله حمدبلقيس سالم عاشور1431948791ذي قارذي قارنجاح حسن علي1592
غريبه حزاموحيده كاظم عزيز45297م148ذي قارذي قارنجاح غازي عنيد1593
حليمه ھاشم/226110م135ذي قارذي قارنجاه عبدهللا محمد1594
صفيه ياسيننورية طه / بھلو فرھود25159م131ذي قارذي قارنجف عبد مغامس1595
سبتيه جعازاسراء عبدالرزاق حمد145663136ذي قارذي قارنجم عبدالرضا حنون1596
حسيبه علي/14223088ذي قارذي قارنجمه عبدعلي عبيد1597
موته جثيرسلوى معارج مالح145162195ذي قارذي قارنجيب بحيوس مرواح1598
فتنه عيسىنظيمه شيحان حامد52186م139ذي قارذي قارنجيب ھاشم حرب1599
فھيمه ھزاع/14232765216ذي قارذي قارنجيه خشان اسماعيل1600
فتوه سالم\13160523ذي قارذي قارنديمه منجل سمھير1601
زكريه حماديغناء جبار فزع78م139١٦٢١ذي قارذي قارنزار شالكه حسن1602
فطيمه جابرخوله صكبان ناصر53417م138ذي قارذي قارنزار عبدالرزاق ناصر1603
حلوه عنيدحميده سالم مجيد1436175112ذي قارذي قارنزار غانم مجيد1604
نجيه عبد\34185م133ذي قارذي قارنزيله منھل فرحان1605
وضحه حنون\121035270311ذي قارذي قارنصره صكبان العيبي1606
سليمه احنيحنصابرين غازي احنيحن602115م149ذي قارذي قارنصير محسن عبدهللا1607
عزيزه وريجهكريمه مشحوف ناصر12737775341ذي قارذي قارنصيف جاسم صبار1608
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سعيده جبرساھرة حسن ضايف59840م126ذي قارذي قارنصيف خالطي شھد1609
نجيه لكننضال محسن غريب12633867539ذي قارذي قارنظيم شرھان شھاب1610
حربيه علي\684186م143ذي قارذي قارنظيمه محمد جاسم1611
عطيه دھيديكامله خشان نصار205133م143ذي قارذي قارنعمان جالب فرس1612
وداد لطيفاقبال علي كطان144319944ذي قارذي قارنعمان ذياب محمد1613
حديده عوفيدالل عبدعلي طويرش12739م143ذي قارذي قارنعمه جاسم طويرش1614
مدلوله شاتيجيره حسن كاھي688154م131ذي قارذي قارنعمه حسين شنياره1615
مطره حسينشريفه عبد العزيز جابر50537م132ذي قارذي قارنعمه حسين نافج1616
مشريه ياسرنھلة شنيار ياسر12562282ذي قارذي قارنعمه فعيل سالم1617
سكينه عطوانحليمه فارس خشان618101م137ذي قارذي قارنعيم سواك عزيز1618
سليمه رخيصملينه عباس كويم629138م138ذي قارذي قارنعيم عايد مالح1619
جبره عربيدحياه كريم وريوص\ صديقه علي عباس12915230365ذي قارذي قارنعيم عبدالنبي وريوص1620
كاظميه ضاريمجيده وادي خرنوب13832063958ذي قارذي قارنعيم عيسى جوده1621
عذبه خشينبيجيه جريح حرب13361596ذي قارذي قارنعيم فليح حرب1622
حصيره حيدر/13234168178ذي قارذي قارنعيمه مشكور حمود1623
حمديه ثجيل\143173744163ذي قارذي قارنعيمه نمر  جليوي1624
جميله فزعبلقيس حميد الزم286101م134ذي قارذي قارنمر حاتم شھاب1625
فتوه سلمانشوجه يوسف حسين\دوله عبدالجليل عبد111192م137ذي قارذي قارنمر رحيم مزن1626
نعيمه عوادزھره نعيمه وحيد/شفاء كاظم14138576849ذي قارذي قارنور سالم خاجي1627
جميله مثيرمصغرى غالم حسين اھنكي405121م137ذي قارذي قارنوري حزام طاھر1628
حنشيه غزالطلبه موسى فرھود1448316591ذي قارذي قارنوري خضر عواد1629
مطره موسى/127127143ذي قارذي قارنوريه عبدهللا حنيش1630
ورده محمد/14830160192ذي قارذي قارنوريه كحامي طعيمه1631
ظھريه رھيف\39077997م134ذي قارذي قارنينوى علواش عبود1632
ردافه حسين/14638877506ذي قارذي قارھاتو والي محسن1633
نعيمه وشيجكاظميه اسماعيل سفيح24181م145ذي قارذي قارھادي جاري عليوي1634
مصريه علوانحسنه عبد الحسين897155م131ذي قارذي قارھادي حاجم سلطان1635
رجيه محمدبتول كاظم عبد الحسين10828م131ذي قارذي قارھادي حسين نايف1636
قنده شناوهنعيمه ھالل خالف72454م141ذي قارذي قارھادي شالل جھل1637
سعديه سھركريمة صبار139183574ذي قارذي قارھادي صالح عبد1638
بطه بايكجبريه عزيز نصير / رسميه كمر ناصر1001125م144ذي قارذي قارھادي صبيح جناره1639
زينب باجيشمامه رزاق سعد84522م131ذي قارذي قارھادي علوان سعد1640
حمده راضياحالم زكي قيروز13726953751ذي قارذي قارھادي علي فيروز1641
عبيده مريشنوة صكبان552123م126ذي قارذي قارھادي فليح دخيل1642
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صبريه عباسندوى محمد ضھد75758م141ذي قارذي قارھادي لفته طاھر1643
شونه جراحخاشونه صفوك ھزاع116694م134ذي قارذي قارھادي محمد طوفان1644
رويحه جودهماجده محيسن حسن64052م131ذي قارذي قارھادي محمد عوده1645
فرعونه زبالهاميرة محمد13932865520ذي قارذي قارھادي مھوس عطيه1646
غنيه شويعكاظميه عبدالحسن سلطان144409817812ذي قارذي قارھادي ناصر سلمان1647
جاسميه شناوهزيتون ذياب محسن13236071814ذي قارذي قارھاشم جاسم شريف1648
بدريه بشارهرجيبه شمخي جابر/بھيه علوان14839278371ذي قارذي قارھاشم جخير زميط1649
ذراھن حسنقسمه ظاھر جخيوه14626853451ذي قارذي قارھاشم جليوي عبيد1650
مسعوده شنينتركيه كاطع عباس14937775264ذي قارذي قارھاشم دريعم جاسم1651
حدھن رحيمهكاظميه لفته حريدي\   فرصه عليوي حمادي14335270300ذي قارذي قارھاشم شاتي حمادي1652
بدريه منعثرسلوى مونس حمد14127655646ذي قارذي قارھاشم عوده فرھود1653
تقيه حسنسكنه طعمه حسون999198م143ذي قارذي قارھاشم موسى علي1654
شميله بدرصالحه عبدهللا نعيس188136م149ذي قارذي قارھاشم نجم كاظم1655
ثليثه دعيبلحسنيه كعيد ھبول12110م143ذي قارذي قارھاشم واجد برھان1656
كاظميه عبدالحسين\64169م131ذي قارذي قارھاشميه عبدهللا عليوي1657
بدريه عماره\2852م143ذي قارذي قارھاشميه محسن ثامر1658
وعيده شرھانرحيمه عبد علي125165م131ذي قارذي قارھامش عباس فعيل1659
جرغد غفلهغازيه شديد فھد51165م129ذي قارذي قارھاني عبدالھادي لفته1660
سديوه جويدنوميه طعيم عوده13137274232ذي قارذي قارھاني كاظم فزيع1661
حبيبه علي/7731م143ذي قارذي قارھديه مجيبل حزام1662
وضحه علوان\13437775343ذي قارذي قارھديه نعمه عبدالحسن1663
نويعه جخيورحسنه خزعل كريم/سالمه عامر داود50593م138ذي قارذي قارھالل جيجان حسين1664
بنيه كاظمرباب يونس لفته598137م132ذي قارذي قارھالل عبدالعالي شتيل1665
ذھب نعيم/14135570910ذي قارذي قارھنديه محمد سعد1666
نديمه حيالسھيله نجم عبد1538م1351538ذي قارذي قارھيثم فايز مزھر1667
سحن سرحان/14468229ذي قارذي قارھيله حسين خشان1668
زھره شاتي/1026188م139ذي قارذي قارھيله ضايف فنيخ1669
بحيله جويدابتسام حبيب طليع83530م146ذي قارذي قارواثق خماط خمام1670
عتابه ناصرحميده عبد متين115185م131ذي قارذي قاروارد عباس منشد1671
مريم زغيرقاھره عبدالكريم فضاله943180م126ذي قارذي قاروارد مدلول مانع1672
سكنه خلفزينب عبد سلمان / حسنه عناد مسلم124820م132ذي قارذي قاروالي صاحب علي1673
رضيه حسين\13434268239ذي قارذي قاروبريه سلمان عبدالحسين1674
كامله يوسفجماله فرھود كاظم12167م133ذي قارذي قاروحيد جبار مزيد1675
مجر ھميلينوريه صباح - جليثم خنجر37596م134ذي قارذي قاروحيد حسين جويد1676
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حربيه شبينملكيه عطيه سوادي144615115ذي قارذي قاروحيد عبدالحسين عبيد1677
فيضه سعيدنجيه جريو جدوع12933667147ذي قارذي قاروحيد لفته جدوع1678
حتمه صالحزھره ضمد /نظيفه ھاشم13835971697ذي قارذي قاروحيد محمد علي1679
صبريه منصورملكيه حميد رشيج55107م141ذي قارذي قاروحيد مطرود محمد1680
زوري فعيل\115113م131ذي قارذي قاروحيده حسن وداعه1681
حلوه كاظم/13233667105ذي قارذي قاروحيده خويط طليع1682
سكينه علي/986153م139ذي قارذي قاروحيده عبود لغيوي1683
شفيقه صالح/12733566909ذي قارذي قاروحيده غالب حموده1684
عذابه عبدالحسنھديه حسين عبدالحسن13437174029ذي قارذي قارورد سويدان غافل1685
صبيحه طالب/14438075825ذي قارذي قارورده خزعل جاسم1686
شده مضيف\14335270261ذي قارذي قارورده شنان رھيف1687
طوعه كريموفيه طعيمه خضير71582م129ذي قارذي قاروسام داخل عبدالحسين1688
قبيله كاظمدنيا خليل صبار14423751ذي قارذي قاروسام محمد رمضان1689
خزعليه مريليلى حلو مزھر1293857682ذي قارذي قاروسخ مھول مجھول1690
بلكت ريحاننجاة داود منشد13228217ذي قارذي قاروشاح عبيد فجر1691
ظھريه صبيحنظيره جبار كريم141151450ذي قارذي قاروطن حسن وشاح1692
لحيجه جاسم/14939679075ذي قارذي قاروعديه جادر عباس1693
جاسميه مفتن\1313537056ذي قارذي قاروعديه غانم مري1694
مرزه شمخي\309100م141ذي قارذي قاروفيه طاھر علي1695
دحامه ھالل/203144م146ذي قارذي قاروفيه عبدالرضا صالح1696
صبريه مجمانبشرى عبدهللا877161م134ذي قارذي قاروليد خضير رومي1697
ترفه كويطعكريمه عبد عوده53282م144ذي قارذي قاروليد خضير عويد1698
رحيله مھيبرغد كريم جعيز999199م144ذي قارذي قاروليد سلطان خزعل1699
بھيه زاير عبيدكاظميه حنون داود1128158م1210ذي قارذي قارياسر جويد ناھي1700
جماله محمدشكايه سويھن ھليل14438176019ذي قارذي قارياسر دبعن خلف1701
جميله عبدالحسننورية ناصر175113م139ذي قارذي قارياسين صبيح اجويھل1702
بحرية مظلومحياة عبدهللا عبدالنبي14838677195ذي قارذي قاريحيى جبار عطيه1703
كميله سعدونسعديه كامل سعدون50696م126ذي قارذي قاريحيى جخير شنون1704
نشعه عبدصفيه خيكان حاجم389135م145ذي قارذي قاريحيى حامد فيصل1705
نوريه كاظمفاطمه خريبط563922م134ذي قارذي قاريحيى خشن جابر1706
حياه حسنايمان محمد كريم54215م137ذي قارذي قاريحيى علي عطيه1707
حسنه مشكورزھور سالم علي12934168035ذي قارذي قاريحيى عنيد زعل1708
بنيه فيصلعلية سنيسل محمد1004167م1210ذي قارذي قاريسر انعيم اجويني1709
ھاشميه عطاهللا\56555م134ذي قارذي قاريسرى حسن طارش1710
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بيجيه حسنكاظميه موزان مايح102010م125ذي قارذي قاريعقوب داود سلمان1711
بكمه شمخيخالده ثامر داخل325194م138ذي قارذي قاريعقوب شندل عيدان1712
معاليه فزيعساميه حبيب داود / فوزيه نعمه شبيب646115م1210ذي قارذي قاريعقوب يوسف شبيب1713
بدريه بلبولرسميه مزھر محمد14238677004ذي قارذي قاريوسف جليل بديل1714
فھيمه جودهسعدية بشتاو شيال13935270259ذي قارذي قاريوسف عامر شيال1715
عزيزه خزعلسرى محمد راضي14615607ذي قارذي قاريوسف لفته حمود1716
جميله حسانسليمه محيبس عبد60149م142ذي قارذي قاريونس ثجيل كطان1717
ھيله حسينلطيفه نعيثل صجم767121م144ذي قارذي قاريونس عطيه ھايس1718
رحمه لفتهساھرة سند12026م126ذي قارذي قاريونس محمد باتول1719


