
التسلسل اسم رب العائلة اسم االب اسم الجد اسم اب الجد اللقب التولد محل الوالدة الوظيفة  اسم الزوجة                            المحافظة التي اعيد اليها اسم اب الزوجة  اسم جد الزوجة  اسم اب جد الزوجة 
1 احمد آاظم عباس 1949/07/01 النجف متقاعد النجف بتول محمد عبدالخضر
2 اياد جبر علي حمود 1948/01/07 النجف موظف النجف فوزية شاآر ياسر
3 بهاء محمد جواد آاظم 1972/01/07 النجف عسكري النجف لينجي محمد جواد آاظم
4 جاسم عباس حساني الوجداد 1942/07/01 المثني متقاعد النجف ليلى محسن علوان
5 جاسم محمد لفته مجيد 1964/07/01 ذى قار آاسب النجف ايمان عباس لفتة
6 جبير آريم آريدي االبراهيمي 1938/07/01 القادسية متقاعد النجف لميحه عباس جنوب
7 جمعة عبدالرحيم حسين 1943/01/07 النجف آاسب النجف فوزية عباس حسين
8 جميل حمزة جبر العابدي 1943/01/07 متقاعدة النجف شكرية عبيس لفتة
9 جواد آاظم هادي 1955/07/01 ذى قار آاسب النجف عاتكه قاسم حسين

10 جواد حساني برهان 1948/01/07 نجف متقاعد النجف زهوري عباس برهان
11 جيجان مهوال عالج 1949/01/07 النجف متقاعد النجف وفية آاظم صون
12 حسن آامل حامي 1956/01/07 بغداد آاسب النجف سيناء آاظم موش
13 حميد حسن مدلول 1939/07/01 قادسيه متقاعد النجف اقبال عبدالحسين شكور
14 حيدر حميد مجيد 1975/06/17 بغداد النجف افراح غايب هالل
15 حيدر جميل حمزة جبر 1973/01/07 النجف معاون طب النجف غفران غالب ابراهيم
16 داخل مهدي نجم 1929/01/07 قادسيه آاسب النجف المناذرة المشخاب خريه فليم حسين
17 ذوالفقار رياض عبدالجليل 1981/03/24 النجف عسكري النجف المناذرة وسن حميد مجيد
18 رائد حميد حسن 1978/01/01 نجف آاسب النجف نغم عبدالحمزة عبدالكاظم
19 راتب ظاهر محسن 1949/01/07 النجف متقاعدة النجف حمدية عبدالكريم جابر
20 سامر آاظم عبدالشهيد اآا آواجي 1980/07/01 النجف آاسب النجف زينب عبدالسادة عبدزيد
21 سعد حميد جبار 1970/07/01 نجف آاسب النجف نادية حمد علي حسين
22 صالح جميل حمزة العابدي 1982/06/10 آوفه/نجف آاسب النجف زينب آميل حمزة
23 طارق صبري ضاحي الزهيري الزهيري 1953/10/07 النجف النجف فوزية حسين علي
24 عباس جواد احمد المقرم 1949/07/19 النجف موظف النجف سهيلة عبداهللا احمد
25 عبدالزهرة عباس عطيه 1969/01/07 نجف آاسب النجف زهرة عبداالمير آاظم
26 عدي علي فليح طفيلي 1978/12/12 بابل آاسب النجف سلوى داخل شدمان
27 عقيل نعمة عباس الجنابي 1965/01/02 النجف آاسب النجف فاطمة صالح حمدي
28 علي هادي عيدان 1963/07/01 آوفه - نجف آاسب النجف نصرة ختالن عيدان
29 عماد عبد جودة 1964/01/01 ذى قار آاسب النجف الكوفة حميدة حسين عليوي
30 عمار فريد حمزة مغامس الطاني 1963/07/01 النجف آاسب النجف سلوى عادي حسن
31 فارس جمعة عبدالرحيم الساعدي 1974/07/02 النجف آاسب النجف ندى جبار عبدالرحيم
32 فالح حمادة آاظم 1961/01/07 النجف معلم النجف بزار عبدالزهرة عبود
33 فالح محمود سعيد الفريغي الفريغي 1960/01/07 نجف موظف النجف اشواق عبدالجبار محمد
34 فليح عطية عباس 1956/07/01 القادسيه آاسب النجف منيرة جاسم بوبي
35 فنجان آاظم محمد الساعدي 1924/01/07 نجف متقاعد النجف الحسينية سعاد فنجان آاظم
36 قاسم جاسم هودي 1968/07/01 النجف آاسب النجف اميرة آاظم حسين
37 قصي درعم دعير 1979/06/14 البصرة آاسب النجف عدراء شهاب احمد
38 آاظم عبدالشهيد حميد 1951/01/07 النجف موظف النجف ام زين عبد عبيد
39 آريم جواد آاظم حمودي 1963/01/01 نجف آاسب النجف هناء هادي صفى
40 محسن حيدر علوان 1961/06/24 نجف آاسب النجف الكوفة حنان محمدحسن حسون
41 محسن آريم آريدي 1946/01/07 القادسيه متقاعدة النجف فضيلة محمد عبدالسادة
42 محمد خضير شبيب 1942/01/07 النجف متقاعد النجف الكوفة سليمة مهدي داود
43 محمد جاسم عباس البو جواد 1962/07/01 القادسيه مهندس النجف فاطمة محمد ياسين
44 محمد جواد آاظم فريد 1937/01/07 النجف معلم النجف صبيحة عليوي ناصر
45 محمد حسين محمد حسين 1939/01/07 نجف متقاعد النجف هبة جليل ضائع
46 مهدي عبدالزهرة مهدي العبادي 1956/01/07 النجف موظف النجف المناذرة المشخاب شروق آامل جبار
47 ناجح آريم ناجي 1959/07/01 نجف آاسب النجف انتصار غازي عبد
48 نادر صالح زيدان 1953/01/07 النجف موظف النجف فوزية حسين عبيدة
49 ناهضي خزعل مزيد 1971/01/01 البصرة موظف النجف نضال سعدي يعقوب
50 نبيل علي طعمه 1948/08/20 بعقوبه متقاعد النجف الكوفة العباسية حمدية شكر محمود
51 نبيل نعمة عباس 1970/05/01 النجف آاسب النجف هديل مجيد عكال
52 نجاح جميل حمزة 1970/01/07 النجف شرطي النجف هناء حسين بعيوي
53 نعمه محارج حنون 1949/01/07 النجف متقاعدة النجف شفيقه رحيم شناوه
54 وسام جيجان مهوال 1969/01/08 نجف آهرباء النجف نغم جميد آاظم
55 يوسف هادي داود 1943/07/01 نجف آاسب النجف امل عباس فرحان
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