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الديوانية419836881929298503/07/2011المھناوية680989نوال حبيب محمدالبندرعكابعبودجاسماسماعيل3
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كربالء357621929309803/07/2011مكربالء98093فاطمة حسن شريفالتميميمشعانطحيمسعيدبديوي6
المحاويلبابل87911929270703/07/2011مالمحاويل113115اكرم غالم حسينالنجيديمطرودسامانثوينيتركي7
2039281729272303/07/2011الحلة387478ھدى محمد ابراھيمواعظحسينجعفراكبرجعفر8
شنافيةالديوانية364721501929273103/07/2011الشنافية341513بشرى نعمان عبد هللالرماحيجوادعبد هللامجبلجليل9

البديرعفكالديوانية151300601929297603/07/2011البدير704359واحدة عباس مطلبحسونناھيزعيورجمعة10
طرف اكفربعفكالديوانية9011929299303/07/2011مديوانية350128عفاف عباس صادقالكنانيموسىجاسملطيفحازم11
الشنافيةالقادسية365728711929309303/07/2011الشنافية432041سكينة عبد الحسين عليالصفارعباسعليكاملحافظ12
الخضرالديوانية333931929307903/07/2011الحمزة745547انوار عطية نورالخلفعليجعفرھاديحبيب13
المھناويةكوفةنجف5041041929272703/07/2011مالكوفة118864سندس عبد الكريم صالحابو شامةصاحبصالحعليحسنين14
المسيببابل1054771929309503/07/2011مالمسيب32883سامية عزيز محمودعمرانجيادساجتحكيم15
السماوة13471929270503/07/2011مسماوة168162سوزان محمد مطرالفارسحسنابراھيماسماعيلحيدر16
الحلةبابل1117731929297903/07/2011محلة581595سحر عبد الحسن جوادطفيليسلمانحسنفليحخضير17
الشافعيةالديوانية149841929272503/07/2011مديوانيه348147ساھرة راضي حسنال خميصحسينصاحبعبد هللارحمن18
دغارةالديوانية135268871929271603/07/2011دغارة835695بدرية صبار عباسالشيبانيموسىحاجمعبيدرزاق19
السماوة156310161929308603/07/2011سماوة332984زينب حسين عليال طريالحسينعبدحسينرؤوف20
الديوانية66941929298703/07/2011مديوانيه12982عروبة تركي عباسالجبوريرزنمحمدعبد ھانيرياض21
حي العاملغماسشاميةالديوانية4809595211929307803/07/2011غماس849982زھرة داخل زميلالزياديحسنشياعمحمدسالم22
دغارةالديوانية6791871929308103/07/2011مدغارة794361حوراء عبد االمير عليالمرمضيعبد هللانجممطشرسالم23
المناذرةالنجف2121491929308303/07/2011مالحيرة126612نضال كاظم وحيدالشبالويزايرمصحبھاديسالم24
دغارةديوانية111221891929270403/07/2011الدغارة357378بشرى جبار غياليالشمريصدامعبد الحسنعيسىستار25
4486391429272403/07/2011كربالء520889زھرة اسماعيل ابراھيمالحكيممھديصالحمھديستار26
ام الخيلالديوانية112222181929309003/07/2011دغارة755765امينة جبار قادرالصالحيعليصالحھاديسعد27
السماوة4231929271903/07/2011مسماوة186690وجدان افوين ابراھيمال حمزةحمزةحسننعيمسعد28
الديوانية670611929298803/07/2011مديوانية828161ھيفاء عبد عليالعيساويخلفسكرعبد نورسعيد29
السرايالديوانية406571929298603/07/2011مديوانيه628212شنة عبد الحسين مھديالرماحيشھدسلمانفرحانسلمان30
الحلةبابل181741929305803/07/2011مالحلة32994ھيام عباس عمرانالخفاجيمرزةعمرانعليصادق31
المثنى441281929271803/07/2011مسماوة758699امينة حسين جوھرالتميميمحمدجوھرجبارصبحي32
السماوةالمثنى164326751929272203/07/2011سماوة355739ندى حمزة ھاشمالخناقيباقرحسينحسنعامر33
الكوفةالنجف180359281929299703/07/2011الكوفة821866فروزان مصطفىالموزبحكعليمحمدعبد الحمزةعامر34
دغارةالديوانية112222951929273003/07/2011الدغارة700578حميدة طالب حسينشبرمحمدابراھيممحمدعبد الكريم35
النجف5281221929309703/07/2011مالنجف232014زكية زغيرالبزازنهعكيجھميليرحيمعبد النبي36
ديوانية112222181929298903/07/2011الدغارة799254عواطف صالح مھديالصالحيعليصالحھاديعبد الوھاب37
المثنى4031561929271403/07/2011مالسماوة439056افراح علي زغيرالتميميجوھرحسينجبارعزت38
حي الجمعيةالھنديةكربالء183364281929298403/07/2011الھندية519686افراح قاسم محمدعبد العزيزنورباسلعقيل39
الحلةبابل45890631929270603/07/2011الحلة565506اقدام جواد كاظمالخفاجيمحمدجاسمكاظمعالء40
الديوانية153811929298003/07/2011مغماس227985راجحة عبد ربة حمدانعلي خانمحمدمھديادريسعلي41
عفكالديوانية97192831929299003/07/2011عفك822604زيتونه خيري تايهالغانمرھيفتايهكاظمعلي42
النجف5281871929299403/07/2011مالنجف311885زھراء كاظم زغيرالخويلديعباسعلوانناصرعلي43
الحلةبابل5099081929270303/07/2011الحلة480092فوزية محمد مؤمنشبرصالحمھديشاكرعلي44
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الرضويةالنجف180358021929272603/07/2011كوفة148747فاطمة عزةهللالعذاريطاھرعليحسينعلي45
الشنافيةالديوانية6251711929298303/07/2011مشنافية265926رجيحة مھدي حسينالكيمجابرعبد هللاحاتمفاخر46
عفكالديوانية94186341929309903/07/2011عفك340614معصومة صاحي عليال حمزةصجمشمرانعبد زيدفارس47
دغارةديوانية125248251929297703/07/2011الدغارة514088مليحة سيد أصغرالھالليرھيفعبد عليحميدفوزي48
الجديدهديوانية413824341929298103/07/2011المھناوية955488زرخية تاج اماميعكاالتزابيعنونھاديكاظم49
عفكالديوانية65111929308903/07/2011معفك340794نوال عبد الكاظم مھديقبرعباسابو الھيلكاظم50
المحاويلبابل41661929270903/07/2011مالمشروع85516عصمت حسن علي غالمالسلطانيعبوسيعلوانجمعةكاظم51
السماوة3761321929272003/07/2011مسماوة49193ابتھال كريم عباسال عنونعبودحسينكاظم52
الخضرالسماوة78851929271203/07/2011مالخضر368880خديجة صبحي جبرالعبوديحميديجبرحسينكريم53
الكفلبابل228455871929272103/07/2011الكفل299170ربابة عبد هللا نوريالشيبانيعبد هللاواوييحيىماجد54
السماوة175349751929271503/07/2011سماوة81697مليحة حسين محمدال بھيشبھيشحسنعبد الھاديماجد55
حي الحكيم -٢الديوانية2941141929270203/07/2011مدغارة897003لمياء ياسر شرماھيالحياويمھديكاطعكاظممالك56
غماسنجف476950221929299903/07/2011غماس91899سناء حسن يوسفالرماحيحسينجوادمحسنمجيد57
حي رمضانكربالء148701929297803/07/2011كربالء753285قبيلة رضا حسيناليساريحسنكاظمعبد هللامحمد58
حي الجمعيةطويريجكربالء3011531929309103/07/2011مالھندية416256افتخار كاظم جاسمالمالكيعليحسنرزاقمحمد59
الشنافيةالحمزةالديوانية596891929270103/07/2011شنافية341682نشعة ھادي مھديالمشكورجوادمھديياسرمحمد60
الحمزةديوانية3365351929299603/07/2011الحمزة807473شريفة عبادي محمدالخلفعليجعفرھاديمحمد61
العروبةالديوانية861941929309603/07/2011مالدغارة926072التفات طعيمة عبد الكاظمالھالليكاظمعباسنورمحمد62
النجف157313391929299503/07/2011كوفة67017جنان كامل كاظمالحسناويشمخيمحسن حبيبمحمد63
الحيرةالنجف272542981929309203/07/2011الحيرة325006لمياء باقر صادقالبزازجوادعليمحمودمحمد صالح64
البديرالديوانية139277331929299803/07/2011البدير780669زينب اصغر تكوناللينيلطيفجبارجونمحمود65
الحسينيةكربالء501701929272903/07/2011مالحسينية522037معصومة كاظم احمدالمسعوديخطافبديويھاشممھدي66
الحلةبابل917121929271103/07/2011الحلة387181االء محمد حسنوتوتحسنجوادميثم67
النجف275548381929308403/07/2011الحيرة1297426جندية محمد مجتيلشبالويسدرانربجعباسناظم68
حي الوفاءالحيرةالنجف1861929272803/07/2011م/631الحيرة755934ھيفاء موسى محمدالشمريعبد هللاحسنمحسنھادي69
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