
قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة الذين استملوا صكوك التعويضات من مكتب بابل خالل عام ٢٠١٢

ت
القريةالناحيةالقضاءالمحافظةتأريخهالرقمالوجبةالمرحلةالصحيفةالسجلالدائرةالرقمإسم الزوج أو الزوجةاألسم الكامل

كربالء2012/05/20 224397390436125كربالءامال حسين عليابراھيم احمد كريم1
كوفةالنجف2012/05/20 164150415951م 117الكوفةزھراء اوختني فرجيابراھيم اسد حسين2
كربالء2012/05/20 316026390436617كربالءعلياء حميد صھرابابراھيم اسماعيل ابراھيم3
كربالء2012/07/04 30610562865م 124كربالءشكرية حسين ابراھيمابراھيم اسماعيل حسين4
النجف2012/07/04 77610562378م 73النجفجميلة عبد العالي عبد الخضابراھيم جابر ابراھيم5
الديوانية2012/12/30 6451505972958025مالديوانيةليلى ارنية محمدابراھيم جابر مشاي6
الھاللالمثنى2012/07/04 4228620562788مالمجدسليمة عبد هللا خنجرابراھيم حاتم محان7
2012/12/30 257636772958308مالحلةمھدية راضي حماديابراھيم خليل ابراھيم8
السماوةالمثنى2012/12/31 875872958272م 358سماوةزھراء يد هللابراھيم دوخي خضور9

القاسمبابل2012/05/20 131380416066م 195القاسمزھراء محمد حسينابراھيم سرحان وسمي10
الفاوالبصرة2012/12/31 995872958279م 376الحلةنعيمة عنايه محمدابراھيم شميل محمد11
النجف2012/07/04 12124033620562779النجففاطمة محمد علي امينابراھيم عباس ابراھيم12
2012/07/04 203992530462078كربالءازھار سيد محمد حسينابراھيم عبد الجليل ابراھيم13
قادسية2012/12/30 10427951072958185م 1الديوانيهبشرى جمعة فليحابراھيم عبد الحسن درويش14
المشخابالنجف2012/10/10 35270385640579361المشخابحميده جليب حسينابراھيم عليوي حسين15
الرميثةالمثنى2012/12/30 805972958045م 375السماوةليلى حسن عالويابراھيم فنجان عبد هللا16
حلةبابل2012/12/30 14181976672958407مالشومليشذى قحطان غنيابراھيم فيصل غازي17
السماوة2012/07/04 234466474100479836السماوةاشواق البوحنة عوفيابراھيم كاظم براك18
نجفنجف2012/10/10 7454660582112مالنجف0__ابراھيم كامل سريح19
الھنديةكربالء2012/06/24 26653035470408088الجدول الغربينرجس رجب عليابراھيم وليد شنين20
كربالء2012/12/30 22711451072958157ماحوال كربالءخديجة حسن عبودابراھيم يوسف محمد21
الكوفةالنجف2012/07/04 16733236510462353الكوفةشذا حسن حسيناحسان جاسم محمد22
2012/12/30 9651476672958403ماالسكندريةانتصار عباس خلفاحسان جاسم محمد23
بابل2012/12/30 1445972958062م 1352الحلةنيكوليتا مارينا ماريوساحسان حمزة شاكر24
الھاشميةبابل2012/07/04 10220351550562495الھاشميةسحر علي عباساحسان حمزة عبد25
الديوانية2012/12/30 11426872958503الديوانيهبشرى علي محمداحسان صاحب عبود26
2012/12/30 167333736772958334السماوةاحالم عبيد عبطاناحسان عبد الكاظم جبر27
النجف2012/07/04 8516954510462370النجفسليمة حسين جاسماحسان عبدالزھرة عبد28
الديوانية2012/07/04 122126530462081الديوانيةندى محسن ھادياحسان محسن علي29
2012/12/30 5071486672958426مالمناذرةعلياء حسين مشكوراحسان ناصر محمد حسين30
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المھديةالحلةبابل2012/07/04 193794570562502الحلةسعدي سليم رشيداحالم ھادي جودي31
المعلمينكربالء2012/12/30 215972958053م 16كربالءفاطمة لطيف روؤفاحمد ابراھيم احمد32
2012/10/10 93172650579389مالحيرةانصاف عبداالمير عبدعلياحمد توفيق نادة علي33
المحاويلبابل2012/07/04 827190510462362مالمحاويلعلياء حميد ھاروناحمد جبار ميسر34
المناذرةالنجف2012/06/24 97490408307م 67المشخابفاطمة علي قد ميارياحمد جلعوط عباس35
االسكان كربالء2012/05/20 60175320416036مكربالءمريم عبد الغني محموداحمد حبيب محمد36
الرميثةالمثنى2012/06/24 18436781440409333الرميثةفليحة حربو كريماحمد حسن حمدان37
السماوةالمثنى2012/07/04 86121610562300مسماوةكالويز فتاح مصطفىاحمد حسن محمود38
الشنافيةقادسية2012/10/10 37775320630582158الشنافية962196سارة اسماعيل جبراحمد حسين عبد39
بابل2012/07/04 1240138540562177مالحلةشيماء كاظم عباساحمد حسين مرزة40
الشنافيةالديوانية2012/05/15 37775327420405595الشنافيةزھرة حسن احمداحمد حنيوت عطية41
النجف2012/06/24 35170006480407308المشخاباذر محمد رضااحمد رحمان رضا42
الرميثةالسماوةالمثنى2012/07/04 158610562869م 465الرميثةھيفاء جبار عطيهاحمد رزوقي محمد43
كربالء2012/06/24 494127480407246مالحراالء محمد عبد الرضااحمد سلمان حيدر44
طويريجكربالء2012/07/04 175348934100479776الھنديةازھار كاظم محمداحمد طالب حسن45
باب الخانكربالء2012/12/30 466872958502م 217كربالءاية حسن علياحمد عباس حسون46
الحلةبابل2012/10/10 98442630582156مالحلة058508امل محجوب فارساحمد عباس محمد47
2012/12/30 88536772958360مالحلةساھرة عبد هللا حسناحمد عباس مطر48
النجف2012/07/04 10019939610562408النجفمريم محمد علياحمد عبد االله جليل49
2012/12/30 26636672958442االدغارة__احمد عبد الجواد عباس50
2012/10/10 84997650579393مالدغارةنديمة طالب علياحمد عبد الرضا عبد51
2012/10/10 18336427640579636الھنديةھيفاء باقر علياحمد عبد الزھرة نور52
2012/12/30 3781516672958454مالحلةسندس يوسف ابراھيماحمد عبد هللا علي53
بابل2012/07/04 813153610562293مالحلةعذراء عبد الحسين كاظماحمد عبد المجيد كريم54
2012/12/30 8411626672958437المشروعسعدية حامد حسناحمد عبد الوھاب جاسم55
2012/07/04 689100530462090مكربالءنجاة عبد زيد علياحمد عبد علي صاحب56
المناذرةنجف2012/10/10 28156006630579456الحيرة0عطية برات علياحمد عطية حسين57
السماوةالمثنى2012/07/04 56254570562232مالسماوةھدى كريم عباساحمد علوان عبد58
بابل2012/07/04 5959550562352مالحلة__احمد غازي حاتم59
2012/10/10 1194126650582304مالحلةرجاء فاضل عباساحمد غازي ناصر60
كربالء2012/05/20 285452390436554كربالءخالده تيمور علياحمد كاظم حسين61
-بابل2012/10/10 1309157630582170مالمسيب086320ازھار محمد محسناحمد كاظم محمد62
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النجف2012/06/24 15490408228م 519النجفسوسن جليل مرزةاحمد كاظم ھاشم63
الرميثهالمثنى2012/10/10 206101630579348الرميثهانتصار شنان كاظماحمد كامل فريخ64
النجف2012/07/04 282144520462152الجبايش__احمد ليلو حسين65
الديوانية2012/07/04 74673520462405مالديوانيةسوسن حاشوش خليفةاحمد محسن عباس66
كربالء2012/12/30 5252151072958156مكربالءكوثر عباس ناصراحمد محمد جواد احمد67
كربالء2012/06/24 525199470407339مكربالءوسن داود محمداحمد محمد علي عبدالعباس68
حي السعدالنجف2012/10/10 14629036640579362النجفزينب صالح عبداحمد مسلم جبر69
بابل2012/07/04 71141904100479796االمام__احمد مطر عراك70
2012/12/30 5871036772958368مالنجفتماظر ھادي عبداحمد مھدي صاحب71
2012/10/10 4267650581882مالسماوةكفاية حسين عالوياحمد مھدي فنجان72
الحلةبابل2012/12/30 1795972958071م 918الكرادة الشرقياوليفيرا ادبرن كوكوسااحمد موسى جمال73
كربالء2012/12/30 129416772958333مكربالءنبا ضياء محمد حسناحمد ھاشم حسين74
النجف2012/06/24 29188490408227مالنجفازھار مالك موسىاحمد ھاشم محمد75
2012/12/30 5811936672958414مالحلةلمياء سلمان عريبياحمد يوسف ابراھيم76
النجف2012/10/10 491198650581893مالنجفحنان جاسم حموداحمد يوسف مھدي77
الشنافيةالقادسية2012/07/04 3777536620562075الشنافيةاخالص محسن عبدادريس شاكر عبد هللا78
كربالء2012/07/04 125610562386م 474كربالءفاطمة سيد اصغرارحيم عبد الكاظم موسى79
2012/12/30 45236772958310مالسدةسرى سلمان حمداركان احمد محمد علي80
الرميثةالمثنى2012/06/24 73460407263م 191الرميثةكفاية رحيم حمداناركان جبار مطرود81
-نجف2012/10/10 13827586380581911النجف-محسن احمد اسدهللازھار صالح صاحب82
2012/12/30 89177196672958439النجفعفراء عبد الرسول عبد علازھر احمد محمد علي83
الھنديةكربالء2012/07/04 18336566550562882الھندية__ازھر امين عبدالكريم84
2012/07/04 52241530479815الحيرةامال كاظم وحيدازھر فاضل وحيد85
بابل2012/12/30 1625972958068م 488الحلة__ازھر ھدود عبيد86
المثى2012/05/20 31149410436609الرميثةفخرية عبد السادةازھير اسود عبد السادة87
الجامعينالحلةبابل2012/12/30 1815972958054م 61الحلةخمائل صالح عبد االميراسامة باقر عبد الرزاق88
الھاشميةبابل2012/07/04 10220351510479770الھاشميةميالد عزيز حمزةاسامة حمزة عبد89
2012/12/30 484566672958453مالديوانيةافراح عدنان مطراسامة عبد الرزاق حسين90
حي الجامعنجف2012/10/10 440118640579352مالكوفة066154نسرين محمود علياسامة ناصر عبد االمير91
الفاوالبصرة2012/12/31 1405872958236م 376الحلةحميدة حسن ياسيناسحاق اسماعيل خليل92
الديوانية2012/07/04 72610562389م 804عفكازھار كريم ھاشماسعد حسين علوان93
المشخابالنجف2012/10/10 35170174640579491المشخابسعدية عذاب كشمشاسعد ذياب كشمش94
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الحويشنجف2012/06/24 58570470407346منجفھناء حميدي سلماناسعد مجيد جراد95
الحيرةمناذرةنجف2012/05/20 48646420416078مالحيرةسھاد عبد الحسن عزيزاسكندر حسن عزيز96
ديوانيهقادسية2012/10/10 78640579374م 661البدير862701معصومة محمد رضااسكندر عناد بعيوي97
الحركربالء2012/06/24 484171480407233مالحرامل عزيز فاضلاسماعيل خليل ابراھيم98
الكوفةالنجف2012/12/30 450899526672958474العباسيةاميره حسون محمد يوسفاسماعيل خليل ابو صالح99

النجف2012/07/04 10520876570562249النجفصديقة رضا محموداسماعيل عبد الرحيم عبد الكر100
الفاوالبصرة2012/12/31 22385872958244مالنجفوفاء خضير شراداسماعيل عبد الكريم جابر101
نجف2012/06/24 20357450409595مالنجفنھى محمد علي علياسماعيل علي باقر102
المسيببابل2012/07/04 180550562885م 1137المسيب__اسماعيل قاسم محمد103
الديوانية2012/06/24 70453480407309مالديوانيهاسراء طاھر عطواناسماعيل لفته ماضي104
الديوانية2012/06/24 185450408444م 229سومرشكرية حمد غالياسماعيل ناجي عبيس105
السماوةالمثنى2012/07/04 1644100479781م 589السماوةنھى احمد جليلاكرم رزاق علي106
بابل2012/07/04 14141554100479846مالحلةالينا فراتشيك مطلكوفااكرم مطلك صويح107
مناذرةنجف2012/07/04 29659105570562507القادسيةزھراء رسولياكريم عبد حلو108
2012/06/24 9440407369م١٢٦الرميثةمليحة داخل خضرالحجي نعيثل علي109
الديوانية2012/07/04 165610562388م 779عفكزينب علي مھديامجد حسين علوان110
2012/10/10 11523000650581899النجفاميره حسن عيسىامجد قاسم حسن111
الجمعيةالنجف2012/10/10 83127650579428مالنجفمالك تقي ھاديامل يعقوب يوسف112
الرميثةالمثنى2012/06/24 36440409328م 228الرميثةنعيمة مدلول خضورامير اسماعيل شناوة113
النجف2012/10/10 16633085630579331الكوفةفاطمة ھادي صالحامير فوزي رحيم114
2012/07/04 50215530479732النجفھدى عبد االمير غنيامير كامل اليھبي115
حلةبابل2012/06/24 61120480408045مالحلةنوري محسن يحيىاميرة عبد هللا يحيى116
السماوةالمثنى2012/07/04 46520462421م 582السماوةايناس عبدالصاحب جعفرامين كامل عبود117
بغداد2012/05/20 1481391390416085مكربالءمحمود ابو القاسمانتصار محسن عبود118
باب الطاقكربالء2012/07/04 6754510462296م 34كربالءفاطمة مجيد حيدرانور باقر احمد119
النجف2012/12/30 1563105851072958169الكوفةافراح عبد الحسن عبد هللانور خليل ابراھيم120
2012/07/04 603139530479680مكريبالءاشجان جليل عبد الوھابانور عبد الرسول جاسم121
المناذرةالنجف2012/07/04 113520462151م 540الحيرةدالل كاظم وحيدانور فاضل وحيد122
الوفاءالنجف2012/07/04 13927793540562431النجففاطمة شعبان سعادانيس حاتم عبد123
ديوانيةقادسية2012/10/10 74956660582113مالديوانيه0سھاد حمزه ھادياياد جدعان عبدالساده124
المسيببابل2012/10/10 10003650581900مالمسيبخديجة غازي ناصراياد حسن جليل125
السماوةالمثنى2012/07/04 193550562355م 12السماوةرزيقة ھاني كاظماياد حسن علي126
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النجف2012/07/04 12625165510462312النجفحياة علي حسيناياد حسن محمد127
الزھراءبابل2012/10/10 458841650581894الحلةفوزية مھدي جبراياد خيري علي128
القادسية2012/12/30 1995972958055م 631الديوانيهفاطمة شاكر نعمةاياد كاظم عبد الرزاق129
بابل2012/07/04 85570562031م 740الحلة__اياد كاظم كنبر130
الديوانية2012/05/15 2950420405584مالحمزةبشرى عالوي كاظماياد محمد رؤوف131
الديوانية2012/06/24 36773244450408441الشنافيةججملية خلف حنظلاياد محمد علي132
الھنديةكربالء2012/12/30 1803599351072958113الھنديةاسميرة يعقوب ندياياد محمود شوقي يوسف133
كربالء2012/12/30 325972958094م 722كربالءعواطف طاھر محمداياد مھدي كاظم134
نجف2012/06/24 9518981140407696النجفزھراء مجيد عبدالكريماياد نوري ضياء135
المثنى2012/09/23 17230540581901مالخضرمسافر فجر خضيرايمان حمزة طالب136
النجف2012/06/24 12224214490408230نجفلمياء اسد عبد الزھرةايمان رؤوف حسين137
الھاشميةبابل2012/07/04 183114620562780مالھاشميةرواء عبدالحسين راشدايھاب رزاق كاظم138
2012/07/04 450119530479803مالجدول الغربيشروق فيصل لفتهايھاب كاظم عبد139
2012/07/04 22736540562842ب114القاسم__ايھم عدنان موسى140
كربالء2012/12/30 5098275972958060عين التمرضوية بديوي عيسىباسل عبد العباس فاضل141
المسيببابل2012/07/04 135107540562447مالكاظميةزھراء علي ساداتباسل عبدالرسول عباس142
كربالء2012/10/10 655100630579345مكربالءوفاء دوھان حمزةباسم خلف بشير143
النجف2012/12/30 6651072958141م 776الصالحيةمشتاقة محمد كاظمباسم دخيل مراد144
طويريجكربالء2012/05/20 5128420436111مالھنديةسميرة توفيق كريمباسم رفيق كريم145
2012/12/30 83456772958385مالنجفباسمة كريم عبدباسم سالم عبد146
الھنديةكربالء2012/06/24 17935675490408316الھنديةسعاد عبدالحسين عوادباسم صالح وادي147
الكفلالحلةبابل2012/12/30 2551072958179م 411الكفلسناء كامل عنادباسم طالب مزھر148
المثنى2012/06/24 154450409616م 291السماوةعليه ثجيل متعبباسم عايد دھيرب149
كربالء2012/07/04 31620610562384مكربالءقبيلة كريم جبرباسم عبد حسين150
حي النقيبكربالء2012/07/04 2488620562782مكربالءاالء عبد علي ھاشمباسم علوان سبتي151
النجف2012/07/04 177570562087م 2230النجفعالية رسول محمد عليباسم علي محمد152
2012/10/10 376170640579353مالسماوةسندس ابراھيم جبارباسم محمد عبد153
باب بغدادكربالء2012/07/04 51024510462325كربالءشكرية اكبر كامرانيباسم محمد علي عبدالرزاق154
البصرة2012/07/04 58343620562776مالحلةوجدان محمد عباسباسم محمود عبد الرزاق155
2012/06/24 332103440408003الرميثةنوال مطرب نجمباسم ھاشم دخل156
2012/12/30 134266176772958373الدغارةزھراء داود عليباسم وناس كاظم157
كربالء2012/10/10 558143650579375مكربالءاميرة محمد مھدي حبيبباقر احمد علي158
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العمارةميسان2012/07/04 46210610562292مالقاسمنضال جليل ناصرباقر احمد لفتة159
شاميةالديوانية2012/12/30 9266872958525مالشاميةمائدة كاظم حسينباقر سعيد محسن160
السماوةالمثنى2012/06/24 16833547470408057السماوةزينب جابر محمدباقر عباس عبد161
بابل2012/07/04 307124530462098مالقاسممنى علي عبد الحميدباقر عبد الزھرة محمد صالح162
كربالء2012/06/24 346724450409591كربالءبشرى جاسم محمدباقر محمد محمد علي163
2012/12/30 552676672958451مالنجفنوماس احمد سلمانبحرية عزيز حسين164
المثنى2012/06/24 18436792460409509الرميثةجلثم حسين نادربداش وناس نادر165
الشاميةالديوانية2012/10/10 38075891640579367الشاميةسميره علي مرادبدر يونس ادريس166
حي الحسينكربالء2012/12/30 23715751072958189مكربالءمائدة رضا عليبدري احمد موسى167
نجف2012/06/24 21143470408081منجفمھدي صاحب علوانبدرية جواد مال هللا168
المثنى2012/07/04 18436799520462153الرميثةخضير حرمس رسمبرية غدور رسم169
النجف2012/07/04 12324587520462175النجفصبيحة مھدي ياسينبرير حسون خلف170
كربالء2012/07/04 89610562855م 233كربالءسميرة طالب جوادبرير عباس عبد هللا171
كربالء2012/06/24 657116490408292مكربالءاسراء كاظم عبدعليبسام شاكر جدوع172
طوريجكربالء2012/12/30 7073851072958147مالھنديةاسراء ناظم رفيقبسيم باسم رفيق173
ديوانية2012/12/30 889786772958331مالشاميةميسم ھاتف نعمةبسيم ناجي خليل174
شاميةالقادسية2012/10/10 35570830650579382الشاميةسعد عبد المجيد عبد الصاحبشرى محمد ھادي175
ديوانيهقادسية2012/10/10 66152640579370مالحمزة005466عزيز كباحه سواديبشه سلطان سعد176
كربالء2012/07/04 81464620562136كربالءمھدية محمد حسن ميرثونيبشير جواد احمد حسين177
الجمھوريةالبصرة2012/07/04 49520462169م 740الحلةورود جليل محمدبشير طاھر عبد هللا178
2012/06/24 3974470408097مكربالءفردوس عباس قاسمبشير مصطفى حسين179
بابل2012/07/04 265135620562796الحلةلقاء حسين ثابتبكر فوزي بكر180
السماوةالمثنى2012/07/04 100610562402م 537السماوةشميم محمد سعيدبالل محمد شنان181
2012/07/04 167333824100479828السماوةجبار علي حسنبنية حمد مظلوم182
حلةبابل2012/07/04 4639540562446الحلةنغم ناظم عبدهللابھاء حسين سلطان183
النجف2012/05/20 49257320416032مالنجفسامية حلب فاخربھاء عودة عبد الحسين184
حلةبابل2012/10/10 18167630579458مالحلة0_بھجت فاضل سماوي185
الزھراءالنجف2012/07/04 125610562379م 181النجفعبد االله علي صالحبھجه حمود حميد186
بابل2012/07/04 2144100456996مالحلةمحمد سعيد احمد محمد حسبھية جواد محمد حسين187
2012/12/30 57676772958358مكربالءشذى مھدي عبد الحسينتحسين عبد علي جودة188
الديوانية2012/07/04 50410079520462270غماسسروي حسن شاكريتركي كاظم خشان189
الغربيالسماوةالمثنى2012/09/23 15530959560581903السماوةحسن عبداالئمة حماديتركية كاظم حمادي190
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العباسيةالنجف2012/10/10 46793291630579285العباسيةبسعاد مرزه حمزةتقي جالب حمزة191
2012/07/04 245152540562843مالشافعيةالتفات عبد صمدتوجية عناد ھلوس192
السماوةالمثنى2012/12/31 1425872958252م 447السماوةنجاة يحيى محمدتوفيق جابر عبد193
الرميثةالمثنى2012/06/24 18336541440409326الرميثةسلوة ياسين جابرتوفيق جعفر ھادي194
حي العاملكربالء2012/12/30 331586772958341كربالءدينا طارق مزھرتوفيق حسين جعفر195
النجف2012/07/04 23520462211م 494النجفمنال محمود حسنتوفيق صادق مھدي196
2012/10/10 10520921640579488القاسمايمان راضي حمزةتوفيق محمد علي حمزة197
كربالء2012/07/04 509188620562140مكربالءتقية محمد باقر محمد حسينتوفيق مھدي علي198
الكوفةالنجف2012/07/04 1034100479789م 116الحريةحليمة عباس عليثابت سلمان ھويدي199
2012/12/30 2753426672958413الديوانيهزينب علي بلحصثامر حبيب بعيوي200
2012/10/10 424144650579444مالوركاءبشرى جمعة ھاشمثامر خليل فريخ201
الرميثةالمثنى2012/06/24 50440407290م 346الرميثةمالية سرحان عبيسثامر رحيم طحيور202
2012/07/04 18245530479746مالھنديةحسنات عبدالرزاق باقرثامر شاكر كشكول203
الديوانية2012/06/24 826164480408032مالديوانيهغادة ابراھيم العصثامر طالل راضي204
2012/12/30 1051676772958534مزاخو__ثامر عبد االمير محمود205
الحلةبابل2012/10/10 33867420630579295الحلةسوزان عبد العزيز محمدثامر علي نصيف206
كربالء2012/07/04 53560562803م 161الحرامال سامي عبد الرضاثامر موسى محسن207
بابل2012/10/10 633174640579646مالحلةاحالم عبد الكاظم سلمانثامر ھادي عبود208
القشلةالسماوةالمثنى2012/05/20 15530880330436684السماوةامنة جري نجمثائر حسين عباس209
الرميثةالمثنى2012/07/04 18436684520462417الرميثةابتسام جاسم واجدثائر عبد علي عبد السادة210
بابل2012/06/24 101908490408255الحلةسناء سليم رشيدثائر كاظم عبد الحسين211
2012/06/24 949150460409504مابي غرقسھاد صادق مھديثائر لفتة عاتي212
الرميثةالمثنى2012/07/04 20641172520462275الرميثةسوية عبود خصيبهجابر تعيب علك213
الرميثةالديوانية2012/07/04 144520462220م 443كربالءفائقة جواد خضيرجابر جريو كريم214
كربالء2012/07/04 191113540562830مكربالءخالدة عطية تويةجابر حسن علي215
القرنةالبصرة2012/06/24 140460409649م 844الحلةكريمة اسماعيل محمدجابر حسين علي216
 السماوةالمثنى2012/07/04 1358114530479822مالسماوةحوران علي دولةجابر شاكر جدران217
2012/06/24 18436743460409642الرميثةفطيمة حسين حمدانجابر عبد العباس ثامر218
النجف2012/06/24 1543744490408296الحيدريةاحالم محمد رشيدجابر محمد خضير219
النجف2012/07/04 73141550562918مالنجفازھار جواد عبد الحسينجابر محمد عبد هللا220
دغارةعفكالقادسية2012/10/10 682650579433مالدغارةفاطمة ھادي زادهجابر ناصر عيسى221
الديوانية2012/06/24 11432480407304مالديوانيهجميلة غرب عذابجابر ھالل حمود222
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كربالء2012/07/04 54786530479728مكربالءمرضية رمضان عليجادر جابر سلمان223
السماوة2012/07/04 194570562089م 345السماوةصبرية حسين بريججاسب بردان دليل224
النجف2012/07/04 26352428570562044الجدول الغربييرانكه كولوبيج ميالنجاسب كاظم حسين225
2012/12/30 388774176772958394الشاميةفرزانة عباس عليجاسم حربي عطية226
الحمزةالديوانية2012/12/31 15872958270م 197الحمزةزھراء اثردري قرقيجاسم حسين ناصر227
بابل2012/12/30 156311465972958035الشومليجسومة كاظم راشدجاسم حمد جاسم228
النيلبابل2012/05/20 189390416087م 567االمامفاطمة اسد هللا احمديجاسم حميد علوان229
المثنى2012/06/24 18436764460407719الرميثةنزيله منشد جنوبجاسم شنين جنوب230
ابو الخصيبالبصرة2012/06/24 33460409521م 498كربالءمريم جواد حسنجاسم عباس جاسم231
القادسية2012/07/04 365728654100479798الشنافيةانتصار رزاق بعيويجاسم عبيس جودة232
بابل2012/07/04 6913706510479751االمامفليحة مرزة حسينجاسم عيسى حمزة233
المشخابالنجف2012/07/04 3496971620562790المشخابخديجة حسين باديجاسم فاضل عبد الحسن234
الرميثةالمثنى2012/12/30 876872958526م 48الرميثةفلایر رحيم مھديجاسم كريم مھدي235
بابل2012/12/31 535872958241م 50حسينيةزينب عبد الرزاق محمد رضجاسم محمد جبر236
الكوفةالنجف2012/06/24 18035999480408049الكوفةمعصومة فتح هللا صادقيجاسم محمد شمخي237
السماوة2012/07/04 15631154610562294السماوةسندس فاضل نجيبجاسم محمد عبد238
سيف سعدكربالء2012/10/10 493102630579341مكربالء606406عليه حاتم عليجاسم محمد عبد هللا239
المركزكربالء2012/06/24 603169450409576مكربالءعلياء محمد مرزاجاسم محمد علي حسن240
2012/07/04 3676105550562876العباسيةمھا عبدالحسين جاسمجاسم محمد مھدي241
السماوةالمثنى2012/05/20 198420436576م 516السماوةصديقة محمد عليجاسم مداعي ھدار242
النجف2012/12/30 18451072958195م 160النجففوزية جعفر باقرجاسم مصطفى مرتضى243
الرميثةالمثنى2012/06/24 18536834440408014الرميثةكفاية جريو كريمجاسم منشد شميس244
البصرة2012/07/04 708148610562400مالديوانيةحكمه كاظم وطرجاھد عبد الرضا جله245
2012/06/24 6499460409505مالرميثةشويشة تعيثل عليجاھل عينون خضر246
السديرالديوانية2012/07/04 27580570562234مالسديرسعاد غانم دحامجبار حسين جاسم247
السماوةالمثنى2012/12/30 164327706672958457السماوةذكريات حسين محمودجبار حسين جبار248
الخضرالسماوةالمثنى2012/05/20 391116420436114مالخضرمھاباد جليل محمدجبار حمودي حنون249
المجر الكبيميسان2012/05/20 120410416083م 465الحرفطيم مري مونسجبار رشم كزار250
شط العربالبصرة2012/06/24 49454480407243مالحرمھدية صالح فيصلجبار عبد االمام عبود251
القاسمبابل2012/06/24 128470407219م 89القاسممرضية اسماعيل محمد زادجبار عبد الحسن حسين252
الشنافيةالديوانية2012/12/30 364727435972958042الشنافيةرحيمة وان عليويجبار عبد الحسين عليوي253
بابل2012/05/20 1081623100436588مالمسيبنضال يوسف جاسمجبار عبد الرحمن كريم254
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النجف2012/07/04 27254269510462276الحيرةسليمة محمد موسىجبار عبد الزھرة محمد255
الديوانية2012/06/24 158450409617م 628الدغارةفلایر عبد السادة عبودجبار عليوي لفته256
2012/12/30 234466766772958315السماوةامنة عبد اليمة عبد الحسينجبار كناوي ماذي257
النجف2012/07/04 11923779540562328النجفمنى نوري محمد عليجبار محمدعلي حمد258
الديوانية2012/07/04 615112540562838الشنافيةازھار صدام عبدجبار مسلم حسين259
الديوانية2012/10/10 520120630579277الديوانيةنجاح مخور فياضجبار موات كسار260
كربالء2012/06/24 54270480407235مالحرزھراء حسين غالمجبر حمود حماس261
بابل2012/06/24 6011874450408448الحلةفريده نعمت حسنجبر ھادي ساجت262
2012/07/04 14328524530462092النجفابتسام عبد الحميد ھاشمجبوري عباس صالح263
الحيرةالمناذرةالنجف2012/12/30 274200951072958151الحيرةامل طالب عبد السيدجبوري عبد عليوي264
الرميثةالمثنى2012/06/24 18336581440408020الرميثةكندا والي عبدجبير غنيص حاجوز265
االسكانكربالء2012/10/10 482183640579371مالحر247483وداد مشكور عبودجعفر حسن عبد علي266
الھنديهكربالء2012/06/24 13027480407322مكربالءضمياء شاكر حسانجعفر حسين حسن267
2012/10/10 316155650582323كربالءليلى علي حسنجعفر سعيد علي268
باب الخانكربالء2012/07/04 6661744100479780مكربالءخاتون علي رضاجعفر شجاع صادق269
كربالء2012/05/20 23947635340415957الجدول الغربيليلى عبد الزھرة حسينجعفر صادق حسين270
كربالء2012/12/30 1735972958073م 498كربالءفاضلة محمد رضا تقيجعفر صبري مھدي271
الھيابيكربالء2012/06/24 11168470408100مكربالءفاطمة محمد صادق محمد رجعفر عباس جعفر272
بابل2012/07/04 5592550562373مالحلةفاطمة عبدالمحسن حمزةجعفر عباس عودة273
2012/12/30 4488006772958356الحلة__جعفر عبد الرزاق جعفر274
النجف2012/07/04 254148540562192مالنجفنوال حبيب عبد الرضاجعفر علي عبد الرضا275
حمزة الشرالديوانية2012/06/24 25359480408029مالحمزةوداد حميد عبدجعفر عويد عباس276
2012/12/30 179356386672958422الھنديةنجاة محمد حسينجعفر منصور جاسم277
2012/10/10 61087650582315الشافعيةمحينه صبح مطرجفات سعد مطر278
شاميةالديوانية2012/07/04 68784610562295مالحلةنوري عبد مطرودجفات عبد االيمة عبد السادة279
الرميثةالمثنى2012/07/04 48718510462280السماوةايمان رزاق مايعجفات عبود حسن280
الرميثةالمثنى2012/12/30 1175972958082م 600الرميثةبشرى عبد الصاحب حويليجالل حميد عبد الحسين281
الرميثةالمثنى2012/06/24 18336588440407293الرميثةصبيحة غنيص حاجوزجالوي بلم علوان282
كربالء2012/10/10 265120640579363كربالءطاھرة حبيب جوادجليل ابراھيم مصطفى283
2012/12/30 1811886672958440مالرميثةاحالم راھي محمدجليل جاسم محمد284
كربالء2012/06/24 6773450408435مالجدول الغربيانعام جبار عليجليل حسن حسوني285
المركزكربالء2012/07/04 688944100479838مكربالءمھيمن محمد مھديجليل حميد وھاب286
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النجف2012/07/04 55152540562434الحيرةحكيمة كاظم عزيزجليل محمد عبيد287
العباسيةكربالء2012/10/10 5445640579372مكربالءصباح محمد حميدجليل محمد محمد علي288
النجف2012/06/24 8516848470407222النجفنجاح نعمان شريفجليل مرزة حسين289
كربالء2012/05/20 193180340415958مكربالءفاطمة فضل هللاجمال جابر علي290
النجف2012/07/04 12524932540562187النجففاطمة عبدالمھدي عليجمال عبدالحسين حسن291
اليوانية2012/07/04 830154510462316مالديوانيةايمان عباس علي اكبرجمال عبدالحميد عبدالحسين292
العباسيةالنجف2012/07/04 464927934100456992العباسيةبتول حسين رحمانيجمال عبدهللا غائب293
كربالءكربالء2012/10/10 728102640579401مالخيرات032789كورين برناد كريسنجمال مجيد عبدالحميد294
السماوةالمثنى2012/07/04 1553956620562778السماوةمكية ھادي حسنجمال محمد امين295
الجبايشذي قار2012/07/04 687146520462265مالحلةبدرية حسن عباسجمعة عبد الخالق عباس296
حي الصموكربالء2012/06/24 5490408284م 493كربالءرباب حمزة غاليجميل دحي زغير297
الھنديةكربالء2012/10/10 171173630579298مالخيراتجميلة ابراھيم داوديجميل صكبان حسون298
السماوةالمثنى2012/12/31 1535872958223م 467السماوةاشواق تركي عليجميل عبد العالي سلوط299
كربالء2012/06/24 157470408078م 530كربالءذكريات حسن عبدجميل عودة ابراھيم300
النجف2012/07/04 524120540562449مالنجفبشرى كاظم عذارجميل كاظم سحور301
الديوانية2012/06/24 62450408447م 935الديوانيةاريج رحمن كميلجميل كردي جاسور302
النجف2012/07/04 45610562377م 173الكوفةھيفاء حياوي حمدانجميل محمد مھدي303
شنافيةالقادسية2012/10/10 36572952650581883الشنافيةرغد شريف صالحجميل مراد راضي304
الرميثهالمثنى2012/06/24 22174440409343مالرميثهربيحة ھندول جوادجميل ھدھود جواد305
الرميثهالمثنى2012/06/24 2434440407361مالرميثهحمزة علوان مطرجميلة شاكر مھدي306
2012/07/04 428230540562450كربالء__جنان محمد صالح ھاشم307
الديوانية2012/07/04 9591694510462317الشاميةملوك محمد مھديجھاد ناصر حسين308
2012/07/04 386956550562353مالكاظميةساھرة صالح صاحبجوا جمشير سفر309
نجف2012/12/30 4951072958186م 523المشخابندى عبد الحسين درويشجواد حسين ھويدي310
السماوةالمثنى2012/05/20 98430416094م 26سماوةفائزة كاظم محمدجواد خضير سلمان311
السماوةالمثنى2012/05/20 343175430436122مالسماوةانسام ھادي ھبرجواد شمخي جبران312
كربالء2012/07/04 39163530479690مكربالءفاطمة مجيد عطاجواد عباس علي313
2012/05/20 350416035صبيحة توفيق شبليجواد عبد الجليل عبد هللا314
كربالء2012/06/24 50450409601م 34الحسينيةزھراء غالم رضاجواد عبد الكاظم كزار315
الكوفهنجف2012/10/10 12326235630579346النجف630347سامية حسين جابرجواد عبد الكاظم محمد316
الحلةبابل2012/06/24 13025934450409599النجفخير النساء غالم رضاجواد عبد هللا حريجة317
بغداد2012/07/04 74050620562781مالحلةماجدة صبري سريونجواد فليح عناد318
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بابل2012/07/04 1288104550562912مالحلةبشرى حمادة رمضانجواد كاظم جواد319
2012/07/04 27254388530479739الحيرةكريمة شافي عليجواد كاظم حسن320
2012/07/04 410174550562890مالدغارةاحالم حسين نورجواد كاظم حسن321
كربالء2012/07/04 16392510462299مكربالءامينة مشكور حسنجواد كاظم حسين322
كربالء2012/05/20 407942340415956كربالءسليمة فاضل حسونجواد كاظم خلف323
كربالء2012/07/04 944100479725م 704كربالءازھار صاحب احمدجواد كاظم رضا324
2012/10/10 3677660582121مالمناذرةربابة علي .جواد كاظم سعيد325
الديوانية2012/12/30 493985235972958040غماسطاھرة حسين نوريانجواد كاظم عبد الحسين326
الرميثةالمثنى2012/06/24 18436703440409339الرميثةوداد محمد عباديجواد كاظم عبيد327
الطھمازيةبابل2012/12/31 268534195872958251الجدول الغربيمنصورة غالم حسينجواد كاظم محسن328
حي الحركربالء2012/12/30 9951072958107م 154كربالءيمينة محندا سعادجواد كاظم مراد329
الحلةبابل2012/05/15 51420405578م 948الھاشميةنرجس حسين موسىجواد كاظم موسى330
شاميةالديوانية2012/07/04 27620562141م 53الشاميةامل عبد الكاظم عزيزجواد كريم حسن331
المناذرةالنجف2012/07/04 28256363530479823الحمزة__جواد محمد عبد هللا332
المخيمكربالء2012/12/31 1528465872958287كربالءايمان عبد الرسول عبد عليجواد محمد علي جواد333
كربالء2012/07/04 141195560561987مكربالء__جواد ھادي تقي334
2012/12/30 319636646772958309القادسيةخديجة اسماعيل عليجواد ھادي عطية335
الديوانية2012/07/04 31520462262م 165الحمزةامونة سلمان حمزةجودة حسين حمزة336
الرميثةالمثنى2012/06/24 18436716460409648الرميثةثجيل يوسف خاجيجوزة عبادي خاجي337
الرميثةالمثنى2012/06/24 18436633440407354الرميثةافريقيا عبد هللا كسارجوالن حسن جيثوم338
الرميثةالمثنى2012/06/24 231164440409327مالرميثةفليحة ندا مسعدجوالن مدلول شنان339
المدحتيةبابل2012/12/31 1010165872958232مالمدحتيةكوثر اياد محمدحاتم اسماعيل راضي340
2012/07/04 2366530479743مالدغارةامل مجلي بنايحاتم جاسم سلمان341
الشاميةالديوانية2012/12/30 4979934651072958181الشاميةجبيرة ربيع شويفحاتم جماح ھنيوي342
النجف2012/12/30 1162306551072958115النجفذكرى حسن عليحاتم حسن عبد الرضا343
المحاويلبابل2012/06/24 77490408289م 53االمامبھية كاظم عطيةحاتم عبد الكاظم طاھر344
الديوانية2012/12/30 3687342051072958161الشنافيةكظيمة حسن جادرحاتم عبد هللا جادر345
الھنديةكربالء2012/06/24 211180490408294مالخيراتحمزية خليل ابراھيمحاتم كاظم ابراھيم346
الحركربالء2012/06/24 35019939470408084المشخابيسرى صاحب جبارةحاتم محسن محمد347
النجف2012/07/04 11623171560561980النجفاالء عبدالرزاق عبدالحسينحاتم محمد رضا348
الكفلبابل2012/12/31 1665872958249م 162الكفلقبيلة عبد الشھيد عبد هللاحاتم مھدي عبد هللا349
كربالءكربالء2012/10/10 101630579459م 645كربالء0ھنده اسماعيل محمدحاتم نعمة عبد350
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السماوة2012/07/04 196570562523م 345السماوةنركز ذبيح هللا حاج بابانيحارس جبار داود351
الحلةبابل2012/07/04 135570562036م 100الحلةاسوان فؤاد علوانحازم جابر كريم352
المركزكربالء2012/12/30 1581075972958050كربالءاالء عدنان زيدانحازم عبد الرضا شمران353
بابل2012/07/04 32510462356م 175المدحتيةلينا حسين عليحازم عبد العباس جاسم354
الحنانهالنجف2012/05/20 11522945420436578النجفبلسم حميد عبد الھاديحازم محمد مھدي355
كربالء2012/12/30 1791826872958519مكربالءاسية مزاحم نصيفحافظ تركي نصيف356
الحريةنجف2012/07/04 4281610562870مالعباسيةفضيلة حمزة ھاديحاكم عبد محمد357
المثنى2012/06/24 231194460407275مالرميثةعجيلة حسين حمدانحاكم كاظم دريول358
الرميثةنجف2012/10/10 48640579412م 542المناذرة194098مجوده والي عبدحاكم لفلوف جبر359
المثنى2012/06/24 18147460407273مالرميثةشكرية مدلول خضورحاكم محسن حمدان360
الحمزةالشرالديوانية2012/07/04 377303510462281الحمزةاذر محمد عليحامد باص صافي361
الرميثةالمثنى2012/07/04 18136086570562239الرميثةزھرة عباس عليحامد جعفر خضير362
حي الجامعالنجف2012/07/04 108570562093م 651النجفبشرى حسن كاظمحامد حميد مھدي363
السماوةالمثنى2012/07/04 62144570562228مالسماوةرؤى عالء حسينحامد رحيم فاضل364
النجف2012/12/30 5951072958149م 643النجفانتظار صالح عليحامد عبد الحسين جواد365
كربالء2012/06/24 34054450409555مكربالءعفاف مھدي ھاديحامد عبد الرزاق عبد علي366
2012/07/04 4861604100479712مالحيرةصفا عبد الحميد زبونحامد عبد هللا حسن367
المثنى2012/07/04 568172540562184السماوةعذراء عبد هللاحامد عبد محمد368
السماوةالمثنى2012/06/24 674169480407314مالحمزةانتصار درويش باقرحامد عطية كزار369
2012/07/04 9479550562365م98عفكبدرية حميد راضيحامد مجيد وادي370
الديوانية2012/07/04 126560562802م 552الديوانيةزھره جواد عبد هللاحامد مصارع محيسن371
نجف2012/06/24 201181490408265مالنجفكريمة وھام زغيرحامد مھدي عبد372
قادسية2012/06/24 71723490408226مالديوانيهسناء مھدي حاتمحامد موسى احمد373
الھنديةكربالء2012/06/24 24047896450409577الخيراتمريم يوسف علي رضاحبيب جياد حمزة374
المشروعبابل2012/06/24 989126480407238مالمشروعنجالء حاتم مدلولحبيب حامد راضي375
البو حسانالمثنى2012/06/24 12985460409515مالرميثةسعدية كاظم دريولحبيب حسين حمدان376
2012/07/04 12725203530479809سومركبرى علي خدريحبيب دشمان عباس377
الديوانية2012/07/04 35470757620562791الشاميةشروق عبد كريمحبيب شالكه حمزة378
الديوانية2012/12/30 266872958505م 272الشنافيةمعصومة سرباز دارحبيب عباس كاظم379
نجفنجف2012/10/10 53548650579394مالنجف646110نھاد محسن طالبحبيب عبدالقادر محمد380
ابي غرقبابل2012/12/31 202403865872958297ابي غرقبثينة نعمه امينحبيب كاظم اسماعيل381
المدحتيةبابل2012/12/30 1095972958085م 601المدحتيةلقاء محسن راضيحبيب كاظم عبد علي382
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الحلةبابل2012/07/04 79859520462273مالحلةنرجس عبدعلي خريبطحجاز حسن نجم383
بابل2012/12/30 1505972958059م 1286المحموديةايرينا فيجالحسام حمزة يوسف384
2012/10/10 11122042650582319الدغارةبتول عبد الزھرة محمدحسام عبد الحسين عبد385
المركزكربالء2012/05/20 1103100436585ملحق 398النجميزھراء حسين عليحسان جبير عوده386
النجف2012/12/30 103204566872958507النجفبتول محمد باقرحسن اصغر حسين387
الحلةبابل2012/07/04 885127520462223مالحلةكريمة عبدالزھرة عبدهللاحسن بدر عبود388
النجف2012/12/31 605872958230م 586النجفحوراء راضي عليحسن جليل علي389
الرميثةالمثنى2012/06/24 105440407276م 228الرميثةسعيدة عبدالحسين عليويحسن حسين عيدان390
السماوةالمثنى2012/06/24 1653295490408290السماوةايمان علي حرانحسن حسين محيميد391
البراقالنجف2012/10/10 14929782650581887النجفمنيرة محمد حسينحسن حسين مشكور392
نجفنجف2012/10/10 1879640579633مالمنصور006438سميرة صادق حسنحسن حمادة رمضان393
2012/07/04 7071530479679مالسماوةعلياء رحيم واجدحسن حمزة حسن394
قادسيةقادسية2012/10/10 36472703650579429الشنافية094939قبيلة ھادي حسنحسن حميد عبدالحسين395
السماوةالمثنى2012/12/30 1605972958033م 540السماوةمھا مؤيد خضيرحسن خضير عباس396
الجمھوريةالبصرة2012/10/10 79837650581888مالحلةعالية ظاھر حبيبحسن خضير عرار397
سوق الشيوذي قار2012/07/04 18447610562279مالحربشرى مزبان شنينحسن خلف نعيمة398
الخيراتالھنديةكربالء2012/05/20 24047933390436553الخيراتسارة شريف مطلكحسن دھري محي399
بابل2012/05/20 262178380416051مالكفلطاھرة صادق تقيحسن دوخي جميل400
النجف2012/07/04 15130007550562906النجفرجيحة عبد هللا عليحسن راضي سويدان401
بابل2012/07/04 514186530479816مالھنديةايمان ھادي محمدحسن شاكر حميد402
باب الساللمكربالء2012/06/24 1128470408074مكربالءشھباء صالح عبيسحسن صادق مطلوب403
المثنى2012/06/24 885163460407721مالحلةكريمة علي محمدحسن صالح شبر404
الطفكربالء2012/05/20 102380415972م 711الحسينيةطيبة فيض شرادةحسن عبد االمير حسون405
المخيمكربالء2012/05/20 356851380436109كربالءھناء محمد علي محمد حسيحسن عبد االمير فاضل406
2012/12/30 105208766772958322النجفسميرة صادق عبد الحسينحسن عبد الرحيم عبد الكريم407
الحلةبابل2012/07/04 479271550562496الحلةقدم خير محمد شريفحسن عبد الرضا حسن408
السماوةالمثنى2012/12/30 135972958096م 612السماوةلينا عبد االمير مھديحسن عبد السادة جعاز409
الديوانية2012/12/30 4894745972958092الحمزةماھية اسماعيل فضيححسن عبد السادة شناوة410
كربالء2012/12/30 4181515972958039كربالءماجدة محمد احمدحسن عبد الكريم حمزة411
النجف2012/07/04 12224220540562428النجفنجاة شاكر محمودحسن عبد هللا عبد الحسين412
بابل2012/05/20 14829487420436556الحلةھدى يوسف نصر هللاحسن عبد هللا محمد413
الديوانية2012/07/04 864100479786م 16ديوانيهنغم عبد الجبار محمدحسن عبد الھادي احمد414
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كوفةنجف2012/05/20 506713100436587مكوفةسندس محسن عليحسن عبد الھادي عبود415
نجفنجف2012/10/10 72640579626م 38النجف566226رقية مھدي شانيحسن عبد الھادي كاظم416
كربالء2012/12/30 124496772958339كربالءفاطمة خضر احمدحسن عبد الھادي مرتضى417
الرميثةالمثنى2012/06/24 39440407296م 145الرميثةحميدة نصيف جاسمحسن عبد جنحيت418
 النجف2012/05/15 92109420405587مالنجفطيبة محمد عليحسن عبد محمد419
المثنى2012/07/04 18536806520462165الرميثهحمدية خضير حمدانحسن عصبان ايدام420
الحلةبابل2012/06/24 438588450409553الحلةفريدة قدرة هللا عبد الملكيحسن علي جواد421
كربالء2012/05/20 346765360416055كربالءمنصورة سيد حسينحسن علي حسين422
الديوانية2012/07/04 374100479723م 72الديوانيةھناء حسن عليحسن علي يوسف423
2012/07/04 50336530479814مالنجففضيلة ابو علي عباسحسن عليوي عباس424
عفكالديوانية2012/05/20 51430436592م 956عفكاشواق نعيم حسنحسن غافل مھوس425
السماوةالمثنى2012/12/30 162323376672958466السماوةمليحه فارس سماويحسن فارس بريت426
السماوةالمثنى2012/10/10 52192650579384مالسماوةوجدان شريف حنتوشحسن فالح شھيد427
الكوفةالنجف2012/06/24 18336560490408229الكوفةمرتاحه حمزة عزيزحسن فخري عبود428
المثنى2012/06/24 18536831460409650الرميثةغنيمة باصي علوانحسن فليح عينون429
العمارةالنجف2012/07/04 10921605570562097النجفصديقة مھدي عليحسن كاظم طالب430
الھنديةكربالء2012/06/24 178450409602م 67الجدول الغربيعليه عبد حسونحسن كاظم عبود431
السياحيبابل2012/06/24 14228379490408278المدحتيةمواھب شاكر عبودحسن كاظم مھدي432
كربالء2012/06/24 346752470407209كربالءرضية  حسين كاظمحسن ماشاءهللا حسن433
الديوانية2012/07/04 94521510462319مغماسبدور علي سمينحسن محمد عبد هللا434
البراقالنجف2012/07/04 11923709510462363النجفھيام محمد احمدحسن محمد غالم435
كربالء2012/07/04 529164510479766مكربالءاسراء حسن محمدحسن مصطفى مھدي436
النجميالرميثةالمثنى2012/12/30 2134355751072958163النجميطيبة رحماني اصغرحسن منشود عوض437
-قادسية2012/10/10 48095994630582165غماس585489فردوس عبد الھادي عذافةحسن منھل صالح438
كربالء2012/07/04 214126510462288كربالءكوثر احمد حسينحسن مھدي احمد439
نجف2012/05/20 109893100436586منجفرضية عباس جاسمحسن مھدي جاسم440
النجف2012/07/04 29258268520462210ناحية القادسيةكبرى محمد كاظمحسن مھول شنشول441
كربالء2012/07/04 59139560561990مكربالءوجيھة عبدعون احمدحسن موسى عبدالنبي442
باب الساللمكربالء2012/06/24 63680480407234مكربالءشيماء جبار ھاديحسن ناھي محسن443
النجف2012/07/04 9118021510462322النجفميعاد حسين لطيفحسن نصيف جاسم444
بابل2012/12/31 1545872958263م 526الحلة__حسن ھادي عباس445
2012/10/10 89176660582119مالسماوةمريم جبار محسنحسن ھادي محسن446
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بابل2012/07/04 1313113550562911مالحلةسھام سھيل كاظمحسنين فالح حسن447
2012/07/04 43138540562188مالسماوةنبا عبدالحسين محمدحسنين كامل جعفر448
المثنى2012/06/24 19118460407717مالرميثةنزيله عبد الحسن عبد السادحسون دخل شبيلي449
2012/12/30 3772936672958425الحمزةفاطمة علي اكبرحسون عاجل كاظم450
الكوفةالنجف2012/12/30 439877076872958514العباسيةاحالم عبيد عبودحسون عبد مسلم كاظم451
المثنى2012/07/04 18436752520462161الرميثةملحة مدلول شنانحسون منديل خضور452
الرميثهالمثنى2012/10/10 18436716650581896الرميثهنھلة محمد عباديحسوني ثجيل يوسف453
الرميثةالمثنى2012/06/24 18436662440407292الرميثةغنية كزار حويشحسوني كنون صالح454
غماسالشاميةالديوانية2012/06/24 50099843480407307غماساقدس احمدي اسكندريحسين جاھل نجم455
المركزالبصرة2012/05/20 37390436123م 267كربالءكواكب صالح مھديحسين جبار نايف456
المثنى2012/06/24 181109460407252مالرميثةنسمة عبد حماديحسين جريو كريم457
كربالء2012/07/04 179357094100479848الھنديةفوزية ياسين حسنحسين جواد علي458
بابل2012/05/20 1170783100416042مالحلةنرجس محمد فاخرحسين حسن جاسم459
2012/07/04 23346569540562846الخضرسھيلة ھلوب الفيحسين حلو جخيم460
النجف2012/07/04 21137550562478مالنجفصبا ھاشم محسنحسين حميد محسن461
الحركربالء2012/07/04 482178610562421مالحربتول عبد القادر ابراھيمحسين خليل ابراھيم462
الحمزةالديوانية2012/07/04 324100479716م 165الحمزةدالل محمد سھيلحسين خماس سھيل463
الرميثةالمثنى2012/07/04 9550562919م 603الرميثةابتسام عبد الرؤف ابراھيمحسين داخل عبد464
النجف2012/07/04 1025178620562792مالناصريةفاطمة محمد علي شريفحسين داخل لفته465
2012/12/30 61586672958443مالنجفشيماء عادل محمودحسين رزاق حسين466
كربالء2012/05/20 428366370415971كربالءيتول علي اصغرحسين رضا ابراھيم467
الحلهبابل2012/06/24 163108480408035الحلهالجبيتا بوجسواقا اسكندرحسين رضا محمد468
الغزاليةبغداد2012/10/10 12725308640579414النجفانتصار مجيد عبد الرضاحسين رؤوف ھادي469
السماوةالمثنى2012/06/24 15038470408075مالسماوةزينب عبد االله شاكرحسين سعد شاكر470
الفاوالبصرة2012/07/04 198520462162م 277االمامزينب حمزة عبدالسيدحسين سعدون ناصر471
2012/07/04 3364074100456998الحمزةخديجة كاظم جمعةحسين سلمان محمد472
الرميثهالمثنى2012/06/24 11263440408009مالرميثهنفيعة سربوت كاظمحسين شاكر دريول473
المثنى2012/07/04 36494530479730مالسماوةانتصار كاظم مدلولحسين شريف كاظم474
الديوانية2012/07/04 70868530479689مالديوانيةكبرى شعبان قاسميحسين طارش حسن475
المشخابالنجف2012/06/24 30460785480407697المشخابمنصورة اسد هللا رمضانحسين طالب ھاشم476
النجف2012/07/04 12524803540562198النجفوجيھه حسين عبد عليحسين عباس حسن477
2012/07/04 37574917530462093الشنافيةكدرة عبد الزھرة عطيةحسين عبد ابو خشة478
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النجف2012/07/04 187510462355م 175نجفكافي كاظم صكرحسين عبد الحسن جبار479
غماسقادسية2012/07/04 28594861530479804غماسسھام برير جبرحسين عبد الكاظم صبر480
الخضرالمثنى2012/10/10 23346489640579649الخضرھناء نعيم مجديحسين عبد المجيد حسن481
الرميثهالمثنى2012/06/24 26284440407283مالرميثهوفاء منشد جنحيتحسين عبد جنحيت482
الشنافيةالديوانية2012/10/10 37775320630579474الشنافيةليلى جبر حمودحسين عبد صاحب483
2012/07/04 20941634540562439الرميثةنجمة حسين عبدعليحسين عبد علي حاشوش484
باب الخانكربالء2012/07/04 165164610562853مكربالءزھره ناجي ساھيحسين عبد علي كاظم485
الھنديةكربالء2012/07/04 24548991510479764الخيراتسعيدة سيد ھاشمحسين عبد محمد486
2012/12/30 2531226772958392مالكوفةنجاة حسن عليحسين عبد مناف حسين487
الرميثةالمثنى2012/07/04 68550562896م 454الرميثةاقبال صالح كاظمحسين عبدالرزاق عزيز488
سماوةمثنى2012/10/10 16733345650579390السماوة260327زينب فيصل عبدحسين عبدالعزيز علي489
المسيببابل2012/07/04 179550562482م 1138المسيباسماء امين رحوميحسين عبدالنبي فاضل490
نجفنجف2012/10/10 48265650579430مالعباسية180473توزيع كطم حسونحسين عبيد حسين491
المثنى2012/06/24 3185450408430مالسماوةفاطمة محمد خضيرحسين علي احمد492
النجف2012/07/04 13226272520462424النجفنوال حسين عليحسين علي حسن493
الحمزةالديوانية2012/06/24 356930480407325الحمزةوفاء نعمة كاظمحسين علي حسين494
كربالء2012/06/24 147197450409564مكربالءملكة رضا عبدحسين علي حسين495
2012/07/04 3467654100457000كربالءايمان محمد امين كاظمحسين علي حسين496
كربالء2012/07/04 12124610562394مالعباسيةفاطمة حبيب موسىحسين علي ديوان497
2012/10/10 2656650579445مالھنديةھيفاء ھادي مكيحسين علي راھي498
بابل2012/06/24 718164460407711مالمسيبخريه ابراھيم عبد الرضاحسين علي عباس499
العباسيةكربالء2012/07/04 86510479752م 48كربالءمعصومة محمد حسنحسين علي عباس500
االعظميةبغداد2012/07/04 20185610562395مالحلةحليمة رزوقي محمدحسين علي عبد الرضا501
النجف2012/06/24 12224279470407338النجفاالء محمد عليحسين علي عبدالزھره502
2012/12/30 480166772958379مالعباسيةاسماء صاحب محمدحسين علي محمد503
المثنى2012/07/04 447119530479682مالسماوةسھيلة حياة شوليحسين علي نوري504
الناصرية2012/07/04 22244395610562396الخضرالفت عبد الكريم جبارحسين عيدان كاظم505
الفاوالبصرة2012/12/31 1525872958237م 362الحلةمھا صباح عبد هللاحسين غالب حسين506
بابلبابل2012/10/10 336571640579634كربالء757297خيرية كريم عباسحسين فرحان عبد هللا507
2012/10/10 12378650582320مالنجفامنة رضا احمدحسين فؤاد كاظم508
النجف2012/10/10 133630579463م 82النجفسلمى محمود حسينحسين قاسم حسن509
2012/07/04 37161530479745مكربالءخيرية تايه عبدحسين قربون علي510
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باب النجفكربالء2012/07/04 83620562149م 498كربالءزھراء محمد علي عباسحسين كاظم رشيد511
2012/12/31 1361495872958286مالرميثةفاطمة حسوني كنونحسين كاظم عبد هللا512
حلةبابل2012/06/24 708128480408030مالحلةمھا جواد مھديحسين كاظم محمد513
الديوانية2012/07/04 16372592530479738السناقيةشذى جواد حسنحسين كاظم مھدي514
2012/12/30 582786772958353مالنجفبتول علي خانحسين كريم عباس515
الخضرالمثنى2012/07/04 190124510462314مالخضراحالم محمد ناصرحسين لفته سوادي516
-كربالء2012/10/10 689152630582169مكربالء765956زينب عبد الوھاب زيادحسين محمد صادق غالم علي517
قادسية2012/05/20 163076360416061الديوانيهسكينة حالج محمد عليحسين محمد علي حسين518
النيلحلةبابل2012/05/20 9118177390436621النيلخديجة مغير سلمانحسين مخيف عبيس519
كربالءكربالء2012/10/10 37169640579368مكربالء087929حوراء شمس محمدحسين مرتضى حسين520
2012/12/30 280559286672958421الحيرةبشرى ھادي عبد العظيمحسين منصور جبر521
القادسيةالديوانية2012/07/04 244639520462261ديوانيهفاطمة حسن يوسفيحسين منھل حسين522
كربالء2012/06/24 387513480408028كربالءعزت اكبر طلوعحسين مھدي جبر523
النجف2012/06/24 519164490408309مالنجفحميدة جابر مجليحسين نعمة عبيس524
الناصرية2012/12/30 5151072958105م 519نجفاكرم محمود حسينحسين نمرود غافل525
كربالء2012/12/30 58295972958037كربالءرحمه اسماعيل محمد حسينحسين ھادي محمد526
االسكانكربالء2012/06/24 51830480407226مالحرنواظر يحيى عبدحسين ھاشم شني527
الحمزةالشرالديوانية2012/06/24 52490408234م 646الحمزةرجيحة حسن حميدحسين ھاشم منصور528
القاسمبابل2012/05/20 13326582390436555القاسمسليمة عبيد سلطانحسين ھراطة ھويش529
السماوةالمثنى2012/12/30 1905972958026م 419السماوةھناء صابر حسينحسين وحيد مبارك530
النجف2012/10/10 183630579467م 114الحيرةفاطمة غالم رضاحسين وحيد ھنون531
الدبلةبابل2012/12/30 2275151072958164م 114القاسمشاكر عودة حسينحضية راشد شريف532
المثنى2012/07/04 581155620562786مالسماوةبتول حيدرحكيم ابراھيم خضير533
النجف2012/06/24 9118071450409570نجفعذراء غازي حافظحليم رحيم كريم534
نجف2012/06/24 14328407490408300المدحتيةنضال يحيى حسينحليم كريم محمود535
الرميثةالمثنى2012/12/31 185361325872958282الرميثةمفيدة جاسم عنيدحمزة باجي حسن536
2012/07/04 210134550562357مالنجفرفعة حسين جاسمحمزة حياوي ھادي537
الحمزةالديوانية2012/12/31 1745872958219م 173الحمزةحسونة عبد كريمحمزة خضير كركور538
بابل2012/07/04 8397540562835مالنعمانيةكريمة محمد اسماعيلحمزة صاحب مطرود539
الديوانية2012/10/10 25640579365م 182الحمزةفاطمة كاظم محسنحمزة صالح حسن540
المثنى2012/06/24 181141460409626مالرميثةاقبال حسن جوادحمزة فضل زغيرون541
نجف2012/07/04 3917530462100مالمشخابفليحة حنون موسىحمزة كاظم صكر542
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الحيرةالنجف2012/12/31 273544765872958258الحيرةناھدة سامي فليفلحمزة كامل عبد الحسين543
الكوفةالنجف2012/06/24 25312490408306مالكوفةسامية حسن رزاقحمزة محمد سماوي544
الديوانية2012/06/24 76144480407684مالشافعيةورده جدعان جسابحمزه يوسف مزعل545
حي الوائليكربالء2012/12/31 635872958254م 588كربالءفاطمة عباس اسماعيلحمود دعيجل نبھان546
باب الخانكربالء2012/06/24 295650490408291كربالءنورية محمد عليحمودي حسن عباس547
السماوةالمثنى2012/10/10 12167630579350مالسماوةدجله عبد الصاحب كاظمحمودي سلمان كاظم548
2012/07/04 166198530479698مالھنديةحمدية سرھيد عبيسحميد جاسم عباس549
كربالء2012/07/04 110570562236م 499كربالءاالء محسن جبارحميد جبار نعمه550
الديوانية2012/07/04 48396480520462401غماسطيبة جان محمد كريميحميد جواد عبد551
كوفةالنجف2012/06/24 140189480407315مالكوفةنجاة حبيب كاظمحميد حسن كاظم552
باب الخانكربالء2012/07/04 2085559510479768كربالءفاطمة حبيب نصرهللاحميد حنون محمد553
الرميثهالسماوة2012/12/30 220439876672958465المجدجلثومة عبد محميدحميد خلف ھادي554
الحلةبابل2012/10/10 61146630579327كربالءحميدة عبد عطيةحميد رياح عطية555
عوفيبابل2012/05/20 1413100436679م١٠٢٦ابي غرقمنى اصغر حسنحميد سلمان شاني556
النجف2012/05/20 12524828370436101النجففرح رضا حسينحميد عباس محمد557
2012/12/30 1961926672958427مالھاللرحمة عاشور حسنحميد عبد السادة لطيف558
2012/07/04 7025550562917مالحريةعربية حسين ناصرحميد عبد الواحد كاظم559
البصرة2012/07/04 18620562785م 280الديوانيهرسمية علي حسينحميد علي سلطان560
النجف2012/07/04 8717398550562914النجفعذراء عبد هللا حسينحميد علي عبد561
2012/10/10 484122650582171مالسماوةجنان حسين عالويحميد فنجان عبد هللا562
2012/06/24 255192440408011مالرميثةنعيمة شاكر دريولحميد كاظم خفيف563
الديوانية2012/06/24 8216243470408086الشافعيةزينة ابراھيم طھمازحميد كاظم محنون564
الشنافيةالديوانية2012/07/04 149570562503م 846الشنافيةزينب خالد رزاقحميد كامل حميد565
كربالء2012/07/04 31510462311م 16كربالءمعصومة عباس عليحميد ماشا هللا محمد علي566
النجف2012/12/30 205972958056م 534نجفوسن عبد الرضا حميدحميد محسن حسن567
المركزكربالء2012/07/04 142726510462367كربالءصديقة مھدي حسينحميد محمد علي ابراھيم568
النجف2012/06/24 35473460407274مالنجفجبار ھيكل طاھرحميدة محمد كاظم569
2012/07/04 122164550562364سامراءقسور حبيب حياتيحميده مجيد نعيم570
كربالء2012/06/24 23847592490408302الجدول الغربيمھدي مكي عبد الحسينحياة ھاشم عبد الحسن571
السماوةالمثنى2012/06/24 350182490408324مالسماوةسندس محمد تركيحياوي داخل جعفر572
الحيرةالمناذرةالنجف2012/12/30 12951072958125م 636النجفھدى علي موسىحياوي نجم عبود573
النجف2012/07/04 10320442530479692النجفزينب محمد علي صادقحيدر امين صالح574
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2012/12/30 169336056672958417الكوفةشروق صاحب محمدحيدر جابر جعاز575
2012/10/10 35781380650579397الشاميةھند منصور عبد المحسنحيدر جاسم عبد هللا576
2012/12/30 534406772958352الشاميةاسھيره ھاشم محمدحيدر جاسم يونس577
حي العلماءالنجف2012/10/10 500116640579409مالنجفعذراء فليح عبد الحسنحيدر جبار مرتضى578
الھنديةكربالء2012/12/30 198395965972958067الھنديةرؤى غالب حسينحيدر جواد حسن579
2012/12/30 296590086772958313القادسيةنادية صالح عبد المھديحيدر جواد سكر580
كربالء2012/06/24 349121450409593مالديوانيهمريم محمد جابرحيدر جواد يحيى581
2012/12/30 552156772958301مالسماوةنادية كريم عبد االميرحيدر حسن رديني582
االمامالمحاويلبابل2012/07/04 7915716610562403االمام__حيدر حسن علي583
البلديةكربالء2012/07/04 52510462368م 547كربالءرضية فرج حسنحيدر حسن علي584
بابل2012/12/30 1825972958057م 929المسيببشائر سامي صابرحيدر حسن محسن585
السماوةالمثنى2012/07/04 8419560561981مالسماوةبشرى حسين كاظمحيدر حسين علي586
2012/07/04 44646510462279مالسماوةسندس حسن كاظمحيدر حسين علي587
الشاميةالديوانية2012/07/04 49899421560561984الشاميةشمس السادات حبيب احمدحيدر حميد ابوشنة588
النجف2012/06/24 527122490408247مالنجفزينب فالح حسنحيدر حميد علي589
الرميثهالمثنى2012/06/24 248184440409337مالرميثهنوال نعيم مھديحيدر رحيم مھدي590
-نجف2012/10/10 881744630582167النجف126811كوثر صاحب عبد الحسينحيدر رسول باقر591
الرميثةالمثنى2012/12/30 12551072958194م 395الرميثةحنان محسن ناصرحيدر رسول داخل592
الديوانية2012/07/04 53520462160م 750الحمزةسعيدة كاظم فزاعحيدر سالم فزاع593
الديوانية2012/07/04 27620562131م 131الديوانيهعلياء عبد الحسن اسودحيدر ستار مسلم594
السماوةالمثنى2012/05/20 873100436619م 525السماوةھدى كاظم عباديحيدر سعد شاكر595
2012/07/04 131338540562344مالحلةمنى ھاشم خلفحيدر سليم رشيد596
2012/12/30 305396772958377مالرميثةشيماء جواد كاظمحيدر شايش نعيثل597
2012/12/30 150298276672958476النجفنھلة عبد فليححيدر صاحب سعيد598
القاسمبابل2012/07/04 31249105560562820القاسمزينب دھيم حمزةحيدر صالح شاكر599
حلةبابل2012/06/24 173388470407201الحلةشھربانو رمضان عليحيدر طالب علي600
2012/07/04 357119540562841مالسماوةجنان حاكم نعمةحيدر عاجل مريبط601
السماوةالمثنى2012/06/24 15230251490408233السماوةزھرة صالح مھديحيدر عبادي عبد الحسن602
الھاشميةبابل2012/07/04 10420657570562509الھاشميةعقيلة عيسى حسنحيدر عباس حسن603
ابو الخصيبالبصرة2012/12/30 28117051072958133االمامساھرة حسان داودحيدر عباس حمد604
الغديرالنجف2012/06/24 12324454480407319النجفوسن فرمان محمدحيدر عبد الصاحب كاظم605
النجف2012/07/04 84610562864م 516النجفعقيلة حسين عبدحيدر عبد الكريم جابر606
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كربالء2012/07/04 51249530462088مكربالءاشواق عبد الصاحب عليحيدر عبد المھدي عبد الحسين607
الديوانية2012/07/04 271074100479830مالشاميةعفات جعفر حنونحيدر عبدالرزاق محمد608
النجف2012/07/04 10721396550562491النجفبنين علي عباسحيدر عبدالمطلب جاسم609
2012/10/10 97923650581881مالحلةمعصومة جھا نكير محمدحيدر عبيد بزون610
محاويلبابل2012/10/10 4340650581878مالحلةزينب عبداالله نايفحيدر علي حسين611
السياحيحلةبابل2012/05/20 5257430416041مالحلةبتول حميد لطيفحيدر علي حمزة612
الكفلالحلةبابل2012/07/04 208414534100479787الكفلنھلة محمد خلفحيدر علي خلف613
النجف2012/12/30 153304586872958501النجفزھراء نوري ھاديحيدر علي صاحب614
النجف2012/06/24 11522962490408281النجفامل جواد عطيهحيدر علي قربان اكرم حيدر615
النجف2012/06/24 63543470407207مالنجفبيداء فؤاد صدامحيدر علي كريم616
الديوانية2012/12/30 3263155972958095الحمزةماريا حنش فيروزحيدر عليوي حمود617
2012/07/04 56428530479810مالنجفامل علي باقرحيدر فاضل شاكر618
كربالء2012/07/04 49244100479719مكربالءنسرين عبد هللا محمد عليحيدر قاسم حسن619
الرميثةالمثنى2012/07/04 35520462267م 287الرميثةنداء شاني خشانحيدر كاظم غنيص620
الرميثهالمثنى2012/06/24 206162440407373الرميثهھاوندة ھادي كريمحيدر كاظم كريم621
الكفلبابل2012/10/10 20811503630579281الكفلحفيظة مصطفى حمداويحيدر كاظم ھاتف622
الشنافيةالديوانية2012/07/04 100570562519م 920الشنافيةاسيل كامل حسنحيدر كامل حميد623
السماوة2012/07/04 120570562501م 484السماوةايمان سامي سلمانحيدر كامل سلمان624
الديوانيةالقادسية2012/10/10 485183650579438مالديوانيةوسن سالم عبدحيدر كتاب طاھر625
2012/12/30 139776672958434مالنجف__حيدر مجيد كركور626
الحلةبابل2012/05/20 139530430416040حلةوداد كاظم حاجيحيدر محمد جابر627
الجاھزكربالء2012/07/04 39620562128م 224كربالءنسرين شكر هللا رضائيحيدر محمد حسين معصوم628
النجف2012/12/30 123233606872958522النجفابتسام ازھر حسنحيدر محمد علي حسن629
حلةبابل2012/05/20 1140169360416056مابي غرقسعدية خضير عباسحيدر محمد موسى630
كربالءكربالء2012/10/10 167630579466م 552الديوانيه0فاطمة درجال خلفحيدر مرزوك عبد الحسين631
الكفلبابل2012/10/10 21442778650579434الكفلانتصار ستار عليحيدر موسى ابراھيم632
السماوةالمثنى2012/12/30 527496772958346مالسماوةانوار عبد العظيم عليحيدر ناجي محمد علي633
حلةبابل2012/05/20 54353100436580مالحلةاسراء عباس ابراھيمحيدر ھادي طالب634
كربالء2012/12/30 1815972958539م 563كربالءسميرة كاظم عليخالد جواد كاظم635
الحةبابل2012/05/20 1293100436612م 21الحلةفاطمة داود رمضانيخالد حمزة عباس636
النجف2012/07/04 143570562505م 316العباسيةندى حميد مظلومخالد عباس بديوي637
شاميةالديوانية2012/12/30 2179456672958468الكرخرفعت محمد عيسىخالد عباس محمد سعيد638
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كربالء2012/10/10 334138640579410ماحوال كربالءمعصومة مھدي مھتلفخالد عبد الرضا ھادي639
البكرليبابل2012/12/31 14321075872958247مالمحاويلزينة صبيح فرحانخالد عبد الكريم مغير640
الخناقالسماوةالمثنى2012/07/04 24548801550562922السويراالء ابراھيم محمد الشرعخالد عزارة معجون641
كربالء2012/12/30 10379751072958153مبلد روزمريم محمود مرزةخالد علي توفيق642
الشاميةالديوانية2012/12/30 3837642351072958171الشاميةسعاد نعمه تومانخالد كامل جاسم643
الديوانية2012/07/04 139620562061م557الديوانيةرجاء كاظم خلفخالد محمد عبد الرضا644
الجديدةالنجف2012/12/31 985872958210م 161النجففائز نصيف جاسمختام حسن جاسم645
2012/10/10 223640579448مكربالءصاحب غضنفر رجبخديجه ابراھيم حيدر646
الصالحيةالديوانية2012/07/04 38520462172م 392الحلةزھرة كريم عمرانخشان حسين جبار647
النجف2012/12/30 901790151072958144النجفكوثر منصور احمدخضر محمد حسين خضر648
الورديةبابل2012/12/30 176286672958405مكربالءرضيه علي اكبر عباسخضر ياسر محمد649
المشخابالنجف2012/06/24 29959639490408244ناحية القادسيةفريدة ھاشم توجخضير حبتور فردي650
النجف2012/07/04 661904100479721مالمشخابزينب مھدي سلمانخضير عباس جوده651
الديوانية2012/07/04 163570562247م 643الديوانيهنورية دخيل عبد السادةخضير عباس قاسم652
الكوفةالنجف2012/12/31 1405872958213م 628الكوفةجوان علي نعمةخضير عباس كريم653
الرميثةالمثنى2012/06/24 18436605440407288الرميثةزھرة عبد صافيخضير عبد اليمة ھبينة654
-نجف2012/10/10 65367630582157مالديوانية809070زينب جبار ناصرخضير عبد جياد655
2012/12/30 170339346772958312الشومليزھراء لعيوس فريحخفيف حسن مطر656
2012/12/30 687196672958436مالحلةمناھل عبد الرزاق يحيىخلدون مزھر فارس657
النيلالحلةبابل2012/07/04 9919693570562050النيلفاطمة ناصر خميسخليف حسين علي658
شط العربالبصرة2012/07/04 127520462170م 331الحلةنظيمة جواد حسينخليل ابراھيم عبود659
الحلةبابل2012/06/24 49490408283م 1288الحلةفاطمة حسين محمودخليل ابراھيم مسافر660
الحلةبابل2012/05/20 193773380436108الحلةفاطمة كاظم صالحخليل ابراھيم يحيى661
طويريجكربالء2012/06/24 152470408094م 515الجدول الغربيندى عباس حسنخليل زامل عطشان662
المثنى2012/07/04 57273540562180مالسماوةخلود عطية جبارخليل صاحب علي663
المثنى2012/05/20 487141430416090السماوةحنان عباس محمدخليل عبد العالي سلوط664
المناذرةالنجف2012/12/30 244795972958090مالحيرةسليمة محمد عبيدخليل كاظم عزيز665
كربالء2012/10/10 114640579366م 498كربالءفاضله رشيد حميدخليل مھدي كاظم666
كربالء2012/07/04 137030530479820مكربالءجليل حسين محسنخيرية حمزة رضا667
الرميثةالمثنى2012/12/31 875872958257م 106الھاللفاطمة محمد لعيبيداخل سلمان جبار668
المثنى2012/06/24 18536809460409637الرميثةحمزيه خشان عوادداخل طحيور جابر669
السماوةالمثنى2012/07/04 83181540562181مالبطحاءھناء ناصر دخيلداخل منھل سعيد670
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الحمزةالديوانية2012/07/04 45520462204م 750الحمزةنوال ميران فزاعداود سالم فزاع671
النجف2012/07/04 2010620562797مالنجفانمشا اسالن جبرداود سلمان جبر672
السماوةالمثنى2012/12/30 233465645972958043الخضرھيام حسين ھاديداود سلمان وناس673
انبارانبار2012/10/10 119436650579446مالحلة608288كاظم ابراھيم محسندعوة جاسم جبار674
المثنى2012/12/30 1425972958009م 206الرميثةعدنان مدلول واجددالل جلوان كشوش675
الرميثةالمثنى2012/06/24 156440407360م 73الرميثةعناد سلھو شنانذبة طربول حسون676
2012/10/10 18336561650582318الرميثةمزعل نجم دخلذيبة ھاشم دخل677
النجف2012/07/04 261454100479843مالكوفةعدنان محمد حسينراجحة محمد فليح678
2012/06/24 18436712440408005الرميثةزلفة ثجيل يوسفراحم محمد عبادي679
الديوانية2012/12/30 5451716772958329مالدغارهفاطمة علي اكبرراسم رطان لعيبي680
2012/07/04 540180510462291مالسماوةوجدان ثجيل عليويراشد مرھج معود681
2012/12/30 6271335972958093مالحمزةحليمة نجم عبد الحسينراضي حسن محمد682
2012/07/04 561550562892مالنجفبلقيس عبد الزھرة جاسمراضي علي مھدي683
2012/12/30 88175086772958380الشافعيةفاطمة كاظم خلفرافع جابر كنداوي684
القاسمبابل2012/05/20 168380415975م 950القاسمفاطمة قربان عليراھب خليف لفته685
الرميثةمثنى2012/10/10 18536806630582164الرميثة387076طاھر سلھو شنانراھية صكبان شنان686
الرميثةالمثنى2012/06/24 132440407355م 365الرميثةمالية جاسم محمدرائد جبار ھدھود687
حلةبابل2012/07/04 844138520462214مالحلةاسماء جواد محمد عليرائد عبد الحسين علي688
2012/07/04 4729530462094الحلةغفران عبد الكريم كاظمرائد كاظم طالب689
الجبايشالناصرية2012/12/30 9971796672958462مابي غرقجميلة ندوم طعمةربح كزار نتيش690
البوحسانالمثنى2012/06/24 18436730440409336الرميثهغالية خضير جكيجيكربيع عبيد عبطان691
2012/10/10 65983660582114مالشاميةانعام علي محمد جوادرجاء صاحب ھادي692
السماوةالمثنى2012/10/10 38429650579379ماحوال الھاشميشيماء شاكر زاجيرحمان دوھان فرفاح693
المثنى2012/06/24 178440409332م 262الرميثةزينب رحيم مالكرحمن عبداالخوة يوسف694
السماوةالمثنى2012/12/30 645972958079م 365الرميثةيسرى عبد الزھرة حميديرحمن محمد سعيد محسن695
الديوانية2012/07/04 29648540562332معفكاميرة حسين كاظمرحيم اتوز ظاھر696
المثنى2012/06/24 557170460407703مالرميثهرغد شھيد حسينرحيم بداش وناس697
ذي قار2012/06/24 88539450408450مالحلةانعام كاظم بريجرحيم جاسم بريج698
الديوانية2012/06/24 43058957450408438صالحيةزينب محمد رضا يحيىرحيم حسين حلو699
2012/12/31 16765872958273مالرميثةسعيدة حسين ورواررحيم خليل برھان700
الرميثةالمثنى2012/06/24 160460409517م 317الرميثةنھاية محمد عبد هللارحيم زاير نكاد701
بابلبابل2012/10/10 847116650579440مالنيل866264سھير جاسم عليرحيم شعالن عبيس702
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2012/10/10 463195660582120مالرميثةجنان محسن موسىرحيم طعمة حسون703
الشنافيةالديوانية2012/07/04 16372513560561977الشنافيةخديجة كريم جوادرحيم عباس عطية704
الرميثةالمثنى2012/06/24 45385480408050مالنجميعشتار حبيب حمدرحيم عبد الحسين جاسم705
الرميثهالمثنى2012/06/24 18169440407362مالرميثهكواكب محسن حمدانرحيم عبد الحسين محسن706
الفاوالبصرة2012/07/04 149520462173م 844الحلةامينة عيسى باويرحيم عبد الكريم مانع707
بني سالهابي غرقبابل2012/06/24 435174480407312مابي غرقكريمة موسى مھوسرحيم عبد الواحد فرحان708
النجف2012/12/30 155309026872958518النجفحكيمة ابو طالب طالبرحيم عليوي كاظم709
النجف2012/07/04 199510462321م 90النجفزينب جاسم عبد الرضارحيم عواد حسون710
المثنى2012/06/24 28763460407724الرميثةرجاء شاني خشانرحيم لفلوف جبر711
الشنافيةالديوانية2012/06/24 55483450409584مكربالءزھراء محمد علي صفررحيم مايع عسر712
السماوة2012/12/30 1355972958075م 389الدراجيسلمى احمد ھاديرحيم منھل سعيد713
نجف2012/12/30 4759486551072958193غماسسليمة نادر علي رحيمرحيم نجم جاسم714
المدحتيةبابل2012/10/10 14027891350581913المدحتية-مريم محمد رضارحيم ھاشم داود715
2012/12/30 477953946772958316غماسوداد مزعل عباسرحيم يوسف علي716
الرميثهالمثنى2012/12/30 184366316672958459الرميثهصبحي كاظمرحيمة خشان عواد717
2012/07/04 596199540562844الشنافيةمحمد عطية عوادرحيمة مدلول جاسم718
النجف2012/07/04 49560562813م 36المناذرةام السعد شاكر عالويرزاق جواد عالوي719
2012/12/30 442536772958388ماالسكندريةكريمة كظوم حمزةرزاق جودة ھاشم720
النجف2012/12/30 169336505972958015الكوفةمليحة جواد حسينرزاق حسين سلمان721
النجف2012/06/24 46450409571م 139النجفنوال عبد العزيز فرھودرزاق صالح صاحب722
الحركربالء2012/07/04 168570562040م 493كربالءحميده عبد حسنرزاق صالح مھدي723
الحلةبابل2012/12/30 16851072958178م 312الكفلزھرة نجم عبوررزاق طالب مزھر724
الديوانية2012/07/04 291194100479793مالحمزةصبيحة عريان كاظمرزاق عبادي كاظم725
النجف2012/07/04 2221530462099منجفسھاد عويد حميدرزاق عباس عزيز726
الديوانية2012/06/24 351138460409635مالديوانيهرباب صاحب حسنرزاق عبد الخضر ساجت727
ملحق التعاكربالء2012/07/04 43570562506م 594كربالءليلى حيدر عليرزاق عبد السادة شنين728
2012/07/04 30036540562329مالحمزةبيان جميل امانةرزاق عبد عباس729
الدغارةديوانيةقادسية2012/10/10 68778650579437مالحلة655594نضال عبد ناجيرزاق عبدالرضا جاسم730
النجف2012/07/04 30260206540562426القادسيةخديجة حسين ابراھيمرزاق فرحان عذاب731
عفكالديوانية2012/05/20 13927747370415967البديرزھرة عبد الواحد ضاحيرزاق كريم ضاحي732
المخيمكربالء2012/06/24 62546470408098مكربالءعارفة منذور محمدرزاق مھدي محمد جواد733
العمارةالنجف2012/07/04 26041610562424مالنجفحنان حسن محمد صادقرزاق موسى راضي734
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النجف2012/07/04 12023830510479759النجفابتسام احمد كاظمرزاق ھادي علوان735
السماوةالمثنى2012/07/04 16933619620562070السماوة__رزاق ھادي علي736
حلةبابل2012/11/05 1292107390583665مالحلةشاكر محمود جاسمرسمية محمد ھادي737
نجفنجف2012/10/10 8917719640579648النجف711026طاھره سيداسدرسول احمد محمد علي738
الرميثهبابل2012/07/04 17735264540479655الرميثة767978نعيمه مھدي حسينرسول داخل علي739
2012/07/04 456127540562343مالنجفاقبال عباس عبدالحسينرسول عزيز حسين740
المركزكربالء2012/07/04 12538510462354مكربالءصديقة مھدي محمد عليرسول محمد علي ابراھيم741
النجف2012/07/04 14321538570562085نجفوصال حسن حسينرشاد سعيد علي742
بابل2012/06/24 13916490408272مالحلةليلى عكار عيسىرشيد سليم رشيد743
حلةبابل2012/05/20 18939420416098مالسدهھاشمية ساھي محمدرشيد عباس محمد744
الرميثةالمثنى2012/06/24 3958470408058مالرميثةانصاف حسين رمضانرشيد عبد الحمزة عبيد745
النجف2012/10/10 120180650582306مالنجففضيلة محمد علي مھديرشيد محمود حسين746
الديوانية2012/07/04 63126610562420مالديوانيهمعصومة منصور عباسرضا جعفر طاھر747
النجف2012/06/24 219480407695مالنجفاشواق شاكر حداويرضا جواد حداوي748
2012/12/30 364727036672958424الشنافيةزينه عبد القاسم كاظمرضا حسن حميد749
بابل2012/07/04 27886510462351مالحلةبتول رضا سروجرضا حمود جاسم750
2012/12/30 109217886872958515نجفاقبال ابراھيم مھديرضا حميد مھدي751
2012/07/04 13927708540562850النجفنجمة نجف زوار عليرضا رجب محمد علي752
الرميثةالمثنى2012/10/10 36565650582314مالرميثةبثينة اسماعيل عبد الحسينرضا سوادي ظاھر753
الھنديةكربالء2012/07/04 51472530479818مالھنديةطلبة علي حسينرضا عباس كريم754
السماوةالمثنى2012/07/04 182570562026م 515السماوةمھرنوش خبازي وحيدرضا عباس محمد755
2012/07/04 41914530479736مكربالءعلية ھاشم شنيرضا عبد الحسين محسن756
الجامعةالنجف2012/10/10 9418626630579290النجفجنان عبد الرزاق حسينرضا عبد الزھرة محمد757
2012/12/30 201216772958370مالنجفندى علي عباسرضا عبد العالي عبد هللا758
الھنديةكربالء2012/05/20 17935754430416093الھنديةشفاء عيسى جبررضا عبد الھادي ظاھر759
بابل2012/07/04 10212610562281مالحلة__رضا محمد صالح مجيد760
الكفلالحلةبابل2012/07/04 23146112620562068الكفلحميدة عبد العباس جاسمرضا ھاشم حسين761
كربالء2012/06/24 597490408293مكربالءنور سعد قاسمرضوان ھادي عيسى762
الحلةبابل2012/10/10 37136630579339مالقاسمغانم محمد امينرضية حيدر لفته763
2012/12/30 111896772958305مكربالءعباس حسينرضية شاكر حسن764
المثنى2012/06/24 18436777460409512الرميثةمحسن نعمة موسىرضية منشد جنوب765
النجف2012/07/04 445127520462404مالنشوةنصيرة حسين محمدرعد بدر لعيبي766
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كربالء2012/10/10 546193650582312مكربالءشھرزاد قاسم احمدرعد جليل ابراھيم767
الرميثةالمثنى2012/06/24 97440408021م 228الرميثةكفاح حسن عصبانرعد جودة ايدام768
السماوةالمثنى2012/07/04 198570562078م 540السماوةعذراء حسين صاحبرعد حسن عبد769
ديوانيهقادسية2012/10/10 947102640579351مالحمزة349829صباح عبد الحسينرعد عبد المحسن عبد770
النجف2012/12/30 741151072958158مالنجفاعظم علي اكبر محروقيرعد عبيس ماضي771
الدغارةالقادسية2012/07/04 11222268610562282الدغارةاقبال شاكر عبد الحسينرعد فاضل عبد الحسين772
النجف2012/07/04 551644100479849الحيرةضمائر عبد الجليل عبد عليرعد كاطع عبد773
الديوانية2012/07/04 295717510462315الديوانيةايفاد كاظم حسونرعد كعيد خلف774
قادسية2012/07/04 163015530462096الديوانيةسلمى حميد حسنرعد موسى محمد775
المثنى2012/07/04 37693540562326مالسماوةفليحة حسن جباررعد ناجي محمد776
الديوانية2012/07/04 111610562414م 85البديرقمرة محيسن بكريرعد ناظم عبد الواحد777
الرميثةالمثنى2012/12/30 906872958527م 405الرميثةمنى ثجيل كشيشرعد نايف مشل778
النجف2012/10/10 153640579650م 87النجفرانيا محمد عدنانرعد نوري عبد779
النجف2012/12/30 824247605972958083النجفسلوى علي جوادرفعت محمد جواد780
كربالء2012/05/20 5128390436615مالھنديةميرفت صاحب محمد رضارفيق باسم رفيق781
نجف2012/06/24 55489470407223مالنجفحيدر علي حسينرنا ازھر احمد782
العباسيةكربالء2012/10/10 32191630579460مكربالءليلى نوري علي اكبررؤوف سعيد شمس783
الحويشالنجف2012/07/04 11422760610562385النجفميسون كاملرؤوف مجيد حسين784
بابل2012/07/04 68737570562520الكرخنوال عبد الكريم عليرياض حسين علي785
2012/10/10 14128077640579638النجفسندس ھاشم عبودرياض رخيص عبد الحسن786
المثنى2012/06/24 538131470408070مالسماوةانوار علي باقررياض شاكر حسن787
كربالء2012/05/20 265028420416099كربالءزبيدة مرتضىرياض طالب علي788
السماوةالمثنى2012/10/10 168630579287م 1209المعقلزھرا علي اكبررياض عباس يوسف789
كربالء2012/12/31 3569105872958261كربالءنضال عوض عايدرياض علي حسن790
النجف2012/07/04 5620562147م 637النجفرفاه محمد علي رجبرياض كاظم جعفر791
الحيرةالنجف2012/07/04 95784100479840الحيرةاسماء حسن عبد هللارياض كاظم عبد هللا792
كربالء2012/07/04 418132550562492كربالءايمان قاسم كاظمرياض محمد جواد عبد الحس793
بابل2012/12/30 14151072958198م 1191الحلةجنان داود سلمانرياض موسى عبد الحسين794
الشومليبابل2012/12/30 1192372151072958134الدغارةرسمية كريم زغيرزامل خليبص عالوي795
الديوانية2012/07/04 141570562243م 448الحمزةليلى بردان محيلزغير ابو الحاجه محيل796
2012/12/30 92182346672958445الشافعيةجليل حمزة عيسىزكية رشيد علي797
الدغارةالديوانية2012/12/30 112222735972958027الدغارةعلي سلمان محمدزكية عبد الحسن حسين798
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شط العربالبصرة2012/06/24 77460407269م 359النجفجواد عبد الصمد حسينزكية محمد كاظم799
الھنديةكربالء2012/12/31 181360215872958250الھنديةايمان حمزة واديزمان رزاق جاسم800
ديوانيهقادسية2012/10/10 41753650579392مالديوانية0علي محسن عليزھراء حكمت رسول801
2012/12/30 184367776772958306شط العربحسن كاظم حسنزھرة حسن احمد802
2012/07/04 10621024530479700النجفكمال الدين يوسف محسنزھرة محمد سعيد محمود803
الحلةبابل2012/12/30 1035972958099م 2كربالءصاحب تقي عليزھرة مسلم حسين804
الرميثهالمثنى2012/09/23 18436657440581902الرميثهناصر حسين عيدانزھرة ھدھود جواد805
كربالء2012/07/04 38471550562370كربالء__زھور عزيز عباس806
2012/12/30 1251136672958470مكربالءانعام جودي عبودزھير احمد عبد االمير807
كربالء2012/05/20 71234390436606كربالءعالية مھدي عليزھير حسن علي808
الديوانية2012/07/04 7366560562825مالشنافيةعبير بدر مباركزھير عبد صاحب809
كربالء2012/10/10 448682630579329كربالءفضيلة محمد حسين عليزھير قاسم عبد النبي810
2012/07/04 18226550562359مالرميثهزينب حياوي عليزھير محسن محمد811
المثنى2012/06/24 18536814460409518الرميثهحسون حرمس رسمزوينه جاھل كاظم812
المركزكربالء2012/10/10 89640579416م 585كربالءزينب حسن مرتضىزيد كريم محمد813
بابل2012/10/10 73640579423م 60الحلةلقاء ھاشم رشيدزيدان خليف حسوني814
-نجف2012/12/12 65367630583710مالديوانية809070ارملهزينب جبار ناصر815
الرميثةالمثنى2012/07/04 129610562412م 465الرميثةفضيلة عبد هللا محمودساجت عيسى محمود816
الشنافيةالديوانية2012/12/30 3647265951072958177الشنافيةصبرية سعيد عباسساجد ھاني عطية817
الرميثةالمثنى2012/07/04 19136520462167مالرميثةحمزة داخل خضرساجدة عبيس ناصر818
المثنى2012/12/30 1843661751072958130الرميثةفضل زغيرون دويشسارة جبير محمد819
بابل2012/06/24 5611087450408439الحلة_ساطع عبد العباس اسماعيل820
الحيرةالنجف2012/07/04 55261520462408الحيرةطيبة يونس عليسالم حسن خضير821
المركزالديوانية2012/10/10 18630579278م 193الحيرةوفاء عباس عليسالم حسين علوان822
كربالء2012/07/04 19939658560561994الھنديةابتسام غازي ھاشمسالم حسين علي823
الرميثةالمثنى2012/12/30 765872958536م 231الرميثةالتفات صياح جنحيتسالم رحيم طحيور824
2012/06/24 470407206سندس محمد حمزةسالم عبدالزھرة عباس825
المثنى2012/06/24 85197440407367مالرميثةانعام حسين مھوسسالم عويز مھوس826
الحمزةالديوانية2012/07/04 45520462215م 750الحمزةبغداد عزارة حسونسالم فزاع ياسين827
2012/12/30 803686772958319مالشاميةاقبال منعم عبد الحسينسالم كامل ياسر828
كربالء2012/06/24 50983470408062مكربالءھند حسين عليسالم مھدي صالح829
حي العسكرنجف2012/10/10 108640579407م 76النجفخديجه مسلم محمد عليسامي داخل محسن830
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كربالء2012/06/24 271116470408056مالخيراتفاطمة قربان علي حيدريانسامي رشيد جبر831
الديوانية2012/07/04 16586610562857مالحمزةليلى راشد عليويسامي عبد هللا علي832
حي االنصالنجف2012/07/04 509101703610562416غماسخديجة رحمنسامي عبد الھادي جابر833
2012/07/04 209944100479718القادسيةرسمية عبد العباس ھاديسامي كاظم ھادي834
2012/12/30 844166672958415مالحلةاخالص ياسين حمودسامي مھدي طعمه835
الرميثةالمثنى2012/06/24 72460407267م 266الرميثةفرات ساجت عبودسامي نعمه خضير836
الھنديةكربالء2012/07/04 1430610562407مالھنديةفاطمة اسماعيل ابراھيمسامي ولي محمد علي837
الرميثةالمثنى2012/06/24 18436603440407291الرميثةجميل عبد ھوالةسامية كاظم دريول838
الديوانية2012/06/24 33480407249م 874الديوانيةمھا ناظم صادقستار جبار حرجان839
شط العربالبصرة2012/07/04 158520462264م 223كربالءعدوية ناصر عودهستار جبار حسن840
الديوانية2012/06/24 117490408282م 91الديوانيةحميده شاكر خضيرستار جبار صبر841
السنيةالديوانية2012/05/20 11623192420436594الدغارةناھيد يزدان رضوانيستار جبار عودة842
الكوفةنجف2012/10/10 177179630583705مالكوفة350451ھدى عباس عبد الزھرةستار جبار محمد843
طويريجكربالء2012/05/20 17534827380415973الھنديةحميده ھادي حسينستار جواد محمد علي844
المثنى2012/07/04 130520462157م 145الرميثةحكيمة شاكر دريولستار حسن سعد845
الرميثةالمثنى2012/12/30 176350265972958061الرميثةماجدة عبد الرضا وناسستار دعبول كاظم846
حي الوفاءالنجف2012/07/04 32238610562401النجفھناء خضير شرادستار عبد الكريم جابر847
الخيراتالھنديةكربالء2012/06/24 27169470407328مالخيراتالھام خضير حريجةستار عبداالمير خفيف848
2012/12/30 663436672958412مالكوفةاسيل حسين علوانستار ھادي مھدي849
الرميثهالمثنى2012/06/24 248191440409345مالرميثهفرات صالح عجهستار ھيل صافي850
الحلةبابل2012/10/10 20630582166م 1344الھاشمية297173ابتھال عمار محمد عليسجاد حمد يوسف851
الحركربالء2012/06/24 595163470407212مالحرفاطمة عبد الخالق عليسجاد عبد الحليم علي852
النجف2012/07/04 144100479710م 276النجفدنيا عبد الھادي حسنسجاد فخري عبود853
الھنديةكربالء2012/06/24 18136036470407343الھنديةحمدية مھدي محمدسجاد كاظم فيروز854
النجف2012/07/04 4570562517م 170المشخابزينب كريم عمرانسجاد كامل عبود855
2012/07/04 14947540562337مالعباسيةزھراء رمضان امجديسجاد مھدي صالح856
الديوانية2012/07/04 13827559560561983الدغارةسوزان صاحب حمدسرحان عودة ناصر857
بابل2012/07/04 62550562899م 1122الحلةياسين زبالة وليسعاد ابراھيم مسافر858
كربالء2012/07/04 244692520462411كربالء__سعاد حسين محمد859
حي الموظفكربالء2012/07/04 98148510479754كربالءمھدي علي عباسسعادة حسن علي860
الجديدةنجف2012/07/04 642175610562298مالنجفعلي عبد الزھرة حسنسعاده مسلم علي861
كربالء2012/07/04 16933625550562500الكوفةبلقيس محمد حيدرسعد اركان راضي862
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الشنافيةالديوانية2012/07/04 51610562415م 288الشنافية__سعد توفيق حميد863
الرميثةمثنى2012/10/10 41140630582162مالحمزة262388ھناء مظلوم سلطانسعد جابر شاني864
الكوفهالنجف2012/07/04 469936534100479839العباسيةزھراء غالم رضاسعد حاتم دبعون865
الديوانية2012/07/04 163110520462406الديوانيهامل عبد الواحد كاظمسعد حسن حسين866
قادسية2012/06/24 296103490408304معفكبشرى مضر طالبسعد حسين جمعة867
الرميثهالمثنى2012/07/04 2204520462266مالرميثهنعيمة كوماني عباديسعد خريجان عبادي868
حلةبابل2012/10/10 56065640579486مالحلةنجود سالم عبودسعد خضير عباس869
نجفنجف2012/10/10 11522825640579629النجف120050حنان صادق ابو الحسنسعد رشيد محسن870
النجف2012/06/24 70263470407216مالنجفبشرى ھويدي صاحبسعد صالح صاحب871
الحلةبابل2012/05/20 474167330416037مالحلةخلود حسن احمدسعد صالح محمد872
النجف2012/06/24 50053490408301مالنجفماجدة سعيد صادقسعد صالح مھدي873
الحلةبابل2012/10/10 31640579415م 33الحلة0ھيام محمد رضا محمد امينسعد عبد الباقي محمد امين874
الشاميةالديوانية2012/07/04 356710984100456988الشاميةسميرة عبد السادة حماديسعد عبد الرزاق مھدي875
الرميثةالمثنى2012/06/24 18436779440408024الرميثةسورية كاظم دريولسعد فنطازي محمد876
2012/07/04 193731510479763كربالءنوم جاسب حمزةسعد كاظم سلمان877
الكوفةالنجف2012/12/30 164326975972958097الكوفةسعدية يوسف يعكوبسعد كاظم مھدي878
النجف2012/07/04 119236625705625012النجفمريم حسن علي اكبرسعد مجيد جعفر879
كربالء2012/07/04 710146540562195مكربالءنشتمان احمد حسينسعد محمد حسن880
السياحيبابل2012/07/04 5210297620562795الحلةفائزة عبد الكريم عبد عليسعد محمد علي881
النجف2012/05/20 15530863420436583النجفمنتھى جبار عبد الرسولسعد نواف حسين882
مصطفى ربابل2012/12/31 1732075872958224الحلةانتصار باقر عبد العظيمسعد ھادي ناجي883
السماوةالمثنى2012/12/30 1613202551072958139السماوةبشرى رحيم فاضلسعد وھيب كاظم884
الديوانية2012/06/24 677184490408299مالديوانيهحسيبة كريم صادقسعدون جبار عباس885
الديوانية2012/07/04 56510462313م 643الديوانيهطيبة شير محمديسعدون جبر كناوي886
عوفيبابل2012/06/24 20540884450409624ابي غرقاسيا عبد الرزاق شريفسعدون حسين راضي887
بابل2012/07/04 478530479737مالحلةصبيحة عباس اسماعيلسعدون عبدهللا مر تضى888
الفاوالبصرة2012/05/20 96410436624م 396القاسممريم احمد خدادةسعدون مھدي علي889
سوق الشيوذي قار2012/10/10 413183630579464السنية0زھراء صويل غانمسعدي داخل نعيم890
بابل2012/07/04 1430140550562904االمامياسمين مذخور زغيرسعدي سوادي عبود891
السماوة2012/07/04 352123540562442الخضرمعصومة محمد تاجيكسعدي كاظم اوزير892
2012/07/04 13782540562341مالحرعبدالزھرة حسين عليسعدية جواد علي893
بغداد2012/07/04 7189610562399مالديوانيةميري صاحب كاظمسعدية علي حسين894
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2012/12/30 44226772958304مالديوانيهكامل عطية كاطعسعدية موسى بشور895
الرميثهالمثنى2012/06/24 38151440407298مالرميثهاقبال حمزة محسنسعود رضا جبارة896
بابل2012/07/04 19627610562280االحراربھرة جبر مرشدسعود كعيم اليز897
الحمزةالديوانية2012/06/24 21943614480408041النجميحكمة دايخ خضرسعود واشي كنفذ898
2012/07/04 321640984100456984المشخاب__سعيد جاسم محمد899
المثنى2012/06/24 205112460407715مالرميثةسورية جالب درويشسعيد جعوال جواد900
كربالء2012/07/04 24949673550562877الخيراتمريم عباس عليسعيد حنش عبود901
النجف2012/06/24 91155450409574مالنجفجنان ھاشم حسينسعيد صالح مھدي902
النجف2012/12/30 152303746772958344النجفنجاة مزھر عليسعيد عبد الزھرة شعبان903
النجف2012/07/04 58570562504م 231المشخابامل عدنان زاملسعيد كريم عاجل904
االنجف2012/10/10 12625098650579380النجفنغم خيري محمودسعيد كريم محمد905
المثنى2012/06/24 18536811440407281الرميثةعبد جنجيت حسونسكينة سلطان علي906
حي العاملكربالء2012/06/24 165470407333م 333كربالءبثينة اسماعيل محمد عليسالم جبار عبد الزھرة907
الحلةبابل2012/07/04 88510479761م 33الحلةاحالم مجيد جاريسالم جبار نجم908
2012/12/30 1937346772958384الديوانيهناھدة جابر جاسمسالم عبد ابراھيم909
الكوفةالنجف2012/07/04 21550562898م 482العباسيةنجيحة لفتة عبيدسالم عيسى عطاهللا910
قادسية2012/05/20 683110370415966مالديوانيهكفاء علوان جبارسالم محي الدين فرج911
الفاوالبصرة2012/07/04 54520462159م 361ابي غرقزھرة موسى جابرسالم نصرهللا ناصر912
2012/12/30 5821596672958455مالخضرخديجة محسن عبد الرضاسالم نعمة عبد الرضا913
الرميثةالمثنى2012/06/24 18336596440408013الرميثةكظيمة عبد عبد السادةسلمان جماح مظلوم914
النجف2012/07/04 552200620562129مالنجفزھراء سعيد عايدسلمان حسين علي915
الدغارةالديوانية2012/07/04 44158520462225مالدغارةرسمية علي جوادسلمان خليف جديح916
المثنى2012/07/04 240174610562383مسماوةقسمة جواد سباھيسلمان داخل صافي917
2012/12/30 412823696772958399الصالحيةزھرة كريم عبيدسلمان شعيل فرحان918
حي الموظفكربالء2012/07/04 91610562863م 497كربالءسرور حسن محمودسلمان صالح حسن919
2012/06/24 480407239حوراء رمضان عليسلمان محمد علي حمود920
الرميثةالمثنى2012/07/04 3520462174م 317الرميثةكريمة مدلول خضورسلمان منديل خضور921
الخضرالمثنى2012/12/30 233465645972958019الخضرعجيلة منشد جبرسلمان وناس مدلل922
الشنافيةالديوانية2012/12/30 3777537951072958119الشنافيةنھضة جمعه مھديسلوم صالح مھدي923
الدورةبغداد2012/07/04 6312424570562231المحاويلسعاد شاكر رضاسليم حامد مصطفى924
كربالء2012/07/04 57173540562199مكربالءاحالم عبد االمير تقيسليم حسن محمد925
كربالء2012/06/24 132450409600م 654كربالءحميدة رجب عليسليم حسون جودة926
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االمامبابل2012/05/20 631121210416028ماالمامزينب علوان عباسسليم عبد هللا فرحان927
الكوفةالنجف2012/05/20 8350416034م 53الكوفةدالل صابر حمد امينسليم مجيد كاظم928
السماوةالمثنى2012/09/23 45570581904م 18السماوةعباس جبار محمدسليمة شاكر عبد األئمة929
السماوةالمثنى2012/05/20 155380415953م 32السماوةابراھيم جبار محمدسليمه عبد عواد930
2012/12/30 184366316672958416الرميثةمنعم كاظم سلمانسليمه ھاشم سلمان931
المثنى2012/07/04 17735263570562039الرميثةامريكا رحيم عليسمير جعيله علي932
النجف2012/12/30 17951072958108م 509النجفوفاء مھدي محمد جوادسمير حميد يوسف933
الديوانية2012/07/04 933550562479مالشاميةھدى سمير جوادسمير صالح مجيد934
القادسية2012/07/04 594694100479720عفكانتصار ھادي كاظمسمير ظاھر والي935
حلةبابل2012/06/24 526177480407240مالحلةنغم عزت مزعلسمير عبد االمير شھد936
الرميثة2012/12/30 181361096872958510الرميثةابتسام عبد الكاظم جابرسمير عبد الحسين راضي937
الحلةبابل2012/12/30 1324135972958086الحلة__سمير عبد العالي سلمان938
الغديرالحمزةالديوانية2012/07/04 96130530479694مالسديرھناء عودة مھديسمير كاظم غافل939
الديوانية2012/06/24 5914286450409618الديوانيةنسيمة زواد ذباحسمير كيطان ساجت940
االسكانبابل2012/10/10 199640579422م 15الرصافة0سعد مھدي زبيرسناء عبدالجبار علي941
2012/12/30 494987756772958324غماسصبرية بريد طاھرسوادي حسون سعيد942
كربالءكربالء2012/10/10 7715331650579383الحسينية015712ھناء عدنان يوسفسوادي عبدهللا نعمة943
كربالء2012/10/10 49876640579643مكربالءاحالم محمد حسينشاكر احمد علي944
الرميثةالمثنى2012/07/04 146570562038م 405الرميثةنجاة علي احمدشاكر احميد رزوقي945
2012/12/30 980666772958321مالحلةفاطمة عباس عليشاكر حسن عباس946
الرميثهالمثنى2012/10/10 18436775650582305الرميثةخيثة عنيون خضيرشاكر دريول بندي947
حي االميرالنجف2012/07/04 14629135570562082النجفزينب محمد جواد حسنشاكر رزاق شعبون948
السماوةالمثنى2012/12/31 1315872958226م 581السماوةزينب عبد الرضا مسلمشاكر عبد االمير حسن949
المثنى2012/06/24 169170460409511مالرميثةسميرة والي عبدشاكر فاضل حمدان950
2012/07/04 305987540562193الديوانيهجنان شاكر داخلشاكر كاظم سمسم951
حلةبابل2012/07/04 1292107390479653مالحلةرسمية محمد ھاديشاكر محمود جاسم952
حلةبابل2012/11/05 1292107390583664مالحلةرسمية محمد ھاديشاكر محمود جاسم953
الشنافيةالديوانية2012/12/30 38155972958022الشنافيةامنية داخل ضيفشاكر مسلم ضيف954
الرميثةالمثنى2012/06/24 18326598440407295الرميثةحليمة كوني عنادشاني خشان جبر955
المثنى2012/06/24 18536837440407371الرميثةنورية داخل خضرشايش نعيثل علي956
كربالء2012/07/04 24148093510462289الجدول الغربيخديجة اسماعيل رفيعيشراد غضب ظلول957
المثنى2012/06/24 18536837460409645الرميثةنعيثل علي شمسشرارة غازي صويح958
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القادسية2012/07/04 7200510462303مالشنافيةشيماء رحيم حمزةشكري لطيف كريم959
اربيل2012/06/24 24310460409630مكربالءقادر عليشكرية الياس علي960
الرميثةالمثنى2012/07/04 18436654520462268الرميثةفريجة عبد دريششلوان عبد عطية961
السياحيبابل2012/10/10 1119117650579427مالحلةفاطمة محمد حسينشمخي راجي ناصر962
كربالء2012/12/30 965972958087م 193كربالءزھراء عزت رحيميشمسي مال هللا مھدي963
2012/06/24 19135460407260مالرميثةخالده شلوان عبدشنان رحيم حمدان964
2012/10/10 396117650581886مالقاسمرحاب كاظم خلفشھاب احمد خلف965
الكوفهالنجف2012/12/30 437873266772958351الحريةفريبا علي عباسشھيد جبر عبد علي966
الحيرةالنجف2012/07/04 101362550562908الجبايشفاطمة ابو القاسمشھيد جوني حنتوش967
2012/10/10 18436793650582317الرميثةدخيلة كريم محمدشھيد حسين نادر968
كربالء2012/10/10 23847595630579328الجدول الغربيفائزة عباس مھديشھيد عبد الزھرة حسين969
الحركربالء2012/12/30 3396762151072958150طلحةرضية داخل ياسينشھيد عبد النبي عبد الكريم970
الرميثهالمثنى2012/06/24 235177440407365مالرميثهنورية جالب درويششھيد مجھول درويش971
طلحةالبصرة2012/07/04 33867599620562798طلحةصديقة محمد موسىشھيد محسن يسر972
كربالء2012/10/10 10152630579468مكربالءطاھرة محمد جواد وليصاحب حبيب فرج973
2012/12/30 5091256772958303مكربالءبلقيس مرادصاحب حسين سعدون974
النجف2012/07/04 66520462208م 127النجفصفية جميل عبد الحسنصاحب حمزة ھاشم975
2012/07/04 563167510462282مكربالءبري عباس محمد عليصاحب رضا احمد976
كربالء2012/07/04 16620562138م 2كربالءبتول محمد حسين حسين غصاحب عبد الصاحب محمد977
السماوة2012/12/30 238356772958535مالسماوةاميره عبد الستار محمدصاحب عبد صاحب978
كربالء2012/10/10 627146640579406مالحمزةرجاء صالح محمدصاحب عبد محسن979
كربالء2012/10/10 64425630579473مكربالءسليمة حسين محمودصاحب عبود محمد980
بابل2012/10/10 25151630579283مالحلةزينب عدنان ناظمصاحب علي عبد االمير981
الكوفةالنجف2012/06/24 16232300490408240الكوفةاشواق عبدالصاحب محمد حصاحب فضالة محمد982
كربالء2012/05/20 4598121100436682كربالءفرح احمد مھديصاحب مجيد حيدر983
المدحتيةبابل2012/07/04 14228308520462201المدحتيةمائدة يوسف حمزةصاحب مھدي حارث984
النجف2012/07/04 45791212530462080الحريةبھيجة جابر محمودصاحب مھدي لفته985
2012/06/24 129103460409501مالرميثةحياة راضي جاسمصاحب ھادي جاسم986
االسكندربابل2012/06/24 31863468490408236االسكندريةابتسام اكبر رضاصادق جعفر ابراھيم987
كربالء2012/07/04 3059764100479844كربالءمنى محمد عليصادق جعفر علي988
حي النصرالنجف2012/07/04 1354100479791م 494نجفجنان محمد عبد الحسينصادق حسن علي989
الحمارذي قار2012/07/04 14520462219م 604الديوانيةھيفاء جاسم كاظمصادق حسين كاظم990
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الجديدةالنجف2012/07/04 11112084510462304النجفنبيلة علي حامدصادق عبد االمير محمد991
2012/10/10 38449640579357مالحلةمصرية مجيد حاجمصادق عبد الخضر حمود992
2012/10/10 12023977640579635النجفالھام علي مرزوكصادق عبد ھاشم993
السماوةالمثنى2012/07/04 55219620562799مالسماوةھبه صالح حسينصادق كامل سلمان994
الحنانةنجف2012/05/20 18916420416097م بالنجفافتخار مشتت جعفرصادق محمد رضا شبيب995
النجف2012/07/04 445195610562862مالنجفكواكب حياوي عبد الواحدصادق مھدي محمد996
الكوفةالنجف2012/10/10 45630579335م 536الكوفةبشرى جاسم عيدانصادق ھاشم منشد997
النجف2012/12/30 213386872958516مالكوفةصديقه باقر عبد الزھرةصالح جواد كاظم998
الحسينيةكربالء2012/06/24 7815458450409590الحسينيةلميعة مھدي صالحصالح سھيل نجم999

الرميثةالمثنى2012/09/23 18536811440581906الرميثة_صالح صباح جنحيت1000
المثنى2012/07/04 44838540562191مالسماوةمھا نعيم عبد الجبارصالح صيھود ھزاع1001
السماوةالمثنى2012/06/24 19438719450408426المجدملھودة عزة داودصالح عباس صباح1002
كربالء2012/12/30 3028151072958155مكربالءسليمة عبد االمير حسنصالح عبد الرسول عبد المھد1003
السماوة2012/07/04 21843420550562375الرميثةسعاد حسن دندشصالح محمد راضي1004
السماوة2012/05/20 44370380415954مالخضرايمان كتاب حلوصالح مدلي عودة1005
نجف2012/07/04 12524901550562362النجفزھوري يحيى مھديصالح مھدي موسى1006
2012/07/04 17835528550562368الھنديةثناء خضير عباسصالح ھادي مظلوم1007
كربالء2012/10/10 98630579336م 130كربالءساجدة فاضل مھديصباح بدر كاظم1008
الديوانية2012/06/24 51450409625م 167الديوانيةاحالم طاھر خضيرصباح خيري سلمان1009
النجف2012/07/04 122520462403م٣٤٠النجفمھا عبداالمير محسنصباح رضا عبد1010
باب الخانكربالء2012/10/10 265028630579282كربالءمريم عبد الزھرةصباح طالب علي1011
النجف2012/06/24 52547450409558مالنجفعفاف يحيى مشكورصباح عبد الواحد علي1012
2012/07/04 14488550562889مالسدةسميرة عداي حمزةصباح عبد عباس1013
المثنى2012/07/04 136520462156م 85الرميثةنجية عبد جوادصبار خضير حمدان1014
2012/07/04 212422184100479701النجميزھرة حسن رضاصبار شويع شلتاغ1015
السماوة2012/07/04 401110560562821مالسماوةنعيمة عبدهللا خضيرصبحي محمد خضير1016
الحلةبابل2012/06/24 6112450409589مالحلةنغم عبد الحر محمدصبحي نوري محسن1017
السماوةالمثنى2012/06/24 44145480407242مالسماوةحسن مشط عودةصبرية تومان حمدان1018
الديوانية2012/12/30 131586672958456مالديوانيةسعدية جھادي جيادصبيح حسن حميدي1019
الشنافيةالديوانية2012/07/04 36472620570562037الشنافيةاقبال محمد جعفرصبيح خضير عبد علي1020
كربالء2012/06/24 18336553480407228الھنديةايمان محسن حسنصبيح عباس حسين1021
الھنديةكربالء2012/06/24 17735164470407342الھنديةليلى اكبر جعفرصبيح عمران موسى1022
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الرميثةالمثنى2012/06/24 18436785440407294الرميثةمراقب محسن حمدانصبيح كلوف نكاد1023
2012/12/30 164326526672958420السماوةخضير عباس علوانصبيحه عباس عليوي1024
النجف2012/07/04 189620562072م 493الديوانيهايمان عباس ابراھيمصدقي عبد الحسن ھادي1025
كربالء2012/06/24 6831470407214مكربالءاسراء فاضل عباسصفاء احمد عبود1026
حلةبابل2012/07/31 14273850462181حلة0بشائر صالح مھديصفاء عبدالحسين حسون1027
النجف2012/12/30 13956772958328مالنجفسھاد مھدي محمد عليصفاء علي كاظم1028
حلةبابل2012/11/29 809105770583707مالحلة751468زھراء محسن كاظمصفاء كاظم جاسم1029
بابل2012/05/20 34234390436552مالحلةجوليانة محمد نوريصالح حسن حمزه1030
الھنديةكربالء2012/05/20 18136055360416062الھنديةرقية نجاة عليصالح حسن عبد الحسين1031
2012/12/30 2856772958337مكربالءفلایر كاظم سلطانصالح حسن علوان1032
حي ميسانالنجف2012/12/30 6954051072958187مالنجفرغد كريم عبد االميرصالح حسين سعيد1033
الھنديةكربالء2012/06/24 11093470408099مالھنديةعالية فاضل عباسصالح خليل ابراھيم1034
نجفنجف2012/10/10 5147650579388مالمشخاب524106فاطمة اسدهللا فھرابيصالح شاكر مجلي1035
السنيةالديوانية2012/12/30 79157365972958063السنيةمريم كاظم مھديصالح عايد جبار1036
الديوانية2012/05/15 93711420405585مالديوانيهسوسن اميري رضاصالح عبد الكاظم حبيب1037
كوفةنجف2012/10/10 163640579364م 482العباسية115627بدرية ياسر محمدصالح كامل عبد زيد1038
النجف2012/07/04 25182550562902مالنجفھند خزعل حسنصالح مھدي صاحب1039
السماوةالمثنى2012/07/04 195530462087م 589السماوةشروق محسن جوادصالح مھدي عليوي1040
كربالء2012/07/04 18015852510462357الھنديةفاطمة حسين غالمصالح ھاشم حمادي1041
السماوةالمثنى2012/12/31 975872958218م 24الرميثةمرن شنان عبدصلھومة عصبان ايدام1042
القاسمبابل2012/06/24 130499480408039مالقاسمافكار حسين عيدانضرغام عدنان محمد جواد1043
2012/07/04 4027550562369مالسماوةفاطمة جباري لفتةضرغام فاضل لفتة1044
حلةبابل2012/06/24 2147450409567مالحلة_ضرغام مكي نوري1045
النجف2012/06/24 22490408258م 525النجفمحمد وحيد خشانضوية عباس ولي1046
الديوانية2012/07/04 52064530462085الديوانيةازھار يوسف مشھدضياء الدين فالح جھادي1047
2012/05/20 209147410436610مالسماوةھاشمية عباس ھاشمضياء حسن جليل1048
باب الخانكربالء2012/07/04 295704510462286كربالءمكارم حسن جعفرضياء حسن محمد علي1049
القاسمبابل2012/05/20 60927380416071مالقاسمبيان محمد بدلضياء حسين حميو1050
كربالء2012/06/24 498181490408276مكربالءفضيلة علي عبدضياء رشيد حميد1051
كوفةالنجف2012/05/20 158315753100416044الكوفةافراح صادق حيدرضياء شاكر موسى1052
بابل2012/05/20 32264238380416065االسكندريةحليمة عبودضياء عبد االمير زيدان1053
2012/12/30 2556772958345المشخابندوة حسين عبودضياء عبد االمير مسلم1054
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بغداد2012/07/04 139027540562430مالقاسمامل جودة فھدضياء عبد الحسين علي1055
كربالء2012/06/24 498195470407208مكربالءامنة جعفر محسنضياء عبد الرسول حسن1056
2012/07/04 1758530462091مالرميثةھناء عباس حسينضياء عبد الزھرة حميدي1057
حلة2012/07/04 50163550562374مابي غرقمنيرة عمر بلطرشضياء عدنان طير1058
العباسيةكربالء2012/12/31 1705872958289كربالءساجدة اسماعيل جعفرضياء محمد علي حمود1059
كربالء2012/05/20 1981430436112مالسدةبشرى رسول عبد عليضياء محمد علي محمد1060
الشاميةالديوانية2012/06/24 35570828490408277الشاميةھيفاء رسام عليضياء مھدي سعيد1061
2012/12/30 6431996772958367مالحلةنجاح عبد محمدطارق حاجم محمد1062
السماوةالمثنى2012/12/30 8451072958175م 538السماوةوجدان ھويدي علوانطالب حسن احمد1063
بابل2012/06/24 74168460409520مالحلهتغريد حميد عبدهللاطالب خزعل بثيت1064
الجديدةالنجف2012/12/30 5301851072958160مالنجفحميده ھادي عبودطالب خضير حسن1065
السماوة2012/07/04 15931675560561998السماوةنسيمه ھادي حسنطالب داود علي1066
الرميثةالمثنى2012/06/24 199440407279م 332الرميثةخلود خضير عبداليمةطالب زھير اسود1067
2012/07/04 54612550562356مالھاللجمانة محمود جبارطالب سلمان جبار1068
2012/07/04 17434714550562894قلعة سكرفاطمة سادات سيد حسنطالب عبد الحسين حزام1069
الشنافيةالديوانية2012/07/04 113510462365م 709الشنافيةرقية جواد محمدطالب عبد هللا بيوض1070
النجف2012/07/04 216112540562347مالعباسيةنسيمة كاظم غازيطالب عودة كاظم1071
2012/12/30 167332856772958320الكوفةفائزة عبد الوھاب حسنطالب كاظم علي1072
2012/07/04 4931204100456978مكربالءمريم موسى رحمنطالب كامل منصور1073
بابل2012/12/30 2144279651072958200الكفلوفية علوان عباسطالب مزھر وداعه1074
2012/06/24 287113440407358مالرميثةاحالم حسن محمدطالب ھادي جاسم1075
2012/12/31 74495872958284مالحلةزھرة قاسم عليطاھر عبد هللا راضي1076
النجف2012/07/04 179540562200م 478الحيدريةنجاة كاظم خلفطاھر غانم جاسم1077
نجفنجف2012/10/10 12925642640579637النجف884893ضوية كاظم عليطاھر محمد احمد1078
كربالء2012/07/04 175510462295م 156كربالءنور الھدى محمد عليطعمة عبد العزيز عبد الوھاب1079
الديوانية2012/05/20 77420436596م٥٥٢الديوانيهاعظم حسن بانيطعمة عبد طاھر1080
الحسينيةكربالء2012/06/24 72196470407340محسينيةزھرا علي اكبرطعمة مطلق عبود1081
المناذرةنجف2012/10/10 28857469640579628الحيرة222410اھويه طاووس دحامطعين حلحول زغير1082
كربالء2012/06/24 151470408079م 629كربالءانعام صالح مھديطالل رجب علي1083
كربالءكربالء2012/10/10 16318640579477مكربالء285551زينب علي فياضطالل مھدي محمد1084
البصرة2012/07/04 102520462205م 824االسكندريةوداد حسن جابرطه جاسم كاغد1085
كربالء2012/06/24 503137450409592معين التمرفاطمة عبد المطلب عبديطه خضير عباس1086
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الرميثةالمثنى2012/12/30 296872958529م 354الرميثةزھرة محسن نعمةطه ياسين نعمة1087
بابل2012/07/04 104570562248م 341الھاشميةمنى مضر سليمانظافر حازم سليمان1088
القادسية2012/12/30 42384451072958145الشاميةافروز حجة هللا مھديظاھر جبار كاظم1089
الكرامةبابل2012/10/10 38630579343م 49الحلةفتحيه ناجي حسنظاھر حبيب عباس1090
الرميثةمثنى2012/10/10 17635167630579457الرميثة0ماجده محمد وھابظاھر حسن ظاھر1091
السماوةمثنى2012/10/10 526140640579498مالسماوة427539ازھار ثجيل عليويعاجل بزون عناد1092
المركزكربالء2012/06/24 214102470408090كربالءامنة عباس محمدعادل اسماعيل محمد1093
النجف2012/07/04 27254269520462251المناذرةدالل محمد سعيدعادل جبار عبد الزھرة1094
2012/10/10 498175650579377مكربالءشذى محمد كاظمعادل جواد كاظم1095
كربالء2012/10/10 58567420581915مكربالءفاطمة عبد الخضر محسنعادل حسن عبد الرضا1096
كربالء2012/06/24 244611450409554كربالءفرزانه شعبان محمديعادل حسين ابراھيم1097
كربالء2012/06/24 224288490408259كربالءسناء كيلو عبد الحسينعادل حسين غثيث1098
سماوةالمثنى2012/12/30 427475972958006مالرميثةسميرة كاظم منشدعادل عبد االمير منشد1099
نجف2012/06/24 9118170480408040النجفشذى محمد عبدالحسنعادل عبد الحسين مھدي1100
السماوةالمثنى2012/07/04 164550562900م 56السماوةرغد موسى عمرانعادل عبد زيد جمعة1101
كربالء2012/07/04 23847512510462366الجدول الغربيزھراء كامل مجيدعادل علي راھي1102
الديوانيةالقادسية2012/07/04 132497610562276الديوانيه__عادل فرحان مجھول1103
كربالء2012/06/24 479384490408252كربالءمھا نوري محمد عليعادل محمد الحسين علي1104
حي المعلميكربالء2012/05/15 39420405579م 285كربالءزھراء رزاق مصطفىعادل محمد جواد محمد مھدي1105
2012/07/04 124014530479813مالحلةخلود جاسب عبد الحميدعادل محمد علي ھادي1106
2012/12/30 130956772958397مالديوانيهاميرة محمد جعفر عبد الحسعادل محمود اغا صدري1107
غماسالديوانية2012/12/30 265972958016م 4354االعظميةسھى كامل حميدعادل معلك خضير1108
المثنى2012/07/04 120163540562348السماوةحياة علي خليفعادل منصور محمد1109
الكفلبابل2012/12/30 2144277851072958191كفلايمان محمد عليعادل موسى ابراھيم1110
2012/10/10 86166640579647مكربالءسميره علي نوريعادل ياسر صادق1111
الديوانية2012/06/24 19993480407687مالديوانيهزھراء جاسب محاربعارف ابو السود عطيه1112
الحنانهالنجف2012/07/04 501464100456993مالنجفسمية حسين جليلعارف حسن جليل1113
الھنديةكربالء2012/06/24 84470407211م 169الھنديةخولة ھادي حسنعارف حسين مظيف1114
الثورةكربالء2012/12/30 29565251072958131كربالءسميرة محمد علي ابراھيمعارف رجب علي احمد1115
بابل2012/06/24 84447460407722مالحلهھدى حسين كاظمعارف عبد هللا عبد الوھاب1116
الديوانية2012/07/04 14528957570562091البديرسعده عبادي جبارعارف عبيد صكبان1117
الحلةبابل2012/10/10 14929795630579334المدحتيةفاضل خلفة حسنعالية ھاشم رزين1118
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عين التمركربالء2012/06/24 55571490408237معين التمربدور علي عزيزعامر حمود محسن1119
2012/07/04 238117530479749مالسماوةھيام عبد االمير عبد هللاعامر سمير دھيرب1120
السماوةالمثنى2012/06/24 154450409603م 605السماوةزھراء حسين ناصرعامر شھيد حويلي1121
2012/12/30 151301346672958473النجفاخالص عبد االمير حسنعامر عبودي تقي1122
كربالء2012/06/24 62990480408031مكربالءكوثر كاظم عبد هللاعامر عبيد حسن1123
المدحتيةبابل2012/06/24 15631150470407215المدحتيةسھاد محمد اسودعامر عليوي جمعة1124
السماوةالمثنى2012/12/30 1325972958038م 393السويرزينب عبد الخضر سراجعامر عناد حسين1125
الكوفةنجف2012/10/10 16132154630583702الكوفة831646بشرى جبار محمدعامر كاظم محمدعلي1126
كربالء2012/10/10 37111630579461م 1كربالءھناء عبد الحسين ابراھيمعامر كريم ابراھيم1127
حي العاملكربالء2012/07/04 33620562135م 575كربالءزھراء احمد عليعامر محمد رضا1128
حلةبابل2012/07/04 18336572550562363الكوفةوسن علي حسينعامر ياسر عباس1129
الحلةبابل2012/07/04 126610562411م 1183المسيبانتصار قاسم محمدعايد عبيد علوان1130
السماوةالمثنى2012/06/24 53737490408298مالسماوةھبة عبد الحمزة محسنعايد غازي راجوج1131
بابل2012/07/04 285427550562486الحلةسلمى محمد عباسعايد كاظم حسين1132
الحيرةالنجف2012/12/31 255872958211م 174الحيرةامال ميزان عزيزعايد محمد جاسم1133
المسيببابل2012/12/30 13396551072958122مالبصرةصبرية علي عبدعباس ابراھيم امير1134
باب الطاقكربالء2012/05/20 30380436107م 85كربالءفاطمة محمد حسن تاج الدينعباس ابو القاسم علي اكبر1135
2012/07/04 27125530479748مالنجفرزيقه عبد االمير حسينعباس احمد حسين1136
بابل2012/05/20 1114200340436683مالحلةرنداء احمد شعبانعباس اسماعيل حميد1137
الخيراتكربالء2012/07/04 24548990510479771الخيراتصديقه اسماعيل مرادعباس جبار فاضل1138
المثنى2012/06/24 18536829460409510الرميثةقسمة عنيون خضرعباس جريو كريم1139
كربالء2012/07/04 8516973510462352النجفناھدة مير شجاععباس جواد تقي1140
ابو الخصيبالبصرة2012/12/31 475872958293م 650الحلةحياة كاظم جاسمعباس حبيب سالم1141
الديوانية2012/07/04 36372580560561999الشنافيةكوكب حسين خضيرعباس حسن خضير1142
الحلةبابل2012/07/04 407930550562494الحلة__عباس حسون شبيب1143
الشاميةالديوانية2012/06/24 64480407317م 640الشاميةزھرا حسن خوشعباس حسين سعيد1144
العباسيةكربالء2012/05/20 122265420416072كربالءاميرة علي اسماعيلعباس حسين عباس1145
ديوانيةقادسية2012/10/10 163630579462م 697الديوانيه0سعاد جبار زغيرعباس حسين عبيد1146
ديوانيية2012/07/04 826155560562817ديوانيةافراح عبدالكاظم صالحعباس حسين عزيز1147
القادسيةالديوانية2012/07/04 181570562250م 722الديوانيهعبلة عبد الخضر واديعباس حسين علي1148
النجف2012/07/04 884100479714م 176النجفامل محمد جاسمعباس حسين ھاشم1149
القادسية2012/06/24 9417450408433مالديوانيهابتسام شھيد زبيديعباس حمزة حسن1150
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المناذرةالنجف2012/12/30 29059725972958081القادسيةزھراء احمد محمدعباس حمود عبد السادة1151
الحلةبابل2012/07/04 458891570562237الحلة__عباس حميد سعد1152
الحلةبابل2012/05/20 193100436618م 1314الحلةدعاء سلمان حسنعباس رزاق حسن1153
المركزكربالء2012/06/24 16557480407302مكربالءصديقة علي اكبرعباس رشيد جاسم1154
البو حسانالرميثةالمثنى2012/06/24 30528460409514مالرميثةسعدية مھدي عبدعباس رضا جبارة1155
2012/12/30 95189016772958382النجفجنان كاظم سعيدعباس رضا عباس1156
الرميثةالمثنى2012/06/24 181460407258م 49الرميثةمنال مطرب نجمعباس رعد حماده1157
حلةبابل2012/07/04 81167520462274ماالماممناھل سعدون مھديعباس سعدون ناصر1158
بابلبابل2012/10/10 105586650581876مالحلة815035مريم محمد غالمعباس سعيد حافظ1159
الرميثهالمثنى2012/06/24 129108440408015مالرميثهسليمة عاني جاسمعباس سلطان علي1160
الحلةبابل2012/12/31 2005872958239م 498الحيدريةحنان عبد هللا جبرعباس شاتول حمود1161
الحركربالء2012/06/24 692141480407310مالحرحليمة كريم شايععباس شھيد حبيب1162
الرميثةالمثنى2012/07/04 18436765520462216الرميثةصبيحة عبد الخضر علوانعباس صافي صالح1163
الطھمازيةبابل2012/05/20 2140433100436620الديوانيةحياة عبد عون عبد الحمزةعباس صالح عوده1164
نجف2012/05/20 10019979430416091نجفوفية اموري جبارعباس صالح مھدي1165
النجف2012/06/24 642190480407683مالنجفبشرى جواد بايشعباس صالح مھدي1166
كربالء2012/06/24 528179470408087مالحرانوار شفيق محمد باقرعباس صحن محمد1167
2012/07/04 516153540562828مالسماوةافراح فاضل حسينعباس عارف تايه1168
حي النصرالنجف2012/07/04 1192570562240م 247النجففاطمة عبد الحسين عزيزعباس عبد االمير عزيز1169
حي الميالدالنجف2012/12/31 907613855872958299القادسيةاعظم اكبر يادروجعباس عبد الزھرة سلوم1170
السماوةالمثنى2012/07/04 3955520462252الرميثةزينب ستار دعبولعباس عبد الكاظم موسى1171
الكوفةالنجف2012/12/30 117233326872958481النجفسميرة حسن مرتضىعباس عبد المطلب ھاشم1172
2012/12/30 38726772958376مالنجفسميرة خليل ناھيعباس عبد الھادي كاظم1173
كربالء2012/06/24 71207480407691كربالءاميرة عبدالكريم عبدعباس عبدالزھرة عبد1174
2012/10/10 15130134650582325النجففوزية عزيز تقيعباس عبودي تقي1175
السماوة2012/07/04 17835430550562483الرميثةملكة جاسم محمدعباس علي عباس1176
كربالء2012/06/24 118480407323م 158كربالءزھراء عزيز رزاقعباس علي مسلم1177
الديوانية2012/12/30 1425972958028م 826الديوانيةسناء مجيد جعفرعباس علي مھاوي1178
بابل2012/07/04 28550562499م 165الكاظميةمريم ابراھيم محمدعباس غالب قاسم1179
السماوةالمثنى2012/06/24 12160470408055مالسماوةانوار عدنان حسنعباس فاضل عبوسي1180
السماوةالمثنى2012/12/30 246491216672958461السورحمزية مطر عبودعباس فرحان رھيف1181
الطليعةبابل2012/07/04 127252915705625013الطليعةيسرى سعيد قاسمعباس فرھود غازي1182
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الفاوالبصرة2012/07/04 207192610562851مالنجفاخالص سعود عبد العزيزعباس فضل عبد الجليل1183
النجف2012/12/30 7851072958104م 123النجفمريم محمد عليعباس فؤاد كاظم1184
الديوانية2012/07/04 13570562098الديوانيةخديجة محمدعباس كاظم عرد1185
الشنافيةالديوانية2012/12/30 365728415972958044الشنافيةاسراء محسن حميدعباس كامل حميد1186
كربالء2012/10/10 501100042640579420غماسزھرة غالم رضاعباس كنون رشدي1187
كربالء2012/10/10 14526630579470كربالءربيه علي جعيبعباس محسن سلمان1188
كربالء2012/05/20 1668340415959مكربالءامينة اسماعيل ابراھيمعباس محمد جواد علي1189
عين التمركربالء2012/06/24 20310413490408317عين التمرسھام عايد حسنعباس محمد خضير1190
السماوة2012/12/31 4011125872958231مالسماوةجميلة احمد عباسعباس محمد خضير1191
النجف2012/07/04 9318432570562510النجفزينب محمد جمال عباسعباس محمد رضا شبيب1192
الرميثةالمثنى2012/12/31 575872958265م 85الرميثةسكنة عبد الحسين جاسمعباس محمد زغير1193
الديوانية2012/06/24 612191480407303مالديوانيهعصمت غالم حسينعباس مزھر محيسن1194
نجف2012/06/24 151480407694م/490النجفشيماء عبد الكريم سعيدعباس مكي جواد1195
كربالء2012/07/04 708354100479832مكربالءمرضية محمد رضاعباس مھدي زين العابدين1196
الكوفةالنجف2012/07/04 13526869550562907النجفمنال ھادي محمدعباس ھادي جواد1197
طويريجكربالء2012/10/10 57030630582161مالجدول الغربي731039زھراء علي مرادعباس ھادي شبانه1198
2012/07/04 1879550562489مالقاسمطاھرة علي اصغرعباس ھادي شنتة1199
حي االميرالنجف2012/06/24 178470408067م 182النجفرقية حسين محمدعباس ھادي مھدي1200
السماوةالمثنى2012/07/04 16031823570562238السماوةربيه رديف محمدعباس ھادي مھدي1201
2012/12/30 1741366672958428مالسماوةغيداء جبار فرجعباس ھاشم عبد1202
الرميثةالمثنى2012/07/04 18136188530479687الرميثةساعة غازي رشكعباس ھاشم علوان1203
2012/12/30 112646772958318مالرميثةمجيدة حسن عوادعباس يحيى موسى1204
حلةبابل2012/06/24 982142450409557مالحلةبيداء خضير عباسعبد االزلي مھدي حمدي1205
العسكريالديوانية2012/10/10 91985370581910الديوانيةميعاد عبود محمدعبد االله حرب عبد العالي1206
2012/07/04 3923540562840الديوانيهاميرة محمد عليعبد االله شاكر ھادي1207
كربالء2012/05/20 346614380416073كربالءنجاة صالح ھاشمعبد االمير اسماعيل محمد ع1208
2012/12/30 150298336772958330النجفعاصمة حميد عبدعبد االمير جاسم حسن1209
الرميثهالمثنى2012/06/24 641118440409346مالرميثهسھام مجلي واجدعبد االمير جاسم واجد1210
النجف2012/07/04 70581530479819مالنجففاطمة جاسم عليعبد االمير حبيب علي1211
2012/12/30 138275416672958411المدحتيةكلثوم كاظم عبد عليعبد االمير حسن عباس1212
2012/12/30 1701296772958362مالرميثةنعيمة جاسم محمدعبد االمير راھي محمد1213
نجف2012/06/24 647175490408319منجفساجده سھل جاسمعبد االمير صاحب عباس1214
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2012/12/30 1471166672958452مالوركاءسميرة كريم حسينعبد االمير صريح عاجل1215
2012/10/10 2815619640579489الحيرةامنة ھاني صكبانعبد االمير عباس صكبان1216
السماوةالمثنى2012/05/20 15831421330299649السماوةھند سامي حسينعبد االمير عباس يوسف1217
2012/12/30 4201806772958335مالمناذرةانتفاض عبد جليل احمدعبد االمير عبد الزھره عناد1218
باب الساللمكربالء2012/06/24 387487470407218كربالءنوال شاكر محمد رضاعبد االمير عبد هللا محيسن1219
حريةالكوفةالنجف2012/05/20 28340436110م 242الحريةھناء جاسم عبد عليعبد االمير عبد علي حمزة1220
القاسمبابل2012/05/20 10821499420436557القاسمفخرية نجم حسينعبد االمير عودة حسين1221
الرميثةالمثنى2012/12/31 184367635872958294الرميثةقدوة محمد موسىعبد االمير منشد جنوب1222
نجف2012/06/24 10220326490408231النجفكريمة عايد سلطانعبد االمير موسى حمزة1223
السماوةالمثنى2012/12/30 10646672958463مالسماوةزينب جبار يوسفعبد االمير ناصر حسين1224
2012/12/30 106211796772958354النجفزينة حيدر حيدر عليعبد االمير نصر هللا ابو القاس1225
بابل2012/07/04 3331530479824مالحلةرزيقة حسين محمودعبد الباقي محمد امين1226
كربالء2012/06/24 321255490408239كربالءزھرة محمد حسنعبد الجبار جواد حسن1227
كربالء2012/07/04 90510462358م 498كربالءمكية مجيدعبد الجليل عبد الرسول قاسم1228
الفاوالبصرة2012/12/31 1745872958281م 206النجفرضية جاسم محمدعبد الجليل فضل عبد الجليل1229
الفاوالبصرة2012/12/31 1335872958246م 584الحلةمازونه غالب حسينعبد الحافظ جابر حسين1230
النجف2012/07/04 194570562518م 203النجفمھا قحطان محمدعبد الحافظ عبد محمد1231
2012/07/04 554444100456979مالنجف__عبد الحسن جابر حمزة1232
الديوانية2012/07/04 21743343570562029الرميثةفليحة عذاب شايخعبد الحسن حربي شايخ1233
النجف2012/12/30 18451072958114م١٧٠٤الفاونادية قيس عبيدعبد الحسن محمد جمعه1234
كربالء2012/06/24 19490408235م 274الخيراتفاطمة عبد الرضا مائديعبد الحسن نزال حسون1235
قادسيةالديوانية2012/07/04 3620562054م 1004الديوانيهنجاة حسين كاظمعبد الحسن ھادي عبد1236
المثنى2012/06/24 184136701460407714الرميثةبلوه محمد عباديعبد الحسين بنوت عبادي1237
حي العلماءكربالء2012/05/20 142380416074م 29الھنديةفضه محمد حسن ابو القاسمعبد الحسين جواد عبد الحسين1238
الديوانية2012/07/04 1631544100479785ديوانيهساجدة محب علي عباسعبد الحسين جواد عبد الرضا1239
الحيرةالنجف2012/07/04 545195540562432مالحيرةشعوب مھدي حسينعبد الحسين سلطان يوسف1240
حي االميرالنجف2012/12/30 1472936551072958138النجفعائدة اسماعيل محمدعبد الحسين عبد الرضا باقر1241
الديوانية2012/12/31 1042605872958256م 1الديوانيةاخالص حميد ناصرعبد الحسين عبد الوحد حسن1242
2012/12/30 7061656772958386مالشاميةرقية خليل عيدانعبد الحسين عبد زيد حسن1243
بابل2012/12/30 3151072958168م 52الحلةبشرى عبد الجبار حسنعبد الحسين علي كرم حميد1244
2012/10/10 18336210640579480الكوفةقسمة محمد اسودعبد الحسين كاظم اسود1245
الديوانية2012/12/30 3667318251072958165الشنافيةصبيحة عبد الحمزة صاحبعبد الحسين ماشي حسين1246
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باب بغدادكربالء2012/12/30 2243266872958504كربالءندى عبد االمير عباسعبد الحسين محمد علي1247
الخيراتالھنديةكربالء2012/07/04 169550562905م 496الخيراتفاطمة علي اكبر مسلمعبد الحسين ميران ابراھيم1248
الديوانية2012/05/20 139833100436680مالديوانيهحميدة ناصر سباھيعبد الحق جابر جناح1249
الديوانية2012/12/30 43506772958327مالديوانيةربيعة علي عبودعبد الحمزة كاظم رشيد1250
السماوةالمثنى2012/07/04 2713403560562000السماوةكفاح كزار عطيهعبد الحميد عباس طفار1251
المناذرةالنجف2012/12/30 946772958361م 496المشخابرضية خضير عباسعبد الخالق عبد االمير عبود1252
2012/12/30 269856772958372مالمشخابعصمت حسين علي غالمعبد الخالق محمد عبيد1253
نجف2012/07/04 70717540562334غماسنجاة ھادي محمدعبد الخالق مسلم علي1254
2012/12/30 13821716772958307ماالسكندريةفضيلة حسين جنارعبد الخضر احمد خضير1255
بابل2012/12/30 2865703551072958140جرف الصخرماجدة محمود فرحانعبد الخضر حميد ھاشم1256
2012/06/24 351118440408006مالرميثةتسواھن دشر عبدعبد الخضر ساجت رحيل1257
كربالء2012/06/24 69527450409596مكربالءاسراء كاظم جوادعبد الرحمن صباح محمد1258
كربالء2012/05/20 91642390416084كربالءحميده مسلم عباسعبد الرحمن عبد هللا صالح1259
المسيببابل2012/07/04 272542774100479788المسيبخضيرة حسين عليويعبد الرحمن كريم جواد1260
المسيببابل2012/05/20 28256350370416059المسيبايمان كنعان عبد القادرعبد الرحمن محمد علي1261
المسيببابل2012/12/30 2081560576872958506المسيبزھراء اسد هللا احمدعبد الرحيم حنون علي1262
النجف2012/12/31 1635872958296م 1001الطارلمياء عبد الرزاق حبيبعبد الرحيم داغر زغير1263
الحمزةالديوانية2012/05/15 57165420405583مالحمزةسليمة احمد حبيبعبد الرحيم كامل زيدان1264
المشخابنجف2012/10/10 8590630579349مالمشخاب105980فليحه عبد الواحد حسنعبد الرزاق بعيوي حميدي1265
القرنةبصرة2012/10/10 69269650579447مالھاشميةكوثر سعدون مھديعبد الرزاق سالم كريم1266
كربالء2012/12/30 13251072958166م 737كربالءزينب حسين محمدعبد الرزاق عباس احمد1267
السماوةالمثنى2012/12/30 168335635972958014السماوةرزيقة عبد الواحد عبد الزھعبد الرزاق عباس خضير1268
الديوانية2012/06/24 71371490408279الديوانيةزھراء قدم عليعبد الرزاق عبد الحسن رفاس1269
السماوةالمثنى2012/12/30 164326595972958011السماوةاسمھان مكي حسينعبد الرزاق عبد الرسول محم1270
2012/12/30 169336016672958410الكوفةسمر حسين جابرعبد الرزاق عبد عبود1271
الثورةالحلةبابل2012/10/10 158630579286م 25الحلةوداد منصور حسينعبد الرزاق محمد جاسم1272
الفاوالبصرة2012/06/24 124440408008م 360ابي غرقصفية عبد الحميد عبد العزيعبد الرزاق ناصر غالب1273
نجف2012/07/04 16432716530462097كوفةبشرى احمد محمدعبد الرسول احمد عبد الحسي1274
بابل الخانكربالء2012/07/04 614180610562380مكربالءشكرية محمد رضا ابراھيمعبد الرسول حسن ابو القاسم1275
السماوةالمثنى2012/07/04 80570562080م 382السماوةقبيلة عباس فرحانعبد الرسول عبيد لفته1276
النجف2012/07/04 14829416610562418النجفايمان اموري جوادعبد الرسول كاظم جواد1277
الحلةبابل2012/12/30 14751072958103م 595الحلةناھدة جاسم محمدعبد الرضا طاھر كريم1278
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الخيراتكربالء2012/06/24 24348454470407341الخيراتزھرة محمد عليعبد الرضا عبد الزھره كاظم1279
المحموديكربالء2012/10/10 662320581914مكربالءملوك علوان كريمعبد الرضا عبد الھادي عبد هللا1280
كربالء2012/05/20 326361390436611كربالءصباح علي احمدعبد الرضا عبد علي عبد الر1281
كربالء2012/07/04 1534100479782م 176كربالءيسرى حسن رضاعبد الرضا محمد جواد محمد1282
كربالء2012/06/24 119490408285م 587كربالءاحالم حسن عبد االميرعبد الرضا محمد صفر1283
كربالء2012/06/24 77450409610م 254كربالءشريفة عبد الحسين محمد ععبد الرضا مھدي كريم1284
بابل2012/07/04 90520462425م 1075الحلةفلایر حسن عليعبد الزھرة حسن جابر1285
الشوافعالنجف2012/06/24 528121490408261مالنجفمسماية وحيد مصيبحعبد الزھرة رحيم ھميلي1286
كربالء2012/06/24 11771490408295مكربالءوحيدة جواد كاظمعبد الزھرة رضا حسين1287
النجف2012/07/04 115570562047م 124النجفحياة عبد الواحد كاظمعبد الزھرة عبد كاظم1288
القادسية2012/06/24 4238456450408434الشاميةسكنة كثير ھاشمعبد الزھرة عبود ودانه1289
الديوانية2012/12/31 292583015872958220القادسيةسامية علي عباسعبد الزھرة محمد حسن1290
غماسالديوانية2012/06/24 47995659450409607غماسنجاة كاظم حمزةعبد السادة جويد شالل1291
الرميثةالمثنى2012/06/24 17440407372م 136الرميثةكاظمية عويز ناصرعبد السادة عبد عطية1292
2012/07/04 193817510462292كربالءعالية احمد ھاشمعبد الستار جبار عبد1293
عباسيةكربالء2012/07/04 326255620562126كربالءسليمة عبد هللا فتح هللاعبد الستار جواد حسن1294
المركزكربالء2012/05/20 19640360416057مكربالءاميره شاكر كريمعبد الستار كاظم جواد1295
الشنافيةقادسية2012/06/24 23924490408232مالشنافيةزھرة عباس محمدعبد السجاد كاظم عبد1296
2012/10/10 11588650579399مالسماوةربيعة سعد ھدادعبد السالم حسن نور1297
الديوانية2012/06/24 264450409568م 645الديوانيةنجمة مرتضى قليعبد السيد طارش حسن1298
كربالء2012/06/24 224321470408052كربالءنورية حبيب عباسعبد الصاحب حسن حسين1299
كربالء2012/07/04 353100620562784مكربالءفطم رشيد عطيةعبد الصاحب عبد االمير حس1300
المركزكربالء2012/06/24 234407450409561كربالءربابة زادھوشعبد الصاحب مھدي عبد المج1301
المركزكربالء2012/06/24 356971470408080كربالءزينب رضا جعفرعبد الصمد علي عبد الحسين1302
كربالء2012/06/24 148450409614م 213كربالءناجية درويش بنوانعبد العالي طاھر مطلك1303
2012/07/04 605167540562331الشنافيةرجيحة حسن مطيرعبد العباس سليم عبد الرضا1304
الديوانية2012/12/30 841671351072958182الشافعيةخيرية كاظم حسونعبد العباس شالل حمود1305
السماوةالمثنى2012/07/04 117520462423م 360السماوةزينب غسان ابراھيمعبد العباس عبد الكريم عزيز1306
الحسينيةكربالء2012/06/24 6913628490408248الحسينيةزھرة محمد ناصرعبد العباس عبد عون عناد1307
الجديدةنجف2012/07/04 18746163560561979الحيدريةزينب علي فاضلعبد العباس عبد محمد1308
الديوانية2012/07/04 61570562515م 128الشاميةصباح كردي عباسعبد العباس عجمي عباس1309
الوركاءمثنى2012/10/10 26653157630579330الوركاء479657فاطمة محمد ختونعبد العباس منشد ناجي1310
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القشلةالسماوةالمثنى2012/06/24 139450409622م 343السماوةزينب مجيد جدوععبد العزيز محمد رضا عبد 1311
نجفنجف2012/10/10 15931679630579347الكوفة769951ليلى حسين عبد الرضاعبد العظيم لطيف حسن1312
ذي قار2012/05/20 35410416047م 114الديوانيهدرة رحيف صالحعبد الغني عطية خلف1313
الديوانية2012/12/30 161551072958132مالديوانيةايمان عبد الحسين طاھرعبد الكاظم حبيب علي1314
2012/12/30 188375556772958336الھنديةزھره غالب ربيدعبد الكاظم حسين كنه1315
الديوانية2012/05/15 110436420405594مالديوانيهخليلة حسن عمرعبد الكاظم عاجل عبد1316
المدحتيةبابل2012/12/31 1895872958238م 193المدحتيةسوسن حميد نعمانعبد الكاظم عجاج حميد1317
البصرة2012/07/04 55620562065م 376الحلةايمان جابر ياسينعبد الكريم تريج سبھان1318
الحلةبابل2012/07/04 346645610562405الحلةروجينا يابروثاعبد الكريم رزوقي جبر1319
كربالء2012/12/30 607666872958521مكربالءخرية محمد حسين معصومعبد الكريم عباس عبد الحسين1320
الحمزةالديوانية2012/07/04 37570562077م 162الحمزةرازقية احمد عبد الحسينعبد الكريم عبد الحسين علي1321
السماوةالمثنى2012/12/30 475751072958190مالسماوةانعام ناصر عليويعبد الكريم عبد الرسول محم1322
الھنديةكربالء2012/10/10 1753498640579408الھنديه919351شذى جبار حسنعبد الكريم عبد العزيز ولي1323
المدحتيةبابل2012/05/20 14829589370415968المدحتية__عبد الكريم عبد عطيه1324
النجف2012/07/04 1623117530479691مالنجفمائدة ھادي مرادعبد الكريم عبدول مراد1325
الھنديةكربالء2012/06/24 22145490408267مالھنديةزينب كاظم محمدعبد الكريم عبيد جعفر1326
المخيمبابل2012/06/24 29575480407677كربالءزھراء جعفر باقرعبد الكريم علي سعودي1327
المثنى2012/07/04 15631132540562183السماوةاحالم مھدي عمارعبد الكريم فاضل حسين1328
الحلةبابل2012/10/10 34630579288م 1313الحلة8454ايام ثابت عبدعبد الكريم محمد علي1329
الرميثةالمثنى2012/06/24 46499450409575مالرميثةعذراء سالم عباسعبد اللطيف حسن عباس1330
حلةبابل2012/05/20 917053100436604الحلةھناء عباس حسنعبد اللطيف عبد هللا حسن1331
الرميثةالمثنى2012/06/24 18436728460407265الرميثةسلوى كريم كطونيعبد اللطيف كريم محمد1332
الشنافيةالديوانية2012/07/04 30059886520462412القادسيةضوية محسن طالبعبد هللا باشي طالب1333
الوركاءالمثنى2012/12/30 1903787151072958159الوركاءالما خضر الزينعبد هللا عبد النبي جميل1334
السماوة2012/07/04 8133540562441مالسماوةسعاد شاكر عبد الحسينعبد هللا عبد الھادي والي1335
البصرة2012/07/04 124520462206م 687الحلةوجيھة مصطفى احمدعبد هللا عبد الوھاب حسين1336
الھنديةكربالء2012/10/10 42188640579356مالھندية300820خيرية حسين اكبرعبد هللا علي اكبر عبد الحسين1337
الرميثةالمثنى2012/07/04 127560561996م 57الرميثةراضية افضل محمدعبد هللا كريم جبار1338
السنيةالديوانية2012/07/04 626125620562789مالسنيةكلثومة بلبول مطرعبد هللا نھاب مطر1339
القاسمبابل2012/06/24 16714480408034مالقاسمكاظمية  راھي حماديعبد المحسن عبدالجاسم احمد1340
الرميثةالمثنى2012/12/30 17819765972958098الرميثةسلمى عبد الرضا عريبيعبد المحسن مجھول عبود1341
الحيرةالنجف2012/07/04 272543754100479703الحيرةفاطمة محمد جابرعبد المطلب غني ابراھيم1342
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النجف2012/07/04 2718610562419مالنجفصديقة كاظم حسينعبد المنعم عبد الكريم محمد1343
العلماءنجف2012/10/10 9819416640579419النجف121962نجالء اسد عبد الزھرةعبد المھدي باقر شريف1344
الديوانية2012/07/04 76570562516م 865الديوانيةافراح لھيو حسنعبد المھدي صالح مھدي1345
كوفةنجف2012/06/24 18436715470408073الكوفةزھراء عبد القاسم احمدعبد النبي يوسف باقر1346
الكوفةنجف2012/10/10 568129630582154مالعباسية593285شادن راضي محمد عليعبد الھادي جاسم عبد1347
النجف2012/12/30 99197285872958531النجفشيماء جواد محمدعبد الھادي سلمان محمد1348
عفكالديوانية2012/12/30 1392760951072958128البديرنجيحه عبد علي حريزعبد الھادي صالح موسى1349
نجف2012/10/10 3872630579455مالنجفحياة حسين ھاديعبد الھادي كاظم ورد1350
قادسية2012/07/04 114226610562422النجفوعيده حسين حمزةعبد الھادي كزار شمران1351
الديوانية2012/06/24 61450409604م 198الديوانيةحمزية عبد برھانعبد الھادي محسن حاجم1352
كربالء2012/12/30 1120966772958342كربالء__عبد الھادي محمد صالح شاكر1353
المركزكربالء2012/07/04 12449620562057مكربالءحليمة محمد جواد محمد علعبد الھادي مرتضى صالح1354
بابل2012/06/24 40720460407712مالحلةميثه جاسم عبد العزيزعبد الواحد غانم عبد هللا1355
الديوانية2012/07/04 821129390479654مالديوانيهھند علي كاظمعبد الوھاب جابر عنبر1356
بابل2012/05/20 253176420416049مالحلةكفاح محمد علي احمدعبد الوھاب رزاق احمد1357
الھنديةكربالء2012/06/24 169180450409582مالھنديةفاطمة احمد جعفرعبد الوھاب كامل عيدان1358
النجف2012/10/10 9017834650581889النجفوفاء شاكر اسماعيلعبد حسن عبد1359
الشنافيةالديوانية2012/10/10 36773310630579289الشنافيةفرحة محمد كاظمعبد صاحب جرود1360
كربالء2012/07/04 52515540562333كربالءبشرى عباس حبيبعبد علي حميد حسن1361
النجف2012/10/10 9719339650582308النجفجنان عبدالساده عبدهللاعبد فرھود عبد الحسين1362
الديوانية2012/06/24 102450408445م 552الديوانيةعذبة كاظم علوانعبد مزھر سلمان1363
حي العسكرالديوانية2012/10/10 106156370583706الصالحيةاحلي حسن كائينيعبد مسلم كاظم طوفان1364
كربالء2012/06/24 4639470407203كربالءعذراء عبدالرحيم عباسعبداالمير ابراھيم عبد1365
المثنى2012/06/24 18336555440408004الرميثةمنجية سلھو شنانعبداالمير دخل شبيلي1366
النجف2012/07/04 11122188530479685النجفبتول سيد عبدالحسنعبداالمير عبدعلي مرھون1367
السماوة2012/07/04 36035540562340مالسماوةفردوس عبدالكاظم سلمانعبداالمير مسلم عبدالحسين1368
الكوفةالنجف2012/07/04 163324520462271الكوفةحليمة حاجم عباسعبداالمير ھادي عبادة1369
الرميثهالمثنى2012/06/24 170195440408001مالرميثهھناء صالح مزيدعبدالجبار عبود عاتي1370
النجف2012/07/04 3081540562346منجفسلمى مھدي محمدعبدالحسن شاكر محمود1371
باب بغدادكربالء2012/06/24 529157470407326مكربالءنريمان حسن حسينعبدالحسين حاتم حسين1372
الكفلبابل2012/06/24 21041898480407689الكفلقسمة عبدالزھرة عباسعبدالحسين سلطان صالح1373
كربالء2012/06/24 60214480407316مكربالءبيادر عبدالصاحب محمدعبدالحسين صالح مھدي1374
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بابل2012/07/04 15953540562339مالسدةفاطمة صالح حسينعبدالحسين علي حسين1375
كربالء2012/06/24 1475490408313مكربالءصديقة عباس عليعبدالحميد صاحب بابا1376
النجف2012/07/04 654106550562487مالنجفخيرية يوسف سردايعبدالرحيم علي حسين1377
الحلةبابل2012/07/04 244746550562879الحلة__عبدالرزاق احمد جواد1378
ديوانيةقادسية2012/10/10 96315660582117الكفل0رحيمة علوان صدامعبدالرضا خضير عباس1379
قادسية2012/07/04 6854530479727مالدغارةحليمة عبدالحسين كاظمعبدالرضا علي سلمان1380
كربالء2012/06/24 137195480407229مكربالءزينب ماشاءهللاعبدالرضا مجيد حسن1381
2012/07/04 18837427550562881الوركاءنجيحة موسى مطلبعبدالزھرة راجوج مطلب1382
الرميثهالمثنى2012/06/24 18436762440409340الرميثهاوعيدة عبدهللا حسانيعبدالزھرة شالكة حساني1383
قادسيةقادسية2012/10/10 42985640650579443المھناوية813813جواھر جواد كاظمعبدالسادة مجذوب علي1384
نجفنجف2012/10/10 3917859660582116العز0سھيلة عبد الرضا ادريسعبدالسجاد عزيز حمادي1385
2012/07/04 1191044100479835مالدراجيزھرة علي عبودعبدالصادق راضي بالسم1386
السياحيبابل2012/07/04 30633550562480م 302المدحتيةسليمة كاظم عيسىعبدالعالي كريم حبيب1387
بابل2012/07/04 254801550562878الحلة__عبدالكريم حسين جاسم1388
2012/07/04 20741323530479808الكرخام البنين مؤمن عليعبدالكريم عبدالعباس بارود1389
البصرة2012/07/04 18520462207م 798الحلةقاسمية مانع عبد العاليعبدالكريم عبدالنبي مانع1390
كربالء2012/07/04 533103520462272مكربالءمنى باقر محسنعبدالكريم محسن كاظم1391
المثنى2012/06/24 18336541460409519الرميثهافراح باشي عبودعبدهللا جعفر ھادي1392
نجفنجف2012/10/10 28256364650579442الحيرة556746سلمى محمد عبدهللاعبدهللا حسن عبدهللا1393
كربالء2012/07/04 16132081550562476شط العربصديقة حسن كريمعبدهللا يحيى جبار1394
الرميثهالمثنى2012/06/24 191186440407297مالرميثهشمسة حسنين لطيفعبدالھادي كريم محمد1395
الخيراتكربالء2012/06/24 130470407331م 35الحيدريةسعدية محمد خضرعبود منشد راضي1396
الديوانية2012/07/04 162570562095م 627الحمزةدرام جعفريعبودي وناس شالل1397
الكفلبابل2012/07/04 2246994610562404الكفلفخرية حسن جاسمعبيد عوده غضيب1398
2012/12/30 107956772958391مالھاشميةانصاف عبد الزھرة ربيععثمان ناصر عثمان1399
2012/06/24 18336575440407284الرميثةفخرية دغيم جابرعجمي مزري شبيلي1400
الجديدةنجف2012/05/20 13025854420436579النجفانعام جاسم محمدعدنان ابراھيم خليل1401
العباسيةكربالء2012/10/10 149640579425م 603كربالءساجدة صاحب رمضانعدنان اعبيد اسمير1402
2012/12/30 2021546772958395مالحردالل امغيض عباسعدنان برھان خواف1403
المناذرةنجف2012/06/24 48783490408253مالحيرةحكيمة حسين علوانعدنان جابر مجلي1404
الرميثةالمثنى2012/06/24 45440409330م 317الرميثةحمزية داخل خضرعدنان جبار مطرود1405
الديوانية2012/12/30 670366772958347مالديوانيةاشواق معارج علوانعدنان حسن صياح1406
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الھنديةكربالء2012/05/20 26176430436119مالجدول الغربيحوراء سلمان سعودعدنان حسين راضي1407
الديوانية2012/07/04 110520462410م 43الديوانيةشاھية مكيعدنان حسين محسن1408
السماوةالمثنى2012/07/04 39520462221م 348الديوانيةناھدة ياس خضيرعدنان خلف رشاد1409
المثنى2012/06/24 4058460409639مالرميثةوفاء كامل عبد الحسينعدنان رضا جبارة1410
النجف2012/07/04 11522906510462293النجفختام محمد ھاشمعدنان سعيد عبدالكاظم1411
نجف2012/06/24 566470407336مالنجفمائدة محمود حسينعدنان شاكر محمود1412
كربالء2012/07/04 21242373520462402الكفلفاطمة حسين اسيةعدنان عباس سلمان1413
الرميثهالمثنى2012/06/24 248169440409344مالرميثهعلياء عبد الحسين شتيويعدنان عباس علي1414
2012/12/30 1121886772958302مالعباسيةازھار خالد دبيسعدنان عبد هللا عبد1415
الرميثهالمثنى2012/06/24 126163440409341مالرميثهكظيمة مشحون محسنعدنان عبد جواد1416
2012/12/30 1551266672958435مالحرمنيره ابراھيم جعفرعدنان علي طاھر1417
2012/06/24 29522460409634مالرميثةسناء مزھر كيطانعدنان كامل عبد الحسين1418
كربالء2012/06/24 98147450409569مكربالءزھراء قربان براتيعدنان كريم محمد1419
حي مسياكوفةالنجف2012/10/10 45290309630579475العباسيةنصرة سيد رضاعدنان مجيد حميد1420
السماوةمثنى2012/10/10 32108630582159مالسماوة478480حمدية دلي صالحعدنان محسن صالح1421
باب الساللكربالء2012/10/10 387401640579411كربالءنسرين محمود محمدعدنان محمد كاظم1422
الكفلبابل2012/05/20 1941753100416045مالكفلمائدة منشد منسيعدنان محمد محمد علي1423
كربالء2012/06/24 458837470407348كربالءفاطمة عباس حسنعدنان محمد نعمه1424
كربالء2012/07/04 502131530479681مالحسينيةبي بي اعظم حسينعدنان مخيف فيروز1425
الديوانية2012/05/20 10921685420436117نفرمعصومة فوج عليعدنان مراخ زغيرون1426
الشاميةالديوانية2012/05/20 397793673100436603الشاميةمريم ابو قاسم خضرعدنان مراد عواد1427
المثنى2012/07/04 97520462418م 24الرميثةعلية ارحيم غازيعدنان مران شنان1428
الديوانية2012/07/04 142570562235م 511الديوانيةطاھرة غالم حسينعدنان موسى راضي1429
الرميثةالسماوة2012/07/04 17715234620562051الرميثةفلایر كريم عبد هللاعدنان ھادي نور علي1430
المسيببابل2012/07/04 20913620562133كربالءجمعه حسين بھيرعدوية نعمه عبد الرضا1431
-نجف2012/10/10 854160630582152مالنجف455420نغم عبد الھادي سعدعدي حاتم راضي1432
الرميثةالمثنى2012/07/04 465145620562056مالرميثهاسيل داود سلمانعدي عبد الحسن عبد الحسين1433
نجفنجف2012/10/10 11623165640579495النجف129962ماجده حسين عليعز الدين حميد عطيه1434
كربالء2012/07/04 397682550562497كربالءسعدية حسين محمدعزيز جليل محمد1435
2012/06/24 181153460409502مالرميثةحكيمة اسماعيل شناوةعزيز حمادي ابراھيم1436
2012/10/10 11322542660582107النجفحجة فاطمة اكبر اشرفعزيز حميد جليل1437
بابل2012/06/24 17480408046م 1016ابي غرقمعصومة مصطفىعزيز حميد حسون1438
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الحمزةالديوانيةالقادسية2012/12/30 6411586872958524مالسديرعفت حسين عربعزيز زغير عبود1439
الشنافيةالديوانية2012/12/30 3647273551072958146الشنافيةزينب ھاشم حميدعزيز صاحب حميد1440
2012/07/04 27955619530462077الحيرةزينب جواد محمدعزيز مشكور كثير1441
الجمعيةبابل2012/06/24 92450409562م 61الحلة_عصام جعفر مجيد1442
2012/12/30 285366772958311مكربالءسھيلة بخيت جاسمعصام حسين جمعة1443
الكوفةنجف2012/10/10 41630583701م 505الكوفة831839سعاد جبار محمد عليعصام حسين ناجي1444
كربالء2012/07/04 71538610562417مكربالءفوزة محمد مصطفىعصام سلمان علي1445
الديوانية2012/07/04 16154100456990مالديوانيةمليحة عباس علوانعصام عبد الكاظم حبيب1446
الحلةبابل2012/07/04 172510462310كم 139الحلة__عصام عزيز عبدالحسين1447
حلةبابل2012/06/24 42260470408083مالحلةسعدية صاحب كريمعصام فاضل داود1448
2012/09/23 45729530581907الحلة_عصام فاضل داود1449
الحيرةالنجف2012/06/24 8331450409573مالنجفالھام عبد الكريم صالحعصام محسن علو1450
الديوانية2012/07/04 68529510462323مالديوانيهانتصار جاسم سداويعصام مرزوك عبدالحسين1451
الحمزةالديوانية2012/12/30 47651072958154مالحمزةختام جابر حسنعصام مرزوك نايف1452
الديوانية2012/06/24 164480407324م 792الديوانيهمنال حليوص عاشورعصام ھنداوي ھويدي1453
كربالء2012/06/24 26352479470408065الجدول الغربيعذراء فاضل عباسعطية عبد الرضا مزھر1454
النجف2012/05/20 54170340415963مالحيرةنضال نجاح عباسعطيه ناظم عباس1455
الشومليبابل2012/05/20 53420436115م 9690الشومليمريم قربان عليعظيم جبر جلعوط1456
الشاميةالديوانية2012/07/04 36071931510462371الشاميةكوثر مھدي ابراھيمعقيل طاھر محمد1457
المھناويةالديوانية2012/12/30 8291036672958467مالقاسمختام فضل عليعقيل عبد الزھرة جبر1458
النجف2012/06/24 2928490408308منجفسليمة جليل عباسعقيل عبد العظيم ھادي1459
باب الخانكربالء2012/05/20 224344430436113كربالءندى ابراھيم ابيعقيل عبد النبي عباس1460
2012/12/30 182362946672958478الرميثةفاطمة لعيبي حافظعقيل عبد الھادي حويلي1461
المثنى2012/06/24 235192460407713مالرميثةنجالء خلف عيدانعقيل عوفي عبد1462
النجف2012/12/30 130259026872958520النجففاطمة محمد طهعقيل محمد جواد زين العابدي1463
بابل2012/06/24 38467460409508مالحلةھاشمية نعيم محمدعقيل مسلم حسين1464
2012/12/30 4588806672958401الحلةسيناء ھادي علوانعقيل يوسف حمادي1465
النجف2012/07/04 15330466540562443النجفايمان حميد حسينعالء حسين حبيب1466
صالحيةالديوانية2012/06/24 38460407270م 392الحلةشيماء علي عباسعالء خشان حسين1467
كربالء2012/05/20 36340436106م 703كربالءنھلة صاحب حسينعالء صادق مطلوب1468
كربالء2012/07/04 863294100456985مكربالءمريم محمد عباسعالء صباح محمد1469
الحمزةالديوانية2012/12/30 5051072958148م 869الحمزةنجود علي محمودعالء عبد الستار شنين1470
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الكوفةالنجف2012/10/10 108640579645م 15الكوفةمعصومة حسن عليعالء عبد النبي جمعة1471
بغداد2012/06/24 10821577480408044القاسماالء  محمد رضا محمدعالء عبدالحسين علي1472
النجف2012/07/04 57560562805م 23النجفاسراء علي محمدعالء محمد جواد راضي1473
الحلةبابل2012/10/10 91715630582155الحلة749648سھام احمد محمدعالء محمد سعيد ناصر1474
2012/12/30 5091926672958444مالنجفاشراق محمد يد هللاعالء محمد علي حسن1475
العباسيةكربالء2012/07/04 74620562127م 39كربالءنادية سالم محمد عليعالء مصطفى حسين1476
ابي الخصيالبصرة2012/07/04 146520462212م 211السماوةزينب محمد جريحعالء نوري فنجان1477
التعيسالحلةبابل2012/12/30 17330051072958109الحلةميعاد باقر سلطانعالء ھادي حميد1478
المثنى2012/12/30 157312115972958041السماوةنجاة فاضل جعفرعلوان خضير عبيد1479
السماوةالمثنى2012/12/30 1713419251072958192السماوةقسمة شنان عوضعلوان عبد عوض1480
السماوةالمثنى2012/06/24 26252341470407329الوركاءجراني جياد صحنعلوان لھمود جفجير1481
النجف2012/07/04 11322597570562246النجفتاريخ ھمت عليعلوي مھدي كاظم1482
شارع الھاتالنجف2012/05/20 510186320416031مالنجفزھرة صالح عليعلي ابراھيم علي1483
الكوفةالنجف2012/06/24 1693362490408256الكوفةزينب عمر عبدعلي اركان راضي1484
السماوة2012/07/04 6550562910م 547الرميثةامل خضير حسنعلي اعطية جواد1485
النجف2012/10/10 8817445630579293النجفبشرى مرتضى محمد حسينعلي باقر عبد الحسين1486
الھنديةكربالء2012/06/24 27470407202م 139الھنديةزينب ھاني حميدعلي تاية عبد1487
الحيرةالمناذرةنجف2012/10/10 27254278640579627الحيرة035739اميره صادق حسنعلي توفيق ناده علي1488
2012/12/30 731156672958469مالرميثةقسمة عبد الرضا عليعلي ثامر سلطان1489
السماوةالمثنى2012/12/30 17751072958197م 537السماوةاسراء محمد طالبعلي جابر طفار1490
البراكيةالكوفةالنجف2012/07/04 164326154100479794الكوفةكريمة علي بكهعلي جاسم ولي1491
البصرة2012/06/24 73460407256م 354النجفلبنى زكي ياسينعلي جبار صكيل1492
الكوفةنجف2012/10/10 16132154630583704الكوفة623152اسماء مھدي حسنعلي جبار محمد1493
كربالء2012/07/04 3516540562338كربالءفاطمة عبود حسينعلي جعفر حمزة1494
الرميثهالمثنى2012/07/04 18336541520462269الرميثهنضال نافع ھاديعلي جعفر ھادي1495
الشنافيةالقادسية2012/07/04 143570562521م 110الشنافيةليلى داخل جبارعلي جليل جبار1496
عفكقادسية2012/07/04 14128134560562814البديرمنيرة ھاشم عليعلي جميل نعمة1497
2012/07/04 51183540562839مكربالءبشرى مجيد ماشاءاللةعلي جواد احمد1498
المركزكربالء2012/06/24 14158450409588مكربالءبتول ھمت عليعلي جواد عبد الحسين1499
بابل2012/05/20 34390436677م120الھاشميةبتول شاكر صادقعلي حامد دواس1501
2012/06/24 18436699460409644الرميثةريفة مجلي كنونعلي حبشان سلمان1502
2012/07/04 601183540562176لسديرسالمة زعيري خضيرعلي حرجان عبدعلي1503
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نجف2012/06/24 21964490408311مالنجفزھرة جاسب شالكةعلي حسن طاھر1504
بابل2012/07/04 7915716530462089االمامماريا ميھاين -علي حسن علي1505
بابل2012/05/20 1274111340415962مالحلةكاظمية كيلو حسنعلي حسن كاطع1506
كربالء2012/07/04 137040510479769مكربالءزھرة علي محمدعلي حسن محمدتقي1507
2012/10/10 1758650582303مالسماوةجنان عبد كرجيعلي حسن ھاني1508
الرميثهالمثنى2012/06/24 18436761440407375الرميثهبلقيس محمد عباديعلي حسين حمدان1509
حي العباسكربالء2012/07/04 85510462294م 57كربالءصبيحة غالم تقيعلي حسين عبد الرضا1510
مدحتيهبابل2012/06/24 974105480408033مالمدحتيهشھربانو ابراھيم قربانيعلي حسين عبيد1511
العباسيةكربالء2012/07/04 134100479704م 537كربالءمرضية محمد شيرازيعلي حسين علي1512
البصرة2012/06/24 7013964480407680االمام_علي حسين محمد1513
حي النصرالنجف2012/07/04 725705625014م 1328الطارمجيده محمد كاظمعلي حسين مودر1514
2012/12/30 6141416672958449مالديوانيهحسيبة محمود عبودعلي حمزة محمد1515
السماوةالمثنى2012/07/04 94570562241م 9السماوةفاطمة سعود عبدعلي حمزة مزبان1516
الدوالببابل2012/06/24 349123480407244مالحلهاالء محمد حسينعلي حميد علي1517
2012/10/10 92617660582103مابي غرقشكرية ھليل زعينعلي حميدي كريدي1518
عفكالديوانية2012/05/20 73225360436600مالديوانيهسميره محمد رضاعلي حميدي مطلك1519
الكوفةالنجف2012/07/04 17134162610562860الكوفةنجيحة ناجي مطرعلي حميدي ناصر1520
السماوةالمثنى2012/12/30 514225972958017مالسماوةرواء عبد الستار عباسعلي خضير عباس1521
نجف2012/07/04 506107540562826مالكوفةاخالص عبيد عبدالسادةعلي خضير وادي1522
الديوانية2012/10/10 412822893100581909الصالحيةفاطمة محمد حسينعلي خيري وحاش1523
الحمزةالديوانية2012/12/30 1255972958030م 660الحمزةزينب موسى راضيعلي راضي حسين1524
المدحتيةبابل2012/05/20 10223330416038مالمدحتيةزھراء جاسم محمد صادقعلي راضي طرخان1525
2012/07/04 500148540562827مالنجفزھرة جليل ضايفعلي راوي ضايف1526
كريطعةبابل2012/07/04 66520462413م 332الحلةميعاد كاظم عبد االميرعلي رحيم صبري1527
النجف2012/06/24 9518901490408320نجفمروج سلمان صالحعلي رضا عباس1528
الديوانية2012/07/04 27610562390م 131الديوانيهرفاه جاسم زيدانعلي ستار مسلم1529
المھندسينالنجف2012/07/04 21570562041م 528النجف__علي سعد مردان1530
المثنى2012/10/10 58345650582302الحمزةاشواق ابراھيم صاحبعلي سلمان خماط1531
المناذرةالنجف2012/07/04 33166011510462318المشخابماه بسند  حسين عليعلي شاطي راضي1532
ديوانيةالقادسية2012/07/04 645158620562058مالديوانيةكبريا محمد ابراھيمعلي شاكر جبر1533
كربالء2012/10/10 17725290640579632الھنديةخديجه فتح هللا اسالميعلي شاكر حسان1534
الشاميةالديوانية2012/05/20 172420436598م 128الشاميةايناس احمد عبد الرضاعلي شاكر عيدان1535
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المحاربينالحلةبابل2012/05/20 6340415961م 54الحلةابتسام نعمه كشاشعلي شاكر مجدي1536
كربالء2012/12/31 34105872958290كربالء__علي شكر محمد1537
المثنى2012/06/24 1739480407232مالسماوةزھرة رسول جابرعلي صاحب حسن1538
حي االميرالنجف2012/05/20 15330458350416033النجفلميعة عبد االمير احمدعلي صاحب عزيز1539
السماوةالمثنى2012/07/04 142520462422م 343السماوةحنان عطية عذافةعلي صبحي علوان1540
كربالء2012/06/24 669165450409597مكربالءمعصومة قنبري كلد ھيعلي ضياء مھدي1541
الديوانية2012/12/31 139277125872958266البديرايمان حسن ھاديعلي طعمة طاھر1542
المثنى2012/07/04 44676530479817مالسماوةھناء دعيد فاضلعلي طعيمة غازي1543
2012/12/30 3341306672958418مالدغارةزينب رفعت محمدعلي عباس مرزة1544
2012/12/30 33726772958374مالنجفعرفان ھالل موسىعلي عباس ھادي1545
النجف2012/12/30 295972958080م 343الكرخافراح ھادي مختارعلي عبد االمير مختار1546
كربالءكربالء2012/10/10 12246640579354مالحلة0وفاء رزوقي حسونعلي عبد الحسن محمد سعيد1547
2012/10/10 20663650579400مالنجفالتفات عبد االمير محمدعلي عبد الحسين حسن1548
النجف2012/07/04 160570562028م 18النجفسحر فاضل عباسعلي عبد الحسين عبد الزھرة1549
بابل2012/07/04 136520462263م 252كفلفاطمة حمزة حمدعلي عبد الحسين عبد هللا1550
النجف2012/12/30 469936865972958078الفاواحالم عبد الزھرة عباسعلي عبد الحسين عزيز1551
السماوة2012/12/31 1825872958243م 12السماوةسميرة محمد وداعةعلي عبد الحسين غريب1552
باب الخانكربالء2012/07/04 944100479724م 213كربالءزھراء علي اصغرعلي عبد الحسين كاظم1553
السماوةالمثنى2012/12/31 1405872958214م 343السماوةنجاة مخيف حسينعلي عبد الخضر لفته1554
النجف2012/07/04 87173444100479842النجفحنان عبد المحمد محمد حسعلي عبد الزھرة سلوم1555
2012/10/10 43085865660582110الصالحيةخديجة حبيب هللا زاھديعلي عبد الزھرة عزيز1556
القادسية2012/06/24 623168450408440مالشنافيةفاطمة يحيى يوسفعلي عبد العزيز محمد1557
النجف2012/07/04 2718610562423مالنجفحوراء عبد الخالق حسنعلي عبد المنعم عبد الكريم1558
كربالء2012/07/04 491103510479765مكربالءمعصومة محمد عليعلي عبد جاسم1559
الديوانية2012/07/04 3677331560561991الشنافيةميعاد جاسم ظاھرعلي عبد صاحب1560
النجف2012/10/10 12224368640579642النجفايمان عباس كاظمعلي عبد صالح1561
الرميثهالمثنى2012/06/24 18336594440407300الرميثهزلخة جاسم محمدعلي عبد عبد السادة1562
بابل2012/07/04 21142186550562484الكفلالھام علي محمديعلي عبداالمير حسين1563
بصرةبصرة2012/11/05 501611810583671مشط  العرب402498فاطمه عبدعلي حسينعلي عبدالحسن بدر1564
السماوة2012/07/04 87191540562440مالسوير  سعاد حسن صاحبعلي عبدالحسين جاسم1565
السماوةالمثنى2012/07/04 152510479760م 517السماوةاسعاف عمر الزعرتعلي عبدالرضا محمد1566
النجف2012/06/24 12224279470407337النجفھناء ھاشم تقيعلي عبدالزھراء ابراھيم1567



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة الذين استملوا صكوك التعويضات من مكتب بابل خالل عام ٢٠١٢
الفاوبابل2012/10/10 109357650579396مالمحاويل306402انوار غاوي خشانعلي عبدالكريم عبدالوھاب1568
بابل2012/07/04 4150540562185مالقاسممعصومة علي جعفرعلي عبدالكريم عبيد1569
حي الجمھوالديوانية2012/12/30 6551072958172م 114الديوانيةانتصار تكليف تھلوكعلي عبيس فزاع1570
القادسية2012/07/04 638244100479795مال بديرسعيدة جبر زايرعلي عجد مطر1571
الديوانية2012/06/24 14929632450409609البديرثريا ھارون حسنعلي عريبي محسن1572
النجف2012/12/31 184366215872958269الكوفةرجاء جليل محمودعلي غازي دغيم1573
السماوةالمثنى2012/12/30 4021035972958048السماوةندوة حسين عالويعلي فنجان عبد هللا1574
2012/07/04 41470530479750مالھاللحذام موسى سلمانعلي قاسم محمد1575
الرميثةالمثنى2012/07/04 53520462163م 206الرميثةرحيمة بلبول باتيعلي كاطع سعد1576
الديوانية2012/12/30 476950216872958509غماسصديقة محمد جوادعلي كاظم جواد1577
الدغارةعفكالديوانية2012/12/30 985972958034م 500الدغارةفاطمة علي اكبرعلي كاظم خرباط1578
المتنى2012/07/04 24448719540562178السويراميرة منصور سالمعلي كاظم سالم1579
الديوانية2012/12/30 11651072958143م 933الحمزةازھار جبار حسنعلي كاظم علوان1580
السماوةالمثنى2012/12/31 1045872958248م 363السماوةلمياء سامي عبد الكريمعلي كافي مدرك1581
كربالء2012/06/24 346797450409580كربالءحميدة اسد عليعلي كريدي دحيبش1582
السماوةالمثنى2012/05/20 5841963100436602مالسماوةفضاء صاحب محمد عليعلي كريم سعدون1583
الرحمةالنجف2012/10/10 14328407650582309المدحتيةانعام علي راضيعلي كريم محمود1584
المثنى2012/07/04 6570562245م 365الرميثةنجاة اليم حسنعلي اليم محسن1585
الكوفةالنجف2012/12/30 925972958070م 53الكوفةھديل اسماعيل عبد الحسينعلي ماجد سيزخدا1586
ديوانيةقادسية2012/07/31 1580980830462179الشافعية743064زنوبه جابر عاجلعلي محان عادل1587
السماوةالمثنى2012/07/04 15430731560562819السماوةحنان حسين راضيعلي محسن حايل1588
بابل2012/10/10 45584640579630مالحلةسناء كاظم حاجمعلي محسن ھادي1589
الشاميةالديوانية2012/12/30 426850245972958031المھناويةنضال عبادي داودعلي محسون حسين1590
الجديدة ٤النجف2012/06/24 457146480408027مالنجفامال حسن عليعلي محمد تقي علي1591
النجف2012/06/24 49265450408427مالنجفحنان حسين عبد الحسنعلي محمد جاسم1592
كربالء2012/06/24 214057480407245كربالءسناء عباس محمد جعفرعلي محمد جواد صالح1593
كربالء2012/06/24 265055450408446كربالءسھام علي محمدعلي محمد حسن1594
الشباتاتكربالء2012/06/24 66450409613م 693كربالءزينب حسين روائيعلي محمد حسين1595
2012/07/04 6112153510462283الحلةزينب خضير حمزةعلي محمد حمزة1596
2012/07/04 9318432540562849النجفبشرى باقر خيونعلي محمد رضا شبيب1597
2012/12/30 1937446672958402الديوانيةسھير طه حمزةعلي محمد علي1598
2012/05/20 15430666370415970الحيدريةابتسام رشيد شاكرعلي محمد كاظم1599
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الديوانية2012/07/04 11570562092م 26الدغارةانتظار خضير اسماعيلعلي محي كاظم1600
كربالء2012/06/24 60714470407327مكربالءرسل يونس حميدعلي مرزوك عبدالحسين1601
النجف2012/07/04 647694100479790مالنجفھيفاء ضياء فاخرعلي مسلم عباس1602
2012/12/30 88175996772958533النجف__علي مسلم يوسف1603
2012/07/04 1302125540479651مالھارثةمنى فاضل عباسعلي مطر يوسف1604
2012/07/04 17033833550562883الشومليقدم بابائي شعبانعلي مھدي عودة1605
القاسمبابل2012/06/24 105480408026م 936الطليعةاسماء فالح عبد هللاعلي مھدي محمد1606
نجف2012/06/24 9127480408038مالنجفازھار جاسم عبدعلي موسى راضي1607
الزھراءالنجف2012/12/30 5241496772958325مالنجفعالية فاضل محمد امينعلي موسى علي1608
الخضرالسماوةالمثنى2012/12/31 1755872958277م 506الخضرزھراء حمزة مزبانعلي نعمه عبد الرضا1609
السماوةالمثنى2012/07/04 114560561985م 43السماوة__علي نعوم كليش1610
الشنافيةالديوانية2012/07/04 81174610562410مالشنافيةجنان خشان سبععلي نعيم حسن1611
الشنافيةالديوانية2012/12/31 366731155872958262الشنافيةبتول عبادي محمدعلي ھادي صاحب1612
كربالء2012/07/04 471112550562913مكربالءعلياء عبد الرزاق ھاشمعلي ھادي عباس1613
النجف2012/05/20 8617148420436581النجفابتسام حسن مھديعلي ھادي مھدي1614
كربالء2012/07/04 336590510462277كربالءفضيلة محمد جوادعلي ھادي ھاشم1615
الحلةبابل2012/12/30 1355972958072م 692النجفزھراء شعبان صفائيعلي ھاشم عبد المطلب1616
الرميثةالمثنى2012/06/24 18436622440407368الرميثةصبيحة ھندول جوادعلي ھدھود جواد1617
2012/10/10 1239142650581898مالحلةشقائق زيد جوادعلي وھاب جواد1618
السماوةالمثنى2012/07/04 156610562392م 375السماوةايمان محمد نصيرعلي ياسين صحن1619
مدينة الصدبغداد2012/07/04 50610562873م 740الحلةبشرى كامل صبريعماد جواد فليح1620
بابل2012/07/04 489459510462364الحلةزھر ة محمد عباسعماد جواد كاظم1621
كربالء2012/07/04 521150530479683مكربالءزينب علي حسنعماد حسين محمد1622
الرميثةالمثنى2012/06/24 167460407268م 365الرميثةجفاف حسين عليعماد عباس علي1623
2012/06/24 221123440407366مالرميثةشكرية كاظم دريولعماد عبد الحسين سلطان1624
الديوانية2012/07/04 101520462258م 92الديوانيةربابة محمد رضاعماد عبد الرضا عبد هللا1625
الديوانية2012/07/04 101827570562084الديوانيةختام عوده حسونعماد عبد الكاظم محمد1626
نجف2012/05/20 2718430436121مالنجفنبا ھادي سلمانعماد عبد المنعم عبد الكريم1627
حلةبابل2012/10/10 309139640579402مالحلة105451فائزة عباس مال هللاعماد محمد جاسم1628
كربالء2012/06/24 77490408288م 493كربالءفلایر عبد االمير اسماعيلعماد محمد جواد محمد مھدي1629
الجامعةالنجف2012/07/04 10320442510462375النجفعلية توفيق حسنعمار امين صالح1630
المركزكربالء2012/07/04 636153560562815مكربالءليلى عبدالعباس مصطفىعمار حسن عبدالكريم1631
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نجفنجف2012/10/10 9118047650579378النجف0رمله حسين حسنعمار حسين محمدباقر1632
السماوةالمثنى2012/07/04 61238550562921مالسماوةسؤدد مجيد حويليعمار حميد حويلي1633
كربالء2012/07/04 68944100479800مكربالءناتاشا ناصر سعيدعمار سليم مھدي1634
الحلةبابل2012/05/20 367020430436599حلة_عمار عباس علي1635
نجف2012/06/24 15330600450409572النجفشھالء صالح مھديعمار مسلم ماشاءهللا1636
كربالء2012/05/20 67773380416070مالھنديةشيرين محمد علي حيدريعمار ناصر حسين1637
المثنى2012/06/24 144440408025م 405الرميثةنحلة والي عبدعمران جالوي بلم1638
كربالء2012/07/04 3288183560562810مالتاجياحالم محمد سعيد عليعمران كاظم موسى1639
الھنديةكربالء2012/12/30 4861006672958475مالجدول الغربيزينب صباح مھديعني عبد الحسين حسن1640
الوركاءالمثنى2012/12/30 3697751072958117مالوركاءكريمة فنطيل مطيرعنيد خزيان مطير1641
كربالء2012/07/04 24248489570562081الخيراتفاطمة علي اكبرعواد حسين طالب1642
الديوانية2012/07/04 10721321540562336عفكاسر اء ثجيل ھاشمعواد خزعل فرحان1643
2012/06/24 18436703460409643الرميثةفليحة عبد عطيهعواد كاظم عبيد1644
الرميثهالمثنى2012/06/24 191125440407280مالرميثهاحالم جاسم واجدعواد مدلول واجد1645
حي المعلالكوفةنجف2012/10/10 29091650581890مالكوفة0انعام حميد محمدرضاعون علي سلمان1646
الديوانية2012/07/04 187510479757م 206الحمزةتركية فارس سفاحعيال مرھج طابور1647
2012/07/04 110142530479747مالسدةغفران ضياء حسنعيسى جواد عبيد1648
كربالء2012/06/24 285487450409605كربالءفضيلة عبد الحسين كريمعيسى حسين عبد الرضا1649
السماوة2012/07/04 36639540562833مالرميثةربابة محمود محمدعيسى كاظم علي1650
الديوانية2012/12/30 381710096772958349الشاميةامل وھاب محمد حسنعيسى محسن دريس1651
كربالء2012/07/04 1993969510462278الھنديةازھار جاسم محمدعيسى ھادي محمد1652
باب الخانكربالء2012/07/04 537179510462284كربالءخديجة حيدر عبدالحسينغازي سلمان علي1653
الفاوالبصرة2012/07/04 92520462202م 798الحلةلميعة زبالة عبودغازي عبد الكريم مانع1654
حلةبابل2012/05/15 1194126420405588مالحلةنذيرة شاكر عودةغازي ناصر حسون1655
المثنى2012/07/04 18536824520462154الرميثةحسنة طحيور جابرغافل حرمس رسم1656
الحلةبابل2012/06/24 27102490408275مالحلةزينب فليح حسنغالب سھيل عبيد1657
النجف2012/05/20 458119430416039مالنجفزھراء شكرهللا طھماسغالب علي محسن1658
النجف2012/06/24 50634490408269مالكوفةشمس عبد الخالقغالب كاظم جدوع1659
النجف2012/06/24 311159490408297مالقادسيةزينب رحمن عبد السادةغالب كاظم ھادي1660
2012/07/04 47895530510462300غماسزھراء عبد الرضاغالب ناصر حسين1661
الديوانية2012/06/24 92450408442م 77سومرصغرى محمد غالمغانم جرير علوان1662
الجامعينالحلةبابل2012/05/20 4697380416053الحلةمنده كار محمد ابراھيمغانم خنياب سحاب1663
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بابل2012/07/04 1341044100479834ماالمامجنان دحام بندرغانم ردام بندر1664
الكرامة ٢بابل2012/05/20 181380416068م 2الحلةفريبا حسين نصيرغانم سالم عبد االمير1665
المثنى2012/06/24 18191460409628مالرميثهحبابة راھي محمدغايب جاسم محمد1666
بابل2012/07/04 3776560561995مالقاسمجابر عودة حسينغزوة ناصر حسون1667
الكوفةنجف2012/10/10 290113630583703مالكوفة434879سحر مھدي كاظمغفار جبار محمد1668
نجف2012/06/24 491134490408241منجفسليمة محمود محمد عليغني شھيد علي1669
2012/07/04 104207714100456997النجفذكاء مھدي عباسغني محمود عبل1670
النجف2012/10/10 21137640579481مالنجفحميد محسن سلمانغنية حسن ماجد1671
الرميثةالمثنى2012/06/24 18536874440407352الرميثةمشكور ابو كوده واليغنيه مدلول خضور1672
حلةبابل2012/10/10 423174650582321مالحلةحسين احمد عثمانفاتن طه عبود1673
شھداءسيفكربالء2012/05/20 10114420416076مكربالءازھار حسين عبد الرحمنفارس سعيد ھادي1674
السماوةالمثنى2012/06/24 590188490408254مالسماوةحنان جبار عودةفارس صالح جليل1675
كربالء2012/12/31 1325872958276م 11كربالءسحر رزاق حسنفارس عبد الرضا عبد االمير1676
الجمعيةالحلةبابل2012/07/04 40570562511م 1009الحلةنھلة صاحب صنكورفارس عبد زيد كريم1677
الديوانية2012/07/04 148510462324م 865الديوانيةرنا صالح حسنفارس محمد عبدالحسين1678
النجف2012/06/24 501165490408260مالتجفنادرة عبد الكاظم عبد الحسفاضل جليل علي1679
القزوينيةكربالء2012/07/04 178530462079م 17كربالءسناء محمود مھديفاضل جليل علي1680
الرميثةالمثنى2012/06/24 92440407353م 228الرميثةمديحه خضير حرمسفاضل حسن سوادي1681
النجف2012/07/04 97570562230م 529الشطرةفريده كاظم عنيدفاضل حسن سوادي1682
2012/07/04 454114530479802مالرميثةبشرى ھادي جيادفاضل حسن عبد هللا1683
قادسية2012/12/30 713175972958049الديوانيهوسن عزيز دھشفاضل حسين حمزة1684
النجف2012/05/20 10821591420416050النجفبتول كاظم حسينفاضل حسين محمود1685
الرميثةالمثنى2012/07/04 18436625520462419الرميثةعلية عبد الخضر علوانفاضل حمدان سعد1686
الھاشميةبابل2012/07/04 14494550562493الھاشميةورود كاظم عبد االخوةفاضل حمزة عصفور1687
الديوانية2012/07/04 36572894620562074الشنافيةبشرى شاكر عبد هللافاضل خيري نور1688
كربالء2012/06/24 203849470407204كربالءرواء محسن محمدفاضل داود سلمان1689
العباسيةكربالء2012/10/10 40630579291م 638كربالءاكرم رسول محمد عليفاضل رضا حسين1690
الخضرالمثنى2012/12/30 2274531351072958110الخضر__فاضل شريف جالي1691
الخيراتالھنديةكربالء2012/12/30 251501036872958511الخيراتصبرية ھنيدي لفتةفاضل شياع عزوز1692
كربالء2012/06/24 66871490408314مكربالءخديجه فالح سبتيفاضل صالح مھدي1693
النجف2012/05/20 13827596430436590النجفسرى مھدي صاحبفاضل عاشور عبد الكريم1694
2012/10/10 14729378660582118النجففضيلة محمد صالحفاضل عباس اسد1695
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المخيمكربالء2012/07/04 367037620562059كربالءذكرى حسين سعدفاضل عباس حسن1696
المدحتيةبابل2012/05/20 13827543390436616المدحتيةكواكب محي حبيبفاضل عباس زياره1697
الحلةبابل2012/07/04 81491510462361الحلةحسنية حسين نبويفاضل عباس شناوة1698
الكوفةالنجف2012/12/30 951655972958002مالكوفةرشا غازي اكريمفاضل عباس كريم1699
المشخابالنجف2012/12/30 325648146772958326المشخابمونيكا مونتلرفينوفيتشفاضل عبد العباس فرح1700
النجف2012/07/04 61124550562916مالنجفعايدة يحيى عبدفاضل عبد زيد حسون1701
2012/12/30 412822886772958387الصالحةبتول ابراھيم حين زادةفاضل عبد زيد ھادي1702
الھنديةبابل2012/06/24 18336425470407213الھنديةنغم محمد ابراھيمفاضل عبيد جعفر1703
الحلةبابل2012/07/04 98032570562027الحلةامل جابر محمدفاضل علي حبيب1704
الصياحيةقادسية2012/06/24 52863490408243مالشاميةربابة برات عليفاضل علي رويخ1705
2012/10/10 17334591640579487الكوفةايمان شاكر فليحفاضل عيدان عبيد1706
2012/12/30 21316672958472مكربالء__فاضل غني كاظم1707
الرميثهالمثنى2012/07/04 55126540562435مالرميثهھيفاء ھادي كاظمفاضل قابل جريب1708
العباسيةالنجف2012/12/30 1495972958020م 234العباسيةرباب رحيم عبودفاضل مجيد عبود1709
الھنديةكربالء2012/12/30 516166672958406مالھنديةرحمه ھادي فاضلفاضل محسن موسى1710
الھنديةكربالء2012/06/24 18336515480407321الھنديةبشرى رحمن جلدفاضل محمد تومان1711
كربالء2012/06/24 53732490408274مكربالءامل حسن حسينفاضل محمد خضير1712
النجف2012/07/04 33266208530479686المشخابرعنا ھاشم برھمزفاضل نزال جبار1713
كربالء2012/05/20 31633420436577كربالءزينب علي حسينفاضل ھادي اسماعيل1714
النجف2012/06/24 27554902480407301الحيرةسليمة طراد راضيفاضل وحيد عبد1715
المثنى2012/06/24 18436791460407720الرميثهزھرة علي حسينفاضل وناس نادر1716
بابل النجفكربالء2012/06/24 32632450409581كربالءايمان علي حسنفاضل وھاب صالح1717
2012/06/24 5712440407287مالرميثةنايف مشل عذابفاطمة ثجيل رھك1718
المحاربينالحلةبابل2012/06/24 181450409615م 61الحلةباقر عبد الرزاقفاطمة جابر جودي1719
السماوةالمثنى2012/12/29 165329475972958024السماوةعطيه عذافة حسينفاطمة جسوم عباس1720
المسيببابل2012/12/30 6772958340ايرانية الجنسيعلي خضير كريمفاطمة حسن علي1721
2012/10/10 14829493650579441النجفصالح مھدي جعفرفاطمة حسين جعفر1722
حي الحكامبابل2012/12/30 231851072958184الحلةكريم شھيدفاطمة سعيد عبد الرضا1723
طويريجكربالء2012/07/04 89510462369م 206ابي غرقسكينة عليوي حمزةفالح حمزة عبيس1724
2012/07/04 1324100550562895مالقاسمھيفاء جابر عودةفالح شاكر عودة1725
السماوةالمثنى2012/06/24 44929480407311مالسماوةجاسمية محمد حسينفالح عبد الرزاق حسين1726
عفكالديوانية2012/07/04 977182610562288معفكايمان حسين عليفالح عبد زيد شمران1727
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السماوةالمثنى2012/12/30 2851072958199م 2398بغداد الجديدةانعام حسين جھاديفالح كريم جبار1728
الديوانية2012/06/24 35353480407248الشاميةشذى سعيد محمد عليفاھم ذكوان غازي1729
عفكقادسية2012/06/24 9318502470408077عفكجنان وحيد ظاھرفائز عبد علي حميد1730
2012/12/30 1401736672958433مالمشخابفردوس عبد سعدفائز عيسى عمران1731
الديوانية2012/10/10 142659640579644الديوانيةصاحب نبو واليفائزه محمد مراد1732
الديوانية2012/05/20 8216329420436678الشافعيةسميرة صليبي عبيدفتالوي مرود طشت1733
كربالءكربالءكربالء2012/10/10 3728650579386مكربالء056373ماجدة عباس رجبفخري حسين محمدعلي1734
الرميثةالمثنى2012/12/31 184366225872958233الرميثةجبار ھدھود جوادفخرية سوادي ردام1735
2012/12/30 986916672958441مالفھودبشرى حسين احمدفرج ضايف حسن1736
الرميثهالمثنى2012/06/24 18436726440409335الرميثهمذبوبة عبد عطيةفرج عبد دريش1737
الديوانية2012/07/04 649142610562854مالديوانيهفاطمة غانم نعمهفرج كاظم نعمه1738
شنافيةقادسية2012/12/30 3687342051072958123الشنافيةتحرير شريده كمرفرحان حاتم عبد هللا1739
القادسية2012/06/24 277450408436مالشاميةنجاح شاكر منصورفرحان شاھين سلمان1740
المثنى2012/07/04 156620562146م 82السماوةعلية جابر خضيرفرحان شنياره لوكي1741
ذي قار2012/07/04 18570562244م 493النجفامل حسون عليفرحان عجيمي مھدي1742
الرميثهالمثنى2012/06/24 20519440407357مالرميثهدوخة مجھول مصحبفرحان مدلول شنان1743
المثنى2012/07/04 684783520462155الرميثةوليد شناوة حشايفرحة عبد صافي1744
كربالء2012/07/04 239181570562099كربالءمحمد رضا حسين عبد عليفردوس رجب علي1745
االسكاننجف2012/05/20 31155360416058مالنجفغفران زاير حاجمفرزدق حسن ھاشم1746
حي الفراتالنجف2012/07/04 204100479708م 45النجفاثمار محمد محمد عليفرقد ضياء حسن1747
السماوةالمثنى2012/07/04 16833404610562406السماوةاسماعيل خضير عبد هللافضيلة جبر عبد علي1748
2012/12/30 2431986672958432مالكاظميةعبد الرضا مھدي عبد الحسفضيلة حسين عبد1749
2012/10/10 305878660582104كربالءرشيد حميد حبيبفضيلة محمدعلي جواد1750
الرميثهالمثنى2012/06/24 18436791440408016الرميثهوناس نادر ھباتفطيمة دخل شبيلي1751
كربالء2012/07/04 1994100479722م 394كربالءليلى مردان جعفرفالح جبير كطان1752
الحيدريةالنجف2012/07/04 99581620562055الكرمةكوثر كاطع عيسىفالح حسن ضعين1753
2012/07/04 13827483540562342النجفھدى جواد عليفالح حسن عباس1754
النجف2012/12/30 565872958532م 501النجفغيداء حسين عليفالح حسن عبد1755
الحلةبابل2012/07/04 160570562525م 643الحلةلقاء عبد الحسين اسماعيلفالح حسن عبيد1756
كربالء2012/07/04 34769230520462407المشخابوليدة خالد عيسىفالح صالح مطلق1757
كربالء2012/07/04 25412530479735مكربالءسعدية حميد شبيبفالح عبد الحسن حسين1758
الكوفةالنجف2012/06/24 16733288490408321الكوفةشذى محمد علي  عبدالرزافالح محمد حسن عبدالرسول1759



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة الذين استملوا صكوك التعويضات من مكتب بابل خالل عام ٢٠١٢
غماسالديوانية2012/06/24 15329490408271مغماسزھراء سيد احمدفالح مھدي جاسم1760
حي الحسينالنجف2012/07/04 11723287570562030النجفماجدة عبد الحميد موسىفالح نعمة عباس1761
الھنديةكربالء2012/07/04 17835538510462287الھنديةعاتكة عبد الحسن محمدفالح ھادي مظلوم1762
2012/07/04 96325610562425مالمھناويةمرضية محمد عيسىفليح حسن حسين1763
الشنافيةالديوانية2012/10/10 366198630579338الشنافيةكريمة جبار حسينفليح حسن حسين1764
المثنى2012/06/24 30460407262م 220الرميثةسعديه جعفر سواديفليح حسن سوادي1765
الرميثةالمثنى2012/06/24 235122440407285مالرميثةنقلية محمد مذريفليح عجمي مذري1766
2012/07/04 12524996530479678الدغارةالھام علي حسنفليح محيسن كمار1767
الديوانية2012/12/30 109217751072958162نفرساجدة حسين حياويفواز عثمان لعيبي1768
النجف2012/12/30 85168915972958064النجفحميدة فخري سلمانفوزي جھاد سلمان1769
الديوانية2012/07/04 35771338610562413الشاميةفاطمة محمدفوزي عبد السادة موسى1770
المدحتيةبابل2012/07/04 14027892570562233المدحتيةمارتا ايوان بارجولفوزي عبد عون داود1771
كربالء2012/06/24 193623450409583كربالءجنان رسول جوادفوزي محمد علي ابراھيم1772
االسماوةالمثنى2012/07/04 15230346520462409السماوةعلي اكبر خانة سفرفوزية سارو غالم1773
بصرةبصرة2012/10/10 54552650581891مالحيرة0عبد العباس حنون حجمفوزيه رمضان حمادي1774
حي الجزيرنجف2012/10/10 13126122630582168نجفنديمه موسى حسنفؤاد حاتم حسين1775
2012/12/30 123786672958404مالنجفحليمه حسن رزوقيفؤاد كاظم مجيد1776
الديوانية2012/05/20 684111420436116مالديوانيهنھلة فاضل كاظمفؤاد كاني جاسم1777
الجمعيةكربالء2012/12/30 38753151072958136كربالءجنان عبد الواحد خليلفياض فاضل باقر1778
المناذرةالنجف2012/07/04 27254389570562083الحيرةيسرة سعيد ابراھيمفيصل عبد الكريم صالح1779
كربالء2012/06/24 34470407334م 85المشخابرحمة دھري صالحفيصل مراد عواد1780
السماوة2012/07/04 315113570562035السويرحليمة مسير عبودفيصل مطر عبود1781
السماوةالمثنى2012/07/04 117560561986م 513السماوةشيماء نبيل دايمقاسم ارزوقي كاظم1782
الديوانية2012/06/24 515110460407708مالديوانيهنوريه صكر حمدقاسم بجيو خشان1783
كربالء2012/07/04 51178530479741مكربالءزينب حسن عبدالرسولقاسم جليل كاظم1784
كربالء2012/07/04 1426844100479833كربالءسليمة مھدي محمد جوادقاسم حسن قاسم1785
النجف2012/07/04 457168560561992مالنجفشھالء وھاب رزاققاسم حسن محمد صادق1786
2012/07/04 206410154100456981الرميثةصبحة داخل ثامرقاسم دواس عامر1787
الديوانية2012/06/24 47695189480408042غماسعدوية عطية جاسمقاسم رسول عباس1788
الشاميةالديوانية2012/05/20 36272254420436593الشاميةايمان جليل عبد الزھرةقاسم شھيد عبد الزھرة1789
االسكانبابل2012/05/20 103380416069م 2كربالءفروزان كيخسرو مؤيديقاسم صاحب تقي1790
الكوفةالنجف2012/12/30 6582451072958116مالنجفسناء محمد محمد عليقاسم صالح مھدي1791
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الديوانية2012/12/30 610795972958036الديوانيةسليمة علي اوستارقاسم ظاھر علي1792
السماوةالمثنى2012/06/24 93450409620م 460السماوةبيادر ابراھيم جبارقاسم عباس محمد1793
2012/12/30 991096772958366مالمسيبمريم غالم رضا عليقاسم عبد االمير مھدي1794
النجف2012/07/04 9560561976م 5112النجفرحاب حسن محمدقاسم عبد الحسن عبود1795
اليصرة2012/07/04 134478560561989مشط العربماجدة جبار يوسفقاسم عيدان حاشوش1796
الحلةبابل2012/07/04 7620562073م 1417الحلةفاتن عبد محمد عليقاسم فاضل جابر1797
حي الرحالنجف2012/10/10 1252142650582173مالمعقلعذراء عبد الحسين عليويقاسم كامل رسن1798
بابل2012/06/24 936101470407335مالديوانيهمنال حاتم نعمةقاسم كزار عبد1799
حي الفاوالنجف2012/12/31 319638005872958264الطارسميرة صباح حسنقاسم كطيو زغير1800
2012/07/04 158315344100456977الكوفةحميده عبد الجبار محمدقاسم محمد اسماعيل1801
المشخابالمناذرةالنجف2012/07/04 8524610562409مالمشخابابتسام فليح عبدقاسم محمد جاسم1802
الدغارةالديوانية2012/07/04 11222291550562498الدغارةامل منصور حبيبقاسم محمد جعفر1803
كربالء2012/05/20 2389380416063كربالءھالة كامرانقاسم محمد حسون1804
2012/07/04 17735323550562372الرميثةفلایر عبد حسونقاسم محمد حسون1805
المثنى2012/07/04 102570562522م 212طلحةدخيلة حنون جابرقاسم محمد طاھر1806
كربالء2012/06/24 105470407332م 199الحرفاطمة حميد عباسقاسم محمد عباس1807
الھنديةكربالء2012/06/24 19939619490408264الھنديةجميلة رحيم عليقاسم محمد محي1808
كربالء2012/06/24 7198470408085مكربالءبشرى جواد طالبقاسم محمود كريم1809
السماوةالمثنى2012/07/04 11620562071م 117السماوةزھراء سيد محمد سيد عليقاسم ناصر حسين1810
المثنى2012/07/04 460159560562822مالسماوةعفاف فاضل عباسقاسم نصيف سلطان1811
النجف2012/12/30 24416451072958118مالحيرةنوال عبد المحمد احمدقاسم نوماس احمد1812
الحلةبابل2012/07/04 149550562358م 943السدةطيبة محمد حسنقاسم ھادي جاسم1813
2012/07/04 207196550562351النجفندى عبد الخالق عبد الرزاققاسم ھله ھاشم1814
نجف2012/06/24 9972490408318منجففخرية رجب عليقاسم يوسف صكر1815
2012/10/10 15931630640579493الكوفةمليحه كاظم حيدريقائد نزار حسن1816
بابل2012/06/24 17179450408428مالحلةراجحة ھاشم محمدقتيبة عبد الواحد محمد1817
المحاويلبابل2012/10/10 6312587640579413المحاويلحميده يوسف مھديقحطان طاھر سعيد1818
الديوانية2012/07/04 137510479772م 493الديوانيةبشرى جاسم عليقحطان عبد هللا حسين1819
النجف2012/07/04 167570562079م 216العباسيةازھار جاسم عبدقحطان كمر عبد1820
الرميثةالمثنى2012/12/31 1655872958283م 57الرميثةرزاق موسى جبارقسمة عبد الحسين والي1821
كربالء2012/12/31 335872958274م 509كربالءايمان مطر حسينقصي عبد الصاحب حميد1822
النجف2012/07/04 7299620562060مالنجفخولة محمد حمزةقصي مھدي عبد الصاحب1823
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عفكالديوانية2012/06/24 9318449450409598عفكنادية حسين ھاديقصي يحيى عبد1824
2012/10/10 384155650582324مالحلةاحالم خليل ابراھيمقيس احمد محمد1825
حلهبابل2012/10/10 105640579499م 17الحله479861ميعاد جبار مھديقيس عبد الرحيم عبد الكريم1826
بابل2012/07/04 216116530479744مالمسيبزينب علي محمدقيس قاسم محمد1827
بكرليحلةبابل2012/07/04 10220262550562477الھاشميةيسرى عبدالرضا مولقيس مھدي عباس1828
عفكالقادسية2012/05/20 9318449430436595عفكازھار قاسم علوانقيس يحيى عبد1829
الجمعيةالحلةبابل2012/05/20 91708310416026الحلةاشواق صالح مھديقيصر حسن نور1830
الرميثهالمثنى2012/06/24 354161440408022مالرميثهنعيمة كاظم رجةقيصر شايش نعيثل1831
حي القاسمالنجف2012/10/10 127630579280م 494النجفنبيلة محمد علي ھاشمقيصر عبد الواحد عبد هللا1832
الديوانية2012/10/10 164640579424م 716الديوانيهبشيرة غانم شرھانكاتب عبد جخم1833
السماوةالمثنى2012/12/30 299797936672958448ناحية القادسيةاقبال عبد الزھرة محمد حسكاطع محمد مطر1834
الخضرالمثنى2012/06/24 23146155490408325الخضرفاطمة علي محمدكاظم براك سمين1835
كربالء2012/07/04 58185510462290مكربالءايمان عبدالحسين اسماعيلكاظم جبر جاسم1836
السماوه2012/06/24 18336068460407704الرميثهجميلة عويز مھوسكاظم جدران حبيب1837
الرميثةالمثنى2012/06/24 308108440407374الرميثةفضيلة حسن حمدانكاظم جريو كريم1838
2012/12/30 141426772958317مالھنديةسلوى صبحي كاملكاظم جواد حميد1839
الھاشميةبابل2012/06/24 10420729450409552الھاشميةصفية كاظم حسينكاظم جواد راضي1840
العباسيةكربالء2012/12/30 2548625972958076كربالءزھرة مشكور حسنكاظم جواد محمد1841
خان مخضالنجف2012/06/24 12224221480407690النجفمديحه حسن قاسمكاظم جواد محمد علي1842
النجف2012/07/04 2152530479801مالنجفيسرى حسين عليكاظم جودي عبد1843
النجف2012/10/10 9518954630579284النجفسھيلة ناجي محمدكاظم حسن محسن1844
النجف2012/07/04 124247574100479792النجفرحمة يحيى مھديكاظم حسن محمد علي1845
السماوةالمثنى2012/12/30 1383251072958135مالسماوةزينب قاسم توحينيكاظم حسون عالوي1846
المسيببابل2012/07/04 85620562148م 328كربالءوفاء جبريل احميدهكاظم حسين بھير1847
الديوانية2012/07/04 4314064100479709السديركريمة سلمان سرحانكاظم حسين مظلوم1848
المثنى2012/06/24 18136116460407272الرميثةفاطمة جاسم شاھينكاظم حمادة دخل1849
كوفةنجف2012/10/10 139669630579454مالكوفةتغريد علي موسىكاظم حمد عبود1850
بابل2012/07/04 10520942540562831القاسممديحه حاتم عباسكاظم حمزة سلمان1851
الديوانية2012/06/24 36472641450408443الشنافيةرجيحة محسن جاسمكاظم خضير جاسم1852
2012/12/30 56110856772958359الحررسمية باجي محيلكاظم خماط حسن1853
االبراھيميةبابل2012/07/04 127620562794م 473الكفلاميرة عبد السادة عبودكاظم داود عبيس1854
2012/05/20 18436775290436681الرميثةغريبة عصبان ايدامكاظم دريول بندي1855
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الرميثهالمثنى2012/06/24 18436629440408007الرميثهجبرية جياد جيثومكاظم ديلي متعب1856
2012/07/04 524148510462308مكربالءبشرى علي عباسكاظم رزاق كاظم1857
عفكالديوانية2012/05/20 9719376370392621عفكنجية نصيف عكرشكاظم زغير محسن1858
النجف2012/06/24 86490408312مالنجفكريمة عبدعلي محمدكاظم سلمان عبدالمحسن1859
الديوانية2012/05/20 10921794350416030نفرمديحة حمادي ثامركاظم سلمان مشاري1860
المثنى2012/06/24 18336589460407254الرميثةجميله شنان بلسمكاظم شناوة جوان1861
2012/07/04 490199510462301مكربالءفاطمة احمد امان اللھيكاظم طاھر عبد هللا1862
كربالء2012/07/04 5035824100479707غماسزھراء ساية خان كريمكاظم عباس عبد1863
2012/12/30 958766672958477مالحلةجمالة خضير خليفكاظم عبد الحسين عطية1864
كربالء2012/06/24 61451450409585مكربالءصبيحة محمد عبد الرضاكاظم عبد الحسين كريم1865
السماوةالمثنى2012/12/30 1713414951072958129السماوةشذى اسماعيل عليكاظم عبد العظيم احمد1866
المثنى2012/06/24 18436759460407705الرميثهسنيه عبد جوادكاظم عبد هللا حساني1867
الھاشميةبابل2012/07/04 79101550562915مالقاسمالتفات جھاد عباسكاظم عبد الھادي ھاني1868
2012/10/10 87712650579387مالمدحتيةفوزية كريم مدلولكاظم عطوان مدلول1869
الشنافيةالديوانية2012/07/04 36773233510462373الشنافيةحميدة جبار عبدكاظم عنيوي عبد1870
المثنى2012/06/24 18336582460407271الرميثةشنونة خشان جبركاظم غنيص حاجوز1871
الحمزةالديوانية2012/07/04 60520462203م 698الحمزةزكوة مذبوب شلھومكاظم فزاع ياسين1872
الرميثةالسماوة2012/07/04 40346202530479734الرميثةصبرية ھويدي ابو عدلكاظم قمر عبود1873
كربالء2012/10/10 78630579337م 91الجدول الغربيشروق ضياء موسىكاظم كريم حسن1874
المحاويلبابل2012/07/04 6312555520462414المحاويلبشرى كريم محمدكاظم كريم رخيص1875
الرميثهالمثنى2012/06/24 18536836440408010الرميثهبنية جريو كريمكاظم كريم صويح1876
القادسيه2012/06/24 205182460409629مالرميثهكريمة حمزه عبد السادةكاظم محسن حمدان1877
طويريجكربالء2012/06/24 405157490408257مابي غرقزھرة حسن محسنكاظم محسن موسى1878
النجف2012/06/24 9919686450409559النجفزھراء سعدي صادقكاظم محمد جواد محمد حسن1879
السماوة2012/07/04 174570562045م 46السماوةسلوى حسون عبوديكاظم محمد سعودي1880
النجف2012/07/04 11021834520462256النجفزھرة عباس نظاميكاظم محمد لفتة1881
2012/10/10 45141640579494مالنجفسناء حسن عليكاظم محمود علي صفر1882
السدةبابل2012/07/04 30761205520462254السدةمعصومة حسن عبد الغفوركاظم مشحن عبد1883
حلةبابل2012/06/24 1076147480407227مالحلةسھاد اسماعيل وليكاظم مطر كاظم1884
حلةبابل2012/12/30 121240926872958523القاسمنشوى عبد الرزاق يوسفكاظم مكي عبد الحسين1885
بابل2012/06/24 128672450408437مالسدةدولت غليم داوديانكاظم مھدي ضاحي1886
كربالء2012/06/24 51625480407230مالھنديةنركس عباس عليكاظم موسى حسن1887
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الكوفةالنجف2012/07/04 17434785520462209الكوفةزھرة محمد حسينكاظم موسى شاوازي1888
2012/12/30 991036672958471مالنجفسعدية رحيم جوادكاظم ميران جواد1889
كربالء2012/07/04 6913791510479773الحسينيةسلطان محمد رضاكاظم ناجي ابراھيم1890
كربالء2012/06/24 16480407686م 25كربالء_كاظم ناصر كاظم1891
الرميثهالمثنى2012/06/24 18336580440409331الرميثهتركية البشيت صكبانكاظم نجم علي1892
نجفنجف2012/10/10 10918650579385مالنجف026347خيرية فرھود عبدالسادةكاظم نور عباس1893
الديوانية2012/07/04 130550562886م 874الديوانيةافاق جبار ھاديكاظم ھادي جواد1894
القادسية2012/07/04 69159530479684الشاميةسليمة علي عبدكاظم ھادي عباس1895
الرميثهالمثنى2012/10/10 17018650579381مالرميثهاقبال عبد محمودكاظم ھاشم دخل1896
العباسيةنجف2012/06/24 10710470407347مالعباسيةجلثومة مھدي رباعكاظم وحيد رياع1897
الرميثهالمثنى2012/06/24 18436784440408002الرميثهخشنية جماح مظلومكامل اسماعيل شناوة1898
الحمزةالديوانية2012/10/10 326203630579296الحمزةقسمة ابراھيم جابركامل جبر ابراھيم1899
حي السعدالنجف2012/12/30 1645972958100م 635النجفافتخار صدري زمانيكامل حسين باقر1900
شنافيةشاميةالقادسية2012/07/04 36572841570562508الشنافيةفخرية صالح فرجكامل حميد عباس1901
الخضرالمثنى2012/06/24 2824480408048مالخضرھيلة  كاظم عبدالكريمكامل دحام طالب1902
المثنى2012/06/24 181111440407370مالرميثةسعدية سرحان عبيسكامل رحيم طحيور1903
البوحسانالمثنى2012/06/24 18336567440409338الرميثهسوريا حلواص عبيسكامل شليوت عبيس1904
النجف2012/10/10 12524828630579342النجفاحالم رحيم ناصركامل عباس محمد1905
كربالء2012/07/04 5106530479688مكربالءفاطمة عاشور عبيدكامل عباس موسى1906
القادسيةالمناذرهنجف2012/10/10 29759292640579478ناحية القادسية507844بشرى صاحب ھاديكامل كاظم مزھر1907
الرميثةالمثنى2012/12/30 112105972958005مالرميثةسليمة كاظم رجهكامل كشاش سوادي1908
الخضرالمثنى2012/12/30 13151072958111م 352الخضرباباجھان غال حسينكامل مظلوم سالم1909
2012/10/10 77110650579436مالمشخابشروق ميري محمدكامل نعمة كاظم1910
الرميثهالمثنى2012/06/24 18426780440407359الرميثهساجت عبود صالحكاولية حمدان سلمان1911
الرميثةالمثنى2012/10/10 54784630579297الرميثةبشرى رشيد جعفركرار كاظم سعيد1912
كربالء2012/07/04 137111610562871مكربالءبتول حسين عسكركريم ابراھيم كريم1913
المثنى2012/06/24 255174460407251مالرميثهرسميه جابر وناسكريم بداش وناس1914
السماوة2012/07/04 158570562049م 385السويرشھية شريف ركوسكريم ثامر حمود1915
السماوةالمثنى2012/07/04 57620562063م 394الرميثةزينب جبار جوھركريم جليل ھادي1916
المناذرةالنجف2012/07/04 116510462374م 486الحيرةمنصورة جواد عامركريم حسن حريب1917
الھاشميةبابل2012/06/24 145470407345م 73الحلةفاطمة عبيس عبد الرضاكريم حسن عبد الرضا1918
2012/12/30 126251656672958430النجفاقبال صاحب محمد صالحكريم حسن محمد1919
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الحمادةالنجف2012/10/10 10220323380581912النجفباسمه فرحان -كريم حسين كاظم1920
كربالء2012/12/30 115972958088 م٥٢٥كربالءايمان ھادي حسنكريم حياوي عباس1921
الرميثةمثنى2012/10/10 164630579279م 169الرميثة205770علية اسود عبد السادةكريم خشان صبر1922
السماوةالمثنى2012/10/10 143630579326م 131السماوةرھيه حسين طعيمةكريم رزاق حسن1923
المثنى2012/06/24 266161460407253مالرميثةرحيمه فنطازي محمدكريم زاير نكاد1924
الرفاعيذي قار2012/05/20 35410416048م 302البديرامل فرھود عبدكريم ساجت عبد1925
كربالء2012/07/04 186144550562361كربالءسلوى رضا حسينكريم سلھو صلف عبود1926
الديوانية2012/07/04 64220510479753الدغارةزكية رجب عليكريم ظاھر عبطان1927
المثنى2012/06/24 14590460407259الرميثةرجيحة جاسم منشدكريم عاشور منشد1928
النجف2012/06/24 17450409623م 51العباسيةحدودة عبيد جبركريم عبادي حسن1929
الرميثةالمثنى2012/12/31 184367515872958235الرميثةحميدة موسى جباركريم عبد الحسين والي1930
حلةبابل2012/07/04 687145520462213مالحلةقبيلة محمد دويجكريم عبد الخالق عباس1931
النجف2012/05/20 346190420416088المشخابعقيلة مھدي ناجيكريم عبد النبي كاظم1932
المركزكربالء2012/06/24 60142470408061كربالءمنصورة حسن عليكريم عبد الواحد بدن1933
حي العاملكربالء2012/12/30 206296772958350مالحمزةسوزان زاھر عبدكريم عبد محسن1934
كربالء2012/07/04 947550562490مغماسمريم خداداكريم عبدالحسين ناصر1935
2012/10/10 15130135660582108النجفايمان عبودي تقيكريم عزيز تقي1936
الطليعةبابل2012/06/24 11723308450409586الطليعةزكية حمزة عليكريم عزيز علي1937
الديوانية2012/12/30 355709856872958517الشاميةمنى جابر عبدكريم علي عبد1938
الديوانية2012/06/24 287149460407702مالديوانيهسلوى بلجي عبدكريم عيفان خواف1939
الرميثةالسماوةالمثنى2012/12/30 12551072958137م 129الرميثةرحيمة عليوي محمدكريم غافل عباس1940
بابل2012/05/20 11723216390436597الطليعةمريم متوجھر فتحيكريم فتالوي كاطع1941
السماوة2012/07/04 168570562043م 360السماوةخديجة عليوي عساكرهكريم فنجان عبد هللا1942
باب الخانكربالء2012/05/20 244662380415974كربالءزينب عباس اكبركريم قلي عزيز1943
2012/10/10 334687660582115الرميثةمدينة وناس سندكريم كاظم سند1944
الرميثةالمثنى2012/07/04 18136059620562132الرميثةكوثر محمد عبدكريم كامل فريخ1945
الھنديةكربالء2012/05/20 24548999430436120الخيراتمعصومة حسين اسماعيلكريم محمد عبود1946
مثنىمثنى2012/10/10 54657640579631مالھالل481914بتول حسن رجائيكريم محمد عبيد1947
كربالء2012/07/04 493174550562901مكربالءعالية سلطان عليكريم محمد علي حمود1948
الحمزةالديوانية2012/07/04 9619166610562382عفكجويده كاظم جالبكريم محمد عيسى1949
المثنى2012/06/24 18336575460407266الرميثةكيفية عبد السادة عكلهكريم مذري شبيلي1950
باب الطاقكربالء2012/07/04 448612510462298كربالءسكنة عبد االمير فاضلكريم مرزة حسين1951
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2012/12/30 183365616772958383الرميثةكريمة مشعل دخلكريم مزعل نجم1952
الديوانية2012/07/04 67520462158م 31الرميثةنجيبة امحان صخيكريم مھدي علي1953
النجف2012/07/04 10220238560562804النجفاكرام جابر محمدكريم موسى جعفر1954
باب الخانكربالء2012/06/24 166490408286م 88كربالءبتول علي عباسكريم ھاشم عبد علي1955
قادسية2012/07/04 18629048530479729البديرغنوة مذبول مظلومكزار شناوة مظلوم1956
الكفلبابل2012/06/24 23045888480407688الكفلنصره رضا شوھانيكطران مسيط حسين1957
الكفلبابل2012/12/30 2144279451072958538الكفلخليل موسى حمودكعية ھاشم حسين1958
كربالء2012/06/24 55159490408303مالحرھدى عودة ابراھيمكفاح حسن عبيد1959
كوفةالنجف2012/07/04 81560562806م 664الكوفةوديان فاھم عبد السادةكمال جعفر كامل1960
السماوة2012/07/04 144570562042م 588السماوةوداد عزيز حسينكمال فاضل محمد امين1961
كربالء2012/07/04 62769540562836مكربالءسميرة محمد علي عليكمال مصطفى عيسى1962
الملحقكربالء2012/06/24 106480407685م 431كربالء_كمال مھدي عباس1963
اللطيفيةبابل2012/07/04 29258342510462320جرف الصخرمعصومة علي اصغركمر خزعل خضير1964
النجف2012/12/30 565616872958513مالنجفغريبة علي غالمكميت منصور عبد المحسن1965
الرميثةالمثنى2012/06/24 18336587440409350الرميثةسعديه عبد حمزهكويت محمد بدر1966
2012/12/30 176351916772958355الرميثةمحمد كاظم حسونالره قاسم خضر1967
الرميثهالمثنى2012/06/24 255145440407299مالرميثهحياة كاظم ديليلبنان حسن جيثوم1968
حي ١٧ تمبابل2012/07/04 80610562856م 674الحلةايمان شمخي جبرلطفي عادل خضير1969
الرميثةالمثنى2012/07/04 1453520462416مالرميثةخيرية عبد السادة عبدلطيف ابو سلة عبد1970
كوفةالنجف2012/12/30 1713406251072958180الكوفةرندة قاسم حسنلطيف جاسم محمد1971
النجف2012/12/30 1445972958021م 73النجفابتسام ابراھيم قزمورلطيف رضا عبد1972
الزھراءالسماوة2012/05/20 8484370416060مالسماوةانعام علوان عبدلطيف علوان عبد1973
2012/07/04 7200510462302مالشنافيةصعيوة محمد حسينلطيف كريم حسين1974
2012/06/24 14649440407282مالرميثةحياة جبار رشكلطيف ناصر حسين1975
الخضرمثنى2012/10/10 15719650579449مالدراجي0بيداء حمزة عبيدلفتة حامد بردان1976
الرميثهالمثنى2012/07/04 346186560562809مالرميثهزھراء حسين رضالفته داخل كلواز1977
الحلةبابل2012/10/10 31362489630579332السدةتركي مظلوم جيادلمعان محمد جابر1978
كربالء2012/07/04 95620562800م 579كربالءعبد هللا عبد االميرلميعة حاتم حسين1979
حي الغديرالنجف2012/12/30 205972958010م 55النجفنھاد حسن ابراھيملؤي نايف شاكر1980
الديوانية2012/07/04 121570562242م 12الحلةسھير خليل سلمانليث جواد كاظم1981
كربالء2012/07/04 94560562807م 193كربالءانمار باقر عبد الكريمليث حسن عبد الكريم1982
الديوانية2012/06/24 888177480407681مالديوانيهندى رمزي سلمانليث حماده ختالن1983
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الديوانية2012/12/31 1485872958267م 967الديوانيةميادة شعالن فاضلليث سالم حسين1984
حي البلديةكربالء2012/12/30 17951072958106م 497كربالءفيروزه ماشاء هللا عليليث صادق حسين1985
النجف2012/07/04 65951620562052مالنجفزينب عبد الوھاب عبد الرزليث عبد الرضا باقر1986
الديوانية2012/12/30 5951072958170م 643الديوانيةصفية علي محمدليث علي سدخان1987
بابل2012/06/24 417155450408431مالمدحتيةسھاد علي عبودليث منشد نايف1988
المدحتيةبابل2012/05/20 38175370416075مالمدحتيةصبيحة كاظم خليلليلو سحام عبد1989
كربال2012/05/20 397710390436676كربالءفاضل عبد االمير خضيرليلى حسين حمودي1990
2012/10/10 10420791640579485الھاشميةعبد الحسن حسين عباسليلى عبيس عبود1991
المحاويلبابل2012/06/24 7915716480408047االمام_ماجد حسن علي1992
كربالء2012/07/04 526188550562481كربالءميثاق غنوة طالبماجد حميد ظاھر1993
الھنديةكربالء2012/06/24 17735338470408068الھنديةسحر موسى محسنماجد سامي عبد الرضا1994
النجف2012/12/31 2071705872958275النجفاقبال محمد عبد الرضاماجد سعيد صادق1995
كربالء2012/06/24 22484470408093مكربالءامل مريح حسينماجد عبد االمير كاظم1996
نادربابل2012/07/04 75381620562793مالحلةازھار خضير عبيسماجد عبد هللا سركال1997
نجفنجف2012/10/10 27254395640579355الحيرة281140رضية يحيى عبدماجد علي صالح1998
المثنى2012/06/24 26673460407707مالرميثهمنال فصيح مھوسماجد كوير مھوس1999
النجف2012/07/04 2349540562448مالنجفسعاد ھادي مختارماجد محمد جابر2000
حي الميالدالنجف2012/07/04 47494707560562801الفاوبثينة قيس عبيدماجد محمد جمعه2001
كربالء2012/06/24 497136470408060مكربالءكلثوم ابراھيم امان محمدماجد محمد سلطان2002
الحمزةالديوانية2012/07/04 52540562182م٨٩٥الحمزةرقيه محسن يعقوبماجد مھدي ابراھيم2003
النجف2012/10/10 161640579476م 13النجففاطمة حميد مجيدماجد ھادي محمد علي2004
عفكالديوانية2012/07/04 6570562096م 432عفكفرح عدنان كريممادن ھادي كريم2005
الحلةبابل2012/06/24 214159470407205الحلةزينب حسن محمدعليمازن ضياء احمد2006
السماوةالمثنى2012/07/04 173610562867م 428السويردنيا كاظم نورمازن عباس فرحان2007
الرميثهالمثنى2012/06/24 14755440407356مالرميثهمليكة بداش وناسمالح صباح جنحيت2008
السماوه2012/06/24 278118460409627مالرميثهالتفات حسن عبدمالك شنان بلم2009
نجف2012/05/20 163430416095م 468نجفمنال صباح عبد االميرماھر صاحب سعيد2010
كربالء2012/07/04 50037510462306مالجدول الغربيشھرزاد عبد هللا حميداويماھر محمد حسين2011
القادسية2012/07/04 118234254100479797الدغارةنجيبة عبد محيسنمبارك جاسم سلمان2012
2012/06/24 18336578460409503الرميثةنجاة زغير عكضمجبل كيطان حمدان2013
السماوةالمثنى2012/12/30 1415972958003م 17السماوة__مجيد حميد خضير2014
حلةبابل2012/05/20 331303100436608مالحلةديانا اسانوفامجيد عبد الحسين ابراھيم2015
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النجف2012/07/04 467932084100479850العباسيةعاطفة سيد نوري حسنمجيد عبد الحسين محمد2016
النجف2012/07/04 9518985570562227النجففضيلة حسين عليمجيد عبد الكريم محمد2017
2012/12/30 7801966772958364ماالسكندريةنديمة جاسم رشممجيد عبد علي محمد2018
المثنى2012/07/04 135118540562179مالسماوةحميده معجون عبد هللامجيد عزيز جبار2019
الشومليبابل2012/06/24 17033841470407330الشومليكبرى حسين بابائيمجيد محمد جواد2020
2012/12/30 601386772958323مالخضرابتھال عباس خشوشمجيد محمد خضير2021
الھاشميةبابل2012/10/10 948138650579432الھاشميةامال عداي حماديمجيد موسى رضا2022
الرميثةالمثنى2012/06/24 20539440407351مالرميثةتسواھن اسود عبد السادهمجيد والي عبد2023
حي الحسينالنجف2012/07/04 15029833550562923النجفامل صالح مھديمحسن جاسم حسن2024
كربالء2012/07/04 188375844100479784الھنديةامل احمد شھابمحسن جاسم حسين2025
2012/07/04 47710510462309مالنجفتغريد مھدي محيمحسن جواد كاظم2026
النجف االشر2012/07/04 95289544100479837النجفخلود محمد احمدمحسن حسن محسن2027
الديوانية2012/06/24 41983684480407306المھناويةمريم رضا حسنمحسن حسن محمد2028
كربالء2012/07/04 1494100479705م 59كربالءزھره محمد حسنمحسن حسين حيدر2029
النجف2012/07/04 211374100456995مالنجفرجاء حسن محمودمحسن حميد محسن2030
كربالء2012/07/04 485181540562196مالحرابتھال عبدالقادر ابراھيممحسن خليل ابراھيم2031
السماوةالمثنى2012/07/04 8107610562398مالديوانيةرزيقة مظيھر وناسمحسن ذياب شعيبث2032
الرميثةالمثنى2012/12/30 185972958013م 126الرميثةانتصار ناظم غازيمحسن سوادي ظاھر2033
كربالء2012/07/04 3483135620562142مالرصافةوفاء حميد عبد الشھيدمحسن شاكر محسن2034
الكفلالحلةبابل2012/12/31 216431775872958292الكفلحذام دوھان حسنمحسن شھيد كريم2035
الديوانية2012/12/30 125972958058م 52البديرحميدة خليل صقرمحسن شيال ايدام2036
البصرة2012/07/04 108610562866م 82الحلةفليحة خضير صاحيمحسن طالب عبود2037
كربالء2012/07/04 141620562134م 669كربالءبيداء محمد عليمحسن عبد الزھره مرھد2038
2012/10/10 26683650581885مالرميثةشيماء عبد االمير ساجتمحسن عبد مطر2039
الحلةبابل2012/06/24 16480407318م 52الحلةھناء عبد الحسين نعمةمحسن عبود كاظم2040
العباسيةكربالء2012/06/24 19480407320م 14الھنديةخيرية حسن عليمحسن علي اكبر عبد الحسين2041
الحمزةالحلةبابل2012/07/04 180550562887م 175المدحتيةسھام عيسى حبيبمحسن علي عبدالعزيز2042
الوفاءالنجف2012/07/04 99294100479841مالنجفسميرة نجم ساية خانمحسن فھد مجيد2043
الكوفةالنجف2012/07/04 1004100479777م 459النجفليلى عبد الحسن حمودمحسن كاظم حسين2044
حلةبابل2012/05/20 137151420436582مابي غرقزھرة ياسر راضيمحسن لطيف مھدي2045
باب الخانكربالء2012/06/24 265029470408059كربالءضحى عبود حيدرمحسن محمد حسين2046
2012/07/04 185368684100479826الھنديةوفاء عبدالرضا عذابمحسن محمد موسى2047
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باب بغدادكربالء2012/07/04 214164510479756كربالءسھيلة جبار عيسىمحسن محمدعلي محمد حسين2048
حي الغديركربالء2012/07/04 1824100456987م 137الحراكرم عباس الياسيمحسن مھدي سلمان2049
نجف2012/06/24 14428682490408242نجفمريم اصغر حسينمحمد احمد محمد علي2050
كربالء2012/06/24 479304450409587كربالءنيرة عزيز خانيمحمد اسماعيل حسن2051
باب بغدادكربالء2012/07/04 203835610562299كربالءحذام صادق حسينمحمد اسماعيل قاسم2052
حي المعلميكربالء2012/07/04 235167610562289مالجدول الغربيسندس مھدي مكيمحمد الباقر صادق حسين2053
مثنىمثنى2012/10/10 116139650581884مالسوير0ايمان علي زغيرمحمد انعيم عبدهللا2054
بابلحلة2012/07/04 694152610562290مالمحاويلنسرين ميري حسنمحمد باقر ابراھيم حسين2055
النجف2012/07/04 78520462255م 294النجفميثاق ناصر عبد هللامحمد باقر حسن مجيد2056
الھنديةكربالء2012/12/31 305872958259م 110الھنديةميسم باقر جوادمحمد باقر ستار جواد2057
-كربالء2012/10/10 7630582163م 570الجدول الغربي163749فاطمة مجيد عبودمحمد باقر شھيد عبد الزھرة2058
بابل2012/12/30 6118151072958120مالحلةبشرى رضا عبد هللامحمد باقر عبد الرزاق2059
الديوانية2012/07/04 14794620562066مالديوانية__محمد بنو والي2060
النجف2012/07/04 117610562875م 211المشخابافتخار حميد علوانمحمد بھاء جواد2061
الحلةبابل2012/05/20 957121100416027مالقاسمصديقة سيد محمد اصلمحمد تومان جسوم2062
المسيببابل2012/07/04 929124610562296مالمسيبابتھال كاظم محمد رضامحمد ثائر عبد الجبار سمين2063
المدحتيةبابل2012/12/30 1372729751072958121المدحتيةنھاد عبد علي مطرمحمد ثويني مھلي2064
المشخابالنجف2012/07/04 496141530479825مالمشخابسميرة خضير عباسمحمد جبر كريم2065
بغداد2012/07/04 58380540562444مالسماوةامنة جاسم جبارمحمد جفات عبود2066
كربالء2012/07/04 377282610562285كربالءافتخار عزيز صافيمحمد جليل كريم2067
كوفةنجف2012/10/10 111161650581877مالكوفة465131ذكاء عبدالواحد ابراھيممحمد جمال غفار2068
الجمعيةكربالء2012/10/10 78197650582310مكربالءزينب علي حسنمحمد جواد تقي اسماعيل2069
حي االمامكربالء2012/10/10 438403640579418كربالء702377مليحه حسين محمد حسنمحمد جواد عبد الباقي محمد2070
الشاميةالديوانية2012/05/20 9102430436118مالشاميةقاھرة صاحب حسنمحمد جواد كاظم علوان2071
2012/07/04 1835454100479845كربالءمنى عبدعلي عباسمحمد جواد ھاشم2072
الديوانية2012/06/24 10019978450409608عفكذكرى ادھام خضيرمحمد حبيب محمد2073
ذي قار2012/12/31 895872958234م 508الديوانيةفوزية شاكر شعيوطمحمد حريجه سايب2074
2012/12/30 103204076772958378النجفرواء طاھر جوادمحمد حسن حسن جاسم2075
2012/07/04 491102530479699مالنجفزھراء عيسى عليمحمد حسن خالد2076
الناصرية2012/07/04 518151610562286مالحرقبيلة كاظم ابو خشةمحمد حسن خلف2077
القاسمايران2012/06/24 2326480407678مالقاسمھيام كريم عبودمحمد حسن درويش2078
2012/07/04 316108530479806كربالءزينب رزاق جوادمحمد حسن صادق محمد رض2079
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حي الحسينكربالء2012/07/04 3774004100479783كربالءجنان جعفر عبد االميرمحمد حسن علي كاظم2080
كربالء2012/06/24 187450409612م 503عين تمرغفران فاضل عبد هللامحمد حسن عيدان2081
كربالء2012/06/24 183452480407313كربالءمي شياع عالويمحمد حسن منشد2082
كربالء2012/10/10 8179630579276مالشنافيةخديجة محمد عباسمحمد حسن يحيى يوسف2083
حلةبابل2012/06/24 9418662470408051النجفحوراء محمد عبد هللامحمد حسين حسن مجيد2084
بابل2012/12/31 1365872958268م 985القاسمجنان راضي حمزةمحمد حسين رسول حسين2085
حي االميرالنجف2012/07/04 72610562874م 38النجفسامية كامل كبيحمحمد حسين عبد الھادي كاظ2086
النجف2012/05/20 102202091100416029النجفزينب رضا عبدمحمد حسين علي2087
كربالء2012/06/24 265029470407344كربالءنعيمة عاشور زيارةمحمد حسين علي2088
المدحتيةبابل2012/06/24 73727470408072مالمدحتيةسھير عبد الغفار شاكرمحمد حسين كريم2089
القاسمبابل2012/05/20 140430416082م 1249القاسمسحر صالح مجيدمحمد حسين محمد علي مجيد2090
2012/07/04 66533671530479695مالكوفةدعاء عباس حسانمحمد حسين محمد كاظم2091
حي نادربابل2012/06/24 626174490408262مالكوفةزينة محمد حسن ھاديمحمد حسين مھدي2092
كربالء2012/12/30 1265972958074م 661كربالءسميرة ھادي مھديمحمد حسين ھادي2093
2012/10/10 94852660582101مالھاشميةجليله عيسى حسنمحمد حلبوص خضير2094
بابل2012/12/31 338674035872958245الحلة__محمد حمزة خضير2095
باب بغدادكربالء2012/05/20 6951013100436584مكربالءسمية علي محمدمحمد حميد جواد2096
الديوانية2012/12/30 17851072958176م 259الشنافيةربيحة مزھر حميدمحمد حميد حسن2097
2012/10/10 61719640579639مالسماوةزينب فالح كاظممحمد حميد عباس2098
المحاويلالحلةبابل2012/06/24 6613175450409560المحاويلمينا ابراھيم شريتمحمد خضير حسين2099
السماوة2012/12/30 40856672958464مالسماوةتماضر عبد الحميد محمد صمحمد راضي سلطان2100
كربالءكربالء2012/10/10 2441650582172مكربالء0معصومة رحمن حسينمحمد رشيد عبدالحميد2101
كربالء2012/10/10 316094630579451كربالءصبيحة اكبر محمد عليمحمد رضا حسن2102
النجف2012/07/04 494624100456991مالنجفسكينة صابر محمد عليمحمد رضا عبدالصاحب حس2103
2012/07/04 145334100479717مكربالءمنصورة حسين حسنمحمد رضا محمد علي حسن2104
المركزكربالء2012/07/04 4487574100479779كربالءفائزة عبد االمير حسينمحمد رضا محمد علي قنبر2105
حي الغديركربالء2012/05/20 920110390436685مالشنافيةكوثر عبد الھادي ابراھيممحمد رضا يحيى يوسف2106
الرميثةالمثنى2012/12/31 1135872958228م 129الرميثةبتول صاحب شجاعيمحمد زغير عبد2107
الرميثةالمثنى2012/12/30 851072958174م 365الرميثةكنز رضا عيسىمحمد زيدان شعالن2108
2012/07/04 579104550562891مالبديرسعيدة عبد واليمحمد ساجت عبود2109
المثنى2012/12/30 225449615972958046الخضرمدينة مزھر بھاضمحمد سدخان زليف2110
2012/07/04 22166540562189مالھاشميةسارة عبدالمحسن عبدالجاسمحمد سعدون موسى2111
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الحركربالء2012/05/20 64937390436601مالحراقبال غني شلبمحمد شاكر صالح2112
المثنى2012/06/24 1638460407718الرميثةسليمة حمزة بلممحمد شنان بلم2113
2012/07/04 17033833550562354السماوةتحرير عبد العظيم غازيمحمد شنان عذاب2114
2012/07/04 55676540562330مالنجفامينة محمد جابرمحمد صادق مھدي2115
كربالء2012/07/04 164100479778م 682كربالءھناء مھدي مشكورمحمد صالح حسن2116
السدةبابل2012/05/20 60593370415969السدةنادية محمد رضا عبد الواحمحمد صالح علي2117
كربالء2012/07/04 198530462084م 615كربالءاسراء حسين عليمحمد صباح محمد2118
النجف2012/12/31 1075872958212م 297النجفذكرى مھدي حسنمحمد طاھر جبر2119
النجف2012/07/04 130610562381م 74النجففوزية عبيد احمدمحمد طاھر ذياب2120
2012/07/04 38480540562847مالسماوةماجدة مصطفى صادقمحمد طاھر محمد2121
الديوانية2012/12/31 1685872958229م 338الديوانيةھاله محمد عبد المھديمحمد عباس حماده2122
قادسية2012/06/24 2708115490408268الديوانيهزھراء مرتضى مراديمحمد عباس حمادي2123
2012/05/20 380416064سھلة سابس علكمحمد عباس عبود2124
كربالءكربالء2012/10/10 544175640579497مكربالء111452رونق جواد كاظممحمد عباس محمد2125
الديوانية2012/07/04 91944610562283مالديوانيهشيماء وحيد عطيةمحمد عباس نعيم2126
2012/12/30 126291986772958314النجفزھراء صالح محمد رضامحمد عبد االمير محمد علي2127
كربالء2012/06/24 528123470408096مالحرمريم محمد تقيمحمد عبد الجبار جيجو2128
2012/10/10 18236211640579490الھنديةسامرة حامد محمدمحمد عبد الحسن محمد سعيد2129
السماوةالمثنى2012/12/30 469146772958348مالسماوةمنال سعيد عبد الرزاقمحمد عبد الحسين عبد الشھيد2130
كربالء2012/06/24 137126490408305مكربالءساجدة حاجي مرتضىمحمد عبد الرسول قاسم2131
السماوةالمثنى2012/06/24 49490408287م 379سماوةسكينة رحيم عبد الزھرةمحمد عبد الكاظم محمد2132
2012/07/04 27184100456999مالنجفضحى نبيل رضامحمد عبد المنعم عبد الكريم2133
الطاقبابل2012/07/04 4729570562094مالحلةسندس خليف حمودمحمد عبد خان2134
الحمزةالديوانية2012/06/24 947123490408245مالحمزةمائدة سيد رضامحمد عبد ربة حمدان2135
كربالء2012/07/04 24548858550562884الخيراتباسمة عبدالزھرة جنبرمحمد عبد زيد جثير2136
2012/12/30 164326746772958389السماوةھيفاء مجيد كاظممحمد عبد سلطان2137
الحسينيةبابل2012/07/04 203900510479774الحلةزھراء محمد تقىمحمد عبد عون احمد2138
السماوةالمثنى2012/07/04 16633100620562139السماوةاديبة خضير عباسمحمد عبد عيدان2139
الجامعينبابل2012/05/20 3546380416052الحلةھند عبد المحسن حسنمحمد عبد مسلم جاسم2140
الشاميةالقادسية2012/07/04 35771245550562888الشاميةالمعة نعمة جعفرمحمد عبداالمير عبدالزھرة2141
الديوانيةقادسية2012/10/10 50830650579439مالديوانية832255ازھار عبدالحسين جوادمحمد عبدالحسن سلمان2142
كربالء2012/07/04 23510462359م 509كربالءبي بي اعظم محمد عليمحمد عبدالحسين جاسم2143
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2012/07/04 459000540562445كربالءنجاة باقر محمدمحمد عبدزيد علي2144
الديوانية2012/05/20 794186420436591مالديوانيهميعاد شاكر طاھرمحمد عبيد حمود2145
كربالء2012/12/30 3951072958196م 14الھنديةازھار مخيف عبد العزيزمحمد علي امين عبد الكريم2146
كربالءكربالء2012/10/10 25146640579421مكربالء664232ضوية حسين عليمحمد علي باقر احمد2147
2012/06/24 18436727460409632الرميثةعليه كريم محمدمحمد علي جبير محمد2148
كربالء2012/06/24 511162490408249مكربالءورودة صاحب مھديمحمد علي جواد تقي2149
كربالء2012/07/04 152848610562291كربالءاميرة ابراھيم خانمحمد علي عبد العباس فتح هللا2150
كربالء2012/06/24 511122480407236مكربالءنجاة مھدي ھاديمحمد علي علي اكبر2151
الحلةبابل2012/07/04 448684560561978الحلةسكينة علي نصيفمحمد علي عيسى حسين2152
باب الخانكربالء2012/07/04 1564100456989م 124كربالءمدينة محمد بھارمستمحمد علي محمد رضا محمد2153
القزوينيةكربالء2012/07/04 175510479755م 86كربالءليلى محمد عبد الرضامحمد علي وھاب نعمه2154
كربالء2012/07/04 14150530479805مكربالءسھام محمد جواد كاظممحمد علي يحيى جعفر2155
الجدول الغكربالء2012/06/24 188470407225م 536الجدول الغربيمشكان يور زادةمحمد عليوي حسن2156
السماوةالمثنى2012/10/10 170928630579292السماوةامل عبد جبرمحمد عواد عبد علي2157
المسيببابل2012/07/04 92988540562837مالمسيبامال كاظم علي رضامحمد فاضل خليل2158
حي الشھداالحلةبابل2012/05/20 119427370415965مالحلةمرواريد حسين مون صفريمحمد كاظم عباس2159
الكوفةالنجف2012/05/20 50428360436105مالكوفةفاطمة محمد حبيبمحمد كريم عبد2160
االسكندريةبابل2012/06/24 1060106450409551مالمدحتيةسعده حسين سالممحمد كمير فضيح2161
2012/07/04 138109530479812مكربالءمريم رضا محمدمحمد لطيف حمزة2162
2012/12/31 434495872958285مالرميثةكريمة خضير عبد اليمةمحمد لفلوف صبر2163
الكوفةالنجف2012/12/30 925972958069م 53الكوفةزھراء كامل عباسمحمد ماجد سيز خدا2164
الرميثهمثنى2012/10/10 26831650581895مالرميثة880375نوال كاظم حسنمحمد مالك خوام2165
المثنى2012/05/20 43193390436607مالسماوةوسن ھادي جدوعمحمد مجيد جدوع2166
الھنديةكربالء2012/06/24 18837571470408069الھنديةمجودة حسين شافيمحمد محسن شافي2167
نجفنجف2012/10/10 9218290640579405النجف171743زينب رياض ناصرمحمد محمد جواد حبيب2168
النجف2012/12/30 5791265972958051مالحيدريةھدى رزاق ابراھيممحمد محمود حسن2169
نجف2012/05/20 12625153430416081نجفافراح محمود عباسمحمد محمود محمد علي2170
المشخابالنجف2012/07/04 16232352540562829السماوةحكيمة محمد مھدي محمد رمحمد مزبان حمادي2171
كربالء2012/06/24 80161470407217مكربالءبھية مبدر عباسمحمد مزھر عباس2172
السماوه2012/06/24 18436697460407723الرميثهبسعاد عبد العباس ثامرمحمد مسير عبد2173
كربالء2012/06/24 60818470408066مكربالءبلقيس حسن محمدمحمد مصطفى مھدي2174
كربالء2012/07/04 120275560562816مالقرنةزينب الزم بابولمحمد مفتاح باروت2175
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بابل2012/06/24 15530823450408432المدحتيةنھلة رشدي محمدمحمد منشد نايف2176
الھاشميةبابل2012/12/30 15651072958126م١٣١٩الھاشميةزينب صبحي مھديمحمد منعم مھدي2177
حلةبابل2012/07/04 10220262540562186الھاشميةبيداء عبدالكاظم عليمحمد مھدي عباس2178
النجف2012/07/04 12825527560562824النجفازھار فاضل جبرمحمد مھدي عبد الصاحب2179
2012/10/10 491134660582105مالنجفغصون مھند صاحبمحمد مھدي غني شھيد2180
السياحيبابل2012/07/04 282563894100479711المسيبايمان ماجد عمرانمحمد مھدي كريم2181
2012/07/04 7836510479762مكربالءاسية عبد الرسولمحمد ناصر جاسم2182
2012/06/24 36159460409633مابي غرقسليمة عبد النبي احمدمحمد ناصر غالب2183
الكوفةالنجف2012/07/04 65570562088م 185الكوفةضويه رشيد سعدمحمد نجم عبد2184
الديوانية2012/07/04 6725520462253مالشنافيةزينب سعد عبدمحمد نعمان وحيد2185
الشاميةالديوانية2012/07/04 42540562197م 148الشنافيةحيوده عبد عبد هللامحمد ھادي حسن2186
الحلةبابل2012/10/10 191640579359م 505الحلة073037زھرة حميدي حمودمحمد ھاشم حمود2187
الحصينبابل2012/12/30 144287595972958077المدحتيةبدرية محمد جاسممحمد ھاشم محمد2188
كربالء2012/06/24 62570490408238مكربالءساھرة عبداللطيف اسماعيلمحمد وجية علي اكبر حسين2189
كربالء2012/07/04 8331314100456983مالشنافيةراويه بنان عطشانمحمد يحيى يوسف2190
السماوةالمثنى2012/12/30 1753499851072958152السماوةفاطمة صالح مھديمحمد يوسف مھدي2191
شط العربالبصرة2012/07/04 33422520462168مكربالءصبرية علي حسينمحمدعلي حمادي حسن2192
2012/10/10 316141650579398كربالءساجدة كاظم عبودمحمود احمد محمد2193
الشنافيةالديوانية2012/12/30 1175972958091م 7الشنافيةحوري نعمة جوادمحمود اسماعيل محمد2194
-قادسية2012/10/10 65144650579395معفك658091ناھدة محمد حسنمحمود حسن جباز2195
شارع ٠الحلةبابل2012/06/24 146450409621م 1238الحلةاحسان عباس محمدمحمود رزوقي حمد2196
المثنى2012/06/24 196450409619م 113السماوةفردوس سعد جابرمحمود سلمان محمد رضا2197
نجف2012/06/24 153480408036مالكوفة_محمود شاكر عبد2198
السديرديوانيةقادسية2012/10/10 89640579500م 531السدير534388كرام عبد علي حسنمحمود شاكر عبد الحسين2199
النجف2012/06/24 106450409565م 500النجفانتصار ناجي مھديمحمود شاكر محمود2200
ذي قار2012/07/04 279153610562861مالحلةمنتھى عاكف محمدمحمود عبد االمير سركال2201
كربالء2012/07/04 63921510462372مكربالءازھار حسين عليمحمود عبد االمير عباس2202
كربالء2012/07/04 53067520462257مكربالءسكينة صالح وليمحمود عبد الرحيم عباس2203
العباسية الغكربالء2012/05/20 56282390436614مكربالءمريم محمد عظيميمحمود فؤاد علي2204
الوركاءالمثنى2012/07/04 263525594100479706الوركاءايمان علي سلمانمحمود كريم فريخ2205
كربالء2012/12/30 736872958512م 683كربالءافراح محمد علي عبدالعباسمحمود محمد علي حسين2206
المسيببابل2012/07/04 62343610562393مالمسيبكريمة كاظم حسنمحمود ھادي حنحوص2207
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بابل2012/07/04 14528868550562909المدحتية__محي شوكت محي2208
2012/12/30 1111966772958393مالقاسممريم كريم محمدمحي غالب صحن2209
المثنى2012/06/24 18336407460409524الرميثةفضيلة فرحان دھشمدلول شنان عبد2210
الرميثةالمثنى2012/06/24 120460407264م 31الرميثةمطشرة ناصر ونانمدلول واجد ونان2211
الكفلبابل2012/07/04 21442779620562067الكفلصادق ھاشممديحة عمران علي2212
الرميثهالمثنى2012/06/24 354175440408019مالرميثهمليحة ازھير اسودمراد ياسين نعمة2213
الفاوالبصرة2012/07/04 37855620562777مالحلةزكية خلف مونيمرتضى جاسم محمد2214
العباسيةكربالء2012/10/10 37169630579340مكربالءفرح عبد الجليل عبودمرتضى حسين ھادي2215
باب الخانكربالء2012/06/24 53392470408082مكربالءھدى طوفان عليمرتضى طالب مصطفى2216
كربالء2012/07/04 45570562048م 511كربالءمريم علي اكبرمرتضى محمد حسن محمد ع2217
2012/07/04 636412530479677مغماسفريدة غالم رضامرھج دريبل عبد2218
المثنى2012/06/24 74088460409506مالحلةخالدة الفي جيجانمزعل حيال جيجان2219
المثنى2012/06/24 18536807460407261الرميثةنزيله حسين عيدانمزيھر عور عواد2220
الرميثةالمثنى2012/07/04 124520462164م 365الرميثةانتصار اسود عبدالسادةمسافر جعاري كزار2221
2012/10/10 475127650582322مالسماوةامينة جاسم عالويمسافر حسون عالوي2222
السماوةالمثنى2012/07/04 32550562920م 605السماوةسناء كريم ابراھيممسافر زكردي شھد2223
االمامالحلةبابل2012/06/24 7013982450409606االمام_مسلم حمزة عريبي2224
الھاشميةبابل2012/05/20 10921701430416096القاسمزينب علي شبيبمسلم دھيم حمزة2225
المركزكربالء2012/06/24 326316470408091كربالءنعيمة رضائي مھديمسلم عباس حسين2226
كربالء2012/07/04 100570562229م 505الحسينيةانتصار غافل صيادمسلم عطية حسين2227
الفاوبصرة2012/10/10 49157640579417مالنجف721559خديجة عبد الصمد حمودمسلم عيدان جاسم2228
2012/07/04 566179530479697مالسماوةوجدان قاسم سلمانمسلم كاظم محمد2229
كربالء2012/06/24 5885490408315مكربالءرابعة علي بجايمسلم كافي ضاحي2230
الحلةبابل2012/06/24 13627030490408263النجفنھاد منصور جابرمسلم محمد علي كريم2231
الرميثةالمثنى2012/06/24 150440408023م 170الرميثةسلمى عواد حمدانمسير خضير حمدان2232
الناصرية2012/10/10 64138650581879مالمدحتيةامتثال خليل بالسممشتاق رزاق بالسم2233
نجف2012/07/04 3648560562818مالمناذرةھبة ازھر احمدمشتاق طالب جواد2234
الديوانية2012/06/24 192470407224م 393الديوانيهھاشمية فرج بدرمشحوف ناصر بجاوي2235
المثنى2012/06/24 4935460407255مالرميثهجميلة عبدالحسن عبدالسادةمشعل دخل شبيلي2236
الوركاءالسماوةالمثنى2012/05/20 369183420416100مالوركاءخالده حمزة زغيرمشكور جاسم حمادي2237
الرميثةالمثنى2012/06/24 287202460407725الرميثةقبيلة حمزة حسينمشكور حسان عبد2238
بابل2012/05/20 36152420416089مالحلةسيمين قاسم حسينمصدق منعم محمد2239
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2012/12/30 3373526772958369مالمحموديةفاطمة كاظم عباسمصطفى جمعة ابراھيم2240
2012/07/04 3540530479676مالحيدريةحوراء سجاد كاملمصطفى جواد حسن2241
كربالء2012/10/10 74630579333م 39كربالءنورية صالح محمدمصطفى حسين ھادي2242
الديوانية2012/12/30 44214251072958188مالديوانيةانوار جمعه زوادمصطفى خلف عباس2243
كربالء2012/06/24 137108490408251مكربالءبتول ھادي محمد صالحمصطفى عبد الرسول محمد2244
المدحتيةبابل2012/07/04 11375560562823مالمدحتيةاالء سامي عبدالرضامصطفى علي خنياب2245
كربالءكربالء2012/10/10 11123630579452مكربالء0سمية ھوشنك عباسمصطفى فؤاد علي2246
الحلةبابل2012/10/10 67640579360م 13الحلة709465حنان حسن عبودمصطفى كاظم صادق2247
حي الحسينكربالء2012/10/10 458928630579300كربالءنازي رمضان عليمصطفى كاظم عبد الوھاب2248
نجفنجف2012/10/10 192640579496م٥٥٤النجف٥٥٤م410835شذى محمد علي عبد هللامصطفى محمد جبر2249
كربالء2012/06/24 6618490408266مكربالءنزھة محمد علي ھاشممصطفى محمد علي كاظم2250
العمارةميسان2012/07/04 25520462218م 740الحلةسليمة كرك حسنمصطفى ھاشم حاتم2251
الحلةبابل2012/07/04 1359101610562376مالحلةلمياء خليل اسكندرمصلح ابراھيم عباس2252
نجفنجف2012/10/10 49188650579431مالنجف091743منى مھدي تقيمضر ناصر محمدحسين2253
2012/06/24 18136561460409641الرميثةنقلية عبد الجبار خشوشمطرب نجم دخل2254
2012/12/30 628416772958396مكربالءناجحة سيد حسينمطشر جياد حسين2255
الرميثةالمثنى2012/12/31 845872958280م 105الرميثةكاظم فزاع دريورمطيرة عبد باشي2256
الحلةبابل2012/07/04 73210479652م 1292الحلةمنى محمد ھادي محمد جوامظفر عباس مھدي2257
نجف2012/07/04 15230386530479726نجفبشرى محمد جاسممع الحق عبد الحسين كاظم2258
الشافعيةالحمزةالديوانية2012/06/24 62389480407305مالشنافيةام البنين وليخاني طرقيمع هللا شھد صلبوخ2259
الخيراتالھنديةكربالء2012/12/30 71051072958124مالجدول الغربيليلى عطية عبودمعطي ھادي حسن2260
بابل2012/10/10 305820630579344الحلةصديقة علي حسينمعن جليل سلمان2261
النجف2012/07/04 1824550562360مالنجفكفاح مسلم مھديمعين خضير عباس2262
الديوانية2012/07/04 41620562069م 769الديوانيهاحالم محمد كاظممعين محمد حسون2263
الشاميةالديوانية2012/07/04 68772620562783مالحلةزينة جليل عبد االئمةمقداد جفات عبد االئمة2264
الحلةبابل2012/07/04 79570562032م 801الحلةبتول كريم منصورمقداد جواد حسن2265
باب الساللمكربالء2012/07/04 3671004100479713كربالءايمان حسن محمدمقداد مھدي عاشور2266
2012/07/04 9351144100479715مالمسيباقبال جابر حسينمكي جاسم محمد2267
كربالء2012/06/24 571113470408064مكربالءمنى محمد علي حسينمكي حسن حسين2268
2012/12/30 2491646672958446مغماسعفاف صاحب محمدمكي رزاق عبد هللا2269
الحركربالء2012/07/04 5911744510479758الحرصغرى عباس سالريمكي سعود عباط2270
2012/07/04 275400530479731الحلةافراح قاسم محمد حسنمكي عباس جابر2271
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2012/10/10 16939708650582307الكوفةايناس حياوي محسنمكي عبود ھادي2272
الديوانية2012/07/04 137620562137م 168القادسيةاقبال كريم جاسممكي عطية عباس2273
المشخابالنجف2012/07/04 31963622610562859ناحية القادسيةخرزان كريممكي عنون ھاشم2274
2012/07/04 449120540562190مالسماوةامونه عليوي حسينمكي كاظم سعيد2275
الحصينبابل2012/06/24 14428759490408270المدحتيةفرح كاظم عبدمكي محمد ھاشم2276
2012/07/04 139113530479811مالھنديةعلياء شاكر حسنمكي ھادي مكي2277
كربالءكربالء2012/10/10 91642640579450كربالء163266عبد هللا صالح محمدملوك جعفر محمد2278
مثنى2012/09/23 155430581905م 47سماوةعلي عبد الحسين عبد الشھيملوك عباس عبد2279
2012/10/10 37096650579435مالمحاويلالفية حاجم عبودمناتي ساجت واوي2280
المدحتيةبابل2012/07/04 234418620562145الحلةضحى جواد كاظممنتظر عبد الكاظم عبار2281
بابل2012/05/20 134864340415960مالحلةوفاء طه عبد الجبارمنتظر كامل جبار2282
الحركربالء2012/12/31 1035872958288م 935المسيبزھرة محمد عليمنتظر محمد علي اغا2283
2012/07/04 171340154100479829السماوةبيداء رسمي اسماعيلمنذر ھادي رضا2284
2012/07/04 6001734100456976مالجدول الغربيسعدية غضبان ابراھيممنصور صاحب حربي2285
الشاميةالديوانية2012/12/30 45972958004م 338النجفباسمة عبد الحسن عبودمنصور عبد المحسن عبود2286
نجفنجف2012/10/10 20058650581892مالحيرة0شعوب ناظم زبالهمنصور عبدالحاكم كاظم2287
النجف2012/07/04 518115540562327مالنجفسلمى محمود احمدمنصور علي عايش2288
الھاشميةبابل2012/12/30 8051072958173م 1161الھاشميةابتسام نور حسينمنصور منعم مھدي2289
الديوانية2012/05/15 612127420405582مالديوانيهشيماء عباس دخيلمنصور ھاشم دخيل2290
كربالء2012/12/30 262195972958001مكربالءجنان حسن عبد الكريممنھال حسن ھادي2291
السماوةالمثنى2012/12/30 16951072958537م 18السماوةجواد كاظممنى نعيم صالح2292
كربالء2012/07/04 125135560562808مكربالءزينب مجيد عبدالعباسمنير حميد عبدالعباس2293
الديوانية2012/07/04 53510462305م 11الديوانيهبشائر عبد الحسين عبد االممنير عبد الحسين عبد االمير2294
النجف2012/05/20 459127420416077مالنجفكريمة رزاق رحيممنير عبد المجيد محمد حسين2295
النجف2012/05/20 135390436124م٦٦٠الكوفةعلي محمد حبيبمنيرة حسين كاظم2296
النجف2012/06/24 330973490408246مالنجففاطمة اسماعيل اسد هللامھدي ازھر احمد2297
الحمزةالديوانية2012/07/04 6312497540562834الحمزةسامية جمعة مھديمھدي جبير فاضل2298
الرميثهالمثنى2012/06/24 20599440407278مالرميثهنورة كتاب فلخالمھدي جفات عبد2299
العباسيةكربالء2012/07/04 67968620562130ماحوال كربالءفاطمة علي كاظممھدي حسن حسين2300
كربالء2012/06/24 154470408076م 540الحرشيماء عبد االمير غازيمھدي حسن محمد2301
كربالء2012/05/20 13704390436613مكربالءسعاد ناصر احمدمھدي حسن محمد تقي2302
عفكالديوانية2012/06/24 166480407237م 62عفكزرين تاج عباسمھدي حسين جودة2303
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كربالء2012/06/24 679125480407241مكربالءخديجة حاتم غاليمھدي حسين عمران2304
الرميثةالسماوةالمثنى2012/05/20 110340415964م 129الرميثةبشرى شاكر كاظممھدي حميد كاظم2305
كربالءكربالء2012/10/10 586122640579404مكربالء021760بشرى حسن مرتضىمھدي رجب محمد2306
الديوانية2012/07/04 83570562033م 310الديوانيةخالده شنشول جبرمھدي سوادي شرجي2307
نجف2012/06/24 20182490408322منجفزھرة عبد االمير عبد النبيمھدي صاحب عبد2308
الشومليبابل2012/12/30 1775972958047م 263النعمانيةابتسام ابراھيم كاظممھدي صالح سلطان2309
السماوة2012/07/04 37439550562371مالسويرانعام عبيد لفتةمھدي عباس فرحان2310
2012/12/30 118234596672958438النجفعايد ناجي جبرمھدي عبد الحسين محسن2311
النجف2012/12/30 186269451072958142النجفختام حسن مھديمھدي عبد الزھرة محمد2312
المشخابالنجف2012/07/04 142540562438م 473المشخابايمان خضير عباسمھدي عبد زيد محمد2313
النجف2012/07/04 45691185620562144الحريةطوبي نعمت هللامھدي كظوم محمد2314
الحمزةالديوانية2012/10/10 6212351630579465الحمزةليلى فاخر سلمانمھدي لفته ضباب2315
2012/10/10 50924650582316مالنجففاطمة جعفر ثابتمھدي مجيد جياد2316
العباسيةكربالء2012/05/20 407989370436103كربالءاميرة قاسم مھديمھدي محمد حسن مھدي2317
النجف2012/12/31 116231325872958242النجفجواھر حسن عبد االميرمھدي محمد علي عبد االمير2318
نجف2012/06/24 14418678470408089نجفرضية حسين محمدمھدي موسى جعفر2319
بابل النجفكربالء2012/07/04 119620562150م 21النجففاطمة حسين عليمھدي ھادي مھدي2320
الرميثهالمثنى2012/06/24 278152440409329مالرميثهوفاء ھندول جوادمھدي ھدھود جواد2321
2012/12/30 1191316672958447مالھارثةدعاء كامل سلمانمھند جبار ھاشم2322
كربالء2012/06/24 65778450409578مكربالءانوار عبد الصاحب عليمھند صالح مھدي2323
كربالء2012/06/24 5470407350م 147كربالءليلى حسن ناد عليمھند عبد الحميد صاحب2324
الديوانية2012/10/10 6412687630579299الحمزةجميلة كظيم جاسمموحان بعيوي سعد2325
العباسيةكربالء2012/07/04 265023510462297كربالءاميرة محمد جواد حسنموسى باقر حسين2326
نجف2012/07/04 144104550562366مالعباسيةفرحة حميد صكبانموسى جاسم صكبان2327
السماوةالمثنى2012/06/24 17134119480407693السماوةفيحاء عطية عذافةموسى حسن عبد2328
السماوة2012/07/04 4842550562485مالسماوةفضيلة صاحب ناجيموسى حميد موسى2329
السماوة2012/07/04 160318084100456994السماوةماجدة علي محسنموسى مجيد صليبي2330
كربالء2012/10/10 16153650579426مالحررزيقة عبد الحسين حمودموسى محسن عبد هللا2331
السماوةالمثنى2012/12/30 139356872958480مالرميثةزينة حاتم مھديموسى ياسين نعمة2332
باب الخانكربالء2012/06/24 22114470408063مالھنديةعالية جوزي خليفةموفق حسن عبد الحسين2333
كربالء2012/07/04 8917667610562287النجفكوثر عبد الرسول عبد الجلمؤيد حسين عباس2334
الرميثةالمثنى2012/12/31 206410155872958227الرميثةغند غازي رشكمؤيد دواس عامر2335
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بابل2012/06/24 105162470408095مالمدحتيةياسمين خالد المسلممؤيد منشد نايف2336
القاسمبابل2012/05/20 1298120370436102مالقاسملميس خلفة كرمميثاق عزيز حمزة2337
الحمزةالقادسية2012/12/30 364726951072958127الشنافيةنھا كامل حميدميثم جليل جبار2338
ام الخيلالديوانية2012/12/30 363725495972958066الشنافيةسرور حسن خضيرميثم حسن عبد اليمة2339
الھنديةكربالء2012/10/10 22954630582153مالھندية450462احالم خضير مخيفميثم حسين مخيف2340
المثنى2012/06/24 1450409566م 603الرميثةزينة عمران موسىميثم داخل عبد2341
السماوةالمثنى2012/12/31 1515872958221م 375السماوةشيماء نجم عوادميثم رؤوف خضير2342
السماوةالمثنى2012/12/31 605872958260م 608السماوةنسرين طالب كريمميثم عبادي عبد الحسن2343
2012/07/04 5091354100456980مالنجفانتصار جواد كاظمميثم عبد الرزاق عبد الحميد2344
كربالء2012/10/10 610131630579471كربالءزينب عباس مھديميثم عبد الرضا رزاق2345
القاسمبابل2012/06/24 1389127480408037مالقاسمنجلة ناصر دوحيميثم عدنان محمدجواد2346
الديوانية2012/07/04 25321540562429مالسماوةنغم ضياء طعمةميثم فوزي عليوي2347
بابل2012/12/30 14181966672958408مالشومليھلدة نيكن اندوسميثم فيصل غازي2348
حلةبابل2012/10/10 1187119640579482مالحلةفاطمة فاضل رزوقيميثم محمد علي ھادي2349
حي المثنىالنحف2012/12/31 95188195872958215النجفازھار محمد صاحبميثم مھدي جواد2350
السماوة2012/07/04 339513520462260الرميثةھاجر محمد ھاديميثم ھاشم نور2351
2012/12/30 8681616672958419مالشنافيةرباب وھاب نورميثم يحيى ضاحي2352
الفاوبصرة2012/10/10 207196630582151مالنجف988943ھله ھاشم حسينميرزايه محمد حسن2353
كربالء2012/06/24 14531450409594مكربالءمليحة جواد كاظمميري مراد دھش2354
الھاشميةبابل2012/05/20 10220282370415955الھاشميةكريمة نور محمدناجح جون حسن2355
السماوة2012/07/04 155560562811م٣٥٩المجددلكش محمد عليناجح ربح حسن2356
السماوة2012/06/24 18436798440409347الرميثةمكيه سلھو شنانناجح صكبان شنان2357
السماوةالمثنى2012/07/04 52150620562787مالسماوةازدھار جواد كريمناجح عبد الكاظم جبر2358
الرميثهالمثنى2012/10/10 12973630579453مالرميثهساھره جاسم عبيدناجح كاظم ديلي2359
2012/12/30 10296672958423مالنجفبشرى حياوي ھاديناجح مھدي اسماعيل2360
المسيببابل2012/05/20 273545233100436622المسيبكريمة عبد النبي عليناجي جاسم علوان2361
النجف2012/12/30 1246872958508م 456النجفوفود رسول عبد الھاديناجي حسن ناجي2362
كربالء2012/07/04 64374100479831النجففاطمة ابراھيمناجي حسون سعيد2363
النجف2012/07/04 12925607530479693النجفكظيمة صكر حسنناجي محمد ھاشم2364
دغارةالديوانية2012/06/24 20351480408043مالسنيةحظية ساجت مھديناجي وذاح علوان2365
بغداد2012/12/30 545972958029م 242الحلةمكي عبد االميرنادية نوري علي2366
الخفرالمثنى2012/07/04 7275520462415مالخفرحكيمة فالح تركينازك لزام فھد2367



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة الذين استملوا صكوك التعويضات من مكتب بابل خالل عام ٢٠١٢
النجف2012/07/04 279557974100456986الحيرةليلى محمد علي مجيدناصر حسين عباس2368
كربالء2012/07/04 814134100479847كربالءاقبال مجيد ماشاء هللاناصر حسين ناصر2369
كربالء2012/05/20 4471893100436605مكربالءقسمة عبد الحسين بنسيناصر حسين نجم2370
2012/07/04 428355550562893كربالءزھراء عباس محمدناصر حميد صالح2371
2012/12/30 3051016772958381مالرميثةافراح اجواد خضيرناصر عبد الرضا جريو2372
2012/06/24 360124460409631مابي غرقبثينه محمد شمرانناطق عبد الرزاق ناصر2373
الرميثةاالمثنى2012/07/04 23166520462420مالرميثةھيام كاظم فزاعناظم حسن سعد2374
بصرةبصرة2012/11/05 165328201810583668شط  العرب508734رقيه خضير عليناظم حسن يعقوب2375
الكوفةالنجف2012/12/31 173344875872958295الكوفةسيتا سركيس اواديسناظم حسين شعالن2376
ايران2012/07/04 50110036530479742غماسنجيحة كاظم مشكورناظم حلواص صلھام2377
الرميثةالمثنى2012/07/04 18136116520462171الرميثةابتسام عبد الكريم حسونناظم حمادة دخل2378
الحمزةالديوانية2012/10/10 698128650582311مالحمزةحنان شاكر حسنناظم داخل علوان2379
كربالء2012/07/04 5181664100479799مكربالءزينب جير لويطانناظم راضي حنون2380
الھنديةكربالء2012/07/04 17935620510462360الھنديةامل فھد كريمناظم رفيق كريم2381
الحيرةالمناذرةالنجف2012/06/24 48788480407231مالحيرةاحالم عبد الجبار ياسينناظم شاكر محمود2382
الشاميةالديوانية2012/12/31 357713575872958225الشاميةكارمن الديكو ادريسناظم يوسف ادريس2383
ذي فارذي قار2012/10/10 55959660582111مالحلة0يوسف دھام حسينناھده عبدالرزاق طه2384
المثنى2012/06/24 360124460409507مابي غرقعفات نصر هللا ناصرناھض عبد الرزاق ناصر2385
الرميثةالمثنى2012/06/24 18536832460409516الرميثةفھيمة حسين عويجلناھي باجي حسن2386
الديوانية2012/06/24 276134480407682مسومرمريم علي حسنناھي جابر عطيه2387
المثنى2012/06/24 186460409525م 255الرميثةسميرة محسن جابرناھي شيط مھوس2388
الرميثةالمثنى2012/06/24 308132460409522الرميثةسعدية مجھول مصحبناھي مدلول شنان2389
2012/12/30 1221726672958429مالنجففوزية عبد ياسينناھي نجم عبود2390
الشنافيةالديوانية2012/05/20 12935390416086مالشنافيةدخيلة عبادي حسننايف بادي جبار2391
عمارةميسان2012/12/30 571246672958458الحلةحسنة عبد الحسن حمدنبيل حسين حسن2392
السماوةمثنى2012/10/10 17033964630582160السماوة663961رحيمة محمد محسننبيل دايم محمد علي2393
االساتذةالحلةبابل2012/07/04 7540562194م 958الحلةوصال عبد هللا محمدنبيل عبد االمير محمد2394
الحمزةالديوانية2012/07/04 4200610562284مالحمزةزھرة مھدي كريمنبيل عمران عبد المھدي2395
الھاشميةبابل2012/12/30 1895972958084م 302المدحتيةزينب عباس عبدنبيل كاظم عبد2396
بابل2012/07/04 38467520462224مالحلةمنال عماد محمدنبيل مسلم حسين2397
الديوانية2012/06/24 275295450409556الديوانيهاوھام جبار عطيهنجاح حسن عطيه2398
النجف2012/07/04 11522869560561982النجفھيام مھدي جوادنجاح حسن مرتضى2399



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة الذين استملوا صكوك التعويضات من مكتب بابل خالل عام ٢٠١٢
الكفلبابل2012/07/04 47620562062م 810الكفلفوزية علي عبد الحسيننجاح طالب مزھر2400
الديوانية2012/07/04 19364570562226الديوانيةعذار ھادي محيمدنجاح عبد محمد2401
المخيمكربالء2012/10/10 685108640579369مكربالءزھرة عبد هللا محمودنجاح عطا عبد2402
الديوانية2012/07/04 514119530462082المشخابعصمت علي اكبرنجاح كريم ھاشم2403
الرميثهالمثنى2012/06/24 18436784440407277الرميثهسلمان اسماعيل شناوةنجاه راھي حسون2404
نجف2012/05/20 5861453100416046م بالنجفخلود ھاشم عبد المطلبنجم عبد هللا عبد الرزاق2405
2012/07/04 23969540562345مالشنافيةوفية علوان عبدالحرنجم عبد امون2406
2012/12/30 181360716772958365الكوفةحظية ھادي محمدنجم عبد عباس2407
الديوانية2012/07/04 16083610562297مالديوانيةشكرية ناصر عبودنجم عبد مطر2408
كربالء2012/06/24 346798450409563كربالءفردوس علي حسوننجم عبيد منھل2409
المثنى2012/06/24 18336551460409513الرميثةحسين مھوس نصيبنجمة جودة حبيب2410
المثنى2012/06/24 3195460409636مالرميثةثامر جاسم عبيدنجيحة كاظم ديلي2411
2012/07/04 31389550562924مكربالءسرور محمد جواد حسيننديم عبد المھدي عبد الحميد2412
بابل2012/06/24 38467460407709مالحلةحوراء يوسف يعقوبنديم مسلم حسين2413
النجف2012/07/04 13426674530479821النجفلينا امير عبد الحسيننذير علي موسى2414
الديوانية2012/10/10 265196630579469الديوانيهزھرا صخي الهنزار جاسم محمد2415
كربالء2012/06/24 513163490408250مكربالءسوزان مطر جاسمنزار شاكر كريم2416
البصرة2012/12/31 1635872958271م 469شط العربقيسية نعمة عيسىنزار علي خلف2417
الخضرالسماوة2012/07/04 66550562897م 132الخضرعالية حسين محمدعلينزار ھاشم محسن2418
الرميثةالمثنى2012/07/04 12530462083م 395الرميثةفردوس عبد الحسين جعفرنزار وحيد شاني2419
الرميثةالمثنى2012/07/04 18436684610562852الرميثةعبد السادة عبد صلبينزيله عبد ناصر ونان2420
القاسمبابل2012/12/31 265872958255م 23القاسمحسن درويش سلماننزيھة عبد علي صادق2421
كربالء2012/10/10 59510581908م 25كربالء_نسرين حسن حبيب2422
المثنى2012/06/24 47460409646م 79الرميثةعوفي عبد راھينسمه عبود سلمان2423
كربالء2012/10/10 17534980640579483الھنديةعبد االله عبد االمير ولينسيمة عبد العزيز ولي2424
2012/07/04 203159550562367مالنجفمديحه محمد حسن مصطفىنشات ھاتف عبد االمير2425
2012/07/04 12124079550562903النجفشيماء سعد احمدنصير عباس اسماعيل2426
نجف2012/05/20 55430416092م 21نجفاالء محمد فليحنصير عبد الرضا ابراھيم2427
2012/12/30 281560676672958431الحيرةسھاد نواف مسيلمنصير نوري علي2428
المحاويلبابل2012/07/04 9481520462166مالمشروعلميعة ھادي كريمنصيف ظاھر فيصل2429
2012/12/30 8961791306772958398المنصورفليحة حمزة عبد الكاظمنعمان حميد جاسم2430
العباسيةكربالء2012/06/24 387479470408092كربالءزھراء عيسى محمودنعمان صالح مھدي2431



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة الذين استملوا صكوك التعويضات من مكتب بابل خالل عام ٢٠١٢
النجف2012/10/10 11623066640579641النجفشذى عبود عباسنعمان محسن عبد الرضا2432
الحيرةالمناذرةالنجف2012/07/04 27855544570562076الحيرةازھار ھادي خضيرنعمة جابر حسين2433
الرميثهالمثنى2012/06/24 18936760440409342الرميثهكميلة ابو زريدة دنوننعمة خضير حمدان2434
2012/10/10 901177650579376مالشنافيةانوار صباح حسننعمة سعيد علي2435
الشومليبابل2012/05/20 16633095380416067الشومليفاطمة حجي محمد تقي زادنعمة كصاد يونس2436
المثنى2012/06/24 255185460409640مالرميثةناديه كاظم جدراننعمة كوير مھوس2437
السماوةالمثنى2012/07/04 17524931570562524السماوةھاشمية شنتار علينعمة محمد محيل2438
شط العربالبصرة2012/06/24 140460407257م 321النجفسعاد جبار صكيلنعمه عبد الصمد حسين2439
2012/06/24 18149460409523مالرميثةشھية وكيد شناوةنعيم اسماعيل شناوة2440
الشافعيةالديوانية2012/07/04 124520462259م 277الشافعيةصديقة ذبيح هللانعيم جفات دوھان2441
المثنى2012/06/24 22062460407701مالرميثةعليه حسون حرمسنعيم خضير حرمس2442
السماوةالمثنى2012/06/24 15631001490408323السماوةزھرة جبار كحوشنعيم شناوة حسن2443
النجف2012/07/04 39470540562427مالرميثهسكنة محمد علينعيم طعمة حسون2444
الرميثهالمثنى2012/06/24 18536835440408018الرميثهاحالم جاسم منشدنعيم عاشور منشد2445
المثنى2012/06/24 23192460407706الرميثهرحمه حمزه بلسمنعيم عبد عطيه2446
المثنى2012/06/24 34663460407716مالرميثةحنان كاظم ھاشمنعيم مزعل نجم2447
المثنى2012/06/24 191135460409638مالرميثةمدينة كاظم خفيفنعيم منديل خضور2448
السماوةالمثنى2012/12/30 745972958032م 80السماوةحسينة فرج راضينعيم مھوال طالب2449
الديوانية2012/05/20 73341390436589مالشاميةحميد عبيد عنادنعيمة عبد هللا مريود2450
2012/10/10 307124640579479مالقاسمعبد الزھره محمد صالح محنعيمه كاظم سلمان2451
السماوةالمثنى2012/07/04 171340154100479702السماوةمريم جواد رضانمير ھادي رضا2452
السماوةالمثنى2012/07/04 15631191570562090السماوةحوراء عدنان ھاشمنھاد حسين حبيب2453
بغداد2012/07/04 295710530462086الحلةيسرى عبد هللا نورينھاد شاكر حسن2454
2012/06/24 5307470407349مالعباسيةاحترام ذبيح هللا زيارتينور حسن ابراھيم2455
غماسالديوانية2012/05/15 49398543420405596غماسسكينة بيد محمدنور ھاشم محمد2456
بابل2012/06/24 360124460407710مابي غرقرباب عبد الواحد عبد الحمينورس عبد الرزاق ناصر2457
المركزكربالء2012/07/04 51510462285م 130كربالءزھرة برات علينوري عبد االمير كريم2458
الفاوالبصرة2012/12/31 1925872958278م 207النجفسميرة اسماعيل حيدرنوري فضل عبد الجليل2459
كربالء2012/12/30 3263606672958409كربالءفخرية سليمان داوودنوري مصطفى كاظم2460
البديرالديوانية2012/12/30 355972958089م 158البديرنجيحة شبالوي كشاشنوري مھدي كشاش2461
بابل2012/06/24 10621153480407692مالقاسممحمد علي باقرنورية عبد علي صادق2462
المشخابالنجف2012/07/04 53112610562858ناحية القادسيةطيبة حسن سلماننوماس صاحب جبر2463



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة الذين استملوا صكوك التعويضات من مكتب بابل خالل عام ٢٠١٢
2012/07/04 100263530479807مالقاسمازھار ولي علينوماس محمد حسين2464
الرميثةالمثنى2012/06/24 133440409348م 556الرميثةصبريه مزھر ثوينيھاتف جعاري كزار2465
2012/07/04 14929660540562848الغديرنصرة بايمان عليھاتف روضان غضب2466
نجف2012/10/10 353378630579472النجفجنان عباس فرحانھاتف عبيد حمود2467
2012/10/10 13977660582109مالنجفشذى صائب عبد الجبارھاتف مجيد كركور2468
مثنى2012/07/04 419146560561997مالسماوةرباب حمودي نافعھادي جابر مذبوب2469
2012/07/04 518129550562488مالنجفسعاد عزيز تقيھادي جابر ھادي2470
الرميثةالمثنى2012/12/30 205972958007م 146الرميثةعروبة فليح ملهھادي جعفر ھادي2471
2012/10/10 650174660582106مالديوانيةوسيلة حسن كشوانھادي حبيب كشوان2472
النجف2012/12/30 125249805972958052النجف__ھادي حسين تقي2473
كربالء2012/10/10 26552811640579373الجدول الغربيسوداية طالب فرجھادي حسين جبر2474
النجف2012/06/24 16925490408280مالعباسيةسالمة تايه عبدھادي حمزة شدھان2475
نجف2012/07/04 46592865530462095العباسيةليلى حسن عبد الرضاھادي حميد جابر2476
النجف2012/07/04 63024560561993مالمناذرةسندس طالب جوادھادي رزاق جواد2477
المثنى2012/07/04 346195540562335مالرميثةصبيحة عبد حسينھادي طعمة حسون2478
الديوانية2012/06/24 35472773480407247الشاميةاخالص حسن عليھادي محمد حسن2479
كربالء2012/06/24 94450409611م 16كربالءسميرة محمد حسن محمد رھادي محمد حسين محمد رض2480
البصرة2012/05/20 273173410436623السماوةنوال عبدالواحد عباسھادي مكي مزيد2481
2012/05/20 430416080حنان حاتم سلمانھادي ھاني جبار2482
الديوانية2012/06/24 66914490408273مالديوانيةبتول جعفر سعدونھادي يوسف دخيل2483
كربال2012/06/24 5832470408054كربالءزينب جليل حسينھاشم احمد حسين2484
البھادليةكربالء2012/06/24 479350470407221كربالءحسنية علي عاشورھاشم اكبر حسين2485
الكوفه2012/12/30 173345776772958343الكوفهحميدة ماجد ياسينھاشم جودة ياسين2486
كربالء2012/12/30 1265872958530م 682كربالءسوزان كرستين ولفريھاشم حربي حسين2487
كربالء2012/06/24 448628470407210كربالءفاطمة علي ھاديھاشم حسن محمد2488
قادسيةالديوانية2012/07/04 203886620562053الديوانيةوالء كاظم محمدھاشم حسين محمد2489
كربالء2012/07/04 7081114100456982مكربالءزھرة حسن امينيھاشم رضا احمد2490
المناذرةنجف2012/06/24 160107490408310مالمشخابنجية شاكر عبدالحرھاشم عبدالحسين عليوي2491
السماوةالمثنى2012/07/04 93570562034م 544السويرزينب حسن بعيويھاشم عطية خضير2492
2012/10/10 52862650581897مالعباسيةفاطمة عبدالرحيم عليھاشم علي محمد2493
2012/12/30 482866772958390مالحرسكنة غالم حافظھاشم محمد علي حبيب2494
الفاوبصرة2012/10/10 41651640579403مالنجف523981رقيه ابراھيم حسينھاشم مرتضى ھاشم2495



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة الذين استملوا صكوك التعويضات من مكتب بابل خالل عام ٢٠١٢
السماوةالمثنى2012/06/24 19538825470408071الھاللسمية عبد اسماعيلھاشم منشد حسين2496
البصرة2012/12/30 2071965972958008مالنجفسمية صالح عبد الرزاقھاشم ھلة ھاشم2497
القلعةالناصريةذي قار2012/06/24 17273440407364مالديوانيةرحيم عليھاشمية عيفان خوان2498
الديوانية2012/10/10 25450792640579484الكرخنادية كاظم واديھاني حسين عاتي2499
البصرة2012/07/04 76520462222م 796القاسمنساء علي مشكورھاني سعدون مھدي2500
الرميثةالمثنى2012/06/24 38460409647م 16الرميثةشنان بلم علوانھبه عبد غياض2501
شطرةمثنى2012/12/12 1468137710583709مشواف732267عبدهللا خرام مغيشيشھدى شاكر حسن2502
2012/10/10 1032154660582102ماالسكندريةنغم خالد حسنھشام كاظم رسن2503
الحلةبابل2012/07/04 232610562868مالحلة__ھمام عبد الوھاب جواد2504
الديوانية2012/07/04 108620562064م 316سومرمحمد حلو حسينھناء ظاھر طه2505
الرميثةالسماوةالمثنى2012/07/04 82610562391م 118المجدشخير سلمانھناء محمد كاظم2506
الديوانية2012/06/24 160470407220م 235مھناويةعمران موسى مجديھيام حسن طه2507
نجفنجف2012/10/10 66198640579358مالكوفة761692زينب جواد محمد عليھيثم بديوي برغوث2508
الفاوالبصرة2012/07/04 844149610562397مالحلةحميده حسين عبد الكريمھيثم رحيم عبد الكريم2509
2012/12/30 93116772958375مالحلةرباب فرحان فنوخھيثم طاھر منصور2510
البصرة2012/05/20 43410436625م 524كربالءنرجس علي فارس نورھيثم عباس عاشور2511
بابل2012/07/04 115510479767م 1389القاسمجنان حيدر قاسمھيثم عدنان محمد جواد2512
السماوة2012/07/04 10504100479827مالسماوةرواء جابر حسينھيثم مھدي عزيز2513
2012/12/30 18296772958363مالرميثةفالح حسين عيدانھيله محار ضاحي2514
كربالء2012/12/31 1427645872958222كربالءاسماء صاحب عبد الرضاواثق صالح حسن2515
الفاوالبصرة2012/12/31 1185872958240م 384الحلةرباب عبد النبي موسىواثق عبد الحسن ناصر2516
كربالء2012/07/04 69550562880م 141كربالءانعام حسن حربيواصل صالح عبود2517
الرميثةالمثنى2012/06/24 304139440409334الرميثةجاسمية حسن رحيمةوثيج يوسف خاجي2518
السماوةالمثنى2012/12/30 10351072958167م 639السماوةصمود عبد احمدوجود عبد العزيز عبد الحسين2519
2012/12/30 814646772958371كربالءجواد احمد حسينوجيھة قنبر باباخان2520
الرميثةالمثنى2012/06/24 18336407440409349الرميثةسلمان مجھولوردة جخيري سلمان2521
الرميثهالمثنى2012/12/30 851996672958460مالرميثهشاكر عبد السادة عكلةوزيرة دخل سبيلي2522
2012/06/24 31191440407286مالرميثةمجلي واجدوزيرة عبد ناصر2523
كوفةالنجف2012/10/10 5983650582313الحلةناجحة حنش راضيوسام حسين ناجي2524
النجف2012/07/04 11723214540562437النجفحميدة شمس الدين حامدوصفي كاظم محمد2525
2012/07/04 42945650540562845الخضرمعصومة اصحاب عليوصي شدود نوفل2526
النجف2012/07/04 36272336550562925الشاميةعذراء حميد عبد الھاديوفاء ابراھيم محمد سعيد2527
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حلةبابل2012/06/24 203952450409579الحلةسوزان كمال عبد المجيدوفيق شاكر محمد2528
المشخابالنجف2012/07/04 10520462217م 331الحلةوسن عباس عيسىوليد حسين عطية2529
كربالء2012/07/04 3240620562143مكربالءزينب سعد عبد المھديوليد طالب جواد2530
كربالء2012/07/04 143570562046م 96الھنديةامنه عبد هللاوليد عبد علي شاكر2531
النجف2012/07/04 78610562387م 123النجفليال رضا احمدوليد فؤاد كاظم2532
الشاميةالديوانية2012/07/04 137570562100م 659الشاميةزينب ھاشم كاظموليد محسن عبد الحسين2533
الحلةبابل2012/07/04 52610562872م 54الحلةفيحاء جواد كاظموھاب شھيد ناجي2534
كربالء2012/07/04 8599610562278مكربالءليلى سلمان عليياسر حسن عبد الكريم2535
الرميثةالمثنى2012/06/24 18436639440407289الرميثةرسمية عبيدان سلطانياسر سلمان طالل2536
القادسية2012/05/15 322399420405590الديوانيهسليمه ھنين عباسياسر عبد الزھرة سلمان2537
كربالء2012/06/24 24849439480407250الخيراتصديقة محمد حسين رمضاياسر ندى كشاش2538
الديوانية2012/06/24 749157480407679مالديوانيةبتول عبد الصاحب خزعلياسين حسن خزعل2539
الديوانية2012/05/20 91936420436551مالديوانيهاالء احمد حمودياسين خليل حمود2540
سنجاربابل2012/06/24 52954450408449مابي غرقباسمة علي حسينياسين عبد الخضر حمزة2541
السماوةالمثنى2012/12/30 139356872958528مالرميثةبھية منشد جنوبياسين نعمة موسى2542
2012/07/04 13426747530479696النجفمنى حاتم علييحيى جابر مكطاف2543
القزوينيةكربالء2012/12/30 261951072958112مكربالءدنيا عبد الفتاح علييحيى جالوي موسى2544
السنيةالديوانية2012/12/31 67133605872958291السنيةزينب حسين رجبانييحيى حسن جبار2545
2012/07/04 63114530462076مالديوانيهابتسام عباس سالميحيى سھر سفاح2546
السماوةالمثنى2012/05/20 413100416043م/113سماوةماجده راضي حسنيحيى عبد الحسن محمد2547
الديوانية2012/07/04 3805922530479733الشاميةفاطمة محمد حسينيحيى عبد مسير2548
المناذرةالنجف2012/12/31 269537495872958217المناذرةراضية محمد تقييحيى كاظم سعدي2549
2012/12/30 4651316672958479مالرميثةايمان عبد الحسين شعبانيحيى كاظم سعيد2550
الديوانية2012/10/10 234510420581916الديوانيهاعظم علي اصغريحيى لطيف سعد2551
2012/12/30 630586772958357مالشاميةصحيفة حسين ادريسيحيى محسن دريس2552
2012/07/04 537107510479775مكربالءليلى ابراھيم محمد حسينيحيى يوسف يعقوب2553
الفاوالبصرة2012/07/04 844155610562277مالحلةقسمه حسين مھدييعقوب رحيم عبد الكريم2554
2012/10/10 584197650581880مالحلةجنة شمران كاظميعقوب ناصر غالب2555
النجف2012/05/15 48112420405586مالديوانيهطاھرة ميرزا محمديمان عبد العباس كاظم2556
الدغارةالديوانية2012/12/30 1185972958023م 835سومرفليحة كاظم حسنيوسف جاسم روضان2557
الديوانية2012/07/04 87164540562832مديوانيةوجدان محمدعلي حسينيوسف سالم كاظم2558
باب الطاقكربالء2012/10/10 127630579294م 37كربالءامال صادق حسينيوسف عزيز حسن2559
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النجف2012/06/24 64199450408429مالنجفسحر مھدي صاحبيوسف كاظم عباس2560
السماوةالمثنى2012/12/30 1225972958012م 537السماوةحياة عاصي كاظميوسف محمد جاسم2561

باب الساللمكربالء2012/07/04 68543560561988مكربالءفاطمة محمد قاسميوسف محمد علي حمود2562
ابراھيمبابل2012/05/20 72173370436104مالحلةشكرية حسن جواديوسف محمد علي محمد2563
كربالء2012/05/20 3533380416054كربالءبشرى كاظم جاسميونس جبار عناد2564
المثنى2012/07/04 4410540562436مالسماوةانتصار يونس كريميونس كريم كحوش2565
الغديرالنجف2012/12/30 136271916672958450النجفليلى رشيد مطلكيونس محسن غانم2566


