
قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (140) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب بابل الوجبة السابعة

قريةناحيةقضاءمحافظةتاريخهرقمهرقمهاالدائرةالسجلالصحيفة
المعلمينآربالء3603923112011/10/24آربالءم 2116فاطمة حسين عليابراهيم احمد حسين علي الجواهري1
آربالء001542953904054412011/11/01آربالء439722امال حسين عليابراهيم احمد آريم احمد القصاب2
آوفةالنجف001496491504066222011/11/02الكوفةم 164117زهراء اوختني فرجيابراهيم اسد حسين رحيم االرآوازي3
آربالء002516383904058692011/11/01آربالء602631علياء حميد صهرابابراهيم اسماعيل ابراهيم احمد آبابجي4

الثورةحلةبابل3403925662011/10/24المحاويل87م60جاسمية عبيد غزيلابراهيم حسين علوان غليوي البو جراح5

القاسمبابل3803921402011/10/24القاسمم 131195سليمة حمادي رسميابراهيم سرحان وسمي محمد6
النجف3403925192011/10/24الكوفة31160156ليله جبر محسنابراهيم صابر محمد يوسف التاجي7
الطليعةبابل002067713904054352011/11/01الطليعةم 87899نبوية عبد الزهرة جليلابراهيم ضعيف حمزة حمادي الحمادي8
الحرآربالء0217974804066182011/11/02الحر1152358نيرة مصيب شاهديابراهيم عودة عبيد عباس اليساري9

السديرالقادسية008082014304052032011/11/01السدير1106256غنية آريم سوودابراهيم عيسى سوود احمد العبيدي10
المثنى004843593904058592011/11/01الخظر132م135باسمة جاسم هاشمابراهيم نويع نور حمد الياسري11
حلةبابل0086593431004052672011/11/01الحلة43م144  احسان علي حمد  الصالحي12
القاسمبابل003521103904058702011/11/01القاسم21394107خديجة علي اصغراحمد جاسم محمد آتاب13
آربالء0057669074804066162011/11/02الجدول الغربي51746259ازهار علي عباساحمد حسن بدوي شالل ال شالل14
الشنافيةالديوانية014829674204055952011/11/01الشنافية75327377زهرة حسن احمداحمد حنيوت عطية شكر15
رمضانآربالء003922324304059462011/11/01آربالءم 672آبرى علي جواداحمد خضير عباس حسن الحديدي16
آربالء3403925752011/10/24الهندية653م50اسراء حيدر احمداحمد صبحي آامل محمد حسن17
باب الخانآربالء006660164304052192011/11/01آربالء895745سميرة علي حسناحمد عبد االمير عزيز علي18
بابل3803921092011/10/24حلة25م88مريم رمضان علياحمد عبد الرضا صالح شالش الجنابي19
آربالء3803921222011/10/24الحسينية502م13شيماء محمد عبداحمد عبد الرضا مهدي صالح عجيل20
الهنديةآربالء005118794304065082011/11/01الحرم 82137انتصار خضير عباساحمد عبد الزهرة حسين علي المالكي21
البصرة4104058772011/11/01ابي غرقم 9771نوال فخري آاظماحمد عبد الكريم خضير  المنصوري22
الحلةبابل004971644304051742011/11/01حلةم 1491350اخالص محمد علياحمد علوان عبد الحسين  العبيدي23
الديوانية05033431004052522011/11/01غماسم 7139سميرة رسول عباساحمد علي حسين عبد24
الديوانية3703923282011/10/24ديوانيه262م5ايمان جبار غزواناحمد قاسم هادي سعيد السعيد25
آربالء003832223904063542011/11/01آربالء545228خالده تيمور علياحمد آاظم حسين ناصر وزني26
حلةبابل3603923732011/10/24الحلة640833آبرى علي جنيدياحمد آريم احمد  الخفاجي27
الحلةبابل003583543904058742011/11/01الحلةم 251372تهاني عبداللطيف مهدياحمد محمد حسن امين وتوت28
المسيببابل006618254304052222011/11/01المسيب55180276سميره شمران حمزةاحمد محمد حسن حسين29
عفكالديوانية3603923912011/10/24البدير638م6مهرين ثامراحمد وناس عكار حسين الكفاري30
النجف3703924842011/10/24النجف8817505اميره عبد الزهرة عبداديب عدنان حبيب راضي االعرجي31
المثى3703084104056262011/11/01الرميثة14931نهية مهجج خضيرارحيم عبد الحسين حميدي شمخي32
الحيرةمناذرةنجف007786764204056372011/11/01الحيرة486م46فخرية عبد السادةازهير اسود عبد السادة مهوس33
الديوانية3603923062011/10/24الديوانيه198م125حميده جاسب داوداسعد حسن ثجيل يسر34
نجف001931304304062202011/11/01نجفم 16721سهاد عبد الحسن عزيزاسكندر حسن عزيز هالل35
بابل3403925562011/10/24الحلة73م74آبرى محمد جمعهاسماعيل ابراهيم عيدان عريج36
الحلةبابل3803927132011/10/24الحلةم 1701067زهراء حسن علياسماعيل حتروش حسن علي37
آربالء002927564204051582011/11/01آربالء51م22فوزية بني زلقياآرم هويدي صاحب علوان38
حلةبابل004969503904058292011/11/01الحلة28م164اقبال خضير عباسامال الدين مجيد حميد  الهر39
النجف3703926232011/10/24النجف445م45محمد عبد الرزاقامال سليم عزيز منصور مرزة40
حلةبابل04835974304063552011/11/01الحلةم 153954لقاء فاضل منخيامير لؤي جواد صالح تقو41
بغداد002929553904059332011/11/01آربالء148م1391نعمة جاسم حمزةاميرة جبار علي الفتالي الكاوري42
الحلةبابل3703924252011/10/24الحلة492525بان حسون مهديامين آاظم امين علي عوض العباس43
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حلةبابل004973113904054502011/11/01الحلة894945محمود ابو القاسمانتصار محسن عبود عيسى ال عبود44
الهاشميةبابل0023609531004063562011/11/01الهاشمية9033م10بيان حبيب اهللا -انور محمد حسين علي اصغر45
السماوةالمثنى3803924332011/10/24السماوة251م138صبا عبد الفاتح محمداياد حسين علي محمد علي46
الديوانية001609294204052542011/11/01الحمزة29م50فاطمة ميرزا محمداياد عبد الرحيم لفته عبود العيداني47

آربالء3603923132011/10/24آربالءم 74679زينة رحيم محمداياد عدنان حبيب عبد الحسين الموسوي48

طويريجآربالء006023364204055842011/11/01الهندية5م128بشرى عالوي آاظماياد محمد رؤوف خضر الموصلي49
النجف003551811504066242011/11/02الكوفة34371172رضية عبد الكريم حمداياد ناجي حسن محمد خوير50
الديوانية005003864204058462011/11/01الديوانيه631م136سميرة توفيق آريمباسم رفيق آريم تقي51
النجف3603923742011/10/24الحيرة54924275جواهر نجاح عباسباسم نوماس احمد سلمان الحلو52

الرميثةالمثنى0015897031004056082011/11/01الرميثة600م157رائد هاديبتول مرزوك عبد الحسين حسين الجبوري53
الخضرالمثنى3703926242011/10/24الخضر455م113صفاء علي ميرزهبسعاد حسين بلي حميد54
التحديآربالء3703923452011/10/24آربالء18510اسراء سعد قاسمبشار عبد الرزاق رضا حمزة ابو الحب55
المثنى002791794104054052011/11/01الرميثة36568183زينب جابر حسنبشار عمران موسى عبد علي56
بغداد3703927242011/10/24الشامية715م102سهاد محمد عليبالسم خضير عباس صالح ال بني الم57
الديوانية001256463904045812011/11/01الديوانيه511626عويز مهوسبنيه رسن حبيب شبه58
الرميثةالمثنى002099314104052852011/11/01الرميثة205م1050حكمات محمد عايشبهاء حسين اسماعيل صالح الخصرجي59
البو حسانالرميثةالمثنى004917814104056532011/11/01الرميثة205م74بسعاد سباهي صالحتحسين عباس صافي صالح60
بابل3804066192011/11/02القاسم21374107زهرة صبر عصمانترآي عباس سلمان موسى مسلماوي61
المثنى006873644204056342011/11/01السماوة10م129سورية آمل آنونترآي عبد الحمزة آنون صالح62
الرميثةالمثنى4104062132011/11/01الرميثةم 13139صبحي رديف محمدتويهه عباس باقر بريس بريسم63
الورآاءالمثنى0066149331004058812011/11/01الورآاء622م76عزيزة حمادي ابراهيمثامر موسى جبار عبد64
اليرموكآربالء003810304803921162011/10/24الكفل42372212نورية آحيط عبد طنجيرجابر مجلي حسين  شبالوي65
المناذرةالنجف3803925422011/10/24الحيرة57715289سعاد محمد احمدجابر موسى آاظم محمد ال علي66
النيلبابل003534013904051902011/11/01االمامم 189567بيداء مرهج وطبانجاسم ارهيف عبيد جبر67
الورآاءالمثنى0020513831004054382011/11/01الورآاء37900190فاطمة اسد اهللا احمديجاسم حميد علوان خشان الجنابي68

السماوة004399624304052532011/11/01الهالل39924200آاظمية عبد اهللا شعالنجاسم راجوج شعالن ابو الجون الشعالن69

المثنى4104051672011/11/01الرميثةم 120266سليمة عبد الحسين عباسجاسم عبيد عباس جناح70
السماوةالمثنى004441174204058832011/11/01السماوةم 198516ساهرة محسن حسنجاسم محمد آريم حمادي71
النجف3403926072011/10/24الحريةم 48484هدى حسين ابراهيمجاسم محمد مهدي عبود البديري72
الرميثةالمثنى003255054104056062011/11/01 الرميثة36643184صديقة محمد عليجاسم مداعي هدار مدروك73
الحلةبابل0290264204045802011/11/01حلةم 67959مشكور ناهي حسونيجاسمية راضي حيال حمد74
آوفةالنجف3703923892011/10/24الكوفة7م120آلثوم ابراهيم عبدجبار انوار رشيد هوج الجليماوي75

الخضرالسماوةالمثنى4204056052011/11/01الخضر391م116مائدة ابراهيم محمد رضاجبار حسين ابراهيم محمد تويج76
المجر الكبيرميسان0329674104055892011/11/01الحرم 120465مهاباد جليل محمدجبار حمودي حنون حسوني الخضري77
بابل0088670831004056292011/11/01المسيب108م162فطيم مري مونسجبار رشم آزار فحل التميمي78
ال بديرالديوانية3603925172011/10/24البدير638م30سميرة حسن حسينجبار رضا حسين حيدر بيك79

السماوةالمثنى000793444304053952011/11/01سماوة383م20نضال يوسف جاسمجبار عبد الرحمن آريم جواد رضا محمود80
المثنى002791814104052162011/11/01الرميثة36725184وردة محمد عليجبار عبد حسين  الحجاج81
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النجف3403923052011/10/24النجف22855115افراح عبد الرضا غازيجبار محسن عبود نغيثي82
الكفلبابل0069500231004058922011/11/01الكفل1213م16برآة عبد عبطانجبار مطرود خضر سعد83
المثنى002058654104051772011/11/01الرميثةم 169333ميعاد عباس طهجعفر جواد عليوي آاظم حديدي84
نجف3603923632011/10/24النجف509م6اميرة عباس اآبرجعفر حسين هادي جعفر الشامي85

العباسية الغآربالء3603925922011/10/24آربالء761ليلى عبد الزهرة حسينجعفر صادق حسين عبد الحسين الخطيب86

آربالء3404066012011/11/02الجدول الغربي47635239زهراء ابو القاسم عليجفات دويج ذعذاع جويدر87
المثنى001647374104045902011/11/01الرميثة36705184سنية جبار ابو صالحجفات مشكور ناهي حسوني88

ساجدة عبد اللطيف جالل يحيى مهدي حسين القطان89
الشنافيةالديوانية002605461503924882011/10/24الشنافية58584اسماعيل

السماوةالمثنى009029294304056312011/11/01سماوةم 9826فرحان موسىجليثم عبد الحسين والي عبد الحساني90
آربالء3703925862011/10/24آربالء624232منى جياد عبودجمال جابر علي جاسم العميدي91
السماوةالمثنى009152274304059322011/11/01السماوة343م175فائزة آاظم محمدجواد خضير سلمان محميد العامري92

آربالء3403926102011/10/24آربالء193م180آاظمية عبد المناف جاسمجواد رسول سعدون صكبان93

الحلةبابل009456484204052212011/11/01الهاشميةم 51948انسام هادي هبرجواد شمخي جبران آحط الرآابي94
النجف3703924422011/10/24الحرية906150454نجاة عبد حسينجواد علي اآبر محمد95
آربالء3803925442011/10/24آربالءم 371921نجيحه محمد ذربجواد آاظم حمزة علي الطالبي96
الكوفةالنجف3403925952011/10/24العباسية93698469سليمة فاضل حسونجواد آاظم خلف راضي97
جبلةبابل2725013904055782011/11/01الحلة73م79نرجس حسين موسىجواد آاظم موسى حسين المزيداوي98
الحنانهالنجف008103654204058612011/11/01النجف22945115آريمة محمد حمزةجواد هادي عمران عباس الحميري99
آربالء3403925012011/10/24آربالء794240سعدية محمد عالويحاتم حمود علي راضي وتوت100
بابل3403921292011/10/24الحلة47م1حورية تراب عليحازم محمد جاسم حسون101
السماوة004490374304056152011/11/01السماوةم 110537بلسم حميد عبد الهاديحازم محمد مهدي محمد102
القاسمبابل3803923302011/10/24القاسمم 3857هناء ناظم عباسحازم نوماس احمد سلمان الحلو103
حي القدسالنجف3703925462011/10/24الحيرة54924275اسماء جابر مجليحازم هادي عبد اهللا شخير104
النجف3403923312011/10/24الحيرة56551نسيمه محمد علي هاديحاآم عباس سلمان سدخان105
الحرآربالء006844243904052142011/11/01آربالء25م181رشا عبد الحمزة محسنحاآم غازي راجوج  طفار106
حلةبابل3703925372011/10/24الحلة47م92ايمان آاظم ابواللولحامد ابراهيم رحيم سعار107
النجف3403921302011/10/24الحريةم 131192زهراء موسى مهديحامد سويف مزعل عبد وطيفي108
آربالء0499804304054432011/11/01آربالءم 81163سعدية عبيد محسنحامد صاحب عكلول محسن ال يحيى109
الديوانية3803927182011/10/24الديوانية202م171هناء شاآر عبد العظيمحامد عبد الجليل عبد العظيم حسون110
النيلبابل3803924172011/10/24النيل1897295االء مسلم عبد اهللاحبيب حسين حسن عيسره المنصوري111
الديوانية3703923242011/10/24ديوانيه160م77رندة جاسم جبارحبيب ظاهر عبيد  شجير112
السماوةالمثنى006105613904051552011/11/01الخضر260م50سعدية حسين اصالنحبيب عزيز عبود سبتي فتالوي113
بابل002159294304063592011/11/01الحله1291م102نغم جاسم زغيرحسام داخل زغير جاسم114
المرآزآربالء08054531004065182011/11/01النجميملحق 110398سحر عبد عباسحسام فاضل داوود سلمان المسلماني115
الخيراتالهنديةآربالء006442143904053992011/11/01الخيرات47933240زهراء حسين عليحسان جبير عوده عليوي116

حلةبابل3603922942011/10/24الحلة955م128حوراء محمد جعفر صادقحسن باقر عبد الحميد ابراهيم الهاللي117

نجف3603922762011/10/24الكوفة504م80حضية شريف رآوسحسن بعيوي سعد سويط الجبري118
الحمزةالديوانية3603925432011/10/24الحمزة1268764فاطمة عبيس عطيةحسن جودة منير حمزة119
النجف3403924972011/10/24ناحية القادسيةم 37270سميعه حسن علوانحسن حميدي حمزة والي الصياغي120
بابل004214944204063602011/11/01الحلة29487148سارة شريف مطلكحسن دهري محي عزيز121
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الصياغالمثنى3703927162011/10/24السماوةم 8110فضيلة علي خضيرحسن دوخي جميل سلمان الجبوري122
بابل3803925122011/10/24الكفل262م178آاظمية لفتة خالويحسن صياح خالوي بردي ال بردي123
سماوة3403924492011/10/24السماوة48390242طيبة فيض شرادةحسن عبد االمير حسون جواد الجواد124

هناء محمد علي محمد حسن عبد االمير فاضل عبد الحميد125
الطفآربالء3803924312011/10/24الحسينيةم 102711حسين

نهاية عبد الحميد عبد حسن عبد الحمزة جبار حسن الفتالوي126
المخيمآربالء3803923152011/10/24آربالء685135االمير

آوفةنجف18127431004056252011/11/01آوفة506م71هدى يوسف نصر اهللاحسن عبد اهللا محمد عليوي الطائي127

حسن عبد الهادي عبد االمير حسين 128
الحمزةالديوانية3603925152011/10/24الحمزة706036صفاء عبد الكريم شبرعيساوي

 النجف007129234204053822011/11/01النجف92م109سندس محسن عليحسن عبد الهادي عبود غالي العامري129
المثنى004156124104055872011/11/01الرميثة36801185طيبة محمد عليحسن عبد محمد سلمان130
الحمزةالديوانية0047657231004056712011/11/01الحمزة953م169حمدية خضير حمدانحسن عصبان ايدام131
النجف3403923882011/10/24الكوفه31114156منصورة سيد حسينحسن علي حسين محمد يزدي132
عفكالديوانية003543374304051762011/11/01عفكم 51956نضال محمد داخلحسن علي محمود عباس الدخيل133
آربالء0376784304051512011/11/01آربالءم 1513اشواق نعيم حسنحسن غافل مهوس ناصر الغرابي134
نجف0083128931004051642011/11/01نجف109م89احالم علي مسلمحسن مرتضى يحيى عبد الغني العقيل135
النجف0156783631004053872011/11/01النجف91م27رضية عباس جاسمحسن مهدي جاسم محمد مجي136
حي رمضانالمرآزآربالء0037521931004053962011/11/01آربالء10م80فاطمة محمد رضا قاسمحسن موسى راضي هاشم137
آربالء3603925962011/10/24آربالء676534سراب محمد احمدحسن هادي آاظم عباس اليساري138
آربالء006677883904051892011/11/01آربالء358م102رجاء جابر حمزةحسن هادي متعب حسن ال محمود139
الكفلبابل0038555131004054392011/11/01المدحتية38م3ايمان حسن محمدحسن هاشم عيسى هاشم البطاط140
المهديةالحلةبابل08886631004052692011/11/01الحلةم 15147طلبه حسين محمدحسن هاشم محمد سلمان حصيني141
البو حسانالمثنى000567654104054252011/11/01الرميثة305م73صاحب جودي محمدحسنه حمود طرفان عباس142
المثنى0919504104056582011/11/01الرميثة129م143امل جبار مطرودحسون داخل خضر سعد143
الرميثةالمثنى004363274204058912011/11/01الرميثة57م192نعيمة آاظم عبيدحسون عبد عطية جبر144
المرآزالبصرة002182913904058282011/11/01آربالءم 37267زهية آاظم عرينحسون آريم عرين آربل الزرفي145
آربالء0030698731004058662011/11/01آربالء620632آواآب صالح مهديحسين جبار نايف آاطع146
بابل0059653131004052712011/11/01الحلة1170م78مريم رمضان يوسفيحسين جواد صادق حسين المؤذن147
نجف008848184304051942011/11/01نجفم 9318نرجس محمد فاخرحسين حسن جاسم حسين الحسيني148
الهاشميةبابل0083653731004059342011/11/01المدحتية38م151ايمان طالب سلمانحسين حسن حسين149
آربالء3403921462011/10/24الحسينية46501زينب عبد الحسين جوادحسين حسن اليذ حسين مصراوي150
بابل3803925542011/10/24السدة61156306سهام نجم عبد الحسينحسين حسوني احمد اسماعيل ليلة151
آربالء002881203904053942011/11/01عين التمر1068054حليمة عبادي عمرانحسين حلواص حمد دخيل الخيكاني152
الهاشميةبابل3403924822011/10/24الهاشمية448م73يتول علي اصغرحسين رضا ابراهيم  آفري153
آربالء3703925272011/10/24آربالء836642صبرية عاروض شنيارةحسين سعود حسين دويعر154
المثنى003165403904058542011/11/01السماوة71537178عليه آردي محمدحسين عباس محمد حمد االسدي155
البصرة008412984104063692011/11/01المسيب822م87لطيفة خضير عليحسين عبد سلطان جواد156
الحلةبابل3403923142011/10/24ابي غرق40418203اميرة عبد الرضا محمدحسين علي اآبر جمشير ابراهيم عزائل157
آربالء0029913831004056592011/11/01آربالء68م56نجمة هاشم محمد عليحسين علي عيسى  الحافظي158
الحلةبابل3603924502011/10/24الحلةم 66137زبيده سلماني مقدمحسين علي مالك حسن159
حلةبابل3803927192011/10/24الشامية75824380فاطمة عبد الجبار آاطعحسين علي مطر دوزه الحمداوي160

الديوانية3803923532011/10/24الديوانية529727فوزية حساني حمزةحسين عمران موسى عبودي السعداوي161
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دغارةالديوانية000646294204053832011/11/01الدغارة546م196سعدية عباس جابرحسين فاضل عبيد جبر162

حي العدالةالنجف3603925412011/10/24النجفم 164264وجدان تكليف عبد العباسحسين آاظم هادي بديوي االبراهيمي163

النجف0613354204056172011/11/01الكوفة36505183تغريد آاظم ظاهرحسين آريم عيسى حميد المرمضي164
النيلحلةبابل005397193904062142011/11/01النيل1817791خديجة محمد عليحسين محمد عبد الرضا جياد النعماني165
النجف3403922842011/10/24ناحية القادسية26386سكينة حالج محمد عليحسين محمد علي حسين  الهادي166
السنيةالديوانية001375364304052862011/11/01السنية626م112خديجة مغير سلمانحسين مخيف عبيس نوار العماري167
ديوانية3604066212011/11/02الديوانيه307616انعام جواد عبد الرضاحسين مرزوك صاحب علي الفتلي168
النجف26934303924152011/10/24النجف120م121  حسين منير مهدي رضا169
حي البكرليبابل3703921172011/10/24المسيب54320272وداد علي حسينحسين موسى عباس حمد170
القاسمبابل004869734204052052011/11/01القاسم1113م11عال سعد عبدحسين نعمة عبد عون هدهود171
القاسمبابل009833953904058332011/11/01القاسم26582133سعاد طاميس حطابحسين نقيب حطاب سربيت البيعي172
ديوانية0004643731004063522011/11/01عقفك1881795ميترا حسين سلمانيحسين هراطة هويش مشهد173
الحلةبابل007396214304051882011/11/01الحلة9625شذى عبد الرزاق محمدحكمة مسلم علوان مرزوك الرماحي174
الديوانية3803925502011/10/24الدغارة10م94علي باقر محمدحكيمة صادق ابراهيم اسماعيل175

الديوانية0014357331004052112011/11/01الشنافية73130366اميرة حسين محسنحليم هادي عبد الخالق ياسين خوجة نعمة176
الهاللالرميثةالمثنى6564964104052592011/11/01الرميثة182م138منتهى حسن مهديحمادي جاسم ظاهر محيسن177
القاسمبابل3403921062011/10/24القاسم21153106هناء حسين خشانحمادي جعغر فريج محي الثرواني178
الهاللالرميثةالمثنى6564964104058862011/11/01الرميثة182م138زهرة رضا جبارحمزة حسين حنون دحام179
آربالء3803926182011/10/24الخيرات50096251خيرية جواد هاديحمزة شوين عبود بالش الخزاعي180
الشاميةالديوانية3703921152011/10/24غماس95743479صديقة قدير محمد عليحمزة نجم عبد خنجر البو حسن181
الديوانية3803924902011/10/24الديوانيه553م93  حمودي عليوي رخم محمد الطوآي182
السماوةالمثنى3703923842011/10/24السماوة32948165عدوية عباس عليحمودي عنون علي حسين الخزعلي183
الشنافيةالديوانية3603924202011/10/24الشنافية73323367نازك عبد زيد راضيحمودي آمبر حمادي جعفر184
عوفيبابل0020200931004054022011/11/01ابي غرقم1411026منى اصغر حسنحميد سلمان شاتي حسون185
الرميثةالسماوةالمثنى4014944104058932011/11/01الرميثةم 142333عفاف حسين عليحميد عباس علي محمد186
الشاميةالديوانية3703924122011/10/24الشامية71558358فرح رضا حسينحميد عباس محمد علي العلوي187

السماوة004384513904063742011/11/01السماوة115م150نضال عبد الكاظم خير اهللاحميد علي خليف  خضير188
النجف3703925762011/10/24النجف24828125ساجدة خسرو محمدحميد آريم نهابة فارس الشريفاوي189

النجف006344013904054332011/11/01النجف25788129فردوس عبد الزهرة محمدحميد مجيد محمد امين عبد الحسين190
الديوانية3403922932011/10/24نفر692م191فاطمة محمد حسينحميد محمد آشوش حسين191
المشخابالنجف3603924092011/10/24المشخاب98018341ايمان محمد تقي محمدحيدر احمد جعفر حسن192
آربالء008803464304065152011/11/01الهندية39566198سلوى علي هاديحيدر احمد هادي حسين193
هنديةآربالء3703923932011/10/24الهندية5م179علياء آمال الدين يوسفحيدر امين يوسف محسن الحكيم194
السماوةالمثنى00151481931004054032011/11/01السماوة141م102هدية حميد صالححيدر جبار عبادي حسن رهيف195
الجديدةالنجف3603924762011/10/24النجف472م77اخالص علي حسينحيدر حسن جاسم احمد نخيالوي196
المثنى007682234104058972011/11/01الرميثة110191ميثاق محسن عصبانحيدر حسن عصبان ابدام197
حي العسكريالنجف3703923212011/10/24الحله29525سعدية عبد االمير عبدحيدر حسن عمران عيسى الوندي198
السماوةالمثنى000953404104056272011/11/01النجف445م163ايام آريم حسونحيدر حميد علي صبار199
السماوةالمثنى0076627631004054122011/11/01السماوةم 87525هدى آاظم عباديحيدر سعد شاآر محمود االبراهيمي200
حي الكرامةحلةبابل3603925682011/10/24الهندية34783174هناء جابر جاسمحيدر سعدون هادي حطاب المرشدي201
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آربالء006414684304051702011/11/01آربالءم 136667حنان حسن عبد الكريمحيدر عبد االله عبد الكريم202
طويريجآربالء002590744204056102011/11/01الهندية352م198ايثار حسين صالححيدر عدنان آريم عبد اهللا الجنابي203
السياحيحلةبابل5080624304051602011/11/01الحلة525م7بتول حميد لطيفحيدر علي حمزة جاسم النخيالوي204
بابل3403924242011/10/24الحلة1239م50فاطمة صاحب محمدحيدر علي محمود حسون الموسوي205

سوسن محمد صادق محمد حيدر علي هادي عبد الخالق خوجه نعمه206
السماوةالمثنى3703921272011/10/24السماوة505م13امين

النجف006351234304065222011/11/01الحر407م71نادية هادي عبد االميرحيدر آاظم جعفر رحيم العميدي207

السماوةالمثنى0091443531004052582011/11/01السماوة358م128انتصار غازي محمد صالححيدر آريم علي جابر ال تويج208
الحلةبابل004465234304065092011/11/01حلة301395وداد آاظم حاجيحيدر محمد جابر آاظم جواد209
بابل004896034304059382011/11/01القاسمم 124113برآات آامل عيسىحيدر محمد حسن عبد الجاسم210
نادرالحلةبابل3803925772011/10/24الحلةم 13561وفاء صالح نعمهحيدر محمد رضا محمد علي211
آربالء3403923832011/10/24الهندية39650199سعدية خضير عباسحيدر محمد موسى محمد الشاطي212

حلةبابل3603927062011/10/24ابي غرق1140م169شرارة مجتبى ابو الفضلحيدر مهدي صاحب مال اهللا213

حلةبابل0048254631004053802011/11/01الحلة54م35اسراء عباس ابراهيمحيدر هادي طالب عيسى العبيدي214

النجف3803921212011/10/24النجفم 14321حوراء حسام عبد المجيدحيدر هاشم عبد المطلب هاشم الغريفي215

النجف3803923482011/10/24النجف648م155انتصار رشيد حميدخالد جميل شمخي جبار الكرعاوي216
باب الطاقآربالء002023724304052152011/11/01آربالءم 8587االء احمد حسينخالد حسن محمد مسلم الموسوي217
الحةبابل0037583231004054232011/11/01الحلةم 12921فاطمة داود رمضانيخالد حمزة عباس حسين الكواز218

آربالء007403273904052942011/11/01آربالء525م14مرضية آرم اله محمد عليخالد شمخي جابر عذاب الخفاجي219
الديوانية3703925852011/10/24الديوانية99656انوار مسلم عبودخالد هادي عيسى حسين الياسري220

مثنى009117394304051542011/11/01السماوة3035152ليلى عبد الحسين محيويخزعل آاطع عيسى جبر الجبر221
الرميثةالمثنى000580384104045832011/11/01الرميثة206م30حميده عبد اهللا جابرخشان جماح مظلوم222
آربالء3403924222011/10/24الهندية247م161بهية جبار ناصرخضر زغير محسن مزعل223
نجف1922124204056222011/11/01الحيرة24530سجا باقر سلطانخليل ابراهيم منصور رحيل الجبوري224
عفكالديوانية3703924342011/10/24عفك193797فاطمة آاظم صالحخليل ابراهيم يحيى  مال يحيى225
الديوانية007496574204056012011/11/01غماس95394477زينب توفيق يوسفخليل رحيم يوسف علي القزويني226
المثنى002645794304065212011/11/01السماوة141487حنان عباس محمدخليل عبد العالي سلوط  الموسى227
الحلةبابل3803927122011/10/24الحلة377319سهام حسين حسنخيري حميد حمادي جاسم الهاللي228
حي الحكيمالخضرالمثنى000567384104058892011/11/01الرميثة146م11آاظمية عزيز حنينذنون نعيثل علي229
المثنى002719914104056022011/11/01الرميثةم 7220سوسن قاسم محمد عليرائد راضي حمزة احمد الربيعي230
القاسمبابل002670784204056492011/11/01القاسم1322م62عليه عبيد شبلراحم مسير عبد حسين231
العباسيةالمثنى006286864104056412011/11/01الرميثة601م16هويلة مطر ساجتراشد شوجة ساجت عكض232
الرميثةالمثنى004744614104056642011/11/01الرميثة41492208ام آافي راضي صالحراضي جاسم آاظم مايح233
الرميثةالمثنى009035484104058782011/11/01الرميثة36767184اسيا رحيم خضرراضي طريول حسون هبات234
بابل3803923862011/10/24القاسمم 179167هيفاء آاظم جبارراضي مطرود محمد عزوز235
الشنافيةالديوانية3603925382011/10/24الشنافية72758364فضيلة هادي محمدراضي موسى راضي هاشم الصافي236
النجف3403924462011/10/24النجفم 2791فاطمة قربان عليراهب خليف لفته سلمان237
القاسمبابل3803922792011/10/24القاسمم 168950نضال آاظم جاسمراهي عباس مطر عبود238
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عالية محمد حسن عبد رباح آاظم ناصر عيدان239
آوفةنجف1519874304065232011/11/01نجفم 120254الرسول

الحمزةالديوانية3603921432011/10/24الحمزة627م111رسمية خليل حمزةرجاب نومان جاسم عباس سلطاني240
بابل3803923362011/10/24الهاشمية948م127زهراء حسن نوروزيرحمن قحط رحيمة علي جنابي241
المهناويةالشاميةالديوانية3703925052011/10/24المهناوية82863415حمدية صباح اليذرحيم جابر خليوي جابر242
المدحتيةبابل003214213904058732011/11/01المدحتية27929140سلوى سلمان عباسرحيم حمزة داود جاسم الياسري243
الملحقآربالء2442244204058262011/11/01آربالء152م180ايمان عباس طوبىرحيم حميد عباس نايف العبودي244
ال شريبالسويرالسماوة3403925782011/10/24السوير148116ايمان جواد آاظمرحيم حميد هاني جبار245
المناذرةالنجف013722373904052792011/11/01المشخاب410م32نزيلة عطية عليرحيم خماط سمير عنكود الشبالوي246

المثنى003197414104053842011/11/01الورآاء185288زهراء سيد حسن الحسينيرحيم علي آاظم محمد ابو خطه247
حلةبابل52526031004058822011/11/01الحلة240م127آريمة عبد االمير منشدرحيم آلول آريم حمادي248
آربالء3403923852011/10/24الهندية538م133حوراء فليح حسنرحيم متعب عجينة جايش249
الرميثةالمثنى4104065192011/11/01الرميثةم 4332اسيا عبود ناصررحيم محمود عبد الحسين حسون250
الهاشميةبابل3603923102011/10/24القاسم113م133هيله اعطيه عوادرحيم مدلول جاسم آسار الخفاجي251
النجف0050094304058842011/11/01النجفم 79472مريم مجلي واجدرحيم مدلول واجد ونان252
الرميثةالمثنى002012084104054362011/11/01الرميثة463م29نضال علي محمدرزاق جاسم محمد حرين السعيدي253
الشنافيةالديوانية3603924032011/10/24الشنافية74770374ايمان عطية عبد االميررزاق علوان عبد عوض عطاوة254

السماوة3703923462011/10/24السماوة562م141زهرة عبد الواحد ضاحيرزاق آريم ضاحي سماوي الكرعات255

عفكالديوانية3704066232011/11/02البدير27747139فاطمة رحمن شريفرسن صحن هاشم وطبان العريفاوي256
النجف004270733904052652011/11/01الحيرةم 57174ليلى محمد حسينرسول حسين عبد الرضا شعبان آبابي257
العباسيةنجف002011021503923232011/10/24العباسيةم 97530بشرى مهدي عطيةرسول آريم علوان حسين الرماحي258
آربالء45796631004058372011/11/01آربالء529م53هاشمية ساهي محمدرشيد عباس محمد حسن الطالبي259
حلةبابل1404514204059302011/11/01السده189م39يحيى عبدرشيدة جبار عباس يونس السندالي260
الديوانية3603923552011/10/24الحلة241م63ايمان تايه عبدرضا جاسم حرز ابو خشية الخفاجي261
ديوانية009343954304059282011/11/01عفك1844993شفاء عيسى جبررضا عبد الهادي ظاهر حسين الظاهر262
العباسيةالنجف3603923942011/10/24العباسية480م14انشاد عطيه جباررضا عبد عاشور مدلول263
السماوةالمثنى3603926142011/10/24السماوة360م118هبا حميد مريفرضا مجيد موسى جواد264
ابو غرقبابل3703921042011/10/24ابي غرق37276187مرضية محمد موسىرضا محمد علوان حمادي265
آربالء3803924942011/10/24آربالء491م180جابر مرتضى مهديرضية جاسم حسن محمد علي شبر266
آوفةالنجف3703925872011/10/24الكوفة34857175دينة صادق اسماعيلرعد سعد مرزوق جواد خفاجة267

آربالء3403921202011/10/24آربالء134م81اشواق عبد االمير صادقرعد عيسى عمران عباس العجماوي268

آربالء3803923022011/10/24الجدول الغربي47721239فهيمه نعمان موسىرعد هادي مهدي علي الخرسان269
النجف3603923582011/10/24النجف1714886فاطمة عباس مطلبرعد ياسر مهدي جواد المشكور270
الشنافيةالحمزةالديوانية3603922862011/10/24الشنافية1263868رسمية عبد جبيررفيع آردي جبير حسين271

الهنديةآربالء007995654304058622011/11/01الهندية35754179ميرفت صاحب محمد رضارفيق باسم رفيق آريم272
آربالء001511223904065112011/11/01الهندية5م128حكيمة اسماعيل محمدرياض حسين محمد علي273
آربالء006646264304058502011/11/01آربالء1م37132زبيدة مرتضىرياض طالب علي طالب النداف274
آربالء007673444204058432011/11/01آربالء502826حميده ناصر مصطفىرياض عبد المحمد محمد حسين275
الشنافيةالديوانية3603924852011/10/24الشنافية73102366زينب آاظم عبد الرضازآي يوسف نوح عبد الرضا276
نجف009534454204052622011/11/01النجف555م17عباس محمدزآية سعيد عبد محمد علي277
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الجمعيةحلةبابل0003356231004059002011/11/01الحلة385620مشحوت محسن عبدزهرة عبد الحسين والي عبد278

ساجدة عبد المجيد محمد زهير اسماعيل محمد علي ابراهيم التوآلي279
المشخابالنجف3703922912011/10/24المشخاب391م8علي

المثنى004434354104052892011/11/01الرميثة36788184عالية مهدي عليزهير حسن علي آاظم وحيد280
آربالء008317943904056632011/11/01آربالء12347ناهدة زغير عكضزويد آيطان حمدان طلفاح281
آربالء3603925312011/10/24آربالء543م83علي حسين عليزينب محمد رضا موسى  الحسيني282
الكوفةالنجف3403923952011/10/24الهندية39679199نجم عبد عليزينب نعمه هويدي حاجي البناوي283
باب الخانآربالء002438943904058552011/11/01آربالء246513وسن شاآر سعديسؤود سلمان عنبر رمضان284
السماوةالمثنى3603925132011/10/24السماوة362م66سارة عبد الخضر واديساجد محمد وداعة هادي285
الرميثةالمثنى018776914104045772011/11/01الرميثةم 187205هناء محمد فزاعسالم آاظم ديلي متعب286
المثنى3403923032011/10/24نفر525م184فخرية يوسف حسنسالم محمد طه عباس البو يذمك287

المناذرةالنجف3603923542011/10/24الحيرة56992285رتبه عبد علي مطلكسامي عبد الرضا علوان عوده الفتالوي288

الهنديةآربالء3603923972011/10/24الهندية35338177شذى علي محمد حسينسامي عبد العباس صكبان  الصكبان289
الحلةبابل000829323904056572011/11/01الحلةم 94439ليلى حميد محسنسامي آريم حمادي محسن290
الديوانية3603925002011/10/24البدير29113146عفيفة هادي آاظمسامي محسون حسين  بندر291
مهناويةشاميةديوانية3703921412011/10/24المهناوية83602419صبيحه محمود محمدسامي محمد جابر  جواد292
الرميثةالمثنى002150224104055802011/11/01الرميثة231م5ناهيد يزدان رضوانيستار جبار عودة هداي المزارآي293
الحلةبابل3803924482011/10/24الحلة290615حميده هادي حسينستار جواد محمد علي صادق294
طويريجآربالء3803924322011/10/24الهندية34827175زهرة رضا علي اآبرستار مرهج عباس محمد يساري295

المثنى004845464104054012011/11/01الرميثة36789184زهراء موسوي علي ابادسرحان عبد ايوب ناصر حسون مسلماوي296
الثورةبابل3803921352011/10/24الحلة1156058سهيلة رحيم يوسفسعد حميد خضير عبد اهللا297
بابل3803926082011/10/24غماس743م63سندس محمود سلمانسعد راضي فيروز حسن298
السنيةالديوانية005101504204051572011/11/01الدغارة23192116رحيمة حميد محسنسعد صاحب محسن حسين299
آربالء3703923332011/10/24الهندية36580183منى عبد القادر هاشمسعد عباس محسن حمادي الليباوي300
الكفلبابل00053231004058482011/11/01الكفلم 181226صغرا برات عليسعد عبد الحسن عكاب آاظم الكاظم301
الديوانية3703923412011/10/24الديوانيةم 181795وداد علي محمدسعد آمال محمد هاشم آمال الدين302
حلةبابل3703927212011/10/24الحلة273م124زهراء ستار جوادسعد محسن حسن حبيب303
السياحيبابل3803925112011/10/24الحلة1036952سهيلة شهيد حويليسعد مشط عودة  حليو304
السماوة3403922952011/10/24السماوة33769169نجية محمد حسنسعد موسى عبود علي الذبحاوي305

ديوانية018541994304056112011/11/01الشنافيةم 1867منتهى جبار عبد الرسولسعد نواف حسين  عبد الالوي306
الحسينيةآربالء003159334204056732011/11/01الحسينية502م2مريم احمد خدادةسعدون مهدي علي  الجمعة307
النجف008249044204052512011/11/01النجف30863155ساجدة حسن عليسعدي موسى آاظم فهد الفهد308
مشخابالنجف3603926042011/10/24المشخاب496م98علي محمد حسين احمدسعدية رضا باقر  الكواز309

الفاوالبصرة3297394104054292011/11/01القاسمم 96396وجيهة محمد هادي عبد اهللاسعيد شمس ابو القاسم محمد310
النجف3703922902011/10/24الكوفة535م208قسمه مدلول جاسمسالم عبد الكاظم عبود حسين311
الشنافيةالديوانية3603926112011/10/24الشنافيةم 131634آفاء علوان جبارسالم محي الدين فرج ياس -312
ديوانية3703924232011/10/24الديوانيه683م110سافرة محمد رحيمسلمان عبد اهللا عبد الكريم313
بابل0052664031004059372011/11/01الحلةم 351415سكينة جاسم محمدسلمان مدلول حسين فليفل314
آربالء004939193904051802011/11/01آربالء32م191فاطمة ابراهيم علويسليم سماوي عواد نعلوم315
الخضرالسماوةالممثنى3703923502011/10/24الدراجي107م32سعدية علي عبد الحسينسليم محسن جواد حسين الرماحي316
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حي الوفاءالنجف3703927032011/10/24غماس95022476ابراهيم جبار محمدسليمه عبد عواد حسون317
الشافعيةالديوانية003562484304063672011/11/01الشافعية47231حورية مهدي حسنسمير مرتضى آاظم جعفر حسيني318
السماوةالمثنى00182431004045972011/11/01السماوة1593357زهرة عباس عبيدسمير ناصر عبود عوفي319
السماوةالمثنى3803924272011/10/24السماوةم 15532حياة خضير حسنسوادي حسين عزوز حسين320

المثنى006620574104051682011/11/01الرميثة36576183معصومة محمد علي عباسشاآر حسب عبد الحسين علي321

الرميثةديوانية002118954304058802011/11/01الرميثةم 138381نظيمة عبد االمير عطيويشاآر شنان آريم حمادي322
الرميثةالمثنى4104058522011/11/01الرميثةم 47191ايمان آاظم محمد جوادشاآر محمود محمد حسن  سدائي323

السماوةالمثنى3803923392011/10/24الرميثة366م104استبرق عبد الستار جبارشبر آامل حسين علي االنباري324

المسيببابل3703923922011/10/24المسيب32م177قاسم محمد تقي -شذى جواد محمد هاشم عاشور325
النجف3603926252011/10/24نجف472م94ماجد فاضلشمم حميد محمد سليم العطار326
باب بغدادآربالء002899343904052832011/11/01آربالء3702زهراء رجب داودشنان دنيف حمزة بجاي327

الديوانية008938413904056352011/11/01الدغارة46م185سلمى عبد االخوة يوسفشنان آاظم سلمان خضر328
المثنى3264024104056562011/11/01الرميثة36631184ترآية ملة شريفشنان آريم حمادي محسن329
المثنى006289074104045942011/11/01الرميثة36789184سكينة واجد ونانشهيب لفتة ونان عواد330
المثنى002150354104054282011/11/01الرميثة24م58جاسم طاهر محيسنشونه مهدي حمود موسى البو زغنون331
المرآزالديوانية000707963904052632011/11/01الشنافية73130366رضوان محمد رحيمصاحب جعفر محمد علي بقال332
آربالء0057849331004054342011/11/01آربالء16629ماجده سيد حسن محمدصاحب صالح هادي حسين خفات333
نجف002336893904053812011/11/01النجف516م164حمدية عبد علي محمدصاحب عبد الرضا احمد محمد داماد334
حلةبابل3703924792011/10/24الحلة47م18خيرية مجيد حسنصاحب مهدي حسن335
آربالء0035750531004051712011/11/01آربالء39م121امل عبد الحسين عليصاحب موسى جواد علي الكفنويز336

وجدان محمد علي عبد صادق جعفر جاسم حمود337
الحلةبابل003541854304062252011/11/01آوفةم 196173المناف

الديوانية001057614204051812011/11/01الديوانية732م54فائزة عقيل حجازيصادق آاظم آريم محمد البلوشي338

العباسيةآربالء0076142931004058342011/11/01آربالء9485افتخار مشتت جعفرصادق محمد رضا شبيب موسى الساعدي339
باب الخانآربالء3703921482011/10/24آربالء15149انعام سلمان سعدصالح احمد مرزوك علوان السعيد340
الحنانةنجف000540774204045872011/11/01النجف189م ب16فوزية نعمة خضيرصالح ساجت عبود صالح341
الرميثةالمثنى004214494104058762011/11/01الرميثة133181فهيمة جبار ايدامصالح صباح جنحيت حسون342
النجف3803921282011/10/24النجفم 123223بدرية حسين عليويصالح عبد  زيد دآش فزع343
الرميثةالمثنى4104045782011/11/01الرميثة36811185نوال جياد حسنصالح عبد الواحد حاضر غازي344
القاسمبابل3803924162011/10/24القاسمم 152276آريمة ناجي حمزةصالح عبد صالح مهدي الرآابي345
المثنى003608254104058872011/11/01الرميثةم 4248نجيحة نغيمش آناويصالح محان صخي لفتة346
الحنانةالنجف3703927022011/10/24النجف24368122ايمان آتاب حلوصالح مدلي عودة عباس347
السماوة3803924812011/10/24الخضر443م70حميده آريم جوادصالح مهدي حسن ابراهيم الجنابي348
المرآزآربالء3703923662011/10/24آربالء86م28صلوا محمد جوادصالح مهدي حسين احمد الصفار349
الجمهوريةالكوفةالنجف3603925162011/10/24الكوفةم 21627نجيحة حسن آاظمصباح حميد علوان طاهر الفحام350
النجف3403927102011/10/24الكوفهم 58138سجى هادي زيدانصباح سعد مزهر اشكح المعموري351
النيلبابل3803925282011/10/24النيل1785690اآرم حسن آريلوصباح غثيث عباس ياسين الكناني352
الرميثةالمثنى005045474104058652011/11/01الرميثة56306الهام شنون حسنصباح مهدي حسن هويل353
آربالء003058073904065142011/11/01الجدول الغربيم 81200عبد االمير عبد عبودصبيحة رزاق علوان  تقي354
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آربالء004982084304051622011/11/01الهندية34807175انعام حمزة مرتضىصفاء جابر محمد علي حسن355
الديوانية000801634304063732011/11/01ديوانيةم 12530جوليانة محمد نوريصالح حسن حمزه  الكاطع356
حي العسكريآربالء3403922812011/10/24آربالءم 78493رقية نجاة عليصالح حسن عبد الحسين سلمان357
بابل005453543904052812011/11/01الحلة342م34اسماء قاسم سلمانصالح سامي سلمان آاظم358

السماوة006626263904056302011/11/01السماوة4م80ابتهال صبيح جعفرصالح سلطان صالح عبد اهللا الحسناوي359
ابي الخصيبالبصرة005326924104055852011/11/01الحلة606م91سوسن اميري رضاصالح عبد الكاظم حبيب علي360
الهنديةآربالء3603926092011/10/24الهندية36055181طيبة مرزة حسينصالح مهدي هادي حسين -361
الديوانية000933464204059402011/11/01الديوانيه937م11ربيعة حمدان عبدضاحي ذفال خليف عودة الجبوري362
بابل002527284304056322011/11/01القاسم24322122هاشمية عباس هاشمضياء حسن جليل حسن الموسوي363
الديوانية3703921142011/10/24الديوانيه37م78بيان محمد بدلضياء حسين حميو عزيز فريجي364
002727104104052012011/11/01السماوة209م147مريم معتوقضياء حسين عبد  معتوق365
آربالء007804954304051832011/11/01آربالء32717افراح صادق حيدرضياء شاآر موسى علي زوين366

القاسمبابل3803921362011/10/24القاسم609م27حليمة عبودضياء عبد االمير زيدان خلف المعموري367

آوفةالنجف0036444731004065162011/11/01الكوفة31575158بشرى رسول عبد عليضياء محمد علي محمد محمد الحسيني368
بابل38039227782011/10/24االسكندرية64238322زهرة جبر مرشدطارش عجل شناوه روضان369
عفكالديوانية3603927082011/10/24عفك19965100بشرى حسين حمزةطالب خير اهللا راضي علي الجنابي370
آربالء005374804304058382011/11/01السدة198م1امنة جواد حميدطالب رزاق حسن  المالكي371

الحلةبابل3803926172011/10/24الحلةم 182118ساهرة عبد الحسين مطرطالب عبد الزهرة صالح غزاي حسناوي372

آربالء3703924382011/10/24آربالء224م199معصومة عبد اهللا حيدريطالب علي هنون علي السنجري373

آربالء009196974204063632011/11/01الهندية245م154زهرة محمد مهديطالب محمد علي وهاب374
آربالء005350473904052092011/11/01آربالء629م26االء رضا عباسطاهر حسن طاهر مرتضى الصدري375
نكجف008320694304062152011/11/01نجف189م140حياة حمزة علوانطاهر حسن علوان جبر توبي376
التعيسبابل3803925912011/10/24الحلةم 11612داود ابراهيم محمدطاهرة حسين علي حبيب الحسيني377
الشاميةالديوانية006777594204055812011/11/01المهناوية235م192اعظم حسن بانيطعمة عبد طاهر حمزة ال شبل378
الديوانية009017114204056042011/11/01الديوانيهم77552انتصار حاتم ياسرطه جابر حسن مشهد العويدي379

آربالء3403923012011/10/24آربالء498م193صباح حسين ابراهيمظافر جواد محمد رضا صادق الجواهري380

الديوانية000731564204052802011/11/01الديوانيهم 53132زهراء حامد سالمظافر مهدي عبد اهللا علي بحر العلوم381
النجف3603923492011/10/24النجف182م32فاطمة حسن آريمعادل جهادي علوخ يوسف382

حي السالمالنجف005886783904055922011/11/01النجف22م88فاطمة عبد الخضر محسنعادل حسن عبد الرضا  الفاضل383
االخضرالمثنى3703923522011/10/24الخضر117506اشرف باقر عليعادل رخيل محمد حسين  المالكي384
الهنديةآربالء3603924362011/10/24الهندية39684199زينة شوآت عليعادل علوان سلمان احمد مسعودي385
المسيببابل3803922972011/10/24االسكندريةم 162953ميعاد رحمن عبدعادل آاظم جاسم علي العوادي386

آربالء007580944204055792011/11/01آربالء585م67زهراء رزاق مصطفىعادل محمد جواد محمد مهدي عبد الوهاب387
حي المعلمينآربالء002844334204058852011/11/01آربالءم 39285زينب نعمة عبيدعامر جاسم عبيد داغر388
الديوانية3603923992011/10/24الديوانية42756آوثر محمد حبيبعامر حسن فليح حسن شربة389
الرميثةالمثنى002468234104052002011/11/01الرميثةم 27262نادية محيري موبيعامر عبود محمد ياسين الزاملي390
حي السعدنجف3603923252011/10/24النجف12م99انتظار حسن هاديعامر علي حسين عبود العنون391
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السماوةالمثنى3603923272011/10/24السماوة12م44سكنة عوده محسنعامر آريم تالي حساني طرفي392
بابل3703925232011/10/24الحسينية60367شهالء خليل لفتهعامر مهدي حسين احمد الصفار393
الديوانية0019861031004045992011/11/01الديوانيه938م119خالدة نعيش عليعايد جاسم منشد شميس394
آوفةالنجف3403921102011/10/24الكوفه33145166رجاء ناجي عبد الحسينعايد مجهول مشعل حاجم395
المثنى3803923162011/10/24المجد44069221خديجة سلمان جابرعايد هاشم محمد راضي عوادي396
الحلةبابل3603926022011/10/24الحلة222م100مريم حسن غالمعباس ابراهيم حميد حسن الدراجي397

فاطمة محمد حسن تاج عباس ابو القاسم علي اآبر  خباز398
عفكالديوانية3703924432011/10/24عفك1915696الدين

باب الطاقآربالء3803925512011/10/24آربالءم 3085رنداء احمد شعبانعباس اسماعيل حميد باني ياسري399

بابل3403921452011/10/24الحلة1114م200قاسمية غازي موحيعباس جاسم عبد اهللا ابراهيم البو جاسم400

المدحتيةبابل3803921182011/10/24المدحتية1326م168ضحى عبد االمير عبد عليعباس حسن محمد علي محمد جلوفان401

المثنى004433274104062182011/11/01الرميثه1573191اميرة علي اسماعيلعباس حسين عباس حسن402
آربالء3803923642011/10/24آربالءم 91529فاطمه محمد عباسعباس حمزة حرجان ابو جون403
العباسيةآربالء1022704204054112011/11/01آربالء226512دعاء سلمان حسنعباس رزاق حسن صالح404
الحلةبابل0024670131004053792011/11/01الحلةم 191314سعاد طالب راضيعباس سعيد علي حسين الطريحي405

الديوانية0063374131004054222011/11/01النجف254م101حياة عبد عون عبد الحمزةعباس صالح عوده علي406
الطهمازيةبابل0062848631004059272011/11/01الديوانية404321وفية اموري جبارعباس صالح مهدي عيدان البو عجمي407
الورآاءالمثنى3603923872011/10/24الورآاء37908190بي بي اآرم سيديعباس عبود محمد منذور الشبالوي408
نجف002346444304056752011/11/01نجف19979100حميدة آاظم ملوحعباس علي عبد حسين409
آربالء3603925882011/10/24الحمزة674م153رشا عبد المعطي عزيزعباس آريم حسن جودة معدل410
الرميثةالمثنى003559984104062242011/11/01الرميثة31658184ميسون محمد عليعباس مجيد آاظم عيز الزبيدي411
النجف3403925842011/10/24النجف26887135امينة اسماعيل ابراهيمعباس محمد جواد علي حسن412

آربالء3403923352011/10/24آربالء16م68حميدة محمد علي حسينعباس محمد حسين حسن  فالح413

آربالء004875634204058952011/11/01آربالء260م125شهية صكبان شنانعباس وناس نادر هبات414
آربالء3703924772011/10/24آربالء12787ميعاد عبود محمدعبد االله حرب عبد العالي علي415
لمثنى الرمي004428264104045842011/11/01الرميثة11م179سلوى عبد السادة عبدعبد االمير ابو سله عبد احبلي416
العسكريالديوانية3703921112011/10/24الديوانية85919نجاة صالح هاشمعبد االمير اسماعيل محمد علي عباس417
الرميثةالمثنى005399324104051782011/11/01الرميثة181م134هناء عبد الصاحب جعفرعبد االمير جبار جوهر محمد المشهدي418
آربالء3803925102011/10/24آربالء661434خالدة مزهر ثامرعبد االمير حيدر ثامر مونس ال مونس419

آربالء3403925722011/10/24آربالء16078خيرية جدوع حسنعبد االمير عبادي عودة بندر بني حسن420

حريةالكوفةالنجف3403925342011/10/24الحريةم 28242هناء جاسم عبد عليعبد االمير عبد علي حمزة حسن االعرجي421

الحمزةديوانية3603923812011/10/24الحمزة715236منال ياسين شيرآانعبد االمير عبيد عباس سماوي الرماحي422

السماوةالمثنى00433631004054102011/11/01السماوة358م106باسمة طاهر حسينعبد االمير علي حسين423
الشنافيةالديوانية0086202631004056072011/11/01الشنافية73037366فخرية نجم حسينعبد االمير عودة حسين مراد424
السماوة3403926122011/10/24السماوة360م113رضية رزاق جبارعبد االمير محمد علي جعفر آروي425
القاسمبابل000339764204063532011/11/01القاسم21499108رحاب حسن مهديعبد االمير مراد عبد الكاظم426
النجف003331823904051872011/11/01النجف518م109فليحة آريم ابراهيمعبد االمير منصور علي فوزي427
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آربالءآربالء3703924292011/10/24آربالء677634وفاء عبد اهللا عليويعبد الجبار سعدون جوده شنيخ الطبري428

حي الحسين عالمرآزآربالء0075473331004045892011/11/01آربالء529م169ونسة آرمش خضيرعبد الحسن بنوت عبادي خاجي429
المثنى003960124104051822011/11/01الرميثة36701184شربت بدر اهللا حسينعبد الحسن جبار سكر سلطان الغزالي430

عبد الحسن عليوي حسين محاسن 431
نجف0044370131004056122011/11/01ناحية القادسية18271نديمة عبد الحسين عليالجبوري

المثنى003559854104058942011/11/01الرميثة36752184رحيمه حزيم فصالعبد الحسن منديل خضور ارخيص432
آربالء001521514204062012011/11/01الهندية216م161فردوس رزاق حسنعبد الحسين برهان حسون  االحسان433

عبد الحسين جواد عبد الحسين جواد 434
الحلواني

فضه محمد حسن ابو 
السماوةالمثنى3803921052011/10/24السماوةم 177472القاسم

بابل005503784204056092011/11/01محاويل461م54عذراء عكاب شريفعبد الحسين ناصر حمد عليوي الخويلد435
النجف001560084204051972011/11/01السدير1072454حميدة ناصر سباهيعبد الحق جابر جباح سباهي436
حي العلماءآربالء3803925822011/10/24الهنديةم 14229عزه ناصرعبد الحليم احمد جواد  الرهيمي437

بابل3403922962011/10/24الحلة474624هناء هادي حسينعبد الحميد حسين عبود حسين ابو غرات438

الديوانية0034454731004065042011/11/01الديوانيه139م83ايمان حسن عبد الكريمعبد الحميد محمد حسين حميد علي االشيقر439

آربالء009520194304054262011/11/01آربالء306016حميده مسلم عباسعبد الرحمن عبد اهللا صالح محمد فردوس440
حي النقيبآربالء3603923442011/10/24آربالء706136ايمان آنعان عبد القادرعبد الرحمن محمد علي احمد الخفاجي441
المسيببابل3703925972011/10/24المسيب56350282خالدة مكي آريمعبد الرحيم عباس حياوي  علوش442
آربالء006124783904055832011/11/01آربالء16429سليمة احمد حبيبعبد الرحيم آامل زيدان بشان443

آربالء3403926012011/10/24آربالء695235زحل ازهر احمدعبد الرسول صالح عبد المهدي - شمسي444

نجف3703924042011/10/24نجف27047136بيداء تكليف هاديعبد الرسول غني ابراهيم اغا الجزائري445

الحيرةالنجف3703927072011/10/24الحيرة200م46اميرة حسين محمدعبد الرضا صالح مهدي صاحب السداوي446

الحمزةالديوانية006605524204062042011/11/01الحمزة57م165زينب مهدي عكيبعبد الرضا عباس قاسم علي المويل447
ديوانية001661724204056332011/11/01الديوانية319م5زهرة حسوني آنونعبد الرضا عبد الحمزة آنون صالح448
الرميثةالمثنى000826074104063622011/11/01الرميثة278م3صباح علي احمدعبد الرضا عبد علي عبد الرسول449
الكوفةالنجف3803924072011/10/24الكوفه31196156صديقة رحيم زادةعبد الزهرة آاظم حمود علي450
آربالء005741143904056552011/11/01آربالء636132بشرى محمد حسن جبيرعبد الزهرة محمد علي جبير محمد451
المثنى3703923602011/10/24الهالل3408م177اميره شاآر آريمعبد الستار آاظم جواد  قنديل452
المثنى004348424104052122011/11/01الرميثةم 89129صديقة محمد اسماعيلعبد السجاد تقي محمد عزيز الخفاجي453
المرآزآربالء3603922852011/10/24آربالء196م40ايناس احمد سعدونعبد السالم عبد الكاظم عزيز عباس454

الحلةبابل002955304304065072011/11/01حلةم 1901273عذراء حسين عبد الكريمعبد العالي آمر عبد محمد الكالبي455

آاظمية عبد الواحد عبد عبد العالي ناهي غازي محمد456
النجف9004351184304056612011/11/01العباسية87041436النبي

البو حسانالثنى004251364104058902011/11/01الرميثة36637184رقية عودة محمدعبد العظيم جاسم محمد عبادي457
الشاميةالديوانية3603921492011/10/24الشامية71451358فاطمة علي حسينعبد العظيم جواد آاظم دلي458

الهاشميةبابل3803924862011/10/24تالهاشميةم 113987ماجده سكران جبرعبد العظيم عبيد هندي مران المعموري459
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المثنى000582144104058992011/11/01الرميثة262م15درة رحيف صالحعبد الغني عطية خلف مظلوم الحداد460

الوردية خارجبابل3704066152011/11/02الحلة964749سوسن مجيد خضيرعبد الكاظم جاهل موات آسار الزريجاوي461

عبد الكاظم طارش عبد علي محمد 462
الديوانية0018309131003925352011/10/24الديوانيه17179آاظمية حميد جابرالشبالوي

ذي قار003844514104055942011/11/01الديوانيهم 35114خليلة حسن عمرعبد الكاظم عاجل عبد مصيرع الزيادي463
الديوانية8257434204054182011/11/01الديوانيه1م10436غنية محمد آاظمعبد الكاظم علي آاظم حمزة الشريفي464

عبد الكريم خضير عبد الحسين علي 465
المناذرةالنجف3403921422011/10/24الحيرة54702274خيرية محمد حيدرمزيداوي

الهاشميةبابل3803924912011/10/24المدحتية1131م98  عبد الكريم عبد عطيه  العالك466

عبد الكريم عبد علي خضير عباس 467
الهاشميةبابل0013855631004054402011/11/01الهاشمية76م83فليحة شاآر محمودالفنهراوي

الديوانية0037493904062062011/11/01عفك620م122فردوس آاظم مهديعبد الكريم آاطع عيسى  الجبر468
سماوةالمثنى003771974204052572011/11/01السماوة81م74هناء عباس حسنعبد اللطيف عبد اهللا حسن  وتوت469

حلةبابل0005831531004065172011/11/01الحلة17059صبرية حلحول عنبرعبد اهللا حسين عبد علي جاسم البغدادي470
الديوانية004489374304045852011/11/01الشافعية1679884سوسن جبار مطرودعبد اهللا رحيم حمدان سعد471
الرميثةالمثنى001488574104051912011/11/01الرميثة181م168وجدان صبحي ناجيعبد اهللا عبد الكريم آاظم آريم الخفاجي472
المدحتيةبابل3703924132011/10/24المدحتية29589148قدوة ناصر حسينعبد المطلب حبيب علي محمد علي473
السماوةالمثنى0188087731004053882011/11/01سماوة265م114زهراء قتحي رمضانعبد الناصر علي محمد حسين474

ايمان محمد علي عبد عبد الناصر محمد علي حسين علي475
آربالء0041832931004063572011/11/01آربالء697735العباس

الديوانية3703924922011/10/24ديوانيه286315جنان علي عبد الحسينعبد الهادي سودان مهدي حمد جيوان476

آربالء0723013904062112011/11/01آربالءم 9524آفاح محمد علي احمدعبد الوهاب رزاق احمد رزوقي رزوقي477
النجف3703927012011/10/24النجف1941798شذى سالم عيسىعبد بعيوي سعد سويط الجبري478
الديوانية3803923292011/10/24الحمزة1268764بتول محمد عليعبد عبد الحر صالح  سيد سلمان479
بابل000360774204056402011/11/01الحلة253م176زهره خضير بينيعبد علي ابو خشة هبينة480
الرميثةالمثنى001515594104056652011/11/01الرميثة182م146احالم حسين مهوسعبداالمير عويز مهوس نصيب481
آربالء3703925982011/10/24الحر672م11اقبال باقر سلطانعبدالكريم محمد علي اسماعيل482
الرميثةالمثنى003285894104051932011/11/01الرميثةم 94105ليلى غالم رضاعبود حبيب هاشم عوفي الزاملي483
الشومليبابل0017313531004062072011/11/01الشوملي127م100مخوش علي مرادعبود عيدان عبد اهللا محسن484
عفكالديوانية002470464204056142011/11/01عفك20405103انعام جاسم محمدعدنان ابراهيم خليل ابراهيم الحكيم485
الجديدةنجف008248514204052232011/11/01النجف25854130حوراء سلمان سعودعدنان حسين راضي  ابو دعينة486
آربالء3403925292011/10/24آربالء34983175نعيمه مهدي عبد الرحيمعدنان عباس امين هادي487
آربالء3403923042011/10/24آربالءم 123125ياسمين هادي ميرانعدنان عبد الحسين احمد علي ال جاسم488
الهنديةآربالء009219384304056522011/11/01الجدول الغربي261م76بتول خيري خضيرعدنان آاظم فزاع وريور489

المثنىالمثنى005396654104051922011/11/01الرميثة235م169مائدة منشد منسيعدنان محمد محمد علي خلف البو حيدر490
الكفلبابل0098519231004055912011/11/01الكفل194م175معصومة فوج عليعدنان مراخ زغيرون حسين العطاوي491
الديوانية008361694204052612011/11/01نفر21685109مريم ابو قاسم خضرعدنان مراد عواد سلمان492
الشاميةالديوانية0043036831004052842011/11/01الشامية79367397هيفاء جبار عبد الواحدعدنان مسافر جوده شغال الوائلي493
نجف008287343904052062011/11/01النجف21615109ايمان عبد الرسول رضاعدنان مهدي مرتضى محمد494
الديوانية3603925482011/10/24الديوانية830م137زهراء عبد االمير مهديعز الدين نور الدين بهرام علي الجاف495
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باب النجفآربالء006051014304051752011/11/01آربالء10م138نجاة راضي عبيسعزارة شاآر ثالث رومي الخزعلي496
الحلةبابل1059864304059292011/11/01ابي غرق59179فاطمة جواد محمدعصام عبد الحسين تبينة زوير497
آوفةالنجف3403925702011/10/24الكوفة112م171جنان حامد آاظمعصام فاضل خلفه حسن البو عبد اهللا498
حي االآرادالحلةبابل3403925222011/10/24المدحتيةم 29795149نضال نجاح عباسعطيه ناظم عباس ربج الشبالوي499
الحيرةالمناذرةنجف008177244304055772011/11/01الحيرةم 198631مريم قربان عليعظيم جبر جلعوط جاسم الجبوري500
الشومليبابل1456284204045912011/11/01الشومليم 539690وحيده اسود عبد السادةعفات عبد صافي مدلل501
النجف3403924062011/10/24الحيرة541م70لهيب اسماعيل مذيورعقيل حسن عبد االئمة حمادي عاقول502
البو حسانالمثنى009048264104065122011/11/01الرميثة36586183مسار عبد االئمة جاسمعقيل عبد المناف ياسر  العبادة503
المثنى002336124304059452011/11/01السماوة480م118ندى ابراهيم ابيعقيل عبد النبي عباس جاسم504
الغربيالسماوةالمثنى3703927222011/10/24السماوة30959155ازهار جاسم محمدعقيل هادي جعفر علي الخلف505

عالء الدين حسين علي علي مطر 506
الحمزةالديوانية3803923802011/10/24الحمزة653533زينب غني شهيدالحمداوي

فاطمة عبد الكريم محمد عالء حسن عبد الحسين سلمان507
باب الخانآربالء007593764304062172011/11/01آربالء434422رضا

الهنديةآربالء007590234204053922011/11/01الهندية422م9ميناء لطيف زغيرعالء حسين زغير سعد آيم508
الديوانية3603925322011/10/24الديوانيه771م12نهلة صاحب حسينعالء صادق مطلوب حسون خفاجي509
آربالء3403923672011/10/24آربالءم 36703زهراء رحمتيانعالء عبد اهللا عبد حمادي الرماحي510
الكوفةالنجف3603922882011/10/24الكوفةم 140662زهره اسماعيل صفرعالوي حسون هادي حسين الفتالوي511
الديوانية0026381731004058712011/11/01الحمزة704936ندى محمد حسنعالوي مهدي حسون نشمي العبودي512
الديوانية000763523904056422011/11/01الدغارةم 142628جماله عطيه شناوهعلوان حلواص عبيس نهاب513
3603924012011/10/24المهناوية85478428زهراء عزيز عباسعلوان محمد علوان زيدان البو جاسم514
المثنى003962134104065062011/11/01الرميثةم 17731احالم جعفر سعيدعلي ابراهيم خليل ابراهيم الحكيم515
نجف009211704304063642011/11/01نجف25854130حياة عبد عون حميديعلي ارحيم حمزة عبود516
المدحتيةالهاشميةبابل3703923322011/10/24المدحتية974م82سكينة غالم عباسعلي جبار زاير خضر خفاجي517
الحسينيةآربالء001472063904058402011/11/01الحسينية55م140رباب حلب فاخرعلي جبر حسون سلمان الشمري518
الديوانية3703923652011/10/24الديوانيه613م189زهراء غني شهيدعلي حاتم لغيوي وني الغنامي519
بابل003253544204063682011/11/01الحلة1004751بتول شاآر صادقعلي حامد داوس سلمان الشرفي520
حي النصرالنجف3603925622011/10/24النجف554م19آاظمية آيلو حسنعلي حسن آاطع موسى جليحة521
بابل001370723904056702011/11/01الهاشمية34120محكيمة آاظم عبد اهللاعلي حسوني آنون صالح522
بابل3403921242011/10/24الحلة1274م111خلود عبد الزهرة جعفرعلي حسين عبد داود ال داود523
السماوة3803923182011/10/24السماوة23676164مريم محمد عكلهعلي حسين عالوي حمزة الحمزة524
السماوةالمثنى3603921122011/10/24السماوة4م138سليمة زغير مدهدهعلي حسين مدهده حسين البو عبادي525
الدبلةبابل3803923682011/10/24القاسم22241112نسرين حيدر عليعلي حسين هاشم مصيخ اليساري526
المثنى4104065012011/11/01الرميثة16033620  علي حمادي علي حسن الحسن527
حي الحرآربالء3603924392011/10/24الحرم 133133امنه عباس محسنعلي حميد محمد علي528
الدوالبالحلةبابل3803923082011/10/24الحلةم 5612سميره محمد رضاعلي حميدي مطلك شراد االوسي529
بابل005711184304053782011/11/01الحلة362219فاطمة محمد حسينعلي خيري وحاش محمد القصير530
عفكالديوانية3603925742011/10/24الديوانيه732م25سبزي غالم حيدرعلي داخل حمد ساجت المشكور531
حي رمضانآربالء3403923612011/10/24آربالء679م19سعدية محمدعلي ديوان محمد وني الحمزاوي532
الديوانية0048669631004062092011/11/01الصالحية82289412ميساء محمد مختارعلي رهيف عبيد جبر533
الورآاءالسماوةالمثنى006780644204055932011/11/01الورآاء622م155ايناس احمد عبد الرضاعلي شاآر عيدان عبود534
الشاميةالديوانية0177564204065132011/11/01الشاميةم 172128مريم غالم حسينعلي شاآر لفته حسين البو نصر اهللا535
الحمزة الشرقالديوانية3603925632011/10/24الحمزةى816م122ابتسام نعمه آشاشعلي شاآر مجدي حمادي536
النجف001960544304051952011/11/01النجف87211437ترآيه حميد واويعلي شاآر واوي مطرود537
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عفكالديوانية0033773831004045962011/11/01عفك1948398آميلة رحيم طحيورعلي شناوة جوان مهوس538
المحاربينالحلةبابل3403923372011/10/24الحلةم 654زهرة اآبر سلطانيعلي شنيور عباس ارحيجة الناشي539
المثنى005556034104058572011/11/01الرميثة36589183ايمان اصغر عباسعلي عبادي محمد عبد الكعبي540
الشنافيةالديوانية009564563904054322011/11/01السشنافية868م125اقدس غالم رضاعلي عباس حسين حسن541
ال بديرالديوانية3703924932011/10/24البدير28944145رهيفة عبادي محمدعلي عبد الحسين حسن عبيد542

علي عبد الحسين عبد الشهيد محمد 543
العباسية الشآربالء0204493904051562011/11/01الحسينية93م5ملوك عباس عبدالسلمان

الديوانية3703925262011/10/24الحمزةم95627شكرية محمود جاسمعلي عبد الحسين مهدي يونس البديري544

مثنى5248454304054242011/11/01سماوةم 15547حميدة حسن باقرعلي عبد المهدي مجبل راضي الملي545
النجف3403923382011/10/24الحلة257م75سلوى هادي موسىعلي عبد آاظم زوير546
الجامعينبابل0038484231004045932011/11/01الحلةم 2856سهيلة رحيم آريمعلي عبدالكاظم زغيرون دويش547
المثنى007664734104052742011/11/01الرميثة136م63نغم خليل عاشورعلي عبود حمزة عبود548
الديوانية0026267831004054042011/11/01الشامية74559اميرة عباس باقرعلي عدنان آمال منذور الكريطي549
المشخابالنجف3703927252011/10/24المشخاب68254342فاطمة شعبان قاسميعلي غانم عبود حمزة البو صالح550
الديوانية3803923712011/10/24الديوانية394م17زينب محمد جواد محمدعلي غني شهيد علي الموسوي551
الهنديةآربالء0035827631004051522011/11/01الهندية36335682غنية آريم سرحانعلي فرحان عبد ديوان الجبوري552
الهاشميةالحلةبابل019116204304053862011/11/01القاسمم 143209غنية علي حسينعلي آاظم شنجار فاضل الحساني553
نجف0039128431004058322011/11/01النجفم/98198اشرف رحمان علي جانعلي آدر عبد الحسين عالوي554

الرميثةالمثنى2494704204052682011/11/01الرميثة25047176فضاء صاحب محمد عليعلي آريم سعدون عباس555
السماوةالمثنى0061189931004052702011/11/01السماوة584م196اسماء ابراهيم نجمعلي آشاش عبد جبار الحدراوي556
آوفةنجف0000007831004063652011/11/01الكوفة381م144عصمت علي اآبرعلي آطوف راضي عبود557

االء عبد الكريم عبد علي لفته فنغش حسن الحسن558
الملحقآربالء014842453904054092011/11/01الحيرة56775284الحسين

السماوةالمثنى0039124331004054272011/11/01السماوةم 3364بسمه جاسم عبدعلي محمد تقي محمد559
الهنديةآربالء006713973904052552011/11/01الهندية39689199خاور غالم حسينعلي محمد علي جعفر آردي560
حي المهندسينالنجف3603925532011/10/24النجفم 134491زهرة عطا مراديعلي محمد علي خلف  العيس561
بابل3403924872011/10/24الحلة12م33ابتسام رشيد شاآرعلي محمد آاظم سبع562
المخيمآربالء0043005831004059482011/11/01آربالء97734نوران نعمة اهللاعلي محمود عالوي بدر ابو شيخ563

3703923792011/10/24الحيدرية30666154صبيحة عبد الخضر واديعلي مسلم عبود محمد المشكور564

الكرامةالنجف3603923472011/10/24الشنافية239م142سوزان صبحي دريدعلي مكي عبد حريجة الرماحي565
العباسيةآربالء0401164304058442011/11/01آربالء183610مريم بناه برخداعلي ناجي حسين  الصافي566
الحمزةالديوانية3703925942011/10/24الحمزةم 93627هدى عبود مزهرعلي هادي محمد عيسى567
آربالء005473544204056192011/11/01آربالء661م16ابتسام حسن مهديعلي هادي مهدي علي الخرسان568
بابل3403925612011/10/24الهندية511م96نعيمه عزيز مهديعلي هادي مهدي آديمي الدريعي569
الكفلبابل3403924102011/10/24الكفلم 117412طاهرة علي جعفرعلي وهاب حسن آريم انصاف570
النجف0058574204052132011/11/01النجف1714886فاطمة ستار جوادعماد حسن عبد الحسين571

الهنديةآربالء0816404304052202011/11/01الهنديةم 194514نبا هادي سلمانعماد عبد المنعم عبد الكريم محمد الحكيم572
حي الشهداءالنجف3703925582011/10/24النجف1964499زينة فاضل عليعماد عبيس عبود عبد اهللا المشهدي573

الشومليبابل3403923262011/10/24الشومليم 100424انتصار عبدالرضا حميديعماد هاشم عبود قنبر شبر574
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نجف003336014304065102011/11/01النجف27م18  عمار عباس علي محمد الدليمي575

آربالء3803921232011/10/24الهندية677م73شيرين محمد علي حيدريعمار ناصر حسين يعقوب576

الحلةبابل007784444304056672011/11/01حلة702036رحيمة هيل صافيعمران داخل صافي صالح577
الديوانية3703925362011/10/24عفك877م23خديجه جواد محمدعمران موسى محمد عبد اهللا578
السماوة005051284104056692011/11/01الرميثةم 15085التفات مدلول واجدعناد عبد ناصر ونان579
الحيرةالنجف3403923172011/10/24الحيرة162530ضويه حبيب عزوزعنتر داخل عبد الرزاق خالد580
الرميثةالمثنى002565614104059312011/11/01الرميثة56220عباس علي اآبرعهود محمد يد اهللا عبد اهللا الدباغ581
النجف001127104304056452011/11/01نجفم 3292مليحة عبد مطرعواد جابر فرج علي582
الديوانية3603923222011/10/24ديوانيه941م20آميله عبد جاسمعواد حسن جاسم عزيز عابدي583
المثنى002991134104058962011/11/01الرميثة36713184حوراء آاظم عبيدعودة محمد عبادي584
المهناويةالديوانية3603924212011/10/24المهناوية34م41هاشمية لطيف دحامعيدان عابر مطير فدعوس الحجيمي585
الشاميةالديوانية000631444204056392011/11/01الشامية76990385نجاة آريم عطيةغائب وليد شناوة مشاي586
الرميثةالمثنى003797184104055882011/11/01الرميثة26712184نذيرة شاآر عودةغازي ناصر حسون587
الرميثةالمثنى004864504104051992011/11/01الرميثةم 189354فائزة عبد الحسين زغيرغالب احمد زوير علي االسدي588

حلةبابل007531964204052962011/11/01الحلة1194م126رقية محمد عليغالب عبد االمير عبد الحسن محمد بهية589
الديوانية0034854231004052082011/11/01الديوانيه156م32زهراء شكراهللا طهماسغالب علي محسن علي ال فتلة590
الرميثةالمثنى3703925832011/10/24الرميثة105م91منجه يونس دريسغانم حسين آاظم محمد الياسري591
آربالء3403927112011/10/24الجدول الغربي47456238منده آار محمد ابراهيمغانم خنياب سحاب جبر البديري592
الجامعينالحلةبابل3803921322011/10/24الحلة6974فريبا حسين نصيرغانم سالم عبد االمير حسن مطلب593
حلةبابل008487843904052872011/11/01الحلةملحق 9317ميثاق حسان حسينغانم سوادي حسون محمد ال حسن594
الكرامة 2بابل3803925692011/10/24الحلةم 1812شمس غالم عليغانم عبد حسين جاسم العيساوي595
النجف003092974304056232011/11/01النجف458م119حليمة عبد فلحي مهديغانم عبد حمزة آاني596
الديوانية001947873904051962011/11/01المهناوية83914420ليلى عبد محمدغاوي عبيد جاسم حسين سمندري597

المدحتيةبابل0067071531004058512011/11/01المحتية369م169ندا عبد الكاظم مصطفىغسان صادق عيسى صادق الشهرستاني598
بابل3403923592011/10/24الشوملي32249162مآريم جبارغصون ثعبان آريم نور599
ديوانية008065214803925392011/10/24الشنافيةم 102658نضال مالك آاظمفؤاد باقر ابراهيم اغا آريم الموسوي600
حي البكرليحلةبابل0059790031004055762011/11/01حلة223م75نهلة فاضل آاظمفؤاد آاني جاسم حمادي601
الديوانية3603922922011/10/24الديوانيه612م194نرجس حسين ابراهيمفائز مسعد عاجل ثامر الثامر602
القاسمبابل001692974304058792011/11/01القاسم21280107آوثر فليح ملةفائق شنان آريم حمادي603
السماوةالمثنى3603926202011/10/24السماوة420م150زينب رحيم نعيمفارس جابر خضير سلطان ال سلطان604

آربالء0600443904062162011/11/01آربالء653033ازهار حسين عبد الرحمنفارس سعيد هادي تقي605
النجف3403921072011/10/24النجفم 131554اشرف شاه محمدفارس سليم علي دخيل سعدي606
آربالء3603925552011/10/24الحر550م126مريم عمران جريمطفارس عباس خضير عباس607
الديوانية001959284204056542011/11/01الديوانيه684م111صبرية محمد عبد اهللافارس عبيس عبد اهللا حساني608
الرميثةالمثنى4104062122011/11/01الرميثةم 113266بتول آاظم حسينفاضل حسين محمود علي زوين609
السماوةالمثنى3703923122011/10/24السماوةم 157362فاطمة آاظم حسينفاضل سالم حسين حسن الزبيدي610
آربالء3803923192011/10/24آربالء268514زينة حمزة جاسمفاضل سلطان حسان دخيل البدري611

شهداءسيف سعدآربالء00751734204059362011/11/01آربالء10م114سرى مهدي صاحبفاضل عاشور عبد الكريم عبد زيد التغلبي612
المثنى018786504104058752011/11/01الرميثة287م42آواآب محي حبيبفاضل عباس زياره حمادي البو زيارة613



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (140) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب بابل الوجبة السابعة

قريةناحيةقضاءمحافظةتاريخهرقمهرقمهاالدائرةالسجلالصحيفة
المنطقة التي هاجر منها الصكوجبةمرحلةهوية االحوال المدنيةاسم الزوجةاالسم الكامل واللقبت

النجف006044434204058602011/11/01النجف21591108ليلى حسين حموديفاضل عبد االمير مهدي خضير طهمازي614
النجف1614034304065202011/11/01النجف27596138ابتهال عبد اهللا خلففاضل عبد زيد مجيلد عباس615
المدحتيةبابل006756063904062192011/11/01المدحتية27543138ساهرة آاظم جاسمفاضل عبد معارج درويش616
الحصينالحلةبابل3403924412011/10/24الهاشمية448م31سوسن جمعة عليفاضل نجم عبد دوح617
آربالء0400303904056162011/11/01آربالء771039زينب علي حسينفاضل هادي اسماعيل جواد السندي618
القادسية001816914304051692011/11/01الشامية8496425فاضل عباسفاطمة شاآر عوده حسين بازآير619
المعملجيآربالء3603925452011/10/24الحر1101256جنان آريم هاشمفالح محمد عبيد حميد العناوي620
الديوانية008094914204051982011/11/01الديوانية378819نظيمة وريور راضيفاهم عبد الحسين معين ناصر621
آربالء004036584204054062011/11/01آربالء63331  فاهم هاشم آايم علي622
آربالء3803925902011/10/24الهنديةم 109516مهدي صاحب محمدفتحية صالح مهدي حسن آبابي623
الديوانية0091364931004058452011/11/01صالحية195م85سميرة صليبي عبيدفتالوي مرود حسن سدرال ابو فارس624
حلةبابل0006448331004056212011/11/01الحلة687م143آريمة محمد عبيدفجر راضي ذياب حديد العوجاني625
الديوانية003234394204052602011/11/01الشافعية1632982ندى حسين حكمانفراس فاضل آاظم عبد العامري626
المحاويلبابل007242344204056482011/11/01االمام14773374ريحانه مهدي عليفرج امحان صخي لفته627
النجف3403923572011/10/24العباسيةم 154163غفران زاير حاجمفرزدق حسن هاشم حسن الشوآه628
الديوانية0029346131004058882011/11/01الديوانيه612م163نهية وليد شناوةفضالة عطية شناوة مشاي629
المثنى004471094104045792011/11/01الرميثة36671184رحيم خضر صغيرفطيم جنحيت حسون هبات630
الرميثةالمثنى00209604104054442011/11/01الرميثة36818185مطهرة غالم حسينفالح حسن عباس ابراهيم631
الرميثةالمثنى004864444104053762011/11/01الرميثة36747184ثمينة عنكود محمدفالح حسن علي حسن منصور632
آربالء3403925242011/10/24آربالء140م136سندس جواد محمد عليفالح خليل ياسين خضير الصياغ633
االسكاننجف3603925142011/10/24النجف31م155هدى محمد حسن حسنفالح محمد علي مهدي  صبار634
حلةبابل000451133904052022011/11/01الحلة36م126آريمة محمد سماويفلحي وهاب علي عبد الكريم635
الخضرالمثنى0030883831004053912011/11/01نجف23610119مريم مهدي عبد اللطيففليح عبد خضير عاآول الخفاجي636
النجف3404066202011/11/02الكوفة117م25هناء موسى محمدفليح عبودي آاظم حسن637
طرف العمارةالنجف3404066172011/11/02النجف1816091قاهرة نادر نزالفهد عنان حسون علي638
الكوفةنجف008319184304045882011/11/01آوفة112م161جعفر عبيدفهيمة مطرود خضر سعد639

الشنافيةالديوانية007435904803924372011/10/24الشنافية7327367حسن محمد صادق عبودفوزية حبيب سعيد محمود المؤمن640

المثنى001930004104052772011/11/01الرميثة36720184ازهار شاآر محمدفيصل سموم فرحان عليوي641
حلةبابل002987523904058472011/11/01الهندية352م8زهراء قاسم منعميقاسم احمد حسين علي الجواهري642
النجف3803924402011/10/24النجفم 10613انتصار عيسى حسينقاسم رضا احمد عباس643
العباسيةآربالء005775754204062102011/11/01آربالء14648ايمان جليل عبد الزهرةقاسم شهيد عبد الزهرة حبوب الحبوبي644

المرآزآربالء3803921312011/10/24آربالء884645فروزان آيخسرو مؤيديقاسم صاحب تقي علي العطار645

االسكانبابل3803923422011/10/24آربالءم 1032زينب طاهر خضرقاسم عبد ياسين  زغير646
السماوةالمثنى3703921372011/10/24السماوةم 113121زهراء ياسين موزانقاسم فاضل عباس عبد اهللا الربيعي647
بابل3803921502011/10/24القاسم21280107هالة آامرانقاسم محمد حسون حميد البو سلطان648
الشاميةالديوانية006360154204059472011/11/01الشامية72254362ازهار قاسم علوانقيس يحيى عبد عباس649
آربالء3803921392011/10/24آربالء3892زينب هادي عبدآاظم امين حسن بادي مزيداوي650
عفكالقادسية005472654304053932011/11/01عفك1844993نضال تاغي هاديآاظم بدري لطيف عبد علي الزبيدي651

معصومة نصرت اهللا آاظم جابر آاظم حسين العنزي652
بابل3803923822011/10/24المدحتية28406143رضائيان

حلةبابل3603926162011/10/24الحلة977م119رضية هادي دبعونآاظم جبر بدر اهتيلي653
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النيلبابل0181483731004065022011/11/01النيل250م151فوزية جعفر احمدآاظم جواد احمد علي الحسيني654
الديوانية3703923342011/10/24الشنافية10585انتصار عبد االمير جاسمآاظم جواد محمد علي  الحداد655
العباسيةآربالء002512594304058722011/11/01آربالء3932آريمة جاسم عنبرآاظم حسين آطن سعيدي السعيدي656
آوفةالنجف3703926212011/10/24الكوفة31341157نجية نصيف عكرشآاظم زغير محسن مزععل الحزامات657
بابل004018953904058672011/11/01الشوملي182م195آظيمة بعيوي سعدآاظم سلطان سعد سويط الجبري658
عفكالديوانية3703924452011/10/24عفك1937697حميدة هادي لعيبيآاظم طعيمة يودة تعيثل659

صبيحة محمد علي شيخ آاظم عبد الحسن حاجي بابي الشوهاني660
الحمزة الشرقالديوانية001815303904058642011/11/01الحمزة1258863حسن

آربالء002894013904045982011/11/01آربالءم 62607مذبوبة عبيد وداعةآاظم عبد اهللا عباس محيود661
الرميثةالمثنى004626074104052642011/11/01الرميثة41492208اميرة سلمان هاديآاظم عبد حسن جدوع662

السماوةالمثنى07551531004062232011/11/01الرميثة35446178نضال مرزوك عبد الحسينآاظم عيدان مطر زغير663
الديوانية1124004204054192011/11/01الديوانيه8765فاطمة سلطان آريمآاظم فرج اسود جاسم العبد اهللا664
حي العسكريآربالء3803924282011/10/24آربالءم 71534حنان محمد نعمةآاظم محمد زغير آاطع الشبالوي665
الديوانية0031345631004054372011/11/01الديوانيه610م171التفات حاتم حسينآاظم موسى حسن عباس الهاللي666
الديوانية003476923904052782011/11/01الدغارة564م130قبيلة جابر آاظمآاظم ناصر عبد محل العبساوي667
المثنى002760113904056282011/11/01السماوة30723154سعاد عبدالحسن مرهجآامل طحيور جابر رسم668
الرميثةالمثنى4104059412011/11/01الرميثةم 63124باسمة عبد الواحد ناجيآامل آاطع جار اهللا حسين669
القاسمالهاشميةبابل0680934304056362011/11/01القاسمم 195187رجيحة حربي شعواطآامل مهوس نصيب شبه670
الديوانية3803923092011/10/24السدير812م73حميده طالب جليلآامل نايف ناموس آاطع الياسري671
جبلةالحلةبابل3603923692011/10/24المشروعم 711005زهراء محمد اسد اهللاآريم جليل حاجم سلطان الخفاجي672
الكفلبابل3603927092011/10/24الكفل43592218باسمه فرحان -آريم حسين آاظم عبد الحمزة اللهيبي673
الحمادةالنجف3803925252011/10/24النجف20323102سميه ناطق طاهرآريم حميد هاني جبار674
الرميثةالمثنى011202744104063512011/11/01الرميثة36721184بشرى هادي مطرآريم دلي عليوي مصيلح675
الخضرالمثنى0189213904058982011/11/01الخضر90302امل فرهود عبدآريم ساجت عبد سعيد البديري676
الرفاعيذي قار009069034104051652011/11/01البديرم 35302نظيمة عطية آاظمآريم شاطي راضي جميل الفتالوي677
نجف003885044304053892011/11/01المشخاب16011331فاطمة دريول آريمآريم شياع عبد صكر المسعودي678
حي الضباطآربالء3403924802011/10/24الهنديةم 173582نورية داخل عبداهللاآريم صبيح حسين جبار الجوذري679
الحسينيةآربالء0028784931004056622011/11/01الحسينية507م68سفيره آماز عطيةآريم عبادي شنان عبد680
المثنى011210454104058392011/11/01الرميثةم 144112قسمة طراد محمدآريم عباس جابر خنفير الشنابرة681
السماوة002058344204058412011/11/01السماوة5174259عقيلة مهدي ناجيآريم عبد النبي آاظم نور الياسري682
النجف009044534204063582011/11/01المشخاب190346دنيا حسن حسينآريم عزيز ابراهيم حمادي683
آربالء001217493904045922011/11/01غماس95106476آضيمه خطار سواديآريم عطيه شناوه مشاي684
بابل005686933904063722011/11/01الطليعة23216117مريم متوجهر فتحيآريم فتالوي آاطع موسى الموسى685
القاسمبابل3703924472011/10/24الديوانية1044162زينب عباس اآبرآريم قلي عزيز موسى جعباوي686
باب الخانآربالء3803923002011/10/24آربالء466224مليكة حربي احمدآريم محمد خزعل عبود الغزاوي687

الهنديةآربالء002010504304052182011/11/01الخيرات48999245معصومة حسين اسماعيلآريم محمد عبود عيسى688
المحاويلبابل003876573904052822011/11/01االسكندرية1031م77اآرم رمضان نعمتيآريم ناجي حمزة عبيد الترابي689
النجف005549703904054462011/11/01النجف139م163فضيلة عباس احمدآريم ياسر خضير عباس690
الخضرالمثنى3603922992011/10/24الخضر462م17امواج رزاق ايدامآمال صبحي فاضل جاسم المحنه691
المثنى000854954104045952011/11/01الرميثة16م38زآية شناوة جوانآواك شنان بلم علوان692
البو حسانالمثنى005047734104045862011/11/01الرميثة36552183مطره امحانآوير مهوس نصيب شبه693
الديوانية0034792631004054212011/11/01الديوانيه305016مالذ راضي حمزةالمع علي عبد االمير محمد دوحي694
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منى عبد الصاحب عبد لطيف احمد لطيف  مرزوق695
السماوةالمثنى001537364204056202011/11/01السماوة31552158الحسين

عفكالديوانية3603923402011/10/24الحيرة479م113انعام علوان عبدلطيف علوان عبد عوض عطاوة696

الزهراءالسماوة3703924982011/10/24السماوة84م84صالح عبد االمير احمدلميعه عبد الرزاق احمد محمد خوجه نعمة697

الحلةبابل3703923752011/10/24الحلة14508  ليث جاسم محمد عكض العكض698
آربالء3603924142011/10/24آربالء12807صبيحة آاظم خليلليلو سحام عبد مهدي699
المدحتيةبابل3704066252011/11/02المدحتية38م175شاهية سلمان عبيدماجد درويش عبود شاهين الخزعلي700
الديوانية002434971503923432011/10/24الشافعيةم 52277دالل نايف باديماجد صاحب جعفر سلطان701

الحلةبابل002975384304059422011/11/01الهاشميةم 7310319زينب جعفر رضاماجد صبري محمد حسن عبد اهللا الشكاآي702
الرميثةالسماوةالمثنى3703925092011/10/24الرميثةم 187346ازهار صالح عبديماجد عبد السادة محمد آزار المرزوك703
الكفلبابل3403925212011/10/24الكفلم 191037زينب جابر مجليماجد ليطة آاظم جاسم الخنجراوي704
النجف3403922772011/10/24المناذرة421م134خديجة شاآر محمودماجد مهدي جبر آاظم لعسم705
المثنى003730614104056382011/11/01الخضرم 63427نشيدة نواف وناسمالك باصي علوان خضر الجابري706
نجف0248184304059442011/11/01نجفم 163468منال صباح عبد االميرماهر صاحب سعيد عبد المهدي الحكاك707
الحويشالنجف3603925202011/10/24النجف1854693شروق جابر عطيويماهر مكي مسلم هاشم العميدي708
النجف3403924352011/10/24الكوفة475م147مكية ناجي صالحمجبل هادي دخيل محمد709
آربالء005750254304065052011/11/01آربالءم 64661ميادة صالح محمدمجيد جواد مهدي علي الصيفل710

حلةبابل0053487831004054202011/11/01الحلة33م130سعدية عبد حسينمجيد عبد الحسين ابراهيم محمد العيساوي711

آربالء38576531004053972011/11/01آربالء138م191فردوس هادي محمد صالحمجيد عبد الرضا احمد رضا داماد712
الشافعيةديوانية0052585831004053902011/11/01الصالحية224م64آافي عبد اهللا مريودمجيد عبيد عناد والي713
الخيراتآربالء3803927052011/10/24الخيراتم 71211ازهار صالح صاحبمحسن احمد اسد اهللا  الكرمنجي714

النجف3803924962011/10/24النجف27586138فضيلة عبد الزهرة آريممحسن طارش عبد علي محمد الشبالوي715

الحيرةمناذرةنجف3703925802011/10/24الحيرة40551رجاء هادي حميدمحسن عبد عون خطار علي الحسناوي716
حلةبابل009532034204056132011/11/01ابي غرق137م151زهرة ياسر راضيمحسن لطيف مهدي غايب717

آربالء2454694304052172011/11/01آربالء929447فاطمة علي محمدمحسن محمد علي جواد حسن الموسوي718
طويريجآربالء3403922892011/10/24الجدول الغربيم 169700فضيلة عبد عجيلمحسن نعمه جابر حسن719

محمد باقر عبد الصاحب حسن عباس 720
الديوانية3603922832011/10/24ديوانيه87م107امنة جواد محمدالموسوي

اخالص عبد الحسين عبد محمد جاسم نجم عبد عون الحاج عبيد721
النجف3603927172011/10/24النجف494م62الرضا

السماوةالمثنى001575734204062082011/11/01السماوة26م134تبارك احمد الحورانمحمد جبار محمد يوسف العلي722
بابل3803921262011/10/24القاسم114أ22715سعدية ولي عليمحمد جعفر قاسم رحيم الحسيناوي723
الشاميةالديوانية001980454304052042011/11/01الشامية9م102قاهرة صاحب حسنمحمد جواد آاظم علوان724

آربالء006451034304065032011/11/01آربالء101666نسرين حسن مراد خانمحمد جواد محمد حسين حميد علي االشيقر725
الكوفةنجف004744054204056182011/11/01الكوفة31926160صبيحة عبد علي حسينمحمد حسن حسين  ال سعدي726
بابل3803921132011/10/24الحلة6584عال مهدي حسنمحمد حسن عباس حمود صيكر727
الحلةبابل007960314304052252011/11/01الحلة124م4اميرة سليم حمودمحمد حسن مهدي حمدي علي عجام728
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آربالء3803925062011/10/24آربالء565029زينب خضير حسنمحمد حسوني جودان نعمه729
نجف003379814304052102011/11/01النجف207م191جنة ادريس نورمحمد حسين حسن مريهيج  السالمي730
السماوةالمثنى002462123904054422011/11/01السماوة32676164ابتهال محمد فاضلمحمد حسين عبد داوود ال داود731

صديقة الشيخ فخري محمد حسين علي اصغر حسين732
الرميثةالمثنى3403925042011/10/24الرميثة36037181محمد باقر

آوفةنجف008694514304051612011/11/01الكوفة33415168اميرة تقي عليمحمد حسين محمد علي عبد الرحيم733

القاسمبابل000969704304051532011/11/01القاسمم 1401249سحر صالح مجيدمحمد حسين محمد علي مجيد داود الشريف734
االسكانبابل3403926032011/10/24الحلة894945خديجة راضي جوادمحمد حسين موسى عباس الحجاب735

محمد حمود جساب تويلي الشمري ال 736
الديوانية3703925792011/10/24الدغارة908م14زينب عبيد محمدحمادي

باب بغدادآربالء0073879731004053772011/11/01آربالء695م101سمية علي محمدمحمد حميد جواد سلمان دهمة737

آربالء3403924892011/10/24آربالءم 76546جنان عباس عبد الحسينمحمد خضر عباس قنبرعباس الطاهر738

العباسيةآربالء3703923202011/10/24آربالء738337ميادة محمد جاسممحمد داود سلمان عباس الوزني739
آربالء3603922872011/10/24آربالء189م44محترم حيدر حيدريمحمد راضي عبيد عوده الخالدي740
الديوانية3603924302011/10/24الديوانيةم 79746سعاد محمد عليمحمد رحيم قاسم رحيم آببجي741

النجف005308631004054162011/11/01النجف1894595  محمد رضا احمد شريف هادي الجزائري742
حلةبابل3803921032011/10/24الحلة215411شكرية رضا فخريمحمد رضا علي مهدي الموسوي743

الحلةبابل000369454304052242011/11/01الحلة64933مريم غالم حسن تقي بورمحمد رضا عمران موسى سعيد ابو السمك744
بابل0005008631004054082011/11/01االمامم 1211228ساجدة زين العابدينمحمد رضا ناجي عباس745

حي الغديرآربالء009698233904052982011/11/01الشنافية920م110آوثر عبد الهادي ابراهيممحمد رضا يحيى يوسف عبد اهللا746
آربالء3803925732011/10/24آربالء575م33منال صادق ابراهيممحمد سعيد علي حسين  علوش747
الحرآربالء005540613904054312011/11/01الحر649م37اقبال غني شلبمحمد شاآر صالح مهدي مراد748
الخسرويةالحلةبابل3403925072011/10/24الحلةم 59959ميعاد جبار فرجمحمد صاحب حسن حسين التويج749

السماوةالمثنى3403926132011/10/24السماوة30935155باسمه محمد حسين عليمحمد صادق عزيز جابر  الكرماني750

نادية محمد رضا عبد محمد صالح علي حسين االعرجي751
المرآزالنجف3703924832011/10/24النجف1888595الواحد

السدةبابل3703925472011/10/24السدة93605هناء حسن عبد عليمحمد طارش عبد علي محمد الشبالوي752

آربالء0543663904063662011/11/01آربالء512م3ايمان محمد هادي عبد اهللامحمد عباس حسن حسين الداماد753
باب الساللمةآربالء009244513904052952011/11/01آربالء208م161لمياء مهدي آريممحمد عباس حسن عبد الرضا العاملي754
النجف3403924002011/10/24الحيرة544م116سعاد عبد اهللا احمدمحمد عباس سلمان محمد755
الغريالنجف3603921442011/10/24النجف500م44سهلة سابس علكمحمد عباس عبود حسين المسافر756
حلةبابل3803924022011/10/24الحلة462224زهراء شبر حسنمحمد عبد الكريم محمد ابراهيم شبر757
الدغارهالديوانية3703921082011/10/24الدغاره628م121صديقة علي اصغرمحمد عبد علي جاسم758
السماوة002462843904052912011/11/01السماوة3م128خيرية جالب هاديمحمد عبد محمد قاسم جون759
المثنى3803927142011/10/24النجمي62م153هند عبد المحسن حسنمحمد عبد مسلم جاسم جبر االسدي760
الديوانية007216504204058272011/11/01الديوانيه794م186ميعاد شاآر طاهرمحمد عبيد حمود محسن الخزعلي761
الهاللالرميثةالمثنى005721523904054472011/11/01الهالل377م65زهرة حمزة حسانمحمد عبيد عباس جناح762
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المخيمآربالء006759764204056242011/11/01آربالء668م161االء مهدي محمد عليمحمد علي جواد آاظم مرتضى الطعمة763

فاطمة محمد شاآر عبد محمد علي عباس محمد الزراع764
الجامعينبابل3803921012011/10/24الحلة5463الوهاب

حلةبابل004564624304051592011/11/01الحلة485م78هيفاء منصور داخلمحمد علي قدوري  البغدادي765

حلةبابل004592083904063612011/11/01المدحتية400م62ايمان عبد الحسين عبيسمحمد علي مالك غانم حميد حصيني766

آربالء3803925932011/10/24آربالء294015فضيلة آريم حمزةمحمد علي محمد حسن فرج اهللا بني اسد767

آربالء3403925652011/10/24آربالء922647رحيمة علي محمدمحمد عمران موسى عباس الحسيني768
بابل3403927152011/10/24الكفل138م120امال محمد رشيدمحمد عناد عيسى نايل الخليفة769
الرميثةالمثنى002148974104056682011/11/01الرميثة36617184معصومة مجلي آنونمحمد فضل زغيرون دويش770
الجمعيةالحلةبابل002249574204058352011/11/01الحلة112265ماثمار سليم عليمحمد آاظم سلمان عباس الربيعي771

مرواريد حسين مون محمد آاظم عباس نصيف دلي772
الديوانية3803924992011/10/24السديرم 70275صفري

حي الشهداءالحلةبابل3703923722011/10/24الحلة1194م27وثيقة حسن عطيهمحمد آاظم مظلوم حسين الليثاوي773
حي االنصارالنجف3603923962011/10/24المشخاب66280332فاطمة محمد حبيبمحمد آريم عبد  الفنهراوي774
المثنى001388983904052902011/11/01السماوة431م93وسن هادي جدوعمحمد مجيد جدوع  غلوم775

نجف008305764304051722011/11/01نجف25153126افراح محمود عباسمحمد محمود محمد علي عبد الكريم العطار776
الشنافيةالديوانية005695093904052992011/11/01الشنافية73111366بتول صادق حسينمحمد موسى عبادي محمد الكعبي777
المدحتيةبابل0037214031004052562011/11/01المدحتية677م82زينب عبد الرزاق جوادمحمد موسى عبد جاسم ال حبيب778
الكوفةالنجف3603925032011/10/24الكوفة504م28حميده جواد محمدمحمد موسى محمد عبد اهللا الشمري779
حي الوفاءنجف3403925602011/10/24الحيرة34549ميسون يوسف عيسىمحمد هادي دانة عبد حصيني780

الحصينالسياحيبابل3403923622011/10/24المدحتيةم 1371135بلقيس عبد الحمزة صايلمحمد هادي عطيه عبود781

الديوانية3603923562011/10/24الحمزة953م168سارة حسن عبيدمحمد هاشم محمد علي البزيرجي782
الحلةبابل3603923512011/10/24الحلةم 1261217مديحة جواد شمخيمحمد ياسين طاهر محمد الغرابي783
نجف3603926192011/10/24النجف61م195لمياء محمد طه حسنمحمدحسن حسين عبد الوهاب784
الديوانية0096697331004051862011/11/01الديوانيه704م104خالدة عبد الحسين زغيرمحمود احمد زوير علي االسدي785
آربالء0046517231004054132011/11/01آربالء644م15زينب عبد االمير محمودمحمود عبد علي جاسم المسعودي786
العباسية الغآربالء009523023904058582011/11/01آربالء562م82مريم محمد عظيميمحمود فؤاد علي آاظم787
النجف3703925522011/10/24النجفم 139241فاطمة علي آاظممحي عباس آاظم حمزة الشريفي788
بابل3403924192011/10/24الهاشمية20341102افراح ظاهر حسنمرتضى احمد جعفر حسن المالكي789
الرميثةالمثنى005337794104056502011/11/01الرميثة36578183غنية عبيد داغرمزهر آيطان حمدان طلفاح790
آربالء3703925892011/10/24الهندية514م64عدوية طامي مجيدمسافر آاظم احمد حبيب الياسري791
الهاشميةبابل004892504304059492011/11/01القاسم21701109زينب علي شبيبمسلم دهيم حمزة رامي الربيعي792
الورآاءالسماوةالمثنى002899044204058302011/11/01الورآاء369م183خالده حمزة زغيرمشكور جاسم حمادي حمزة793
آربالء000471653904052972011/11/01ابي غرق137م97انتصار سامي آاظممصدق محمد حسين هادي محمد794
بابل018138764204058422011/11/01الحلة36م152سيمين قاسم حسينمصدق منعم محمد آرير القره غولي795
المثنى0209044104056432011/11/01الرميثة36725184نسمه زياد صباحمطرود خضر سعد عبد اهللا796
آربالء0076300031004053852011/11/01آربالء1م37133وفاء محمد رضامظفر محمد علي عباس797
آربالء3403925992011/10/24الخيرات48437243حسن عليمعصومة ابراهيم برآة محمد798
المرآزآربالء0156440424304051632011/11/01آربالءم 107585اعظم علي محمدمعين محسن محمد حسن  المحنة799
الديوانية0067352131004054142011/11/01الديوانيه85520احمد آريم رشيدمنال سامي عبد الرضا علوان800
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النجف3403925672011/10/24العباسية643184وفاء طه عبد الجبارمنتظر آامل جبار عباس801
العباسيةآربالء005771804304059502011/11/01آربالءم 19715معصومة محمد عليمنصور خداداد عباس  عوادي802
الديوانية002255644204055822011/11/01الديوانيه612م127شيماء عباس دخيلمنصور هاشم دخيل جبر الزاملي803
النجف009020054204062052011/11/01النجف459م127آريمة رزاق رحيممنير عبد المجيد محمد حسين804
النجف009803863904063712011/11/01الكوفةم135660علي محمد حبيبمنيرة حسين آاظم  الدليمي805

آربالء005959133904058632011/11/01آربالء931447عالء محمد حسين يوسفمنيرة ناصر احمد محمد علي806
آربالء007582813904058532011/11/01آربالء1م3704سعاد ناصر احمدمهدي حسن محمد تقي807
بابل3403925402011/10/24الحلة1348م64ابتسام عبد الزهرة وحيدمهدي حسين بريسم حمادي المشكور808
آويشالنجف3403925082011/10/24النجفم 109491بشرى شاآر آاظممهدي حميد آاظم حمد809
الرميثةالسماوةالمثنى3403926152011/10/24الرميثةم 110129علية خضير هاشممهدي خيري عبد االمير علوان الدليمي810
محاويلبابل3703925182011/10/24المحاويل403م23سليمة حسن عسكوريمهدي صالح عسكوري  سلومي811
الديوانية004553774204062032011/11/01الديوانيه50م124بتول عبد عباسمهدي صالح غايب محمد غائب812

آشور فشي قربان علي مهدي عباس عبد الزهرة سعد مظفر813
نجف1564504304051662011/11/01نجف1846093فشي

النجف3403921472011/10/24النجف207م51بدرية علي عجيلمهدي آبيح آريم محسن814
الشنافيةالديوانية008067523904054452011/11/01الشنافية74602374خيرية هالل جبرمهدي آطن محمد عبيد815
غماسالديوانية3803924082011/10/24غماس98886495اميرة قاسم مهديمهدي محمد حسن مهدي حسين816
العباسيةآربالء3703926052011/10/24آربالء798940زهراء موسى عليمهند جاسم محمد ابراهيم النعيمي817
الحرآربالء3703926062011/10/24آربالء552م74انصار آامل فاضلمهند آاظم امين علي عوض818
بابل3703924112011/10/24الحلة1394م4لميس خلفة آرمميثاق عزيز حمزة احمد االحمدي819
النجف001516344304052072011/11/01نجف20442103اسيل عباس اسماعيلميثم امين صالح مهدي الخرسان820

رباب عبد الحميد عبد ميثم محمد جواد علي ميرن الحكيم821
آربالء0075753531004051852011/11/01آربالء223م136االمير

القاسمبابل3703927042011/10/24القاسم1298م120رشا آريم عليميثم محمود شاآر محمود المحمود822
السماوةالمثنى3803926222011/10/24السماوةم 89420آريمة نور محمدناجح جون حسن خضير الحارثي823
السماوةالمثنى005564203904054492011/11/01السماوة134م116سميرة احمد عليناجح صدام عباس شاهين ال شاهين824
آربالء0001969231004052662011/11/01آربالء6274سهى عبد علي قانعيناجح عبد االمير خليل عزوز المسافر825
المسيببابل0072987531004054152011/11/01المسيب54523273آريمة عبد النبي عليناجي جاسم علوان سلمان الشطيمي826
الهاشميةبابل3703921382011/10/24الهاشمية20282102هاجر حبيب اهللاناجي آريم احمد حميد الخفاجي827

انتضار عبد الرسول عبد ناجي هالل راضي جداح المياحي828
بابل3803922822011/10/24الحلة959م101النبي

الورآاءالرميثةالمثنى00853134104045762011/11/01الرميثة36134181نزهة عبد السادة عبدناصر حسين حسن لطيف الحساني829

آربالء0014340331004052722011/11/01آربالء447م189قسمة عبد الحسين بنسيناصر حسين نجم  ال عبد اهللا830
الرميثةالمثنى005273144104056442011/11/01الرميثةم 13916زهره رحيم حسونناصر خشان عواد عزيز831
الرميثةالمثنى003282624104056462011/11/01الرميثةم 10416حلومة حسين نادرناصر وناس نادر هيات832
الديوانية3603925302011/10/24الديوانية321م18ناهيد عباس اسماعيلناصر وهاب ابراهيم حسين الطويل833
الديوانية006624254304059392011/11/01سومرم 4377سهام آاظم آاملناظم آريم معضد حجيل الدليمي834
السدةبابل000937834304059262011/11/01السدة297أ 59209فاطمة درويش تيازناظم محمد علي عبود علي835
النجف0068434204062222011/11/01الحيرة185م84نقلية آحيط جاسمناظم وحيد عبد حسين الكعبي836
حلةبابل004649604204058362011/11/01الحلة873544هناء عبد عباسناهض آاظم شعبان ترجي البديري837
آربالء3403922802011/10/24آربالء713736نورية حسين طابورناهي صياح جاسم مرعي838
الشنافيةالديوانية0173653904054482011/11/01الشنافية129م35دخيلة عبادي حسننايف بادي جبار برهان839
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الديوانية0013657331004052732011/11/01الديوانيه475م15ابتسام عبد المهدي خضيرنبيل عمش آيطان ساجت المياح840
الديوانية3603921342011/10/24الحمزة847م84  نبيل آاظم عبود سلمان841
بابل3403925712011/10/24ابي غرق971م124فاطمة عباس علينجم صبار مزعل مفتاح842
نجف0094861531004051792011/11/01النجف586م ب145خلود هاشم عبد المطلبنجم عبد اهللا عبد الرزاق ابراهيم843
الحمزةالديوانية008122434204056032011/11/01الحمزة180م195ليلى فالح غايبنجم عبد عباس حساني البو جواد844
حي االنصارالنجف3603923982011/10/24نجف503م52آريمة رحيم بعيوينجم فليح حسن جاسم -845
الديوانية3603923902011/10/24الدغارة27293137حسن شبل عوفيندى جبل مرزه علي846
المثنى006547663904058682011/11/01المجد133م42سارة نعمة عبدنزار محمد حمزة علي847

نجف005840854304065252011/11/01نجفم 5521االء محمد فليحنصير عبد الرضا ابراهيم اسماعيل خدادات848
الشنافيةالحمزةالديوانية006443784204058492011/11/01الشنافية81م46راضية علي محمدنعمان اسعادي ناجي طه849

آربالء3803921192011/10/24آربالء545م65حليمة عبد الحسن خضيرنعمة جاسم محمد علو العلو850

فاطمة حجي محمد تقي نعمة آصاد يونس علي الزاملي851
الشومليبابل3803921332011/10/24الشوملي33095166زادة

حي رمضانآربالء3603922982011/10/24الحسينية560م120حسنية محمد علي ولينعمه حسون دهام عكاب الرحيمي852

نجف3603923702011/10/24العباسية77م199بسعاد عبد البعاوينعمه عبد الحسين آاظم عباس حطموتي853

الديوانية007932683904058562011/11/01السنية1353868شهية رحيم راشينعمه عبد عون هدهود حسين854
بابل002471593904063702011/11/01الحلة558م182منى سامي سلماننعيم خلف جاسم عباس عزاوي855
الديوانية000634933904052882011/11/01الشامية733م41حميد عبيد عنادنعيمة عبد اهللا مريود غالب بديري856
الحصينالحلةبابل3603923072011/10/24المدحتيةم 172105ماجد عمران موسىنعيمه عبد محمد علي حصيني857
3803927202011/10/24الحمزة875244فوزية عليوي رطبنواف وساف عبد جرود اليعكوبي858
غماسالديوانية001762094204055962011/11/01غماس98543493سكينة بيد محمدنور هاشم محمد حبوب859
الحمزةالديوانية3803924442011/10/24الحمزةم 4380نجاة عنون مسلمنوري رشيد جواد عبود البو طوير860
الحلةبابل3403925592011/10/24الحلةم 1541349رباب حازم محمدنوري عبد اهللا نوري صالح االمامي861
جرف الصخرباب3803924262011/10/24آربالءم 15060نعمة شعالن درويشنورية حسين بهير جثير الشويلي862

حي العسكريآربالء3403925332011/10/24الحرم 178451فاطمة رؤوف محمد حسننوفل خليل ابراهيم محسن النجار863

الرميثةالمثنى006079994104056472011/11/01الرميثةم 187231آريمة زاير نكادنومان قنطازي محمد جواد864
المثنى002056664104056512011/11/01الرميثة36563183يسرى شراد طاهرهاتف سلطان علي عبد865
الديوانية3803921022011/10/24الشافعيةم 73281ساجدة حميدهاتف عبد لهو ابو اللوخ الشيباني866
آربالء598144304059432011/11/01آربالءم 154395آوثر فليح عبد الحسنهاتف محسن آاظم عذاب867
الرميثةالمثنى002657644104056662011/11/01الرميثة365م158مهدية هدهود جوادهاتف هندول جواد آاظم868
الهاشميةبابل3403925642011/10/24القاسم79م22فضيلة محمد حميديهادي جاسم حمزة عباس منصوري869
الحلةبابل3403925572011/10/24الحلةم 141170عواطف عبد االمير غالمهادي حسن هادي محمد العميدي870
الديوانية001964334304059352011/11/01سومرم 140263نضال احمد اسد اهللاهادي حسين محمد غيدان الغرابي871
غماسالديوانية009800034204062022011/11/01غماس83م412حضية جبر خضرهادي خضير جليد محمد872
آربالء0018943231004053982011/11/01آربالء248م79بدرية عناد مجهولهادي طراد مجهول عبد الشجيري873
البصرة003061064104056742011/11/01السماوة173273نوال عبدالواحد عباسهادي مكي مزيد غانم الحلفي874
آربالء007401624304051732011/11/01ابي غرق192م173حنان حاتم سلمانهادي هاني جبار جاسم875
الحلةبابل0041755931004054072011/11/01الحلة145م135  هاشم رزوقي عطيوي حميد العلي876
آربالء3803921252011/10/24آربالء587030سميره احمد موسىهاشم رضا علي مهدي السندي877
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قريةناحيةقضاءمحافظةتاريخهرقمهرقمهاالدائرةالسجلالصحيفة
المنطقة التي هاجر منها الصكوجبةمرحلةهوية االحوال المدنيةاسم الزوجةاالسم الكامل واللقبت

سومرالديوانية001115663904052932011/11/01سومر316م19آفاية عيسى عبوديهاشم شاآر رسول حسين الشرع878
النجف3403926002011/10/24الكوفة101م97شكران جابر عطيويهشام مكي مسلم هاشم العميدي879
الشطرةالناصرية0073850131004054172011/11/01المشروعم 16146سامية عبيس عبيدهليل ظاهر فيصل شنين880
المثنى0848894104045822011/11/01الرميثةم 1287غانم فرحان موسىهيام ناهي باجي حسين881
البصرة2872464104056722011/11/01آربالءم 43524نرجس علي فارس نورهيثم عباس عاشور عبود الشهبان882
النجف000680363904063752011/11/01النجف562م164نادية آريم مجيلدوابل عبداهللا وبل داود بالل883
النجف3703924182011/10/24النجف225م19فاطمة حسن زايروالء آاظم محسن حسين الكفائي884
القادسية008741074204055902011/11/01الديوانيه993223سليمه هنين عباسياسر عبد الزهرة سلمان عبد التميمي885
الديوانية001045594204025312011/11/01الديوانيه919م36االء احمد حمودياسين خليل حمود جاسم الدبيسي886
السماوةالمثنى002366664104046002011/11/01السويرم 44225سلوى عبد النبي جودةياسين خيون جادر جودة السويد887
السماوةالمثنى0053415631004051842011/11/01سماوةم/41113ماجده راضي حسنيحيى عبد الحسن محمد888
الديوانية0519614204055972011/11/01الديوانيه451023اعظم علي اصغريحيى لطيف سعد عزوز الزاملي889
النجف000804184204062212011/11/01النجف120م41محجوبة محمد تقييحيى يوسف حارث عيسى احمير890
حي الحرآربالء3403925812011/10/24الهنديةم 189194هيفاء عبيد محمديعرب هاني جبار جاسم891
النجف3403925022011/10/24النجف24091121وجدان صالح صاحبيعقوب حمد حسون علي ساره اشبال892
النجف004068184204055862011/11/01الديوانيه48م112طاهرة ميرزا محمديمان عبد العباس آاظم عيدان العابدي893
آوفةنجف008558523904066142011/11/02العباسية94436473رهية محمد علييوسف عبد حسن حبوب العباسي894
آربالء007397243904054302011/11/01الخيرات356م3ساجده فهد عزيزيوسف محسن علوان موسى895
ابراهيمبابل3703924052011/10/24الحلة72م173شكرية حسن جواديوسف محمد علي محمد  الموسوي896
البو حسانالمثنى009121154104056602011/11/01الرميثة181م105نهاية حاضر غازييوسف ناهي غازي محمد897
آربالء3803927232011/10/24آربالء5333بشرى آاظم جاسميونس جبار عناد جودة الطهمازي898


