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كود المرحلاسم االماسم الزوجلحالة الزوجيالصحيفةالسجلمبلغ الصكتاريخ الصكرقم الصكتسلسلهرقم الوجبةرقم المرحلةالمحافظةالمكتباالسم الثالثيت

ba9.7.25سھام خزعل/ارملة٣٠100000002382‐حزيران‐97250016497١٣البصرهبصرةابتسام كاظم سبھان1

ba8.2.70مريم حسنساجدة نعمه عبد الرزاقمتزوج96876م ٣٠100000002‐حزيران‐82700015926١٣بصرهبصرةابراھيم احمد محمد2

ba13.8.11مريم حسين/اعزب٣٠1000000047394445‐حزيران‐138110014805١٣البصرةبصرةابراھيم اسماعيل غالب3

ba5.9.48طليعه حمودنرجس خيري حنونمتزوج٣٠1000000033366471‐حزيران‐59480014731١٣البصرةبصرةابراھيم جمعه حنون4

ba11.2.73صبريه نايفسميه خير هللا احمدمتزوج٣٠1000000016432788‐حزيران‐112730016135١٣بصرهبصرةابراھيم حاتم عباس5

ابراھيم ساجت عبد 6
ba7.5.79فتوه شاھينبرحيه ناصر عبد الحسينمتزوج116695م٣٠10000000‐حزيران‐75790015032١٣البصرةبصرةالحسين

ba6.9.41ثريا يعقوبلمياء صافي جاسممتزوج٣٠1000000016232210‐حزيران‐69410014725١٣البصرةبصرةابراھيم شعبان طه7

ابراھيم عبد الرضا 8
ba5.10.21ھيله سواديسيناء حسين عبدعليمتزوج56930م٣٠10000000‐حزيران‐510210015191١٣البصرهبصرةجمعه

ba7.9.5شريفه عيسىانوار خضير حسينمتزوج٣٠1000000038075864‐حزيران‐7950015775١٣البصرهبصرةابراھيم غانم جابر9

ba10.3.39نسيمه عبيدمريم حسن حصاريمتزوج٣٠1000000025656112‐حزيران‐103390015532١٣البصرهبصرةابراھيم غضبان احمد10

be14.4.12مطره مريعيامنية سلمان ناصرمتزوج٣٠1000000046793259‐حزيران‐144120015675١٣البصرةبصرةابراھيم لفته مشاري11

مريم محمد حسن/رحمه متزوج130295م٣٠10000000‐حزيران‐55280015327١٣البصرهبصرةابراھيم مالح شريف12
ba5.5.28لطيفه فاضلعزيز

ba83.7.2طليبه سعيدعليه فرحان جاسممتزوج٣٠1000000036172073‐حزيران‐83720015448١٣البصرهبصرةابراھيم ناصر جاسم13

be14.2.11حسنه عطيهاميره ھليل كريممتزوج24221م٣٠10000000‐حزيران‐142110015062١٣البصرهبصرةابراھيم ھاشم محمد14

be14.2.5ليلى مشحوتزھره كاظم سلمانمتزوج٣٠1000000046693017‐حزيران‐14250015061١٣البصرهبصرةابراھيم ياسين سلمان15

ba10.3.75كمره ابراھيمدجلة نجم عبدهللامتزوج٣٠1000000048396595‐حزيران‐103750015625١٣البصرةبصرةابراھيم ياسين عبد هللا16

ba10.1.20حسنه مسحوسصديقه حسين سھرمتزوج1307م٣٠10000000‐حزيران‐101200015521١٣البصرةبصرةابراھيم يوسف حسن17

ba4.9.24فاطمه عليزينب عبد الزھره جعفرمتزوج1331104م٣٠10000000‐حزيران‐49240015434١٣البصرهبصرةابراھيم يوسف حسين18
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ba6.7.73سطريه وايسعديه عبد االمير عبد هللامتزوج56056م٣٠10000000‐حزيران‐67730014540١٣البصرةبصرةابو السود جازع حسن19

ba8.4.54جاسبيه شنانزينب موسى محمدمتزوج131249م٣٠10000000‐حزيران‐84540016419١٣البصرةبصرةاحسان مجيد حمود20

ba7.8.15ساجده نعمهايمان عبد الخالقمتزوج145230م٣٠10000000‐حزيران‐78150016040١٣البصرةبصرةاحمد ابراھيم احمد21

ba6.7.80رسمية طاھرمنتھى عبدالحسنمتزوج136م٣٠10000000٧٤٦‐حزيران‐67800015177١٣البصرةبصرةاحمد جاسم عذافه22

be14.3.72زھره شھيبرسميه وھيبمتزوج٣٠1000000046693026‐حزيران‐143720016308١٣البصرهبصرةاحمد جواد عبد هللا23

ba10.4.61فھيمه خليلميعاد طالب محمدمتزوج45م٣٠10000000٥٤٧‐حزيران‐104610015477١٣البصرهبصرةاحمد حسن حميد24

ba10.7.67حليمه عليايمان محمد نجممتزوج47370م٣٠10000000‐حزيران‐107670015422١٣البصرهبصرةاحمد حسن علي25

ba6.3.67مليحه مونسىرقيه ناصرمتزوج٣٠1000000059155‐حزيران‐63670014921١٣البصرةبصرةاحمد خلف حسن26

be14.2.90جره يوسفدالل محمد احمدمتزوج٣٠1000000048396522‐حزيران‐142900015060١٣البصرهبصرةاحمد خليفه حسن27

be14.2.6بلقيس ابراھيمھناء اسماعيل حسنمتزوج289140م٣٠10000000‐حزيران‐14260015059١٣البصرهبصرةاحمد سعدون محمد28

ba10.7.36عليه محمدنھايه خلف  حسنمتزوج٣٠1000000039578870‐حزيران‐107360015416١٣بصرهبصرةاحمد سعيد شنشول29

ba7.9.20تركية شناوةھدى عبد هللا حميدمتزوج٣٠1000000034969623‐حزيران‐79200015774١٣البصرةبصرةاحمد سلمان عبد الرضا30

ba10.2.16مليحه شعبانسميرة عبدالحميد محمدمتزوج30091م٣٠10000000‐حزيران‐102160015922١٣البصرةبصرةاحمد شاكر عبد الصمد31

ba7.1.7صبرية ھاديطاھرة حسن عليمتزوج126972م٣٠10000000‐حزيران‐7170015714١٣البصرةبصرةاحمد طارق حسين32

ازھار عبد الرزاق شريف متزوج127514م٣٠10000000‐حزيران‐75230015033١٣البصرةبصرةاحمد طعمه نعمه33
ba7.5.23كنون جابر/مروه داخل قادر

ba7.1.2نجاة محمدحليمة حمزة عباسمتزوج٣٠10000000124285‐حزيران‐7120015715١٣البصرةبصرةاحمد ظاھر عبد هللا34

ba10.1.6جاسميه ناصرسكينه عويدمتزوج٣٠1000000052541‐حزيران‐10160015864١٣البصرةبصرةاحمد عباس عطيه35

be14.5.60ثريا محمدنجاح خلفمتزوج19546م٣٠10000000‐حزيران‐145600014651١٣البصرةبصرةاحمد عباس علي36
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be14.4.18سليمة سلمانبھية عبدالمجيد سبتيمتزوج٣٠1000000046592923‐حزيران‐144180015674١٣البصرةبصرةاحمد عبد الحميد سبتي37

be14.6.30فاطمه غشوفضيله عبد الرضا احمدمتزوج٣٠1000000046793203‐حزيران‐146300014733١٣البصرهبصرةاحمد عبد الكريم احمد38

be14.2.71خاتون حسينمريم شھاب احمدمتزوج٣٠1000000046693165‐حزيران‐142710015058١٣البصرهبصرةاحمد عبد النبي محمد39

ba10.8.84حديد جبارسوسن علي سلمانمتزوج172م ٣٠100000001198‐حزيران‐108840015500١٣بصرهبصرةاحمد عبد سلمان40

احمد عالوي عبد 41
ba10.3.16كاظميه عبدسھيلة رحمة شغونمتزوج810م٣٠10000000‐حزيران‐103160015451١٣البصرةبصرةاللطيف

be14.5.73سكينه صبيحفتحيه قنبرمتزوج206103م٣٠10000000‐حزيران‐145730014626١٣البصرهبصرةاحمد فاضل سرھنك42

ba10.6.23نديمه كاظمحليمة عبدالزھرة صليوخمتزوج٣٠1000000027254313‐حزيران‐106230015466١٣بصرهبصرةاحمد قاسم عبيد43

ba7.9.28امينه عبداحالم تركي شناوةمتزوج124834م٣٠10000000‐حزيران‐79280015773١٣البصرةبصرةاحمد كاظم غياض44

ba10.5.52نسيمه حليمانتصار عمران عباسمتزوج٣٠100000007514959‐حزيران‐105520015737١٣البصرةبصرةاحمد لعيبي حمد هللا45

ba11.4.18نجاه سبتيسھيله مكي عبداللطيفمتزوج154142م٣٠10000000‐حزيران‐114180016323١٣البصرةبصرةاحمد لغيوي صباح46

ba10.8.37شكريه باديفيكتوريا الكساندر يفانامتزوج50م ٣٠100000001934‐حزيران‐108370015489١٣بصرهبصرةاحمد مالك الزم47

ba6.8.39مكيه ريكانمريم شتال مجيدمتزوج٣٠1000000016432661‐حزيران‐68390014748١٣البصرةبصرةاحمد محسن ناصر48

be14.6.86موزه محمدمريم خلف احمدمتزوج٣٠1000000049398567‐حزيران‐146860014650١٣البصرهبصرةاحمد محمد احمد49

احمد مرزوق عبد 50
سلھايه عبد ناديه عبد االمير شريفمتزوج182378م٣٠10000000‐حزيران‐75120015034١٣البصرةبصرةالزھره

ba7.5.12الحسين

ba8.10.7حمديه فياضزھراء صادقمتزوج1583197م٣٠10000000‐حزيران‐81070016387١٣البصرهبصرةاحمد مزھر فارس51

ba5.8.32منيره موسىھناء شبيب جمعيمتزوج٣٠100000001302125‐حزيران‐58320015787١٣البصرهبصرةاحمد مطر يوسف52

ba5.10.79صبيحه يعقوباسماء موسىمتزوج139876م٣٠10000000‐حزيران‐510790015190١٣البصرهبصرةاحمد معتوق شنو53

ba5.10.49رجية جابرساھره غازي سلمانمتزوج٣٠1000000016779314‐حزيران‐510490015189١٣البصرةبصرةاحمد ناصر حاتم54

مريم عبد عقيله كاظم دحاممتزوج٣٠1000000027655100‐حزيران‐681000014749١٣البصرهبصرةاحمد ھاشم حمزه55
ba6.8.100الرزاق
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ba8.1.85زكيه خضيرنسرين ناظم عطروزمتزوج163531م٣٠10000000‐حزيران‐81850016118١٣البصرهبصرةادريس جميل شاكر56

be14.3.57خديجه ناصرسكينه عبدالرزاقمتزوج7958م٣٠10000000‐حزيران‐143570016309١٣البصرهبصرةادريس عبد السيد كريم57

اسامه عبد االمير عبد 58
ba7.1.18بشرى ابراھيمصديقه باروى دايدىمتزوج٣٠1000000046392559‐حزيران‐71180015842١٣البصرهبصرةهللا

ba6.10.71سعدة شمخيمنال عبدالمطلبمتزوج137273م٣٠10000000‐حزيران‐610710015113١٣البصرةبصرةاسامه عزيز ناصر59

ba10.10.60مسيحينه عباديرضيه عبد الكاظممتزوج٣٠100000005329‐حزيران‐1010600015692١٣البصرهبصرةاسد عبد الكاظم حمادي60

ba11.6.38سكينه عبد هللامشارق كريم غافلمتزوج11926م٣٠10000000‐حزيران‐116380016024١٣البصرهبصرةاسعد خير هللا سلطان61

ba8.3.98فخريه عزيزعقيله جاسم خليلمتزوج123080م٣٠10000000‐حزيران‐83980015576١٣البصرهبصرةاسعد سلمان حميدي62

ba8.10.29صبريه ذيابربيعه كاظم ظاھرمتزوج49524م٣٠10000000‐حزيران‐810290016384١٣البصرةبصرةاسعد عبد االمام شناوه63

اسعد عبد الحسين 64
ba8.4.48خميسه محمداحالم مكي محيسنمتزوج2م ٣٠100000001376‐حزيران‐84480016010١٣بصرهبصرةرھيف

ba8.3.7كريمه صالحكفايه كاطع ناصرمتزوج136255م٣٠10000000‐حزيران‐8370015577١٣البصرةبصرةاسعد عبد الملك مطر65

ba5.10.18فاطمه سعدونغيده عويد وحيدمتزوج٣٠1000000032264313‐حزيران‐510180015188١٣البصرهبصرةاسعد عبدالشھيد يعقوب66

ba6.10.56وضحة عبيدھدى عبداالمير عبدالحسينمتزوج٣٠10000000377332‐حزيران‐610560015112١٣البصرةبصرةاسعد المي مطلق67

ba6.9.33زھره جبرنھله حسن عبد الرحيممتزوج٣٠10000000515161‐حزيران‐69330015286١٣البصرةبصرةاسعد محمد عبد الحسين68

ba10.1.31زھره حسنايمان عبدالعزيزمتزوج٣٠100000002231‐حزيران‐101310015518١٣بصرهبصرةاسعد محمد محسن69
ba83.7.75كميله ابراھيمفرات عزيز زيادمتزوج53645م٣٠10000000‐حزيران‐837750014576١٣ذي قاربصرةاسعد يوسف حسن70

ba9.5.69لميعه جابرانوار رياض عبدمتزوج٣٠10000000173207‐حزيران‐95690016403١٣البصرهبصرةاسعد يوسف يحيى71

ba6.9.73ليلوة حسنامل كاظم انتيشمتزوج٣٠1000000031274171‐حزيران‐69730015285١٣البصرةبصرةاسكندر كاطع كاطع72

٣٠10000000‐حزيران‐133600015199١٣بصرهبصرةاسماء احمد فرحان73
61161

ba13.3.60جاسميه يوشعارملة77م 
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اسماعيل ابراھيم 74

ba11.5.54زينب ھاشمناھده عدنان ادريسمتزوج٣٠1000000020440704‐حزيران‐115540016132١٣بصرهبصرةادريس

اسماعيل حيدر 75
be14.1.91خيريه عبد هللاكميله كايد صفرمتزوج7961م٣٠10000000‐حزيران‐141910015174١٣البصرةبصرةاسماعيل

اسماعيل عبد هللا 76
be14.3.38خديجه محمد\ارمل٣٠1000000046192056‐حزيران‐143380016310١٣البصرةبصرةرمضان

be14.5.50فاطمه نجمفاطمه عبد الكريممتزوج48095875ب٣٠10000000‐حزيران‐145500014951١٣البصرةبصرةاسماعيل علي شليه77

شفيقه عبد اسيا حميدمتزوج٣٠1000000097594857‐حزيران‐143610016311١٣البصرةبصرةاسماعيل مجيد حسن78
be14.3.61الحسين

اسماعيل محمد 79
ba83.7.37صيته ابراھيمرسمية خليل ابراھيممتزوج٣٠1000000018536865‐حزيران‐837370014577١٣البصرةبصرةاسماعيل

be14.4.20امينة يعقوبكريمة قاسم شناويمتزوج٣٠1000000046592872‐حزيران‐144200015673١٣البصرهبصرةاسماعيل يوسف جمعه80

مؤيده عبد ھيفاء عبدالجبار عبدالقادرمتزوج٣٠1000000030176‐حزيران‐610870014775١٣البصرةبصرةاكرم عبد الدائم احمد81
ba6.10.87الحسين

ba10.10.88عواطف وھابمريم جاسممتزوج٣٠1000000013065‐حزيران‐1010880015698١٣بصرهبصرةامجد حامد محمد82

طرفيه نبات فرحان خضيرمتزوج1228158م٣٠10000000‐حزيران‐69550015150١٣البصرهبصرةامجد حسن فرج 83
ba6.9.55عبدالرزاق

ba7.7.86كاظمية مرتضىكلبھار حسين موسويمتزوج٣٠100000001375139‐حزيران‐77860014608١٣البصرةبصرةامجد حميد عبد الزھره84

ba12.2.20بدريه عبد الكريماناماريا الوينمتزوج12590م٣٠1000000063‐حزيران‐122200016180١٣البصرةبصرةامجد عبد النبي شري85

ba6.4.60ھاشميه ماجدامل كامل واليمتزوج1545177م٣٠10000000‐حزيران‐6460014900١٣البصرهبصرةامجد فاضل والي86

be14.9.31بھيه  ماضي/ارمله٣٠1000000015029958‐حزيران‐149310015099١٣البصرةبصرةامل فيصل حمود87

ba5.10.85نھاد طالب\ارملة142م٣٠10000000١٢٤٨‐حزيران‐510850015187١٣البصرهبصرةامل مھدي كاظم88

ba5.7.37حسيبه عالوي/ارملة٣٠1000000034085890‐حزيران‐57370016551١٣البصرهبصرةاميره عبد النبي حمود89

ba10.7.51عفيفه جوادتأميم عبد الجليلمتزوج٣٠1000000045390494‐حزيران‐107510015417١٣بصرهبصرةامين باقر طاھر90

be14.3.46ترفه محسنزينب خلف محمدمتزوج7935م٣٠10000000‐حزيران‐143460016312١٣البصرهبصرةامين عبد هللا محمد91
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ba7.5.40فضيله مكيافراح مناضل عليمتزوج٣٠1000000039178056‐حزيران‐75400015035١٣البصرهبصرةامين عبيد جواد92

ba7.5.78عفره عيسىفتاه عنيد معتوقمتزوج٣٠1000000057849‐حزيران‐75780015036١٣البصرهبصرةامين فنجان طاھر93

ba6.7.96حسنه محمدحنان ياسين عبد الحسينمتزوج٣٠1000000025450768‐حزيران‐67960015178١٣البصرةبصرةامين كاظم اصغير94

ba10.3.15رحمه مير احمداالء عبدالحسين صادقمتزوج19468م٣٠10000000‐حزيران‐103150015530١٣البصرةبصرةامين محمد تقي ھادي95

ba7.9.42خيريه عثمان\ارملة127109م٣٠10000000‐حزيران‐79420015772١٣البصرةبصرةامينه حسين علي96

ba6.10.49تركيه عازف/ارمله4827م٣٠10000000‐حزيران‐610490014850١٣البصرةبصرةامينه عزيز جاسم97

be8.6.15حليمه عيسى/ارملة39120م٣٠10000000‐حزيران‐86150015363١٣البصرهبصرةامينه ناصر عبود98

ba10.3.6وجيھه عبد/ارملة131025م٣٠10000000‐حزيران‐10360015528١٣بصرهبصرةانعام يعقوب محمد99

ba7.9.8صبريه عبد علي/ارملة٣٠1000000034669167‐حزيران‐7980016098١٣ميسانبصرةانوار جبار محمد100

ba11.8.44كلو باخ احمدفريبا رشديمتزوج٣٠1000000028657098‐حزيران‐118440016238١٣البصرهبصرةانور جعفر اكبر101

be1.1.19رضيه ديوانكوكب امين ديوانمتزوج665134م٣٠10000000‐حزيران‐11190015226١٣البصرةبصرةانور حلم سلطان102

ba6.10.83نجف عبد النبيسعاد محمد عربيدمتزوج116181م٣٠10000000‐حزيران‐610830015111١٣البصرةبصرةانور ھادي حمادي103

be14.7.8بھيجه ماضي/ارملة٣٠1000000048997778‐حزيران‐14780015239١٣البصرهبصرةانيسه فيصل حمود104

be14.10.31زليخه عامر\ارملة37584م٣٠10000000‐حزيران‐1410310015324١٣البصرةبصرةانيسه مطر مبارك105

ba6.10.27نجيبة ابراھيمھدى عبدالدائم احمدمتزوج18436750م٣٠10000000‐حزيران‐610270015110١٣البصرةبصرةاياد بدر عبود106

ba8.5.63دوخه عطيهعواطف عبد الجبار عباسمتزوج٣٠1000000039578849‐حزيران‐85630014806١٣البصرةبصرةاياد توفيق عبد الحسن107

ba11.9.9نعيمه عبد الكريمحوراء محمد كطوفمتزوج٣٠10000000184529‐حزيران‐11990016558١٣البصرهبصرةاياد جبار زعالن108

ba8.3.89فخريه عرزالنجالء عبد هللا معتوقمتزوج46753م٣٠10000000‐حزيران‐83890015578١٣البصرهبصرةاياد حسن عبود109
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ba6.9.37كريمه مكياميره حسن راضيمتزوج٣٠1000000017735258‐حزيران‐69370015288١٣البصرهبصرةاياد سعيد حمود110

ba6.7.79رفعه حمودفاطمه عبدالرضامتزوج137235م٣٠10000000‐حزيران‐67790015179١٣البصرهبصرةاياد سوادي جوده111

حليمه عبد خوله علي شناوهمتزوج٣٠10000000100152‐حزيران‐107400015412١٣بصرهبصرةاياد عبداالمير عبيد112
ba10.7.40الكريم

ba5.10.86حسنه عبودجوريه ناصرمتزوج٣٠1000000046091965‐حزيران‐510860015186١٣البصرهبصرةاياد علوان سلمان113

ba10.1.24كاظميه خضيراالءمتزوج19064م٣٠10000000‐حزيران‐101240015861١٣البصرةبصرةاياد كاظم حسين114

ba6.3.19حسنه نجمامينه شاكرمتزوج٣٠1000000024548807‐حزيران‐63190014920١٣البصرةبصرةاياد محمد جاسم115

ba9.6.57مايعه محيزھرة حميدمتزوج1320137م٣٠10000000‐حزيران‐96570016498١٣البصرةبصرةاياد محمدحسن علي116

ba7.9.74نازي جابرھند احمد صالحمتزوج٣٠1000000024785‐حزيران‐79740015771١٣البصرةبصرةاياد نصر سلمان117

be14.8.73حسيبه يعقوب\ارملة٣٠1000000047594829‐حزيران‐148730015078١٣البصرةبصرةايمان خليل حسن118

ba8.3.68ھديه خليلدعاء عبدالكريم خليلمتزوج٣٠1000000044388591‐حزيران‐83680016061١٣البصرهبصرةايھاب علي طارق119

ba10.5.93فطيمه كطيشفاطمة عدنان نعمةمتزوج1658195م٣٠10000000‐حزيران‐105930015742١٣البصرةبصرةايوب شاكر عبد الرضا120

ba5.10.71حليمه عبد هللانجاة عبد العباسمتزوج48095858ا٣٠10000000‐حزيران‐510710015185١٣البصرهبصرةبادي خلف عيسى121

باسل عبد الكريم 122
ba12.2.4امل احمدرمله طالب احمدمتزوج1867145م٣٠10000000‐حزيران‐12240016177١٣البصرهبصرةحوشان

ba8.3.84ھاشميه خلفنسرين مطشر عويدمتزوج٣٠10000000182173‐حزيران‐83840016057١٣بصرهبصرةباسم جنام وطبان123

ba12.3.82نسيمه عليثناء مالك عزيزمتزوج٣٠10000000143075‐حزيران‐123820016206١٣البصرهبصرةباسم حسين علي124

ba7.1.60ساھرة ساميازھار حميد مھديمتزوج٣٠1000000016913704‐حزيران‐71600015716١٣البصرةبصرةباسم شاكر مكي125

ba8.3.14فھيمه طاھرسناءموسى سلمانمتزوج23م ٣٠100000001558‐حزيران‐83140016052١٣بصرهبصرةباسم طعمه طرف126

ba11.8.41فتنه مذخورھناء عليمتزوج189843م٣٠10000000‐حزيران‐118410016329١٣البصرةبصرةباسم عبد الكريم خضير127
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نظيمه عبد فاطمه محمدمتزوج٣٠1000000020140017‐حزيران‐73110014912١٣البصرهبصرةباسم عبد محسن128

ba7.3.11الرضا

ba11.4.30عليه حسيننجاة محمد عبدهللامتزوج71984م٣٠10000000‐حزيران‐114300016305١٣البصرةبصرةباسم محمد رمضان129

ba6.10.23بدريةخنساء ھادي عبودهمتزوج٣٠1000000043386572‐حزيران‐610230015109١٣البصرةبصرةباسم محمد صاحي130

ba7.7.56رازقية صالحشروق خضير موسىمتزوج٣٠1000000049097936‐حزيران‐77560014606١٣البصرةبصرةباسم نوري مھوس131

ba7.9.33نعيمه خلف/ارملة147م ٣٠100000001248‐حزيران‐79330016085١٣بصرهبصرةباسمه فنجان بناي132

be14.4.60خديجه عبدهللاحميده جابر محيبسمتزوج7926م٣٠10000000‐حزيران‐144600015672١٣البصرهبصرةباقر اسماعيل باقر133

ba10.2.54نسيمه بجايسھاد حافظ  جمعةمتزوج147523م٣٠10000000‐حزيران‐102540015923١٣البصرةبصرةباقر عبد الحسين فالح134

ba5.9.68جاسميه عليزھره طاھرمتزوج36973687أ٣٠10000000‐حزيران‐59680014730١٣البصرةبصرةباقر كاظم عبد135

ba6.7.5قسيمه عثمان\ارملة28184م٣٠10000000‐حزيران‐6750015180١٣البصرةبصرةبتول تريج سبھان136

ba8.7.28شندف ثامروھيبه حميد مجبلمتزوج٣٠10000000197103‐حزيران‐87280015980١٣واسطبصرةبدر رشم مجبل137

be14.3.56نصره رزيهنجاة حميد شرھانمتزوج48095816م٣٠10000000‐حزيران‐143560016313١٣البصرةبصرةبدر فرحان جابر138

ba8.4.5سومه حسانھناء جلوب عباسمتزوج٣٠1000000018536859‐حزيران‐8450016012١٣بصرهبصرةبدر الزم حمود139

ba11.6.97جميله لطيفايمان نوري مرزوقمتزوج٣٠10000000131474‐حزيران‐116970015905١٣البصرهبصرةبدر مرزوق عاشور140

be14.3.18تاجه سلمانفاطمه جاسممتزوج٣٠10000000547093831‐حزيران‐143180016307١٣البصرهبصرةبدران عبود عوض141

be14.7.95صدمة رمضانفاطمة يوسف محمدمتزوج٣٠1000000045991786‐حزيران‐147950015238١٣البصرةبصرةبدري زعالن سبھان142

ba11.7.96زھره خضير\ارمله٣٠1000000025575‐حزيران‐117960016120١٣بصرهبصرةبدريه خلف مكطوف143

ba5.9.79نبلة عبيد\ارملة٣٠1000000033366470‐حزيران‐59790014729١٣البصرةبصرةبدريه خميس جاسم144

be14.10.85زليخة حنتوش\ارملة٣٠1000000048396579‐حزيران‐1410850015323١٣البصرةبصرةبدريه عبد علي كنطار145

be14.2.39شيخه محمد/ارملة6567م٣٠10000000‐حزيران‐142390015057١٣البصرهبصرةبدريه عبود خضير146
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be14.2.3ليلوه فلفل/ارملة٣٠1000000045691123‐حزيران‐14230015056١٣البصرهبصرةبدريه عيسى فليو147

be14.6.61فھيمه حسن/ارمله٣٠1000000046492791‐حزيران‐146610014649١٣البصرهبصرةبدريه فالح عبد هللا148

be14.6.82طيبه جاسم/ارمله٣٠1000000046793376‐حزيران‐146820014648١٣البصرهبصرةبدريه مناحي جادر149

be14.4.31نجمه خلف/ارملة٣٠100000004691999‐حزيران‐144310015671١٣البصرهبصرةبدريه ناصر خنياب150

ba6.3.56خزنه مطشر\ارمله٣٠1000000033572‐حزيران‐63560014919١٣البصرهبصرةبسھن محسن سلطان151

بشرى عبد الرحيم 152
ba8.5.96عليه علي/ارملة٣٠100000006412685‐حزيران‐85960014814١٣البصرةبصرةموسى

be15.6.70اسيا صالح/ارملة5377م٣٠10000000‐حزيران‐156700015200١٣البصرةبصرةبلقيس يحيى سنيسل153

ba7.1.45كاشيه ابو زودهغيده جاسم صبيحمتزوج٣٠1000000022444655‐حزيران‐71450015843١٣البصرةبصرةبناي يعقوب ابراھيم154

بھاء الدين عبد القادر 155
ba8.4.67حسنه محمداشواق ھادي مھديمتزوج٣٠1000000026853542‐حزيران‐84670016420١٣البصرهبصرةابراھيم

be14.4.27فاطمه مسكين/ارملة٣٠1000000047192108‐حزيران‐144270015670١٣البصرهبصرةبھيه فالح خنياب156

ba9.2.49منوه سلمانفاطمة صبيحمتزوج16م ٣٠1000000097‐حزيران‐92490016519١٣بصرهبصرةبيدق جعفر سعدون157

be15.6.61مريم حسين\ارملة٣٠1000000053155‐حزيران‐156610015130١٣البصرةبصرةتاجيه حافظ محمود158

ba5.10.80ظھريه سكررنا غازي حمديمتزوج٣٠10000000160623‐حزيران‐510800015184١٣البصرهبصرةتحسين علوان ناصر159

ba8.5.6معصومه عليھدى زيد عبودمتزوج46111م٣٠10000000‐حزيران‐8560014807١٣البصرهبصرةتحسين علي جاسم160

ba10.1.84لطيفه عبد الكريمافتخار جعفرمتزوج٣٠1000000017028‐حزيران‐101840015862١٣البصرهبصرةتحسين علي ناصر161

٣٠10000000141450‐حزيران‐101620015868١٣البصرهبصرةتحسين مردان نيشان162
حمزھمتزو

ba10.1.62موھه جبراقبال حمزهج

تحسين مھدي عبد 163
ba9.5.67نظيفه عيسىعلية محمود عبدالمطلبمتزوج٣٠1000000038476778‐حزيران‐95670016408١٣البصرهبصرةالمطلب

be15.6.47زكيه عبود\ارملة٣٠100000005377‐حزيران‐156470015126١٣البصرهبصرةتركيه مصطفى جعفر164
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ba6.1.87طارقه صالح/ارملة135095م٣٠10000000‐حزيران‐61870014658١٣البصرةبصرةتغريد عبد الرضا مركز165

توفيق ايوب عبد 166
be14.1.84شريفه ھاديحميده جاسم محمدمتزوج13077م٣٠10000000‐حزيران‐141840015173١٣البصرهبصرةالرسول

صبريه عبد مدينه عبد الرضا عبد هللامتزوج1194138م٣٠10000000‐حزيران‐85390014809١٣البصرةبصرةتوفيق جاسم مطر167
ba8.5.39الحسين

ba7.1.27ياسه جبارنظيمه محمد عليمتزوج٣٠1000000016432726‐حزيران‐71270015717١٣البصرهبصرةتوفيق حسن صكر168

be14.1.50كوكب حمودزھره حمد حمودمتزوج٣٠1000000046393253‐حزيران‐141500015172١٣البصرهبصرةتوفيق عبد الرضا حمود169

be14.2.98رقيه خلفنجاه ياسر حنظلمتزوج٣٠1000000046292372‐حزيران‐142980015055١٣البصرةبصرةتوفيق عبد الھادي عبد170

ba8.9.92لطيفه عبودحوراء عبداالمام جبارمتزوج٣٠1000000016232363‐حزيران‐89920015824١٣بصررهبصرةتوفيق محمد علي171

ba7.1.46حمامه مزعلمحبوبه ولى هللامتزوج٣٠100000002224481‐حزيران‐71460016051١٣البصرهبصرةتوفيق مھلھل عبود172

ba7.9.45زينب سلمانسھام عبد الكاظم ناصرمتزوج٣٠1000000039478721‐حزيران‐79450015770١٣البصرةبصرةثامر جاسم ناصر173

٣٠10000000‐حزيران‐59220014728١٣البصرةبصرةثائر عامر منصور174
ب٥٣٧
عيده عبد ھاشميه قاسم جابرمتزوج٠74942

ba5.9.22اللطيف

ba10.5.24بدريه مھديصالحة لفتة محسنمتزوج٣٠100000001676108‐حزيران‐105240015733١٣البصرةبصرةثائر محسن حميد175

be14.1.25خدمه جباره\ارملة52535م٣٠10000000‐حزيران‐141250015171١٣البصرهبصرةثريه محمد سالم176

ba8.7.22كامله عذاريزھره ماجد حسينمتزوج٣٠1000000042150‐حزيران‐87220015979١٣البصرهبصرةجابر جاسم لفته177

be14.5.86فاطمه عليصبريه كريممتزوج٣٠1000000046693030‐حزيران‐145860014973١٣البصرهبصرةجابر عبد الرحيم صبر178

be14.5.51لوكه عريجزھره عبدعليمتزوج٣٠1000000046793285‐حزيران‐145510014970١٣البصرةبصرةجابر فارس عجيل179

ba6.1.69ساريه ضھدكاشيه ملو شباريمتزوج52379ف٣٠10000000‐حزيران‐61690014661١٣البصرهبصرةجابر كريم منجور180

be14.3.39مياسه ناصررسميه عيسىمتزوج13017م٣٠10000000‐حزيران‐143390016314١٣البصرهبصرةجادر جابر عبد الرضا181
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ba10.2.38نجوه شياعسناء قاسم عباسمتزوج٣٠1000000021943666‐حزيران‐102380015967١٣البصرةبصرةجاسب شاكر مھاوي182

ba6.2.84جنيه حسنفاطمه جاسم جخيورمتزوج123366م٣٠10000000‐حزيران‐62840014691١٣البصرةبصرةجاسب ملغوث عطيه183

be14.3.7عتبار مناحينجيه غالب ظاھرمتزوج٣٠1000000027937‐حزيران‐14370016315١٣البصرةبصرةجاسب نجم عبد هللا184

ba6.10.99خوصاتة حميدكريمه بدر خويرمتزوج129298م٣٠10000000‐حزيران‐610990015108١٣البصرةبصرةجاسب وحيد حسين185

ba7.7.45جاسمية حسينكريمة جبار حسينمتزوج٣٠100000001227167‐حزيران‐77450014602١٣البصرةبصرةجاسم تركي رھج186

ba5.8.81حياه قاسمنداء عبدالواحد كريممتزوج٣٠1000000022444647‐حزيران‐58810015788١٣البصرةبصرةجاسم حسين وھيب187

ba5.10.62فاطمه عليفطومه حسينمتزوج٣٠1000000018436643‐حزيران‐510620015183١٣البصرةبصرةجاسم حمادي علي188

be14.1.51فاطمه عبد هللاسليمه عبد الحسين غلوممتزوج٣٠1000000049799340‐حزيران‐141510015170١٣البصرةبصرةجاسم حيدر غلوم رضا189

ba6.1.76صبيحه كويريعدويه عبد هللا مويلمتزوج1376177م٣٠10000000‐حزيران‐61760015329١٣البصرةبصرةجاسم خلصان درجال190

ba11.9.76زھره نتيشعايده ھالل ثابتمتزوج٣٠100000004368775‐حزيران‐119760016572١٣البصرهبصرةجاسم خليل ابراھيم191

فاطمة رفعل دعاء شاكر قاسممتزوج1267161م٣٠10000000‐حزيران‐75480015038١٣البصرةبصرةجاسم ديوان علي192
ba7.5.48حميد

متزوج٣٠1000000022645072‐حزيران‐75640015838١٣البصرةبصرةجاسم زباري عبد193
مريم ھادي 

مرزوق\نجالء طاھر 
محمد

ba7.5.64صالحه محمد

be14.5.25سعديه سلمانغنيه زبالمتزوج٣٠10000000547093990‐حزيران‐145250014971١٣البصرةبصرةجاسم زعالن غانم194

ba8.2.57جبره كاطعرازقية بجاي حميدمتزوج٣٠1000000033566947‐حزيران‐82570016108١٣بصرهبصرةجاسم سداوي جابر195
ba8.9.41زكيه عبودزھراء عبداالمير جليلمتزوج5538م٣٠10000000‐حزيران‐89410015815١٣بصرهبصرةجاسم طه ياسين196

ba7.1.66بدريه عاشورحسنه محمد طرفيمتزوج1265195م٣٠10000000‐حزيران‐71660015848١٣البصرةبصرةجاسم عبد الحسن بدن197

زيتونه عبد الحليم متزوج٣٠1000000036472638‐حزيران‐610730015107١٣البصرةبصرةجاسم علي حمد198
ba6.10.73مدينة حسنعبدالرضا ‐ زھره رسن

ba8.5.61مريم عبادهانتصار جويسم سويلممتزوج1571174م٣٠10000000‐حزيران‐85610014808١٣البصرهبصرةجاسم فالح مريدي199
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be14.4.93تاجيه بجاينجاح كاظم محمدمتزوج1435141م٣٠10000000‐حزيران‐144930015669١٣البصرةبصرةجاسم محمد حسن200

عصريه متزوج٣٠1000000036472653‐حزيران‐79660015769١٣البصرةبصرةجاسم محمد حسن201
ba7.9.66عفراء حسينعبدالرزاق\رحيمه موسى

ba8.3.64ياسه صالحامينه عبد العزيز خليلمتزوج117170م٣٠10000000‐حزيران‐83640015579١٣البصرةبصرةجاسم محمد خلف202

ba7.6.10طه كاظمعليه حمود سلمانمتزوج٣٠1000000032063894‐حزيران‐76100014736١٣البصرهبصرةجاسم محمد سبھان203

ba13.5.55نجيه ھاللمھديه مجيد ھاللمتزوج٣٠1000000048897456‐حزيران‐135550014986١٣بصرهبصرةجاسم محمد سلطان204

be14.5.96ملكه علي٣٠1000000046793386‐حزيران‐145960015365١٣البصرةبصرةجاسم محمد سلطان205

ba11.8.90حميده لطيفمنى جونيمتزوج٣٠100000001641117‐حزيران‐118900016237١٣البصرهبصرةجاسم محمد علي206

ba6.8.81عصريه حسينزھره سالم جاسممتزوج934م٣٠10000000‐حزيران‐68810014750١٣البصرهبصرةجاسم محمد علي علي207

ba12.7.5فاطمه عيدانزھره حميد موسىمتزوج5050م٣٠10000000‐حزيران‐12750016193١٣البصرةبصرةجاسم محمد فليح208

نصره عبدالكريم متزوج٣٠1000000047394552‐حزيران‐127890016197١٣البصرهبصرةجاسم محمد مصيب209
ba12.7.89مدينه عيسىعبدالرضا

be14.5.98فجر محسنعزيزه احمدمتزوج٣٠1000000044087882‐حزيران‐145980014972١٣البصرهبصرةجاسم موسى ابراھيم210

ba11.9.56نھت جبرزينب سلمان جابرمتزوج٣٠1000000039278721‐حزيران‐119560016566١٣البصرهبصرةجاسم ناصر جابر211

ba11.9.65ليلى ھاديحوراء فائز جوادمتزوج٣٠1000000081554‐حزيران‐119650016559١٣البصرهبصرةجاسم نعمه ھاشم212

ba4.7.27طاكه مري/ارملة٣٠1000000038677132‐حزيران‐47270015427١٣البصرةبصرةجاسميه عبود مارد213

ba12.4.17حلبوته جودهعليه خضير جالبمتزوج٣٠10000000207116‐حزيران‐124170016210١٣البصرهبصرةجبار بدن حسين214

ba7.7.20حمديه احمدمنال سلمان احمدمتزوج36757أ٣٠10000000١٨٤‐حزيران‐77200015826١٣البصرهبصرةجبار جعفر عبود215

ba10.7.9نجيبه صالحنرجس عبدالرزاقمتزوج184م ٣٠10000000357‐حزيران‐10790015405١٣بصرهبصرةجبار حمدان شاھين216

فاطمة ھاني جابر/مايھن متزوج747197م٣٠10000000‐حزيران‐75270015037١٣البصرةبصرةجبار سلطان خلف217
ba7.5.25جسيم عبد هللاصدام
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be14.1.55زينب حسينسعيده حكيم حياويمتزوج٣٠10000000747093859‐حزيران‐141550015167١٣البصرةبصرةجبار عبادي علي218

نظرة غريب محمد متزوج٣٠1000000021843525‐حزيران‐64520014892١٣البصرةبصرةجبار عباس محمد219
ba6.4.52زھره عوده/رباب عبد الحسين عبود

ba8.4.84ليلى حسينابتسام علي موسىمتزوج50140م٣٠10000000‐حزيران‐84840016425١٣البصرةبصرةجبار عبد االمام محسن220

ba8.5.87نصره ثامرھاجر غازي موحيمتزوج٣٠1000000021943678‐حزيران‐85870014810١٣البصرهبصرةجبار عبد الرضا موحي221

ba11.2.39خاتون عليكريمه معن شريمتزوج٣٠1000000081553‐حزيران‐112390016141١٣بصرهبصرةجبار عبود خلف222

ba12.2.61سنيه سعيدزينب نعمه مھوسمتزوج٣٠10000000447807‐حزيران‐122610016183١٣البصرهبصرةجبار محيسن عبد هللا223

ba10.1.63شكريه مھديسلوى عبودمتزوج134346م٣٠10000000‐حزيران‐101630015511١٣البصرةبصرةجبار معتوق بادي224

be14.5.54حصه حسينرازقيه عبودمتزوج٣٠1000000048095838‐حزيران‐145540014969١٣البصرهبصرةجبار معتوق كاظم225

ba7.7.93فھيمه عبد السادهباسمه خير هللا ماجدمتزوج37277م٣٠10000000‐حزيران‐77930016062١٣البصرةبصرةجبار مھدي ماجد226

be14.10.2زھره ابراھيمفضيل منصورمتزوج٣٠1000000046392505‐حزيران‐141020015322١٣البصرةبصرةجبار نعيم علي227

ضيعه مردان عبد هللا / متزوج٣٠10000000512200‐حزيران‐119210016567١٣البصرهبصرةجبر خلف كاظم228
ba11.9.21ھاشميه معلهصبيحه عطواوي

ba6.3.74خميسه عبد هللافاطمه كاظممتزوج672135م٣٠10000000‐حزيران‐63740014918١٣البصرةبصرةجبر عياده جبر229

be14.1.24زنكي اسماعيل/ارملة٣٠1000000049398418‐حزيران‐141240015367١٣البصرهبصرةجبره مبارك علي230

be14.5.97غاليه محمدحمديه جاسممتزوج٣٠1000000043687164‐حزيران‐145970014968١٣البصرةبصرةجعفر حميد ابراھيم231

ba5.10.57مناھل خلفاميره عبد النبي شنشولمتزوج1476123م٣٠10000000‐حزيران‐510570015182١٣البصرهبصرةجعفر حيدر حسين232

ba11.6.41نسيمه سبھانشھالء علي خلفمتزوج183م ٣٠100000001902‐حزيران‐116410016166١٣بصرهبصرةجعفر عبد هللا حسين233

ba10.2.46كميله حمودنوال شھاب عبداالماممتزوج93184م٣٠10000000‐حزيران‐102460015955١٣البصرةبصرةجعفر عبد النبي جاسم234

باسمة محمد حسن متزوج72م ٣٠10000000545‐حزيران‐106220015463١٣بصرهبصرةجعفر محمد جعفر235
ba10.6.22حمديه كاظمعبدالحميد
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ba6.1.43جمعه بنيتزھره سكندر فياضمتزوج1423173م٣٠10000000‐حزيران‐61430015328١٣البصرةبصرةجعفر موسى جاسم236

ba8.1.52وسميه صيوانميادة عبد الواحدمتزوج99142م٣٠10000000‐حزيران‐81520015946١٣البصرهبصرةجعفر موسى جعفر237

ba12.1.42صفيه حاتمخالده كاظم عبدالحسينمتزوج23م٣٠10000000١٥٨٥‐حزيران‐121420016221١٣البصرهبصرةجالل عبد الحسين رضا238

ba10.4.23حسنه نجمغنيه حسن\بتول كاظممتزوج٣٠1000000024548807‐حزيران‐104230015502١٣البصرةبصرةجالل محمد جاسم239

ba10.6.38ظھريه منصورزينب خلف نيشانمتزوج٣٠1000000019839540‐حزيران‐106380015465١٣البصرةبصرةجالل يحيى فالح240

ba7.4.79فھيمه نواسھاشميه حبيب عبد الحسينمتزوج٣٠1000000045190150‐حزيران‐74790015602١٣البصرهبصرةجليل عباس جعفر241

ba7.3.42قبيله سلطانبشرى عبدهللامتزوج127569م٣٠10000000‐حزيران‐73420014911١٣البصرهبصرةجليل عبد االمام عبادي242

انتصار عجيل /سھله متزوج٣٠100000001325171‐حزيران‐62820014690١٣البصرةبصرةجليل عبد القادر خميس243
ba6.2.82سعيده حنونجمعه حنون

جمال الدين عبد الكريم 244
ba8.10.13سنيه عيسىسعاد جبارمتزوج٣٠1000000013126032‐حزيران‐810130016380١٣البصرهبصرةعبد

ba4.4.79حنوه جبار/ارملة9949م٣٠10000000200‐حزيران‐44790015432١٣البصرةبصرةجماله حسان ماھود245

ba11.8.74موحه شاوي/ارمله٣٠1000000051466‐حزيران‐118740016331١٣البصرهبصرةجماله حياوي صيھود246

٣٠1000000048296365‐حزيران‐141570015168١٣البصرهبصرةجمعان ايوب يوسف247
جنان حسين عبد 

be14.1.57مصريه حمزهالحسن\وصفه سالم فدعم

غازيه كامل متزوج505147م٣٠10000000‐حزيران‐59390014727١٣البصرهبصرةجمعه حنظل لفته248
ba5.9.39نيمه جثيرمغامس/ابتسام صحف لفته

ba10.10.75صالحه ماضيباسمه طالبمتزوج٣٠10000000885131‐حزيران‐1010750015693١٣بصرهبصرةجمعه خضير عيسى249

ba6.3.82مكيه كشيشحمديه بدنمتزوج٣٠1000000038677129‐حزيران‐63820014917١٣البصرةبصرةجمعه فازع حسين250

ba6.7.8منسيه بريج\ارملة52678م٣٠10000000‐حزيران‐6780015181١٣البصرهبصرةجمھوريه سنيسل وحيد251

ba6.8.44نصره ناصر\ارملة٣٠100000001330137‐حزيران‐68440014747١٣البصرةبصرةجمھوريه مزعل شنيار252
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جميل بشاره عبد 253

روميه عبد سميره فيصلمتزوج٣٠1000000033166015‐حزيران‐78450016041١٣البصرةبصرةالصاحب
ba7.8.45الرسول

be14.4.38بھية عليجميله موسىمتزوج٣٠1000000045490687‐حزيران‐144380015668١٣البصرهبصرةجميل جبار عيدان254

ba11.2.69حسنه شنانضواھن تقي موحيمتزوج٣٠10000000124536‐حزيران‐112690016145١٣البصرهبصرةجميل شغاتي موحي255

ba83.7.56مصريه سعداسراء خير هللامتزوج٣٠10000000594153‐حزيران‐837560015373١٣كربالءبصرةجميل عبد االمام سلمان256

be14.5.41حليمه حسنمريم كريممتزوج٣٠10000000548095996‐حزيران‐145410014967١٣البصرهبصرةجميل علي عبد هللا257

be14.7.99بدريه عبد السيدسلوى محمد عليمتزوج٣٠1000000045691148‐حزيران‐147990015237١٣البصرهبصرةجميل ناصر جابر258

ba9.1.19زوبه محمد/ارملة٣٠1000000017534817‐حزيران‐91190016503١٣البصرهبصرةجميله عبد الرزاق زويد259

ba6.7.63رسميه مجبلامنه صباحمتزوج٣٠100000001225139‐حزيران‐67630015003١٣البصرةبصرةجناح صدام وطبان260

ba8.9.12سنيه فرجبشرى محسن عليمتزوج٣٠1000000019639009‐حزيران‐89120015820١٣البصرهبصرةجواد جميل حمد261

ba9.8.72عطيه فاضلسلوى عباس ھيالهمتزوج55م ٣٠10000000584‐حزيران‐98720016606١٣بصرهبصرةجواد حنون كاظم262

نوريه عبدهللا مطر\نوال متزوج\٣٠10000000463925932‐حزيران‐143640016316١٣البصرةبصرةجواد صالح مطر263
be14.3.64زينه مصموصمحمد

be13.5.58بدريه جاسم\ارمل٣٠10000000427162‐حزيران‐135580014985١٣البصرهبصرةجواد طاھر فارس264

be14.6.43فاطمه حسينرباب علي حسينمتزوج143585م٣٠10000000‐حزيران‐146430014647١٣البصرهبصرةجواد عاشور محمد265

ba6.9.3زھرة مزيدرضية عبد الحليم حميدمتزوج12685م٣٠10000000‐حزيران‐6930015287١٣البصرةبصرةجواد عباس لعيبي266

ba13.7.89مكرس جليلماجده عبود شومانمتزوج٣٠1000000019335428‐حزيران‐137890014983١٣البصرهبصرةجواد عبد هللا جبار267

ba9.6.12رازقيه حسنرسميه داخلمتزوج٣٠10000000527186‐حزيران‐96120016493١٣البصرهبصرةجواد كاظم ثامر268

ba11.8.86فوزيه عطيبجنان نصرمتزوج٣٠100000002335‐حزيران‐118860016232١٣البصرهبصرةجواد كاظم سلمان269

ba7.9.16ركينه سايرماجده مھدي عبد العباسمتزوج1571146م٣٠10000000‐حزيران‐79160015768١٣البصرهبصرةجواد كاظم عاشور270

ba10.9.14خديجه احمدزھرة عباس موسىمتزوج136م ٣٠100000001472‐حزيران‐109140015935١٣بصرهبصرةجواد كاظم عبد هللا271
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ba9.8.86نوريه جعفرنضال مناحي محمدمتزوج334146م٣٠10000000‐حزيران‐98860016603١٣البصرةبصرةجواد كاظم كاطع272

متزوج362185م٣٠10000000‐حزيران‐610370015120١٣البصرةبصرةجواد محمد عبد الساده273
نزيھه فالح 

عبدالواحد/اقبال سلطان 
خلف

be6.10.37معصومه حسن

be14.6.76زمزم حسن/ارمله٣٠1000000046292344‐حزيران‐146760014646١٣البصرةبصرةجواھر حمد احمد274

ba7.5.49طه كاظمزھره سعدون رشكمتزوج32063894م٣٠10000000‐حزيران‐75490015039١٣البصرهبصرةجويعد محمد سبھان275

be15.3.11ياسة سندصبيحة سعدون صالحمتزوج٣٠100000006713‐حزيران‐153110015227١٣البصرةبصرةحاتم معتوق محمود276

be14.6.18مايھن جابرھديه معيوف ياسينمتزوج3233م٣٠10000000‐حزيران‐146180014645١٣البصرهبصرةحاجم سلطان ياسين277

ba5.8.71زھره عليھدى جعفر عباديمتزوج11893م٣٠10000000‐حزيران‐58710015551١٣البصرهبصرةحازم برزان خليل278

ba11.5.85كميله جابرحوراء ناظم الزممتزوج٣٠10000000193328‐حزيران‐115850016131١٣بصرهبصرةحازم حسن جابر279
ba10.6.24نوشه معالكخديجة مصطفى عجميمتزوج٣٠1000000023747320‐حزيران‐106240015460١٣بصرهبصرةحازم عباس حمدان280
ba7.2.20فضيله عبد هللابتھال جوادمتزوج٣٠10000000171588‐حزيران‐72200016043١٣بصرهبصرةحازم عباس صالح281

ba6.7.11شعبوثه بالسمنضال عبد العظيممتزوج٣٠1000000026923‐حزيران‐67110015002١٣البصرةبصرةحازم عبد السالم فيصل282

فضيله عبد ميعاد صالحمتزوج٣٠10000000133523‐حزيران‐7690015679١٣بصرهبصرةحازم عبد العزيز جابر283
ba7.6.9الحسين

ba6.4.10وبريه سلطانعواطف جبر طحينمتزوج٣٠1000000036673067‐حزيران‐64100014899١٣البصرةبصرةحافظ احمد عبد هللا284

ba6.5.10غاليه جدوعورود سلمانمتزوج٣٠1000000013816‐حزيران‐65100016499١٣البصرهبصرةحافظ كاظم حمود285

ba10.2.81زھره صالحخاتون كاظم مطلكمتزوج315198م٣٠10000000‐حزيران‐102810015964١٣البصرةبصرةحافظ محمد علوان286

ba11.2.38زكيه عباسانعام غانم ھاديمتزوج58822م٣٠10000000‐حزيران‐112380016142١٣البصرةبصرةحاكم احمد سكر287

ba83.7.16صبريه مھجررملة كاظممتزوج641100م٣٠10000000‐حزيران‐837160014578١٣البصرهبصرةحاكم لطيف مشجر288

ba8.8.9فاطمه مطرنرجس كاظم جريمتزوج179م ٣٠10000000141‐حزيران‐8890015727١٣بصرهبصرةحامد جري مردان289

ba11.6.13صبريه علينزيه عباس عنادمتزوج٣٠1000000033266287‐حزيران‐116130016021١٣البصرةبصرةحامد جواد عبد290
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ba6.3.48ساھره رمضانسعاد ابراھيممتزوج٣٠1000000045188‐حزيران‐63480015370١٣البصرةبصرةحامد حسين علي291

ba11.6.30نعيمه احمدسكينة عيسى سلمانمتزوج٣٠100000001483121‐حزيران‐116300015901١٣البصرهبصرةحامد سلطان حيدر292

زھراء علي اكبر عبد متزوج1212143م٣٠10000000‐حزيران‐49290015438١٣البصرةبصرةحامد عبد الجبار فھد293
ba4.9.29زكيه جبارالحسين

حامد عبد الحسن عبد 294
ba10.1.11طاقه ھاشمعفيفه جعفر ھاشممتزوج4028م٣٠10000000‐حزيران‐101110015524١٣البصرةبصرةالحسين

حامد عبد اللطيف 295
ba6.5.66فاطمه عبودسھيلة صيوانمتزوج12869م٣٠10000000‐حزيران‐65660016500١٣البصرةبصرةحريز

ba6.9.49لمعة خصافكاملة عبد هللا عبد الوھابمتزوج475176م٣٠10000000‐حزيران‐69490015295١٣البصرةبصرةحامد عبد النبي علوان296

حامد محمد زكي محمد 297
ba11.1.66امينه موسىمريم اله فليمتزوج٣٠10000000101806‐حزيران‐111660016342١٣البصرهبصرةجواد

ba6.10.80فيريده حسينبدريه صالح عبدهللامتزوج139899م٣٠10000000‐حزيران‐610800015106١٣البصرهبصرةحامد محمد غالم298

be8.5.11عيده ابراھيمھيله عباس حسينمتزوج341149م٣٠10000000‐حزيران‐85110014813١٣البصرهبصرةحبيب حسين ناصر299

be14.3.34ثريا عبد هللاحوريه سعدونمتزوج٣٠1000000046693146‐حزيران‐143340016257١٣البصرةبصرةحبيب حمزه عباس300

ba83.7.55ليليو ذيابشيماء فاضل محسنمتزوج٣٠10000000102119‐حزيران‐837550014579١٣البصرهبصرةحبيب حميد محمد301

ba6.8.78رسميه دھامميسون علي سلمانمتزوج٣٠10000000122946‐حزيران‐68780014746١٣البصرهبصرةحبيب رئيس عاتي302

ba7.9.22نسيمه عليسعاد محمد عليمتزوج٣٠1000000017334404‐حزيران‐79220016095١٣البصرةبصرةحبيب سلمان عبد هللا303

be14.6.11سعده محمدنعيمه عبدالكريم عبداالماممتزوج٣٠1000000044989745‐حزيران‐146110014644١٣البصرهبصرةحبيب عباس عبود304

حبيب عبد الزھره 305
ba6.7.72لبيبة محسنطاھره غالممتزوج٣٠1000000023446674‐حزيران‐67720015001١٣البصرةبصرةعباس

حبيب عبد الكريم عبد 306
be14.3.86خديجه مشكرفضيله عبدالوھابمتزوج47093923ب٣٠10000000‐حزيران‐143860016255١٣البصرةبصرةالھادي

be14.4.51قمر رضازكيه خلف عليمتزوج193116م٣٠10000000‐حزيران‐144510015667١٣البصرةبصرةحبيب علي محمد307
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be14.5.44زمزم عيسى47093942م٣٠10000000‐حزيران‐145440015366١٣البصرةبصرةحبيب فيصل سلمان308

ba5.10.63جاسميه ثجيل\ارملة٣٠1000000033366478‐حزيران‐510630015195١٣البصرةبصرةحبيبه نعمه حرب309

ba5.5.78جواھر خضير\ارملة1301187م٣٠10000000‐حزيران‐55780016382١٣البصرهبصرةحربيه حاجم عليج310

ba7.4.20صبريه عباسجميله عوده عليويمتزوج29688م٣٠10000000‐حزيران‐74200015603١٣البصرةبصرةحردان عبد رحمه311

be14.2.28ملكه معتوق/ارملة47115م٣٠10000000‐حزيران‐142280015054١٣البصرةبصرةحريه محسن فالح312

ba7.5.81نوره عبد الجبارحسام حميد خيرهللامتزوج30م٣٠10000000٣١‐حزيران‐75810015841١٣بصرهبصرةحسام حميد خير هللا313

ba6.9.38قبيلة مشھدنظيمة عباس فاضلمتزوج٣٠10000000254104‐حزيران‐69380015289١٣البصرةبصرةحسام قاسم حبش314

ba5.8.47نسيمه طعهصبرية مجذاب عبودمتزوج37073862م٣٠10000000‐حزيران‐58470015552١٣البصرةبصرةحسن ابو الھيل شالل315

be14.1.67لطيفه محيسنعفيفه يوسف محيسنمتزوج487195م٣٠10000000‐حزيران‐141670015166١٣البصرةبصرةحسن جاسم محمد316

ba9.5.42حتم عليخھاجر عبدالكاظم لفتةمتزوج٣٠1000000078276371‐حزيران‐95420016402١٣البصرةبصرةحسن جبار عبد هللا317

فاطمة عبد زينب عبد هللا عليويمتزوج5376م٣٠10000000‐حزيران‐83120015580١٣البصرةبصرةحسن حمزه علي318
ba8.3.12الرضا

حسن خضير عبد 319
ba7.9.63امينه صالحشيماء مزعلمتزوج٣٠10000000131235‐حزيران‐79630016087١٣البصرهبصرةالزھره

ba9.4.94كھموره كطافهمجيده عبد الر ضا جبرمتزوج٣٠1000000033266343‐حزيران‐94940016579١٣البصرةبصرةحسن دواي عبد الزھره320

ba11.7.81انيسه عزيزانعام  صباح نوريمتزوج73م ٣٠10000000515‐حزيران‐117810016291١٣بصرهبصرةحسن شعبان محمد321

ba6.10.10زھرة شتاكةبشرى نصر عليويمتزوج٣٠100000001474101‐حزيران‐610100014600١٣البصرةبصرةحسن صبر حمدان322

ba6.10.54زھرة يوسفنعيمه عبدالرضا حسينمتزوج217127م٣٠10000000‐حزيران‐610540015105١٣البصرةبصرةحسن عبد الرحيم جاسم323

حسن عبد الرسول 324
ba8.6.58واليه ظيلغموحيده عامر جابرمتزوج٣٠1000000039077936‐حزيران‐86580015895١٣البصرةبصرةرحيم

be14.1.19غنيده حسينفوزيه ياسين حنظلمتزوج58966م٣٠10000000‐حزيران‐141190015169١٣البصرهبصرةحسن عبيد حسن325

ba10.9.9ھاشميه مجيدبشرى حسن جبرمتزوج٣٠10000000428344‐حزيران‐10990015938١٣بصرهبصرةحسن عريبي عبيد326
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فضيلة عبد سناء رحيم عبد الحسينمتزوج٣٠10000000185198‐حزيران‐75350015040١٣البصرةبصرةحسن علي حسين327

ba7.5.35الزھره

be14.1.96ليلى خليلرضيه محمد عبد الصمدمتزوج157178م٣٠10000000‐حزيران‐141960015165١٣البصرةبصرةحسن علي حسين328

ازھار سامي نعمه/قيسيه متزوج482159م٣٠10000000‐حزيران‐610810015104١٣البصرةبصرةحسن فالح احمد329
ba6.10.81صبريه ذيابعبد الساده

ba10.3.96امينه حريزسھام سبتي / سميه ناصرمتزوج٣٠100000002039841‐حزيران‐103960015526١٣البصرةبصرةحسن فالح طارش330

ba7.4.48صبريه عاشورزھور جوادمتزوج٣٠1000000016332531‐حزيران‐74480016076١٣بصرهبصرةحسن فالح عبد الحسن331

ba5.8.66قسمه حمودخزعلية حمود ثامرمتزوج131146م٣٠10000000‐حزيران‐58660015553١٣البصرةبصرةحسن فالح عبد القادر332

ba10.1.91حسنه عليزبيده كاظم عليمتزوج٣٠100000002771105‐حزيران‐101910015525١٣البصرةبصرةحسن فالح علوان333

ba6.9.57طيبوته مالكطرفيه عبد الرزاق حسنمتزوج91178م٣٠10000000‐حزيران‐69570015299١٣البصرهبصرةحسن فرج هللا حسن334

حسن فرحان عبد 335
ba7.2.74كلثوم عبد الواحدنازك عبدالحسينمتزوج٣٠1000000023045972‐حزيران‐72740016069١٣البصرةبصرةالرضا

ba9.8.51عفره عيسىكفھن مزھر جابرمتزوج٣٠1000000035871447‐حزيران‐98510016604١٣البصرةبصرةحسن فنجان طاھر336

ba7.9.7نسيمه ذياببتول عبد الزھره حسونمتزوج٣٠100000001275167‐حزيران‐7970015767١٣البصرهبصرةحسن قاصد لفته337

ba7.10.40امينه اسحاقحميدة عباس مدللمتزوج٣٠1000000021943690‐حزيران‐710400014615١٣البصرهبصرةحسن كاظم خضير338

ba9.6.87فضيله درويشفاطمة مرادمتزوج٣٠100000001260176‐حزيران‐96870016485١٣البصرهبصرةحسن كاظم نجم339

ba7.5.87زھره شناوهراجحه عبد علي حسنمتزوج4710م٣٠10000000‐حزيران‐75870015041١٣البصرهبصرةحسن محمد حسين340

ba7.9.88باسمة طاھراالء عبد السادة سلمانمتزوج٣٠100000003916‐حزيران‐79880015766١٣البصرةبصرةحسن محمد عبد هللا341

ba11.2.71خضيره كبانمدلوله شليج حسونمتزوج٣٠1000000034669169‐حزيران‐112710016134١٣البصرهبصرةحسن مختاض عويز342

جبھه حمادي/ فاطه عبد متزوج81م ٣٠100000001284‐حزيران‐87940015981١٣بصرهبصرةحسن منادي مخور343
ba8.7.94نوره صالحعلي حسين

ba8.8.6غريبه علي\مطلق146م ٣٠10000000572‐حزيران‐8860016124١٣بصرهبصرةحسن ھاشم حسن344
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be14.9.3نجيه فالحنجاة طه ياسينمتزوج٣٠1000000047294315‐حزيران‐14930015100١٣البصرهبصرةحسون ثامر ناصر345

ba7.5.90رداعة عنادنعيمة لطيف كاظممتزوج٣٠100000001245140‐حزيران‐75900015042١٣البصرةبصرةحسون عوكي خافج346

be14.3.5نجمه خلفقسيمه كاظم عليمتزوج2068م٣٠10000000‐حزيران‐14350016254١٣البصرةبصرةحسين بشير حسن347

ba83.7.11صالحه ناصربتول غنيمتزوج1621117م٣٠10000000‐حزيران‐837110014580١٣البصرهبصرةحسين جخيم زناد348

سھاد علي ايدام / زھراء متزوج٣٠1000000023719‐حزيران‐710860015914١٣بصرهبصرةحسين جوني جابر349
ba7.10.86كاظميه حمادياسماعيل غراب

ba7.1.30نوريه محسنرواء عبدالراضيمتزوج٣٠10000000185143‐حزيران‐71300015718١٣البصرهبصرةحسين حسن راضي350

حسين خريبط عبد 351
ba10.1.77وبريه زويدزھره حسن117م٣٠10000000323‐حزيران‐101770015872١٣البصرةبصرةالحسين

ba11.6.11شكريه عاكفمي فاروق جميلمتزوج190534م٣٠10000000‐حزيران‐116110016022١٣البصرةبصرةحسين خير هللا سوادي352

فرجه عبد ابتساممتزوج1387180م٣٠10000000‐حزيران‐63600014916١٣البصرهبصرةحسين ذياب مھنه353
ba6.3.60الحسين

ba8.4.69مصريه جاسبمھا عزيز جاسممتزوج٣٠1000000056327‐حزيران‐84690016015١٣البصرهبصرةحسين رحيم مزيد354

ba11.1.94شميله محمدھديل مھديمتزوج٣٠10000000507105‐حزيران‐111940016335١٣البصرهبصرةحسين سعيد بدر355

ba11.3.35غنيه عبد النبينجالء حسن عبد الجبارمتزوج٣٠100000001801185‐حزيران‐113350016442١٣البصرهبصرةحسين شاكر حميد356

ba6.8.88خديجه كاظمابتھال احمد اسحاقمتزوج1286139م٣٠10000000‐حزيران‐68880014745١٣البصرهبصرةحسين عبد الباقي جابر357

حسين عبد الرضا 358
ba7.4.65ساميه شاكرنھى وسميمتزوج1368115م٣٠10000000‐حزيران‐74650016044١٣البصرةبصرةجعفر

حسين عبد العالي 359
ba8.10.45جميله حاتمرتيبه عبدالجليلمتزوج٣٠1000000036973622‐حزيران‐810450016284١٣البصرهبصرةحسين

ba10.9.62صبيحه عباس٣٠1000000027655019‐حزيران‐109620015937١٣البصرهبصرةحسين عبد علي جعفر360

ba7.7.76رداعة مھيديبسنة منصور مزبانمتزوج٣٠1000000061102‐حزيران‐77760014601١٣البصرةبصرةحسين على فنجان361
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ba8.4.82مطيره عدالنھيفاء كاظم نعيممتزوج354127م٣٠10000000‐حزيران‐84820016421١٣البصرةبصرةحسين علي حسين362

be14.5.79فاطمه نجمرقيه خليلمتزوج48095870ب٣٠10000000‐حزيران‐145790014966١٣البصرهبصرةحسين علي شليه363

ba11.3.27جواھر شنونانتصار علي حسينمتزوج٣٠1000000015289‐حزيران‐113270016399١٣البصرهبصرةحسين علي محمد علي364

ba10.9.74ھاشميه ثجيلاكرام عبد الغفارمتزوج٣٠100000008717304‐حزيران‐109740016125١٣بصرهبصرةحسين عنبر مناحي365
ba10.8.50نوريه عيسىمي اكرم حسينمتزوج180م ٣٠100000001845‐حزيران‐108500015484١٣بصرهبصرةحسين عوده جعفر366

حسين غضبان عبد 367
ba6.1.90فلفله مھلھلحميده ريحان عبد العباسمتزوج123394م٣٠10000000‐حزيران‐61900015326١٣البصرةبصرةالعباس

ba11.2.23معصومه نوروفاء يوسف حبيبمتزوج٣٠1000000044288342‐حزيران‐112230016144١٣بصرهبصرةحسين فاخر علي368
ba11.7.89روسيه رشمازھار قاسم رطينمتزوج٣٠1000000038977759‐حزيران‐117890016297١٣بصرهبصرةحسين فاضل رطين369

ba8.3.6رفيعه رحمهساجده حسن مشاليمتزوج53362م٣٠10000000‐حزيران‐8360015581١٣البصرةبصرةحسين فاضل رماثي370

ba11.7.99زھره ناصرسناء وحيد حسينمتزوج129292م٣٠10000000‐حزيران‐117990016392١٣البصرهبصرةحسين فرج جابر371

ba11.9.55زھره عبد عليرحمه ھاوي علي اكبرمتزوج٣٠1000000012864‐حزيران‐119550016568١٣البصرهبصرةحسين فؤاد يوسف372

ba8.4.64مريم حسينافراح نعيم محمدمتزوج11663م٣٠10000000‐حزيران‐84640016422١٣البصرةبصرةحسين قاسم محمد373

ba7.6.57سكنه ياسينعذراء عبدالحافظمتزوج٣٠100000001533195‐حزيران‐76570015677١٣بصرهبصرةحسين كاظم جعفر374

ba7.8.93ملكيه عريرسندس صالل ھويل٣٠10000000187176‐حزيران‐78930016028١٣البصرهبصرةحسين لعيبي عبد375

ba10.2.96جباريه حمودشكرية ھاشم حسينمتزوج٣٠10000000123850‐حزيران‐102960015924١٣البصرةبصرةحسين لفته حاتم376

ba8.4.23مطره حميدانندوه كاظم شريمتزوج٣٠1000000030059986‐حزيران‐84230016423١٣البصرهبصرةحسين مجيد خلف377

ba10.5.87نزيھه كاظمشيرين محمد جاسممتزوج1341م٣٠10000000‐حزيران‐105870015734١٣البصرةبصرةحسين محمد خضير378

ba6.4.48صبريه خالدغفران عبد الھاديمتزوج10139م٣٠10000000‐حزيران‐64480014898١٣البصرهبصرةحسين مصطفى جاسم379

be14.3.75ياسه مبادرخيريه حسين منصورمتزوج32122م٣٠10000000‐حزيران‐143750016253١٣بصرهبصرةحسين مھدي جنيح380

be14.2.67لميه حميدصبريه عبد الحسن حريجةمتزوج٣٠10000000906101‐حزيران‐142670015053١٣البصرةبصرةحسين ناھي شھيب381
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ba11.1.42ھنديه حنينفليحه حسنمتزوج٣٠10000000122784‐حزيران‐111420016343١٣البصرهبصرةحكيم ھادي حسين382

ba5.10.70حسنه جيجان\ارملة٣٠1000000022945692‐حزيران‐510700015194١٣البصرةبصرةحكيمه عباس خضير383

be14.2.88شريفه حسين/ارملة٣٠1000000047394515‐حزيران‐142880015052١٣البصرةبصرةحكيمه عبد هللا محمد384

ba7.1.19فاطمه عجيلليلى فيصل جاسبمتزوج85م٣٠10000000٢١٥‐حزيران‐71190015849١٣البصرهبصرةحليم قاسم مغامس385

جميله عبد ھيفاء كامل عبدالحسينمتزوج103م٣٠10000000٤٣‐حزيران‐123960016205١٣البصرهبصرةحليم نعيم عبد الرضا386
ba12.3.96الحسين

be14.3.45بدريه ابراھيم\ارملة٣٠1000000046192095‐حزيران‐143450016252١٣البصرهبصرةحليمه حسن علي387

جبريه عبد رسميه مجيدمتزوج67612م٣٠10000000‐حزيران‐145310014965١٣البصرهبصرةحمادي صالح علي388
be14.5.31الحسين

ba12.3.78جويده ثجيلزينب جليلمتزوج٣٠1000000016903115‐حزيران‐123780016202١٣البصرهبصرةحمد خماط بري389

ba10.3.13ھيله وغيشجوتاره نعيمه ادياسمتزوج1790164م٣٠10000000‐حزيران‐103130015549١٣البصرةبصرةحمدان راشد عباس390

ساھره محمد متزوج\1310312م٣٠10000000‐حزيران‐61720014660١٣البصرةبصرةحمدان غضبان زيدان391
ba6.1.72ليلى غضبانمھدي/فاطمه علي اكبر

ba8.5.77شيمه صالح/ارملة٣٠1000000018436757‐حزيران‐85770014811١٣البصرةبصرةحمديه احمد حسن392

be14.2.97كلفه زعالنتقيه ناصر سنافيمتزوج٣٠1000000046693184‐حزيران‐142970015051١٣البصرةبصرةحمزه عباس خلف393

be14.3.12شربت عليفخريه علي حيدرمتزوج٣٠1000000048296244‐حزيران‐143120016251١٣البصرةبصرةحمزه عباس عبد هللا394

ba11.7.35بدريه كنعانفھيمه جاسم صالحمتزوج78م ٣٠10000000193‐حزيران‐117350016074١٣بصرهبصرةحمزه عباس علي395

be14.3.78عوفه رضاخديجه موسى جعفرمتزوج٣٠1000000046091925‐حزيران‐143780016263١٣البصرهبصرةحمزه عباس موسى396

حمزه عبد الزھره 397
ba10.10.8بھيه طاھرخنساء ھاشممتزوج٣٠1000000037274339‐حزيران‐101080015686١٣بصرهبصرةحمزه

حمزه عبد الصمد 398
be14.5.81ليلوه حمزةحمديه محمدمتزوج٣٠1000000047695076‐حزيران‐145810014964١٣البصرةبصرةموسى

be13.10.93سكنه احمدسليمة احمد مكيمتزوج11660م٣٠10000000‐حزيران‐1310930014976١٣البصرةبصرةحمزه عبد العباس مكي399
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ba8.3.13مريم عاشورانتصار منور بدرمتزوج5376م٣٠10000000‐حزيران‐83130015582١٣البصرةبصرةحمزه علي حسن400

ba6.10.89عسل عودان/ارمله٣٠1000000051489‐حزيران‐610890014925١٣البصرةبصرةحمزيه كيلو حسين401

ba12.7.91حكيمه حمودرقيه حبيب ناصرمتزوج198م ٣٠100000001211‐حزيران‐127210016194١٣بصرهبصرةحمود طالب عبد السيد402

حمودي تقي عبد 403
ba12.4.45بھيه نشميزھره حسن محمد عليمتزوج٣٠100000008216283‐حزيران‐124450016207١٣البصرهبصرةالحسين

ba10.5.80فاطمه عليعھود عبدالكريم شھابمتزوج14184م٣٠10000000‐حزيران‐105800015744١٣البصرةبصرةحمودي سالم عوده404

حميد ابراھيم عبد 405
ba11.9.96طليعه عبد عليھاله محمد جوادمتزوج57م ٣٠100000001270‐حزيران‐119960016574١٣بصرهبصرةالرضا

be14.1.23سكينه نوحصبيحه بلبل حسينمتزوج15733م٣٠10000000‐حزيران‐141230015164١٣البصرهبصرةحميد ابراھيم يوسف406

be14.4.46ترفه صفيرسعده عبد الكريم زويرمتزوج٣٠1000000046793263‐حزيران‐144460015666١٣الصرهبصرةحميد حميد صالح407

be14.5.62غنيه نجمنشميه خضيرمتزوج7936م٣٠10000000‐حزيران‐145620014963١٣البصرهبصرةحميد خياط دغيبش408

سھيله جواد رضا\ صفية متزوج٣٠1000000016833527‐حزيران‐83880015583١٣البصرةبصرةحميد صالح علي409
ba8.3.88بدريه جباريعقوب علي

be14.4.68جميله ضمدفاطمه احمد عليمتزوج٣٠1000000046993682‐حزيران‐144680015665١٣البصرةبصرةحميد طاھر جابر410

ba11.2.24فيضه سالمحبشه شليخ / وبريه عليمتزوج93م ٣٠100000001675‐حزيران‐112240016078١٣بصرهبصرةحميد طاھر فياض411

حميد عبد الخضر 412
خديجة عبدالسيد/ سليمة متزوج٣٠1000000049398583‐حزيران‐144960015664١٣البصرهبصرةسلطان

be14.4.96شربت جاسمكاظم

be14.4.43شمسه محمدفاطمه عباس اسماعيلمتزوج489587ب٣٠10000000‐حزيران‐144430015663١٣البصرهبصرةحميد عبد الرسول اكرم413

عفيفه عبد حسنه مزعلمتزوج٣٠1000000033065908‐حزيران‐118430016244١٣البصرةبصرةحميد عبد الكريم جناح414
ba11.8.43الحسن

ba11.1.74حياه عبد هللامنى عبد الحسينمتزوج٣٠10000000164038‐حزيران‐111740016350١٣البصرهبصرةحميد عبد الكريم عباس415

be14.2.32زھره خضيرصبيحه خضير محمدمتزوج٣٠1000000045590866‐حزيران‐142320015145١٣البصرةبصرةحميد عبد علي محمد416

شھال غانم عبدهللا / غازية متزوج245115م٣٠10000000‐حزيران‐69520015293١٣البصرهبصرةحميد عبد عوده417
ba6.9.52نظيمه كاظمغانم عودة

be14.3.25زھره عاشورحبيبه درويشمتزوج٣٠1000000046192099‐حزيران‐143250016262١٣البصرةبصرةحميد عثمان ذياب418
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ba11.5.94فاطمه لفتهفاطمه يوسفمتزوج٣٠1000000014138‐حزيران‐115940016271١٣بصرهبصرةحميد كنوش كطامي419
ba11.2.40نجيه زيدانغصون عبد الرضا مھديمتزوج199م ٣٠10000000141‐حزيران‐112400016082١٣بصرهبصرةحميد محمد منصور420
ba10.9.1سكينه حمود\ارمله٣٠100000001433198‐حزيران‐10910015939١٣بصرهبصرةحميد معرض خضير421

ba10.2.40فطوم كاظمھيفاء سلمان عبداللطيفمتزوج٣٠1000000060283‐حزيران‐102400015958١٣البصرهبصرةحميد ناصر احمد422

ba10.1.45ليلوه محسنخوله خلف حسينمتزوج19777م٣٠10000000‐حزيران‐101450015512١٣البصرةبصرةحميد ھاشم سرامه423

be15.6.35جميلة عواد/ارملة٣٠1000000045390584‐حزيران‐156350015127١٣بصرةبصرةحميده حميد عيسى424

حميده عبد العباس 425
ba8.10.59حسيبه صالح\ارملة٣٠1000000038075825‐حزيران‐810590016385١٣البصرةبصرةھدمول

ba6.9.1سلمى/ارملة٣٠100000001754834‐حزيران‐6910015294١٣البصرةبصرةحميده محسن بدران426

ba10.4.57تركيه خلفنجود وسمي حمودمتزوج٣٠1000000034919754‐حزيران‐104570015480١٣البصرةبصرةحنش محمد كشيش427

ba8.8.33بطيخه حسينحميدة محمد موسىمتزوج٣٠10000000122581‐حزيران‐88330015731١٣البصرةبصرةحياوي عويد كريم428

ba8.8.2مليحه يوسفزھراء امير نظريمتزوج141م ٣٠10000000214‐حزيران‐8820015732١٣بصرهبصرةحيدر احمد عبود429

ba7.3.78فاطمه خميطنوال خزعل حنظلمتزوج124891م٣٠10000000‐حزيران‐73780015983١٣البصرةبصرةحيدر جادم حنظل430

ba6.9.34قبيله حسنزينب سالم ابريسممتزوج1183م٣٠10000000‐حزيران‐69340015291١٣البصرةبصرةحيدر جاسم محمد431

ba6.10.93خالدية زيارةزھره سلطان موسىمتزوج52838م٣٠10000000‐حزيران‐610930015103١٣البصرةبصرةحيدر جاسم موسى432

ba10.8.78صبريه نايفغفران عزيز بحرمتزوج٣٠1000000016432788‐حزيران‐108780015494١٣بصرهبصرةحيدر حاتم عباس433
ba7.9.90فوكھن عنيدزينب فالح شغانيمتزوج٣٠1000000017033872‐حزيران‐79900016086١٣بصرهبصرةحيدر حاتم لفته434
ba8.2.37نور عبد الجباركيم كيلي العباسيمتزوج30م ٣٠1000000031‐حزيران‐82370016107١٣بصرهبصرةحيدر حميد خير هللا435

ba10.5.95كميله حنظلدالل جبار عبودمتزوج1868128م٣٠10000000‐حزيران‐105950015743١٣البصرةبصرةحيدر حميد عبود436

نعيمه عبد فضيله لفته شجرمتزوج٣٠1000000016678‐حزيران‐691000015292١٣البصرهبصرةحيدر خليل ابراھيم437
ba6.9.100الحسين

ba8.10.61كطمه عطوانقيسيه صباح سفاحمتزوج٣٠10000000132614‐حزيران‐810610016386١٣البصرهبصرةحيدر راضي سعيد438

ba9.6.27جاسميه داوداسماء عبدهللامتزوج1583118م٣٠10000000‐حزيران‐96270016490١٣البصرةبصرةحيدر زاجي جابر439
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ba6.9.4وصيفة خلفالھام ابراھيم ماجديمتزوج1211161م٣٠10000000‐حزيران‐6940015290١٣البصرةبصرةحيدر سويد عبود440

ba10.3.81مراتب ناصرمحاسن شري عبد الشيخمتزوج٣٠1000000019238318‐حزيران‐103810015529١٣البصرهبصرةحيدر شالكه حالوب441

ba7.6.16نجاة غانمفاطمه مسلممتزوج٣٠1000000033366519‐حزيران‐76160015975١٣بصرهبصرةحيدر صدام عبد النبي442
ba10.4.22حمديه حميدجيان خالدمتزوج47م ٣٠100000001228‐حزيران‐104220015853١٣بصرهبصرةحيدر عبداالمير سالم443
ba12.4.48رضيه عياشيماء سامي احمدمتزوج79م٣٠10000000٦٠‐حزيران‐124480016208١٣بغدادبصرةحيدر عالء معزول444

ba6.2.29حمريه عباسھديه فاضل جمعهمتزوج47716م٣٠10000000‐حزيران‐62290014689١٣البصرهبصرةحيدر عوده جمعه445

ba10.9.63ھيله موسىاسيه حسين حمودمتزوج٣٠1000000017434654‐حزيران‐109630015942١٣بصرهبصرةحيدر غني محمد446
ba8.8.69كريمه مھاويبتول كريم عبد الحسنمتزوج89م ٣٠10000000140‐حزيران‐88690015928١٣بصرهبصرةحيدر فالح حسن447
ba8.9.71رازقيه خزعلزينب غصاب منصورمتزوج٣٠1000000037446‐حزيران‐89710015825١٣بصرهبصرةحيدر قاسم عبد السيد448

ba7.7.51بدريه عوفيزينب كاظم ھاديمتزوج1867114م٣٠10000000‐حزيران‐77510015831١٣البصرةبصرةحيدر كاظم عايد449

صبيحه عبد اخالص مصطفى جاسممتزوج128616م٣٠10000000‐حزيران‐83290015584١٣البصرةبصرةحيدر محمد ناصر450
ba8.3.29الحسين

ba7.5.56امينة حسينساجدة جاسم حماديمتزوج127109م٣٠10000000‐حزيران‐75560015043١٣البصرةبصرةحيدر مسلم حمادي451

زھرة عبد زھرة كريم رحيممتزوج1285173م٣٠10000000‐حزيران‐7770014605١٣البصرةبصرةحيدر منديل مھدي452
ba7.7.7الرزاق

ba10.1.9كاظميه واديمھران عليمتزوج٣٠100000001693169‐حزيران‐10190015865١٣البصرةبصرةحيدر مھدي مشوش453

اعتماد كاظم راضي/ متزوج183489م٣٠10000000‐حزيران‐58930015554١٣البصرةبصرةحيدر يوسف راضي454
ba5.8.93نجاه عبد الزھرهحسنة صبيح خضير

be14.3.16زھيه علي\ارملة٣٠1000000048296256‐حزيران‐143160016261١٣البصرهبصرةحيھن مشاري محمد455

ba7.3.36امينة حسينبشرى حيال عطارمتزوج433129م٣٠10000000‐حزيران‐73360015425١٣البصرةبصرةخالد حميد احمد456

ba11.8.28شاھه نعيممنتھى حاتممتزوج٣٠1000000022789‐حزيران‐118280016235١٣البصرهبصرةخالد شاكر فالح457

ba12.3.8غنيده ھجولنھوض سالممتزوج٣٠1000000016833441‐حزيران‐12380016299١٣البصرةبصرةخالد صاحب عالوي458

نظيمه عبد كريمة يوسف خلفمتزوج٣٠100000006011934‐حزيران‐64730014897١٣البصرةبصرةخالد صمد نجم459
ba6.4.73الرسول
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ba6.9.78نعيمه حسينسناء علي عبد الحسينمتزوج1161120م٣٠10000000‐حزيران‐69780015282١٣البصرةبصرةخالد عبد االمير نصيف460

خالد عبد الكريم عبد 461
ba9.1.79غنيمه مباركاسماء حسينمتزوج٣٠1000000079840‐حزيران‐91790016524١٣البصرهبصرةالساده

حليمة عبد نجالء عبد االمير عبيدمتزوج9315م٣٠10000000‐حزيران‐79910015765١٣البصرةبصرةخالد علي سلمان462
ba7.9.91الواحد

ba8.9.16سھام جاسمكيان غالب حسينمتزوج192441م٣٠10000000‐حزيران‐89160015812١٣البصرهبصرةخالد فاخر فربح463

ba8.4.20ثجيله ھاديانوار عبد الخضر عباسمتزوج٣٠1000000022444691‐حزيران‐84200016424١٣البصرهبصرةخالد قاسم محمد464

ba8.8.51سمره حاجمفاطمه محمد وليمتزوج٣٠1000000016232387‐حزيران‐88510015800١٣بصرهبصرةخالد محسن علي465

ba7.5.66مريم موحيھيام حسن فنجانمتزوج1283128م٣٠10000000‐حزيران‐75660015044١٣البصرةبصرةخالد محمد علي فنجان466

ba9.1.24اخيته كطانفاطمة حبيبمتزوج٣٠100000001288146‐حزيران‐91240016509١٣البصرهبصرةخالد مناتي سلمان467

ba5.9.3عكشه جوينيعلياء حسين فالحمتزوج٣٠10000000132065‐حزيران‐5930014726١٣البصرهبصرةخالد نشمي جياد468

be14.6.74مكية طاھر/ارملة٣٠10000000193153‐حزيران‐146740014643١٣البصرةبصرةخديجه جاسم عبد هللا469

be14.3.15مريم نصر هللا\ارمل147م٣٠10000000١٤٦‐حزيران‐143150016260١٣البصرهبصرةخديجه جاسم عبود470

ba6.10.60بدريه حمدصفيه ابراھيممتزوج130265م٣٠10000000‐حزيران‐610600015102١٣البصرةبصرةخريبط عاصي جابر471

ba83.7.22فاطمه مطيرنديمة فنجانمتزوج130075م٣٠10000000‐حزيران‐837220014582١٣بابلبصرةخزعل علوان شلغم472

ba6.10.53فجر داغرناجيه خميس جاسممتزوج٣٠10000000528161‐حزيران‐610530014999١٣البصرةبصرةخضر حمود محمد473

ba10.7.77حسنه مھديتغريد كاظممتزوج176م ٣٠10000000115‐حزيران‐107770015410١٣بصرهبصرةخضر عبد احمد474

خضير حميد عبد 475
ba8.6.43شنونه ھاشمخيريه خلفمتزوج٣٠1000000031863545‐حزيران‐86430015897١٣البصرةبصرةالحسن

ba6.10.15نوره عباسجبريه سلمان فنديمتزوج٣٠1000000044989633‐حزيران‐610150015372١٣البصرهبصرةخضير سفر حسن476

be14.3.96ليلوه عبيدليلى نعيممتزوج٣٠1000000046893504‐حزيران‐143960016259١٣البصرةبصرةخلف زاجي حمود477

خلف سعدون عبد 478
be14.5.30خديجه عبيدسميره عزيزمتزوج148361م٣٠10000000‐حزيران‐145300014962١٣البصرةبصرةالزھره
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be6.2.67نوسه سلطانفوزيه صالح/احالم فرحانمتزوج39294م٣٠10000000‐حزيران‐62670014699١٣البصرهبصرةخلف سلمان قيطان479

حسنه مشكور عبد متزوج1434174م٣٠10000000‐حزيران‐71400015719١٣البصرهبصرةخلف شغيت شبا480
ba7.1.40وريطه شطيبعلي/خديخه ھادي

ba11.8.89زھره محمدبتول ثامرمتزوج٣٠1000000034067994‐حزيران‐118890016247١٣بصرهبصرةخلف طالب احمد481

خلف عبد الرضا 482
be14.2.10كمره حسينخديجه نجم عبد هللامتزوج٣٠1000000047194084‐حزيران‐142100015146١٣البصرةبصرةموسى

متزوج٣٠1000000034468665‐حزيران‐68980014744١٣البصرةبصرةخلف عيدان جوده483
اخالص رشيد 

رشم\مجيده حسيب 
جامل\ھيفاء ظاھر

ba6.8.98ھاشميه عويد

سعديه عبد الصمد عبد متزوج٣٠1000000048095839‐حزيران‐142750015147١٣البصرةبصرةخليفه عبد هللا خليفه484
be14.2.75مشريه حسينالرحمن

be14.2.83زكيه راھيخديجه موسى نصيرمتزوج٣٠1000000048296272‐حزيران‐142830015148١٣البصرةبصرةخليفه محمد خليفه485

ba6.8.10فطيمه خضيرزھره نتيش شريفيمتزوج٣٠1000000043687045‐حزيران‐68100014743١٣بصرةبصرةخليل ابراھيم جاسم486

ba10.10.61امينه عليكريمه عبدالرضامتزوج٣٠1000000091773‐حزيران‐1010610015877١٣البصرهبصرةخليل ابراھيم خضير487

ba6.4.95سعده كرمھدى عبد الھادي ابراھيممتزوج190161م٣٠10000000‐حزيران‐64950014896١٣البصرةبصرةخليل ابراھيم عبد488

be14.1.82شھربان يوسفحوريه خضير غانممتزوج13086م٣٠10000000‐حزيران‐141820015161١٣البصرةبصرةخليل ابراھيم غانم489

ba10.8.68فضيله غلومانتصار حمزه  عباسمتزوج٣٠100000001520173‐حزيران‐108680015495١٣بصرهبصرةخليل حسين غليم490

نسيمه حبيب مال هللا متزوج٣٠1000000046693014‐حزيران‐136810014992١٣البصرةبصرةخليل طه سلمان491
be13.6.81تله رضا/عفيفه عباس معتوق

be14.2.41خديجه خضيرزكيه صيھود حبيبمتزوج٣٠1000000046693169‐حزيران‐142410015144١٣البصرةبصرةخليل عبد االمام حبيب492

ba6.9.10مريم محمودصفيه عبد النبي عليمتزوج٣٠1000000019338455‐حزيران‐69100015280١٣البصرةبصرةخليل لفته خليل493

ba6.9.32بدرية عبدھاجر محمود سلمانمتزوج٣٠10000000126255‐حزيران‐69320015283١٣البصرةبصرةخليل محبس رسن494

خميس عبادي عبد 495
ba7.8.28وبريه حميدعليه حامدمتزوج122983م٣٠10000000‐حزيران‐78280016042١٣البصرهبصرةالصاحب

ba83.7.6كاشيه مدلولفضيلة سعدمتزوج114150م٣٠10000000‐حزيران‐83760014581١٣البصرةبصرةخير هللا جبر حسين496



قائمة بأرقام صكوك المواطنين المھجرين والمرحلين الذين قدموا معامالتھم في لجنة تنفيذ المادة (١٤٠) في مكتب البصرة
ba8.4.100بدريه خلففاطمه عباس عبد الحسنمتزوج٣٠1000000037574836‐حزيران‐841000016582١٣البصرةبصرةخير هللا جواد كاظم497

ba6.9.99عليه حسينامينه محمد عبد هللامتزوج٣٠1000000031462633‐حزيران‐69990015281١٣البصرهبصرةخيري بدر ھنال498

ba5.10.8عشيره نيشارهخيريه كامل عبدمتزوج36973678ا٣٠10000000‐حزيران‐51080015193١٣البصرهبصرةخيري خريبط صالح499

ba8.5.37صبيحه خاطركريمه احمد جمانمتزوج191م ٣٠100000001301‐حزيران‐85370016008١٣بصرهبصرةخيري عوده عباس500
ba10.7.78جغازي حاجمنھاد عبدالزھره حسنمتزوج٣٠10000000128851‐حزيران‐107780015403١٣بصرهبصرةخيري عوفي دھيمش501

ba8.7.74بدريه مھديفاطمه حسن جبارهمتزوج٣٠1000000031238162‐حزيران‐87740016096١٣البصرهبصرةخيري محسن حميد502

be14.6.25صفيه شاوي/ارمله٣٠10000000547093863‐حزيران‐146250014642١٣البصرهبصرةخيريه حنظل حسين503

ba9.8.78جماله طخيخ/ارملة٣٠10000000183580‐حزيران‐98780016609١٣البصرهبصرةخيريه سلطان يوسف504

be14.1.71خضراويه ورود\ارملة٣٠1000000047795301‐حزيران‐141710015162١٣البصرةبصرةخيريه عيسى حيدر505

be14.10.20رقيه رضا\ارملة1414م٣٠10000000‐حزيران‐1410200015321١٣البصرهبصرةخيريه ياسين محمد506

ba10.6.68راجحه مھديبشرى رحمان جاسممتزوج٣٠1000000038270238‐حزيران‐106680015473١٣البصرهبصرةداخل جاسم محمد507

داخل عبد الواحد 508
ba10.5.83نصره نجمطاھرة باقر حسينمتزوج130254م٣٠10000000‐حزيران‐105830015738١٣البصرةبصرةمنصور

ba11.6.39فوكھن شاللزينب عجيب فياضمتزوج٣٠10000000524142‐حزيران‐116390016168١٣البصرهبصرةداخل غيالن عاشور509

ba7.3.50حمدية حماديحمديه حماديمتزوج٣٠1000000025751342‐حزيران‐73500014910١٣البصرةبصرةداغر جاسم كاظم510

ba8.4.7تركيه شناوهجميله عبد االمام عباديمتزوج146112م٣٠10000000‐حزيران‐8470016583١٣البصرةبصرةداود سلمان عبد الرضا511

ba8.8.58عتبار يوسفكاعد جاسم حميديمتزوج٣٠1000000018336443‐حزيران‐88580015798١٣بصرهبصرةداود سلمان عطيه512

٣٠10000000‐حزيران‐74120015604١٣البصرهبصرةداود مسلم نعمه513
11335
ba7.4.12غنيه سكريسرى عبدالباقي مظلوممتزوج49م

ba9.6.9جاسبيه ماھودقسيمه عسكرمتزوج٣٠10000000210140‐حزيران‐9690016486١٣البصرهبصرةدايخ برغش ظاھر514

ba7.1.6زھرةمحمدانتظار ھندي جيادمتزوج54350م٣٠10000000‐حزيران‐7160015720١٣البصرةبصرةدحام خيون جياد515
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ba6.10.6كوزه عبد عليندى صبري نعمهمتزوج1228193م٣٠10000000‐حزيران‐61060014975١٣البصرهبصرةدحام صدام عبد النبي516

ابتسام محسن مھجر / متزوج\٣٠100000001306782‐حزيران‐13930015198١٣البصرهبصرةدرجال عوده درجال517
ba13.9.3حسنه عرندسصالحه علي درجال

be14.3.31شبريه بجايصفيه جاسممتزوج٣٠1000000046192025‐حزيران‐143310016258١٣البصرةبصرةدرويش عبل محمد518

ba9.6.58ساھيه احمدفوزيه عبودمتزوج87960م ٣٠10000000440‐حزيران‐96580016520١٣بصرهبصرةدھر عبيد علي519

be14.3.70زينب علينوريه خلف خالدمتزوج٣٠1000000047394547‐حزيران‐143700016268١٣البصرهبصرةدينار عبدهللا محمد520

be14.10.8عائشه خلف\ارملة50717م٣٠10000000‐حزيران‐141080015320١٣البصرهبصرةرابحه عيسى احمد521

be14.5.87عبده لفته\ارمله٣٠10000000886‐حزيران‐145870014961١٣البصرهبصرةرازقيه سلمان محمد522

ليلى فالح حبيب\ رحاب متزوج7337م٣٠10000000‐حزيران‐74550015605١٣البصرهبصرةراضي حسن كاطع523
ba7.4.55ليلوه عوفيعبد الجبار ياسين

ba11.6.20صبيحه نھيرحنان كيلو سعيدمتزوج٣٠1000000038877491‐حزيران‐116200015903١٣البصرهبصرةراضي حميد زغير524

ba6.2.22رھيه رباطمطره فھد رميمتزوج٣٠10000000128282‐حزيران‐62220014688١٣البصرةبصرةراضي حنون علي525

ba7.1.9فرحة قاسمسھام قاسم جالبمتزوج٣٠10000000255186‐حزيران‐7190015721١٣البصرةبصرةراضي صالح يونس526

ba7.7.55زھرة خوينسليمة نوري ھزاعمتزوج٣٠10000000135849‐حزيران‐77550014616١٣البصرةبصرةراضي ضمد عاتي527

راضي طاھر عبد 528
ba6.4.9ليلوه حسينليلى كاظم كريممتزوج٣٠1000000027164‐حزيران‐6490014895١٣البصرهبصرةالحسن

ba6.10.30ضيعة خميسبدور حبيب عبدهللامتزوج٣٠100000001532163‐حزيران‐610300014974١٣البصرةبصرةراضي عبد الشيخ نعمه529

ba6.3.47بطله سعدبطله سعدمتزوج4080م٣٠10000000‐حزيران‐63470014915١٣البصرةبصرةراضي عطيه جبر530

ba10.4.8تاليه منجيخوله كريم حسنمتزوج1239151م٣٠10000000‐حزيران‐10480015508١٣البصرةبصرةراضي كريم حميدي531

زھره محمد منال  ياسينمتزوج٣٠1000000019917706‐حزيران‐113480016447١٣البصرهبصرةرافد حمود حسون532
ba11.3.48علي

ba5.5.49شربت حنوشخديجه صادقمتزوج٣٠1000000036673186‐حزيران‐55490014659١٣البصرهبصرةرافد صالح مھلھل533
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ba11.9.27نديمه عليفاطمه طارش خربوشمتزوج936171م٣٠10000000‐حزيران‐119270016573١٣البصرةبصرةرافد لفته خريبش534

ba10.3.87عفت جعفرفريده علي ابراھيممتزوج196م ٣٠100000001373‐حزيران‐103870015535١٣بصرهبصرةرافد مصطفى بدر535

ba12.4.53ليلى صالحاسراء جبار عليمتزوج152م٣٠10000000١٣‐حزيران‐124530016209١٣البصرهبصرةرائد عبد االمير احمد536

ba6.9.94زھره سعدون/ارملة20998م٣٠10000000‐حزيران‐69940015296١٣البصرةبصرةرائده عبد االمام علي537

ba8.5.89حسنه علي/ارملة٣٠100000001633256‐حزيران‐85890014812١٣البصرهبصرةرباب احمد شھاب538

be14.1.94مريم ابراھيم\ارملة٣٠1000000048196090‐حزيران‐141940015160١٣البصرهبصرةرباب عبد رسول اكبر539

ba7.9.44كاظميه راشد/مطلقة90م ٣٠1000000029‐حزيران‐79440015442١٣بصرهبصرةربيحه شنيار جابر540
ba10.9.39ھديه عليحكيمة جاسم محمدمتزوج406137م٣٠10000000‐حزيران‐109390015930١٣بصرهبصرةرجب حسين محمد541

ba6.9.8مكيه ھزاع/ارملة٣٠1000000039779314‐حزيران‐6980015297١٣البصرهبصرةرجيه جابر ھاشم542

ba6.9.61حنتوشة صيھودسحر حنون سعدمتزوج٣٠1000000039478717‐حزيران‐69610015278١٣البصرةبصرةرحمان بدر سعد543

ba11.6.75شنونه عزيززينب عريبي عبيدمتزوج130م ٣٠100000001450‐حزيران‐116750016175١٣بصرهبصرةرحيم جاسم محمد544
ba11.5.29موحه عبودزھراء غانممتزوج89م ٣٠100000001427‐حزيران‐115290016269١٣بصرهبصرةرحيم جعفر علي545

ba7.8.44فنيده حماديجميله علي  عباسمتزوج٣٠1000000039478641‐حزيران‐78440016037١٣البصرةبصرةرحيم جمعه علي546

ba9.1.49صويري ھاشمزينب شامخمتزوج٣٠10000000514103‐حزيران‐91490016525١٣البصرهبصرةرحيم رداد حمدان547

ba8.5.71مھجه نعمهميسون حسين معتوقمتزوج٣٠1000000034969768‐حزيران‐85610014815١٣البصرهبصرةرحيم زاھر سلطان548

رحيم سويد عبد 549
ba5.10.16زكيه عربيداخالص ابراھيم عيسىمتزوج122969م٣٠10000000‐حزيران‐510160015192١٣البصرهبصرةالرحمن

ba13.10.69صبريه جاسمفاطمة محمد علي جاسممتزوج٣٠1000000019839487‐حزيران‐1310690015026١٣البصرةبصرةرحيم عيسى ھاشم550

ba11.8.21لطيفه حسنقبيله ماعودمتزوج٣٠1000000058214‐حزيران‐118210016228١٣البصرهبصرةرحيم لفته صالح551

ساھرة ياسر ثاني /  متزوج656158م٣٠10000000‐حزيران‐79260015764١٣البصرةبصرةرحيم ھاشم ھوير552
ba7.9.26شھد غويلياشرف محمد تقي

ba8.5.93حريه محسنحكيمه ملفوث عطيهمتزوج50م ٣٠100000001326‐حزيران‐85930015801١٣بصرهبصرةرزاق عبود خضير553
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be14.4.30مصريه حمزه/مطلقة٣٠1000000046793245‐حزيران‐144300016103١٣البصرهبصرةرسميه ايوب يوسف554

٣٠1000000047093821‐حزيران‐14540014960١٣البصرهبصرةرسميه جواد علي555
نجيه عبد 
be14.5.4الرسول

be14.2.16ھاشمية حمد\ارملة٣٠100000003130200‐حزيران‐142160015143١٣البصرةبصرةرسميه حبيب مالح556

be7.7.24خيالة ظاھر/ارملة٣٠1000000035671183‐حزيران‐77240014617١٣البصرةبصرةرسميه صباح دغيمش557

be14.10.42كنيشة سعدون\ارملة٣٠1000000047093979‐حزيران‐1410420015319١٣البصرةبصرةرسميه عبد هللا خميس558

ba8.5.72تاھله يوسفعماد محمدعبداالماممتزوجة٣٠10000000438159‐حزيران‐85720016004١٣ميسانبصرةرسميه فالح فياض559

ba8.3.57ناعمه كباشيسليمه قاسم طعمهمتزوج137986م٣٠10000000‐حزيران‐83570015585١٣البصرهبصرةرسن كريم منصور560

ba10.5.92فاطمه عليسليمة عبدالرضا عباسمتزوج٣٠100000007214374‐حزيران‐105920015745١٣البصرهبصرةرسول سالم عوده561

ba8.4.72حليمه عليرباب عبد االمير عليمتزوج97م٣٠10000000٦١٨‐حزيران‐84720016584١٣البصرهبصرةرسول كريم موسى562

ba7.7.89جنوري جاسمھدى علوانمتزوج٣٠10000000132488‐حزيران‐77890015827١٣البصرةبصرةرشيد حميد خلف563

ba10.6.41ربيه عبدنرجس محمد حسين محمدمتزوج30م ٣٠100000001228‐حزيران‐106410015464١٣بصرهبصرةرشيد فاضل جمعه564

ba7.10.85بدريه عباسوجود سامي عويدمتزوج٣٠1000000017334455‐حزيران‐710850014614١٣البصرةبصرةرشيد قاسم محمد565

ba8.3.30شاھه ثوينيھيفاء ھادي ناصرمتزوج1278146م٣٠10000000‐حزيران‐83300015586١٣البصرةبصرةرعد ابراھيم خليل566

ba10.9.5كميله رزوقيكميله عدنان سلمانمتزوج٣٠100000009919628‐حزيران‐10950015943١٣بصرهبصرةرعد خير هللا علي567

ba7.8.38عليه بدايليلى مصطفى219128م٣٠10000000‐حزيران‐78380016027١٣البصرةبصرةرعد عبد الكريم جبر568

ba10.6.46حسنه جخيورعيدة معرض خضيرمتزوج61م ٣٠100000001492‐حزيران‐106460015474١٣بصرهبصرةرعد كاظم خضير569

ba7.9.29نسيمه  الحليمسنيه محسن خضرمتزوج53285م٣٠10000000‐حزيران‐79290016100١٣البصرةبصرةرعد لعيبي حمد 570

ba8.6.35زھره فالحشقيقه حسين عليمتزوج12711م٣٠10000000‐حزيران‐86350015362١٣البصرهبصرةرعد لعيبي منصور571

ba12.6.94امينه عبدفوزية حسين عليمتزوج٣٠1000000018582‐حزيران‐126940016157١٣بصرهبصرةرعد محمد جاسم572

رعد محمد رضا 573
ba12.7.66ھاشميه حسينعواطف محمد عبدالحسينمتزوج211123م٣٠10000000‐حزيران‐127660016199١٣البصرهبصرةابراھيم
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زھره عبد سندس حمادي مھديمتزوج1285173م٣٠10000000‐حزيران‐83820015587١٣البصرةبصرةرعد منديل مھدي574

ba8.3.82الرزاق

ba11.1.1ذھب حمودفاطمة كريميمتزوج٣٠10000000137667‐حزيران‐11110016340١٣البصرهبصرةرعد ھاشم محمد575

ba10.5.43امينه عمرانسوزان مالك صيھودمتزوج٣٠10000000688123‐حزيران‐105430015747١٣البصرهبصرةرعد وطبان كاظم576

ba8.4.29فخريه مطلق\ارملة363197م٣٠10000000‐حزيران‐84290016585١٣البصرةبصرةرغد عباس عبد الحسن577

ba11.9.63نوريه صادقسندس محمد احمدمتزوج٣٠1000000014629134‐حزيران‐119630016571١٣البصرهبصرةرفعت جبار عبد الحسن578

ba10.9.72باديه عبد ال\ارمله222138م٣٠10000000‐حزيران‐109720015944١٣البصرةبصرةرمانه محمد شنيدي579

ba83.7.60شكريه عبدمديحه كريم لطيفمتزوج٣٠100000001440147‐حزيران‐837600015445١٣ذي قاربصرةرمضان داغر مھدي580

be14.7.73سكنه جاسمماجده محمد عبد الحسينمتزوج٣٠1000000048196067‐حزيران‐147730015236١٣البصرةبصرةرمضان نجف محمد581

ba8.2.91سليمه سكرانغنيه ناصر ماردمتزوج٣٠1000000038576885‐حزيران‐82910015077١٣البصرةبصرةروضان شعالن عجالن582

رؤوف عبد المحسن 583
ba10.3.45ساعديه رضاازدھار مالك حيدرمتزوج1774110م٣٠10000000‐حزيران‐103450015542١٣البصرةبصرةكرم

رياض عبد الباري 584
ba7.7.85جيتة ھاشمسفانة جاسب محمدمتزوج42623م٣٠10000000‐حزيران‐77850014619١٣البصرةبصرةصالح

رياض عبد الحسين 585
ba7.7.30نجيبة مھودرساجدة طاھر عليمتزوج٣٠1000000034080‐حزيران‐77300014618١٣البصرةبصرةمطلق

رياض عبد الرحيم 586
ba9.6.90بدريه سلمانمنتھى عليمتزوج٣٠1000000039278294‐حزيران‐96900016477١٣البصرهبصرةكعيبر

ba9.8.62خديجه طاھرانغام قاسم عبد النبيمتزوج٣٠100000001472161‐حزيران‐98620016605١٣البصرهبصرةرياض عماد عبد النبي587

ba10.8.35طلبه مھاويجميله صالح شياعمتزوج٣٠1000000021943665‐حزيران‐108350015490١٣بصرهبصرةرياض فالح شياع588

ba13.10.98لذه صبريسھاد كاظم عويدمتزوج245138م٣٠10000000‐حزيران‐1310980015031١٣البصرةبصرةرياض محمد عبد القادر589

ba10.8.9ماجده داودخلود سلمانمتزوج1668182م٣٠10000000‐حزيران‐10890015420١٣البصرهبصرةرياض نعمه طاھر590

ba6.9.19سطرية لفتةزينب عبد الحسين عبيدمتزوج٣٠10000000136673‐حزيران‐69190015279١٣البصرةبصرةريكان خشان ريسان591
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ba12.2.56شكيله جاسمھجينه سعيد جودهمتزوج٣٠100000005169‐حزيران‐122560016192١٣البصرهبصرةزاجي عبيد ذياب592

ba6.2.77مسحونه سليمانزھره تويه سرحانمتزوج٣٠1000000039879589‐حزيران‐62770015096١٣البصرةبصرةزبون زنبور نعمه593

ba7.8.17شده حمدمحاجي صالح٣٠1000000039879453‐حزيران‐78170016038١٣البصرةبصرةزعالن احمد مبارك594

ba6.1.97كريمه كاطعابتسام مشكل حسينمتزوج75م٣٠10000000١٣١٦‐حزيران‐61970014662١٣البصرةبصرةزكي ريسان جمعه595

ba7.2.96ھاشميه سلمانمريم حسين علي اكبرمتزوج124212م٣٠10000000‐حزيران‐72960016066١٣البصرةبصرةزكي صبيح مكلف596

ba8.1.79صالحه نصيربشرى كاظم سلمانمتزوج٣٠1000000020040000‐حزيران‐81790016111١٣بصرهبصرةزكي كاظم فريح597

ba9.5.52نعناعه شويلشھال علي تبتيمتزوج٣٠1000000035871599‐حزيران‐95520016404١٣البصرهبصرةزكي ناصر وافي598

be15.2.100حوري سلمان/ارملة20193م٣٠10000000‐حزيران‐1521000015247١٣البصرةبصرةزكيه حسن صالح599

be14.6.90فھيمه مجيد/ارمله٣٠1000000045590865‐حزيران‐146900014641١٣البصرهبصرةزكيه خلف خالد600

be14.1.9كافيه جبار\ارملة٣٠1000000048796419‐حزيران‐14190015163١٣البصرهبصرةزكيه عبد هللا سلمان601

ba7.9.19نكية احمد/ارملة٣٠1000000043987778‐حزيران‐79190015763١٣البصرةبصرةزكيه مزيد عبد هللا602

راھية عبد ليلى رجب مباركمتزوج٣٠10000000132599‐حزيران‐79830015762١٣البصرةبصرةزمان حسن مبارك603
ba7.9.83العالي

ba9.2.15منصوره نوروز\باكر٣٠1000000074488‐حزيران‐92150016426١٣البصرهبصرةزھراء وھاب بريس604

be14.3.90خديجه محسن\ارملة67102م٣٠10000000‐حزيران‐143900016275١٣البصرةبصرةزھره حسين ابراھيم605

be14.1.26دوخه فرحان\ارملة٣٠1000000049699023‐حزيران‐141260015159١٣البصرهبصرةزھره حسين عجيل606

ba10.2.60مختاضه مرج/ارملة٣٠1000000014292‐حزيران‐102600015920١٣البصرهبصرةزھره حمود فرج607

ba8.8.97غالية رباط\ارملة150م ٣٠10000000220‐حزيران‐88970015882١٣بصرهبصرةزھره عجيل فاضل608

الناصربصرةزھره عفلوك حاوي609
ba83.7.34مسحونه خلفارملة٣٠1000000038977672‐حزيران‐837340014589١٣ية
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be14.6.49مشخص علكم/ارمله٣٠1000000045490769‐حزيران‐146490014640١٣البصرةبصرةزھره كريم لفته610

ba7.5.39نزيھه محمدھيام نعمه محمدمتزوج٣٠1000000040079893‐حزيران‐75390015833١٣بصرهبصرةزھير ايوب طه611

ba8.4.19صبريه ھادياحالم عبد هللا خضيرمتزوج1311111م٣٠10000000‐حزيران‐84190016586١٣البصرةبصرةزھير لفته خضير612

ba13.10.85بدريه خضيرفاطمة ابراھيم مشمولمتزوج٣٠1000000017134153‐حزيران‐1310850015205١٣البصرةبصرةزھير مجيد علي613

ba7.3.27حياه فياضزينب عليمتزوج10154م٣٠10000000‐حزيران‐73270014909١٣البصرهبصرةزھير نوري سعيد614

ba11.4.17صبريه محمدسيناء عليمتزوج٣٠1000000032964‐حزيران‐114170016319١٣البصرهبصرةزيد جعفر علي615

ba10.4.15مليحه مونسسلوى فالح حسنمتزوج149410م٣٠10000000‐حزيران‐104150015506١٣البصرةبصرةزيدان خلف حسن616

ba10.4.73زھره اسماعيلسھام فاضل ابراھيممتزوج٣٠1000000019338578‐حزيران‐104730015478١٣البصرةبصرةزيدان عبود حميد617

ba10.5.38صالحه مھدينجم عبدالسيد عليمتزوج٣٠100000001321141‐حزيران‐105380015749١٣البصرهبصرةزينب صبري علي618

be14.2.87ترفه محسن/ارملة٣٠1000000045490754‐حزيران‐142870015142١٣البصرهبصرةزينب عبد هللا محمد619

ba8.4.53رازقيه صالحنھله عبد الحر حمدمتزوج٣٠1000000049097936‐حزيران‐84530016587١٣البصرةبصرةساجت نوري مھوس620

فضيله عبد صبيحه نوري غضبانمتزوج176617م٣٠10000000‐حزيران‐117480016390١٣البصرةبصرةساجد داود سلمان621
ba11.7.48الحسين

ba83.7.71ورده نصارايمان حسنمتزوج٣٠1000000038476610‐حزيران‐837710014583١٣البصرهبصرةساجد ضياء عزيز622

حسينه صالح / حدھن متزوج٣٠1000000033867467‐حزيران‐96640016482١٣البصرهبصرةساري جاسم موسى623
ba9.6.64جميله لفتهداخل

ba10.2.79فرجه كريم/ارملة2567م٣٠10000000‐حزيران‐102790015919١٣البصرةبصرةساعديه رضا حمد624

مراتب عبد وفيه حيدرمتزوج٣٠1000000027454702‐حزيران‐63890014914١٣البصرةبصرةسالم توفيق محمد625
ba6.3.89الرضا

ba5.9.99بھيه عباسخير النساء محمد محموديمتزوج٣٠1000000022845414‐حزيران‐59990014950١٣البصرهبصرةسالم جبار ھادي626

ba8.2.73حكيمه عليحربية وحيد عودهمتزوج71م ٣٠100000001721‐حزيران‐82730016105١٣بصرهبصرةسالم حسن عبود627
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be14.6.1فاطمه غافلماجده عبدالحميد عزيزمتزوج٣٠1000000046492636‐حزيران‐14610014639١٣البصرهبصرةسالم حمود دايخ628

اعظم اسماعيل زارع متزوج140186م٣٠10000000‐حزيران‐86390015361١٣البصرةبصرةسالم سعد عبد الحسن629
ba8.6.39طشاره صالح/فليحه محمد صالح

ba11.3.87منوه ناصرمنى حسين عليمتزوج477141م٣٠10000000‐حزيران‐113870016450١٣البصرهبصرةسالم سعيد احمد630

ناجية علي نورعلي/افراح متزوج٣٠1000000010721220‐حزيران‐64740014894١٣البصرةبصرةسالم صبري قاسم631
ba6.4.74قونه شيخهجباري كاظم

ba11.7.37جواھر يعقوبفضليه شاھر\مريم احمدمتزوج٣٠1000000027154187‐حزيران‐117370016068١٣بصرهبصرةسالم عباس يوسف632

be14.1.73عليه شالكهليلى فاضل احمدمتزوج٣٠1000000048396531‐حزيران‐141730015152١٣البصرهبصرةسالم عبد الرضا احمد633

ba7.7.63عطية جارحعلية خلف عبد هللامتزوج57200م٣٠10000000‐حزيران‐77630014621١٣البصرةبصرةسالم عبد الساده احمد634

be14.3.100نجيبه محمدفاطمه عبد الكريممتزوج٣٠1000000046192017‐حزيران‐1431000016351١٣البصرةبصرةسالم عبد هللا خنياب635

ba11.7.74نكرز جاسمعليه جابر جاسممتزوج٣٠10000000254980‐حزيران‐117740016123١٣بصرهبصرةسالم محمد جاسم636

بشرى مظلوم ناصر/ متزوج1255171م٣٠10000000‐حزيران‐8530014816١٣البصرهبصرةسالم محمد خليل637
ba8.5.3نجاه عبد االماماخالص عبدالخالق جليل

be15.2.66حسن سلمانعلية خضير صخيمتزوج٣٠1000000040781221‐حزيران‐152660015246١٣البصرةبصرةسالم ھاشم مزين638

be14.5.75مكيه عيسىنوريه طاھرمتزوج2621م٣٠10000000‐حزيران‐145750014959١٣البصرةبصرةسالم يعقوب جاسم639

صافيه عبد االء مھدي عباسمتزوج٣٠10000000132794‐حزيران‐77720014620١٣البصرهبصرةسالم يوسف عبدالحسين640
ba7.7.72الزھره

be8.3.91حتم سلماننيران نجم عبد هللامتزوج696923م٣٠10000000‐حزيران‐83910015600١٣البصرهبصرةسامي زبون محسن641

ba11.2.7حفيظه جاسمخلود عبود حمودمتزوج٣٠1000000024417‐حزيران‐11270016150١٣بصرهبصرةسامي سوادي شوكان642
ba12.2.40نرجس احمدحسنه صابر عبيدمتزوج٣٠1000000026552843‐حزيران‐122400016189١٣بصرهبصرةسامي صابر عبيد643

be14.3.85لطيفه صالحسكينه خلفمتزوج٣٠1000000046693168‐حزيران‐143850016256١٣البصرةبصرةسامي صيھود حبيب644

ba8.7.4ھيله جبارباسمه عبد الصمد محمودمتزوج٣٠1000000046392415‐حزيران‐8740015978١٣بصرهبصرةسامي عبد االمام حمود645

سامي عبد الرضا 646
ba11.3.85خيريه سرحان٣٠1000000013326459‐حزيران‐113850016393١٣البصرهبصرةحسين
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سامي عبد الزھره عبد 647

ba7.1.58رضية مزعلنجية مھدي عبد عليمتزوج٣٠10000000275277‐حزيران‐71580015722١٣البصرةبصرةعلي

ba9.1.43حميديه احمدانتصار عيسىمتزوج24175أ٣٠10000000121‐حزيران‐91430016512١٣البصرةبصرةسامي محسن علي648

\ارملة٣٠1000000016933704‐حزيران‐71770015723١٣البصرهبصرةساھره سامي ياسين649
فخريه عبد 
ba7.1.77الزھره

رسمية نوري/سندس متزوج٣٠10000000477176‐حزيران‐1310960014978١٣البصرةبصرةسبت فاضل علي650
ba13.10.96ام الزين عباسعبداللطيف

ba6.7.76نظرة غريبرباب عبد الرسولمتزوج٣٠1000000021843525‐حزيران‐67760015275١٣البصرةبصرةستار جبار عباس651

ba10.7.70حليمه شاكرسھى عدنان شامخمتزوج٣٠100000002705312‐حزيران‐107700015402١٣البصرةبصرةستار جبار مناتي652

ba8.4.3سعده بطيقمر عباس عليمتزوج٣٠100000009218268‐حزيران‐8430016009١٣بغدادبصرةستار جبر ضھيد653

ستار عبد الجبار 654
ba6.4.25شحيتة نعيماشواق طالب راضيمتزوج٣٠1000000036873252‐حزيران‐64250014893١٣البصرةبصرةصيھود

ba5.10.39رتيبه تقيدوله عبد الحسينمتزوج6414م٣٠10000000‐حزيران‐510390015018١٣البصرهبصرةستار عبد اللطيف عوده655

ba6.10.74حليمه عبدهللانعيمه ھاشم عليمتزوج٣٠1000000020741288‐حزيران‐610740016035١٣البصرهبصرةسجاد حميد علي656

ba6.10.21نجيةانعام محمدمتزوج140555م٣٠10000000‐حزيران‐610210016034١٣البصرةبصرةسجاد خير هللا عبد657

ba6.9.80نظيمه مجبلنظيمه رزيج جويعدمتزوج1223146م٣٠10000000‐حزيران‐69800015298١٣البصرةبصرةسجاد علي حسين658

ba8.5.30نجيه ھاللنوال احمد فرحانمتزوج٣٠1000000021943688‐حزيران‐85300014817١٣البصرهبصرةسجاد غازي موحي659

ba8.8.60اصيله محمدعقيله حمد عبدالحسينمتزوج٣٠10000000127469‐حزيران‐88600015423١٣البصرهبصرةسجاد مجيد جعفر660

ba7.6.91بلده حسنھنادي حمزه عيسىمتزوج417128م٣٠10000000‐حزيران‐76910014735١٣البصرةبصرةسجاد محمد جاسم661

be7.10.13ثريه جاسمنجية يعقوبمتزوج414101م٣٠10000000‐حزيران‐710130014613١٣البصرهبصرةسرحان غريب عجمي662

ba5.8.54شمسه مشاريارملة٣٠1000000052877‐حزيران‐58540015555١٣البصرةبصرةسطريه لفته سعيد663

ba7.6.54ليلى عليجنان عبد الحسين ثابتمتزوج٣٠1000000030961742‐حزيران‐76540014734١٣البصرهبصرةسعد داود سلطان664
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ba7.7.62فاطمة ناصرحنان عبد سعدمتزوج27119م٣٠10000000‐حزيران‐77620014622١٣البصرةبصرةسعد كاظم سعد665

ba9.4.83فضيله عباسانوار محمد نور صالحمتزوج53251م٣٠10000000‐حزيران‐94830016581١٣البصرةبصرةسعد محمد رضا عبدال666

ba10.6.91سكينه حمودسعدية كاظم خضيرمتزوج٣٠1000000052916‐حزيران‐106910015461١٣بصرهبصرةسعد معرض خضير667

ba10.4.70زھره شاوي\مطلق٣٠1000000047294290‐حزيران‐104700015479١٣البصرةبصرةسعدون خلف سعدون668

ba10.10.7سكينه حمودسعاد حسنمتزوج٣٠1000000052916‐حزيران‐101070015695١٣بصرهبصرةسعدون معرض خضير669

ba12.2.60دخيله  مري/ارملة٣٠1000000048797239‐حزيران‐122600016186١٣البصرهبصرةسعدونه جابر سلمان670

سعدي عبد العزيز عبد 671
ba7.1.37ريحان عوادعائدة شاتي مطشرمتزوج876115م٣٠10000000‐حزيران‐71370015724١٣البصرهبصرةالرزاق

فاطمه عبد الساده عبد متزوج٣٠1000000012710‐حزيران‐131410014801١٣بصرهبصرةسعدي يونس ابراھيم672
be13.1.41نجاه نثراللطيف

ba5.10.77جوحه مزعلعليه رمضانمتزوج٣٠1000000037875598‐حزيران‐510770015017١٣البصرةبصرةسعود عزيز جاسم673

ba6.7.57خيريه خضيرصبريه حسينمتزوج72182م٣٠10000000‐حزيران‐67570015369١٣البصرةبصرةسعيد احمد نعمه674

ba6.4.61مكيه عوادوفية حسين نورمتزوج٣٠1000000018637167‐حزيران‐64610014891١٣البصرهبصرةسعيد حمزه مجيد675

ba83.7.57حليمه جعازوفية دوحانمتزوج1225131م٣٠10000000‐حزيران‐837570014584١٣البصرةبصرةسعيد عامر كريم676

ba8.5.70زھره طاھراطياف خالد عبد اللطيفمتزوج36873567أ٣٠10000000‐حزيران‐85700014818١٣البصرةبصرةسعيد عباس محسن677

ba7.5.57ساره عبدامل مجيد عباديمتزوج128744م٣٠10000000‐حزيران‐75570015045١٣البصرهبصرةسعيد عبد النبي يوسف678

ba10.8.34خاجيه ودايليلى عامر جازعمتزوج1326108م٣٠10000000‐حزيران‐108340015475١٣البصرةبصرةسعيد علي شناوي679

سعيد فاضل عبد 680
ba11.3.16فليكه مطلقسھاد عزه لبلومتزوج190163م٣٠10000000‐حزيران‐113160016396١٣البصرهبصرةالحسين

ba11.5.12صبريه ذيابدخيله حسن/ سرور بدرمتزوج٣٠1000000039779242‐حزيران‐115120016128١٣البصرةبصرةسعيد فالح احمد681

ba8.1.57سكنه ياسينحنان عبد هللا جعفرمتزوج٣٠1000000042785392‐حزيران‐81570016115١٣البصرةبصرةسعيد كاظم جعفر682
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ba6.3.46زنوبه احمدصبيحه يعقوبمتزوج٣٠1000000046192020‐حزيران‐63460014913١٣البصرةبصرةسعيد ناصر جريح683

ba7.9.51بدرية احمدامل ھاشم خليلمتزوج1236142م٣٠10000000‐حزيران‐79510015761١٣البصرةبصرةسعيد ھاشم عيسى684

be14.10.73حسنه سلمان\ارملة٣٠1000000045590827‐حزيران‐1410730015318١٣البصرهبصرةسفانه احمد عمار685

ba6.4.39ھظيمه خليفهارملة٣٠10000000215173‐حزيران‐64390014890١٣البصرهبصرةسكينه راھي مطشر686

ba5.9.55ليلى عباسسميه جميل جاسممتزوج٣٠1000000017434677‐حزيران‐59550014949١٣البصرةبصرةسالم عادل حسن687

ba8.5.44نسيمه صالحوسيله طاھر احمدمتزوج15941م٣٠10000000‐حزيران‐85440014819١٣البصرهبصرةسلمان احمد حسن688

ba7.10.94تركيه حسنخنساء جبار جعفرمتزوج20841406ب٣٠10000000‐حزيران‐710940014612١٣البصرهبصرةسلمان احمد نعمه689

be14.1.32فاطمه عليكميله لفته سالممتزوج93906آ٣٠10000000١٤٧٠‐حزيران‐141320015158١٣البصرةبصرةسلمان بلفت سالم690

be14.10.53صفيه قاسمزكيه عبد الوھابمتزوج٣٠1000000046893564‐حزيران‐1410530015317١٣البصرهبصرةسلمان خالد عبد691

ba6.7.34سكينه ياسيناسماء مسلممتزوج٣٠1000000020140112‐حزيران‐67340015274١٣البصرهبصرةسلمان داود عبيد692

سلمان عبد الرحيم 693
be14.10.76نجوى سبتيخديجه حسنمتزوج٣٠1000000047093620‐حزيران‐1410760015316١٣البصرةبصرةسلمان

سلمان عبد هللا عبد 694
ba8.2.71بنوره واديفاطمه علي شيرازيمتزوج1211152م٣٠10000000‐حزيران‐82710015088١٣البصرةبصرةالنبي

ba7.1.65رباب عليميعاد ھاشم احمدمتزوج٣٠1000000047394424‐حزيران‐71650015847١٣البصرةبصرةسلمان مالك احمد695

ريح الھواء بديعة جبرايل سنافيمتزوج٣٠1000000025150010‐حزيران‐126910016156١٣بصرهبصرةسلمان مالك فارس696
ba12.6.91سلمان

be14.4.14حسنه سلمان/ارملة٣٠1000000048296253‐حزيران‐144140015661١٣البصرهبصرةسلوى عبد االمام داود697

ba10.10.78لطيفه جيادفوزية راشدمتزوج٣٠10000000790198‐حزيران‐1010780015694١٣بصرهبصرةسليم حبيب محمد حسن698
ba8.9.78كلثوم حسنسوالف عبد الرزاقمتزوج173م ٣٠100000004‐حزيران‐89780015822١٣بصرهبصرةسليم داود سلمان699

ھيفاء محمد موسى /انعام متزوج٣٠100000007715340‐حزيران‐102320015957١٣البصرهبصرةسليم محسن ھاشم700
ba10.2.32ھاشميه طاھرصحن بدن

ba10.2.18جميله عذابسميرة احمد عليمتزوج29م ٣٠10000000265‐حزيران‐102180015973١٣بصرهبصرةسليم وادي عبود701
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be14.2.31حبابه حميد/ارملة٣٠1000000048095992‐حزيران‐142310015141١٣البصرهبصرةسليمه حمزه عباس702

سليمه زعالن عبد 703
be14.9.28فليحه خلف/ارملة٣٠1000000047695040‐حزيران‐149280015249١٣البصرهبصرةالرضا

ba7.5.68صبريه نامول\ارملة٣٠1000000012936‐حزيران‐75680015046١٣البصرهبصرةسليمه عبد الكريم محمد704

/ارملة٣٠1000000041081831‐حزيران‐1561000015128١٣البصرهبصرةسليمه ناصر كاطع705
صفيه عبد 
be15.6.100الحسن

ba10.10.66زاكيه ياسينعواطف داود سلمانمتزوج٣٠10000000997065‐حزيران‐1010660015497١٣البصرهبصرةسمير جاسم خضير706

ba6.8.76صبيحة جبارسلمى سالم عبد الحسينمتزوج٣٠100000006212235‐حزيران‐68760014742١٣البصرةبصرةسمير حاتم خلف707

ba83.7.85زھره جخيرحليمه محمد حسينمتزوج٣٠1000000041582804‐حزيران‐837850015446١٣البصرهبصرةسمير حسن كسار708

ba8.4.38حكيمه عليفرجه سالم محمدمتزوج٣٠1000000019639151‐حزيران‐84380016018١٣البصرهبصرةسمير عبد الحميد محمد709

نظيره محمد نجالء حيدر حسينمتزوج٣٠1000000038977769‐حزيران‐85560014820١٣البصرةبصرةسمير عبد النبي شنشول710
ba8.5.56رضا

be14.1.75شيخه محمد\ارملة٣٠1000000046392564‐حزيران‐141750015157١٣البصرةبصرةسميره مھدي صالح711

ba7.5.80سعده فيصل\ارملة116م ٣٠1000000072‐حزيران‐75800015837١٣بصرهبصرةسھام بدر مھاوي712

be14.10.86زھره حسين\ارملة2061م٣٠10000000‐حزيران‐1410860015315١٣البصرةبصرةسھام علي سھر713

ba83.7.31مايعه خلفمكية جاسممتزوج٣٠1000000031963750‐حزيران‐837310014588١٣البصرهبصرةسھر حسين معله714

جبريه يوسف متزوج٣٠1000000046693366‐حزيران‐146320014638١٣البصرهبصرةسھر محيسن حسن715
be14.6.32ثريا شريجيعبدهللا/سليمه سلمان خلف

ba7.9.41حسنه حسينضمير اسماعيل كمالمتزوج187175م٣٠10000000‐حزيران‐79410015760١٣البصرةبصرةسھيل نجم شري716

ba8.1.53خزعليه صالحاميره حميد محمدمتزوج٣٠1000000032264283‐حزيران‐81750016112١٣بصرهبصرةسوادي عاصي محمد717

ba6.8.45عنزة طهوصيفة خلف عليمتزوج٣٠1000000040781362‐حزيران‐68450014737١٣البصرةبصرةسويد عبود صبر718

ba10.3.80فوكھن داودوفاء عبدالباقي احمدمتزوج٣٠1000000016532854‐حزيران‐103800015538١٣البصرهبصرةشاكر احمد عباس719
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ba7.1.47كاظميه حنونكريمه كامل حسينمتزوج940181م٣٠10000000‐حزيران‐71470015845١٣البصرةبصرةشاكر رحيم باصو720

ba7.7.2خيرية كاظمنضال عبد الرازق رماثيمتزوج٣٠10000000479231‐حزيران‐7720014623١٣البصرةبصرةشاكر سلمان طالب721

ba83.7.63ھاشميه صالحتغريد عليمتزوج٣٠100000001285110‐حزيران‐837630014587١٣ذي قاربصرةشاكر طعيمه حسين722

ba5.10.19بدريه يعقوبكفايه احمدمتزوج1367117م٣٠10000000‐حزيران‐510190015016١٣البصرهبصرةشاكر عبد الكريم حسن723

ba8.2.74ميريه صالحجميله نوري مھوسمتزوج٣٠100000001306112‐حزيران‐82740015087١٣البصرةبصرةشاكر عبد هللا حسج724

be8.3.71زكيه محمدغنيه محمد حاجيمتزوج384166م٣٠10000000‐حزيران‐83710015599١٣البصرهبصرةشاكر عبود مشكور725

ba10.3.82بشخه سواديمنى عبدهللا / فريده حميدمتزوج٣٠1000000018737312‐حزيران‐103820015543١٣البصرةبصرةشاكر عبود مھاوي726

ba7.9.75حسيبه عطوانزينب حسينمتزوج٣٠10000000587157‐حزيران‐79750016090١٣البصرهبصرةشاكر غازي جبر727

ba9.1.83جميله واميھناء سويدمتزوج٣٠1000000045190191‐حزيران‐91830016517١٣البصرهبصرةشاكر قاسم كنعان728

ba5.10.89زوينه فاخركاظميه غانممتزوج56223م٣٠10000000‐حزيران‐510890015015١٣البصرهبصرةشاكر كريم محيسن729

ba11.8.47جميله علينوره نجممتزوج٣٠10000000340129‐حزيران‐118470016243١٣البصرهبصرةشاكر محمود عبود730

ba11.1.93خلفه عاشورامل جوادمتزوج٣٠10000000120157‐حزيران‐111630016334١٣ميسانبصرةشاكر نعيم شرقي731

be8.5.99ليلى عباسنجاح جابر مسلممتزوج44320م٣٠10000000‐حزيران‐85990014823١٣البصرةبصرةشاكر يونس ياسين732

be14.10.36مكية معالفاطمه عباسمتزوج٣٠10000000463925878‐حزيران‐1410360015314١٣البصرةبصرةشجاع عبود محمد733

be14.4.7نجيبه صالحرباب موسى حسينمتزوج٣٠1000000046993642‐حزيران‐14470015660١٣البصرهبصرةشريف عيسى حسين734

شريفه عبد الزھره 735
ba5.9.27فخريه صبر\ارملةأ٣٠10000000446٨٩١٧٥‐حزيران‐59270014948١٣البصرهبصرةزعالن

ba6.3.80بدريه كاظم/ارملة٣٠100000003226433‐حزيران‐63800016625١٣البصرةبصرةشريفه عبد النبي بريج736

ba11.1.86سكنه كاظمسمية محسن مباركمتزوج٣٠10000000139321‐حزيران‐111860016338١٣البصرهبصرةشعاع نعمه خريبط737
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be14.5.46محتاره واعيحديقهمتزوج٣٠1000000033466629‐حزيران‐145460014958١٣البصرةبصرةشعبان عبيد حسن738

ba5.8.96زھره سالمميسون حسين رھجمتزوج٣٠10000000243248‐حزيران‐58960015556١٣البصرهبصرةشعالن محسن رھج739

شفيقه عبد الحسين عبد 740
be14.2.69زھره جاسم/ارملة٣٠1000000047594857‐حزيران‐142690015140١٣البصرةبصرةهللا

قسيمه عبد ميساء عباس حسنمتزوج1878171م٣٠10000000‐حزيران‐102330016101١٣البصرةبصرةشكري مزعل صالح741
ba10.2.33الرضا

شمخي عبد الرضا 742
ba83.7.58جميله بريعنزھة سيالويمتزوج٣٠100000001245106‐حزيران‐837580014586١٣البصرةبصرةعلوان

ba10.1.99مصيعه بدر\ارمله٣٠100000005000102‐حزيران‐101990015873١٣البصرهبصرةشميله محمد رسن743

ba11.4.59نجيه شعبانانج توشمتزوج٣٠1000000045891515‐حزيران‐114590016383١٣البصرةبصرةشھاب احمد حسين744

be14.1.3مريم احمدھديه علي زاھيمتزوج1010107م٣٠10000000‐حزيران‐14130015350١٣البصرةبصرةشھاب احمد علي745

ba6.10.41خيريه موسىاخالص عبد السجادمتزوج٣٠1000000033266356‐حزيران‐610410016033١٣البصرهبصرةشھاب احمد مسافر746

ba10.2.99حميده مجيدسناء ياسين كريممتزوج182838م٣٠10000000‐حزيران‐102990015965١٣البصرةبصرةشھاب احمد وادي747

ba7.9.86رحيمة نعيمهميسون عبد الكاظم بدرمتزوج124818م٣٠10000000‐حزيران‐79860015759١٣البصرةبصرةشھيد فيصل كريم748

ba7.7.9طاھرة مذخورھاشمية غازي موحيمتزوج٣٠1000000022043846‐حزيران‐7790014625١٣البصرةبصرةشھيد ناصر بندر749

ba6.8.26صيھن زبون\ارمله٣٠1000000049298296‐حزيران‐68260014738١٣البصرهبصرةشيخه عبد خابط750

ba8.10.37نظيمه عويد\ارملة1456167م٣٠10000000‐حزيران‐810370016388١٣البصرهبصرةصابرين جاسم محمد751

ba7.5.19تركيه عبودصبيحه ريحان عبدالعباسمتزوج1287130م٣٠10000000‐حزيران‐75190015030١٣البصرهبصرةصابط منحر عجالن752

be14.2.36حسنه سلمانمكيه سعدون شريجيمتزوج٣٠1000000046693142‐حزيران‐142360015139١٣البصرةبصرةصادق اسود شريجي753

ba11.8.39خيريه جابركاظميه جاسم٣٠1000000032965776‐حزيران‐118390016233١٣البصرهبصرةصادق جعفر سلمان754
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صادق جعفر عبد 755

ba8.9.49ليلى عبد الرزاقميساء عبدالرضا اسماعيلمتزوج120م ٣٠100000004‐حزيران‐89490015817١٣بصرهبصرةالحسين

صادق عبد الجبار 756
ba12.3.74بنيه صلحولزينب جاد رعيدانمتزوج٣٠1000000029057865‐حزيران‐123740016203١٣البصرةبصرةاسماعيل

be8.5.100بيبي كركيبثينه طه محمدمتزوج393172م٣٠10000000‐حزيران‐851000014821١٣البصرهبصرةصادق عبد الجليل خلف757

صادق عبد الجليل 758
صالحه عبدالزھره / متزوج٣٠1000000018436662‐حزيران‐107180015413١٣بصرهبصرةطاھر

ba10.7.18ھاشميه شھابزياده علي رضا

ba11.1.43نعناعه صالحليلى عبد الحسنمتزوج٣٠10000000582138‐حزيران‐111430016345١٣البصرهبصرةصادق عبد الحسن حاتم759

be14.2.100جميله حمزهنزھه عبدمتزوج117172م٣٠10000000‐حزيران‐1421000014875١٣البصرةبصرةصادق مطر معارج760

ba13.7.77خاتونه زبيلهكريمه قاسم محسنمتزوج٣٠10000000124367‐حزيران‐137770014982١٣البصرهبصرةصالح جاسم صالح761

ba13.2.86جزيه محارباالء كاظم مذبوبمتزوج٣٠1000000087297‐حزيران‐132860014804١٣البصرهبصرةصالح جمعه ساجت762

ba13.10.95بدھن بصيصرقية عباس ملكانيمتزوج136772م٣٠10000000‐حزيران‐1310950014980١٣البصرةبصرةصالح حازم وادي763

ba7.7.50ھاشمية محمدسناء كاظم احمدمتزوج٣٠1000000028091‐حزيران‐77500014624١٣البصرةبصرةصالح حبيب طاھر764

ba13.10.58شفيقه جاسمبشرى حسين خلفمتزوج٣٠1000000025651174‐حزيران‐1310580015028١٣البصرةبصرةصالح حسن خلف765

be14.4.4زھره خلفرسميه حمد خلفمتزوج47093903ا٣٠10000000‐حزيران‐14440015659١٣البصرهبصرةصالح حسين علي766

be14.5.90بدريه احمداقبال ابراھيممتزوج٣٠1000000047194119‐حزيران‐145900014957١٣البصرهبصرةصالح عباس صالح767

ba10.5.60رباب عبد النبيسنابل صبيح عليمتزوج٣٠10000000189945‐حزيران‐105600015750١٣بصرهبصرةصالح عبد النبي صالح768

ba6.4.46نبيھه حنونامل عبد القادر خميسمتزوج1274145م٣٠10000000‐حزيران‐64460014889١٣البصرةبصرةصالح عبد حمود769

صالح فاخر عبد 770
بدريه عبد وسن عبد الرضا حواسمتزوج٣٠1000000037875579‐حزيران‐79730015758١٣البصرهبصرةالرزاق

ba7.9.73الحسين

حسنه علي داغر /برحية  متزوج٣٠1000000035069965‐حزيران‐85420014822١٣البصرهبصرةصالح فرحان خضر771
ba8.5.42رياسه زيارهعذاري غالم

be14.2.27بدريه يعقوبعليه نصار حسنمتزوج٣٠10000000459917032‐حزيران‐142270015138١٣البصرةبصرةصالح محمد عبد هللا772
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ba6.7.27نورية عبد االمامسلوى محمد مختارمتزوج5394م٣٠10000000‐حزيران‐67270015260١٣البصرةبصرةصالح مھدي ابراھيم773

be14.9.5رقيه رضافاطمه حسين طالبمتزوج47093866ب٣٠10000000‐حزيران‐14950015097١٣البصرةبصرةصالح ياسين محمد774

ba7.1.29نوريه اسحقعبير حافظ شھابمتزوج1263105م٣٠10000000‐حزيران‐71290015846١٣البصرةبصرةصالح يوسف خميس775

ba7.8.29جماله جعفرباسمه خزعلمتزوج1181164م٣٠10000000‐حزيران‐78290016031١٣البصرةبصرةصباح زغير خيابر776

ba9.4.44بلخصش فرجدوله عبدالكاظم سلمانمتزوج٣٠1000000038476723‐حزيران‐94440016578١٣البصرهبصرةصباح صادق جعفر777

ba6.7.18مليحه عبودسميعه خليلمتزوج٣٠10000000173252‐حزيران‐67180015273١٣البصرهبصرةصباح طالب سواد778

ba11.6.69فاطمه غلوميسرى غلوم حسينمتزوج73م ٣٠100000001591‐حزيران‐116690016171١٣بصرهبصرةصباح عباس حسن779

صباح عبد الحسين 780
نعيمة مزعل حميدة حميد عليمتزوج1195199م٣٠10000000‐حزيران‐69720015277١٣البصرةبصرةكرار

ba6.9.72جابر

ba6.1.92رضيه يسرجنان سليممتزوج٣٠10000000142638‐حزيران‐61920014655١٣البصرةبصرةصباح عبد هللا صالح781

ba7.3.19طرفيه نھيباميره خليفهمتزوج٣٠10000000678157‐حزيران‐73190014908١٣البصرهبصرةصباح عوده جالب782

ba11.1.78عنيده شبيبوفاء عباس حمزةمتزوج٣٠1000000065020‐حزيران‐111780016341١٣البصرهبصرةصباح فرج حافظ783

ba8.5.80غاليه محسناشواق طالب حمودمتزوج٣٠10000000509932‐حزيران‐85800016005١٣بصرهبصرةصباح كاطع فرج784
ba8.10.41نظيفه بدنمنى قاسم ريشانمتزوج٣٠1000000035069982‐حزيران‐810410016283١٣بصرهبصرةصباح محسن زبون785

ba7.9.49مذبوبه راضيسلوى مطر ابراھيممتزوج1285151م٣٠10000000‐حزيران‐79490015757١٣البصرةبصرةصباح مزيد خضير786

ba10.7.2حليمه سلماندنيا صاحب اسعدمتزوج٣٠1000000036572249‐حزيران‐10720015419١٣البصرهبصرةصباح نوري عذافه787

ba4.9.85مصريه ناصرمديحه علي سلطانمتزوج٣٠1000000050695‐حزيران‐49850015435١٣البصرهبصرةصبار حيدر عبيد788

ba11.7.82كاظميه محمددارين عبد الجبار محمدمتزوج142484م٣٠10000000‐حزيران‐117820016389١٣البصرةبصرةصبحي جلوب باني789

ba11.2.76مناھي عارفنرجس عبد اللطيفمتزوج٣٠100000001225147‐حزيران‐112760016149١٣البصرهبصرةصبري جارح صبر790

صبري عبد الحسن 791
ba10.9.37صاكه احمدنعيمه اسماعيل حيدرمتزوج٣٠10000000316069‐حزيران‐109370015945١٣البصرهبصرةرحمه
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عفيفه عامر اخالص رحمة شبيبمتزوج٣٠1000000033566978‐حزيران‐710490015917١٣البصرهبصرةصبري عبد هللا حسين792

ba7.10.49موسى

be14.9.88نسيمه مرزوككريمه كاظم عقيلمتزوج٣٠1000000047795308‐حزيران‐149880015098١٣البصرةبصرةصبري عيسى جبير793

ba7.1.31فضيلة حبشسليمه عبداالميرمتزوج٣٠100000001897995‐حزيران‐71310015725١٣البصرةبصرةصبري نعمه عبد علي794

صبريه عبد الحسين 795
ba12.2.71ليله احمد/ارمله٣٠1000000016232352‐حزيران‐122710016179١٣البصرهبصرةكاظم

be14.3.3ھيله لفته/ارمله9066م٣٠10000000‐حزيران‐14330016352١٣البصرةبصرةصبريه عنايه محمد796

ba8.4.74حليمه حسنبثينه علي حسينمتزوج109م ٣٠100000001298‐حزيران‐84740016014١٣بصرهبصرةصبيح جابر كاظم797

طرفه عبد غنيه جمعهمتزوج٣٠1000000020641079‐حزيران‐55850014776١٣البصرةبصرةصبيح عبد الزھره بناي798
ba5.5.85الرضا

ba8.2.61عليه سالمبدعه حسين عليمتزوج1275142م٣٠10000000‐حزيران‐82610015086١٣البصرةبصرةصبيح عبود جري799

اكرم احمد قربان\نافله متزوج٣٠1000000027454665‐حزيران‐68840014739١٣البصرهبصرةصبيح محسر طعين800
ba6.8.84نصره سلمانطالب

صبيح محمد علي 801
ba9.1.89نھايه عبدسلمى شاكرمتزوج٣٠100000008142‐حزيران‐91890016513١٣البصرهبصرةاسماعيل

be14.10.77طيبة فيصل\ارملة47093967ب٣٠10000000‐حزيران‐1410770015313١٣البصرةبصرةصبيحه احمد خضير802

ba11.3.60فشله زغير\ارمله٣٠1000000034769227‐حزيران‐113600016448١٣بصرهبصرةصبيحه سرامه سالم803

ba10.3.55بدريه علي/ارملة٣٠100000005968‐حزيران‐103550015546١٣البصرهبصرةصبيحه شامخ زغير804

ba6.7.66خزنه زاجيرسميه مجيل جباحمتزوج٣٠1000000033065836‐حزيران‐67660015272١٣البصرةبصرةصدام وطبان جناح805

صديقه عبد الجليل 806
ba8.3.95ھاشميه شھاب\ارملة٣٠1000000016432694‐حزيران‐83950015588١٣البصرةبصرةطاھر

be14.1.62كريمه خلف\ارملة٣٠1000000046592876‐حزيران‐141620015153١٣البصرةبصرةصديقه علي حسين807

ba8.4.95عليه جعفرسناء عبد االمير سالممتزوج1261100م٣٠10000000‐حزيران‐84950016588١٣البصرةبصرةصفاء احمد عبد الرزاق808

ba12.4.36نصره ثانيعرفات امين جابرمتزوج104م٣٠10000000٧٩٩‐حزيران‐124360016212١٣البصرهبصرةصالح امطشر عجمي809
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ba6.7.95صديقه فيصلاستقالل صالح فرحانمتزوج٣٠1000000034067904‐حزيران‐67950015270١٣البصرهبصرةصالح حسن اسكندر810

ba8.9.82فضيله ابراھيمضمائر عوده ابراھيممتزوج٣٠1000000031362506‐حزيران‐89820015809١٣بصرهبصرةصالح حسن داود811
ba8.10.54عاتيه قاطعايمان عبدالعباسمتزوج٣٠1000000039679072‐حزيران‐810540016288١٣بصرهبصرةصالح داخل حريجه812

ba6.3.42سھلة ھاشمفاطمه محمد عليمتزوج131063م٣٠10000000‐حزيران‐63420016624١٣البصرةبصرةصالح سالم ھندال813

ba10.4.13نكال فعيلنجالءمردان عبدالرضامتزوج٣٠10000000134925‐حزيران‐104130015504١٣البصرةبصرةصالح صافي قاسم814

ba10.6.59رفيقه فاضلوسام محمد عبدالمجيدمتزوج65م ٣٠100000001010‐حزيران‐106590015470١٣بصرهبصرةصالح عمران موسى815

ba7.9.87نعيمه عبوداقدس فرامرزمتزوج٣٠1000000048196091‐حزيران‐79870016088١٣البصرهبصرةصالح محمد علي816

ba5.5.41بدريه جاسمبثينه زعالنمتزوج42180م٣٠10000000‐حزيران‐55410014667١٣البصرةبصرةصالح مھدي عوده817

ba8.5.17زھره عليابتسام محمد علي حسينمتزوج34م ٣٠100000001342‐حزيران‐85170016002١٣بصرهبصرةصالح مھدي يحيى818

صوب هللا عبد النبي 819
ba7.9.94دكسن محمدشمينة داخل حريجةمتزوج٣٠10000000152149‐حزيران‐79940015756١٣البصرةبصرةحريجه

ba5.9.18رازقيه ابراھيمفاطمه كثير ھاشممتزوج117143م٣٠10000000‐حزيران‐59180014947١٣البصرهبصرةضرغام منذر غني820

ba12.6.63تعابنه عريبيمنيعة مشجل حسينمتزوج٣٠10000000153183‐حزيران‐126630016161١٣بصرهبصرةضھد صلبوخ حسين821

ضياء حسيب عبد 822
ba10.6.49بازغه حبيبسھام ابراھيم حبيبمتزوج٣٠1000000037975707‐حزيران‐106490015469١٣البصرةبصرةالعباس

ba7.1.22نصرة غديرزينب عقيل عبد الرضامتزوج٣٠1000000014491378‐حزيران‐71220015635١٣البصرةبصرةضياء خميس علي823

ba6.1.41سميره عصفوراشواق عبدالخالقمتزوج31م٣٠10000000١٢٧٠‐حزيران‐61410014656١٣البصرةبصرةضياء سلمان عبود824

ba7.5.42جبره عبد الحسنمشارق قاسم عطيوىمتزوج114م٣٠10000000٧٣‐حزيران‐75420015835١٣البصرهبصرةضياء شيال حردان825

ba5.5.100ثقيله عبد الواحدحمديه قاسممتزوج٣٠1000000017434651‐حزيران‐551000014666١٣البصرهبصرةضياء عبد هللا خزعل826

ba83.7.38نوره مكشنوردة نصار عيسىمتزوج٣٠1000000038476610‐حزيران‐837380014585١٣البصرةبصرةضياء عزيز محسن827

ba8.6.94سليمه الزمسوسن حسن جابرمتزوج٣٠1000000016833455‐حزيران‐86940015883١٣البصرةبصرةضياء قاسم صالح828

ba8.9.63معصومه قاسمسوسن محسن جوادمتزوج186م ٣٠100000001318‐حزيران‐89630015816١٣بصرهبصرةطارق جاسب علي829
ba6.7.4منعه شرھانزينب علوانمتزوج٣٠10000000132725‐حزيران‐6740015269١٣بصرهبصرةطارق جميل فرحان830
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ba83.7.81زھره جخيرحنان فاضل عباسمتزوج٣٠1000000041582804‐حزيران‐837810015447١٣البصرهبصرةطارق حسن كسار831

طارق عبد الكاظم 832
ba10.2.10حليمه ياسرمنى عبد ھاشممتزوج٣٠100000001168‐حزيران‐102100015956١٣البصرةبصرةناصر

طارق عبدالحسين 833
ba7.4.66ھاجر جابررقيه عبد الشفيع عليمتزوج130679م٣٠10000000‐حزيران‐74660015606١٣البصرةبصرةمھدي

ba8.2.66كميله عبودشروق عبد االماممتزوج142492م٣٠10000000‐حزيران‐82660015085١٣البصرةبصرةطارق محمد حسن834

ba10.3.31مريسه عجرشوفاء عبدالحسين رسنمتزوج650075م٣٠10000000‐حزيران‐103310015533١٣البصرهبصرةطارق نوال خزعل835

ba11.8.16مظبره جاسمعيده رحمانمتزوج192م ٣٠10000000537‐حزيران‐118160016246١٣بصرهبصرةطالب بلرود سوادي836

ba10.1.32مريم حسندوله عليمتزوج1613193م٣٠10000000‐حزيران‐101320015522١٣البصرةبصرةطالب خلف يوسف837

ba6.4.13ھاشميه عليسناء سرحان فيصلمتزوج٣٠1000000016031857‐حزيران‐64130014888١٣البصرةبصرةطالب راضي محمد838

be15.3.30نجية شالكةشفيقة مھلھل مطرود٣٠1000000043186142‐حزيران‐153300015228١٣البصرةبصرةطالب رجب محمد839

ba8.5.9محله ضھدنضال علي سميرمتزوج117م ٣٠100000001315‐حزيران‐8590016003١٣بصرهبصرةطالب رحيمه كاطع840

نوره عبد ابراھيم /سھام متزوج1035146م٣٠10000000‐حزيران‐144910015658١٣البصرةبصرةطالب صالح علي841
be14.4.91حليمه حسينعبداللة

ba10.1.3تعبانه عريبيرغد كريم\ ساره محمدمتزوج٣٠10000000136537‐حزيران‐10130015517١٣البصرهبصرةطالب صلبوخ حسين842

be13.4.67صفيه حبيبعاليه كاظم راضيمتزوج44318م٣٠10000000‐حزيران‐134670014988١٣البصرهبصرةطالب عبد العزيز حسن843

ba83.7.64دخيله حنونرفعة مصطفىمتزوج٣٠10000000127445‐حزيران‐837640014591١٣البصرةبصرةطالب قاسم محمد844

عليه جاسم \جمھوريه متزوج186م1360م٣٠10000000‐حزيران‐510810015014١٣البصرهبصرةطالب ملغوث عطيه845
ba5.10.81جنسيه حسنفازع

ba10.6.47فطيمه فنجانباسمة صدام مھلھلمتزوج٣٠1000000042851‐حزيران‐106470015468١٣بصرهبصرةطاھر ثامر مھلھل846
ba8.8.29خديجه حويزجنان كاظم خزعلمتزوج185م ٣٠10000000244‐حزيران‐88290015927١٣بصرهبصرةطاھر خزعل يوسف847

ba5.5.59نشميه سبھانفاطمه حامدمتزوج٣٠1000000047394490‐حزيران‐55590014665١٣البصرةبصرةطاھر طالب غضبان848

ba83.7.17دخيله حنونسكنة مجيدمتزوج127443م٣٠10000000‐حزيران‐837170014590١٣البصرهبصرةطاھر قاسم محمد849
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ba7.7.38سكنةمليحه بدرمتزوج٣٠100000001043147‐حزيران‐77380014874١٣البصرةبصرةطاھر ناصر بعنون850

ba11.6.99حياه عودهھنادي عبدهللا ھوصانمتزوج88م ٣٠10000000117‐حزيران‐116990016165١٣بصرهبصرةطاھر نعمه عجيل851

be14.5.100مكيه عبد هللاحليمه عبد هللامتزوج1999ب٣٠10000000460‐حزيران‐1451000014956١٣البصرهبصرةطعمه شنان فرج852

ba8.1.69سھله خضيررشا صادق مھديمتزوج٣٠10000000182799‐حزيران‐81690016113١٣بصرهبصرةطه جميل عبد الباري853

ba83.7.72سكنه عبد هللانتصار عبود حسينمتزوج126920م٣٠10000000‐حزيران‐837720015450١٣البصرهبصرةطه حسين علي854

be14.2.65اصيله عبد هللابدريه مصطفى حسنمتزوج٣٠1000000047093887‐حزيران‐142650015149١٣البصرهبصرةطه عدنان حسن855

be8.4.87زھره مختارجلثم خلف حسنمتزوج206197م٣٠10000000‐حزيران‐84870016589١٣البصرهبصرةطه ياسين جابر856

be14.5.28وضحه غبيشفھيمه حميدمتزوج٣٠1000000046693195‐حزيران‐145280014955١٣البصرهبصرةطھران يحيى سلطان857

ba10.1.33بلخشن غياض\ارمله٣٠1000000036372574‐حزيران‐101330015869١٣بصرهبصرةطويحه جابر عبد هللا858

ba10.4.93صبريه موكرشذي ثابت عبد اللطيفمتزوج284189م٣٠10000000‐حزيران‐104930015505١٣البصرةبصرةظافر عبد الساده جبر859

ليله حاتم عبود / مريم متزوج٣٠1000000016432627‐حزيران‐79390015755١٣البصرةبصرةظاھر حبيب عبد هللا860
ba7.9.39خديجة محمدجراغملي

بدريه عبد ناديه عبد علي فليحمتزوج1303136م٣٠10000000‐حزيران‐83210015589١٣البصرةبصرةظاھر حبيب عزاوي861
ba8.3.21الحسن

be14.2.95زھره حسونيعلية حمد حمودمتزوج٣٠1000000048296363‐حزيران‐142950014604١٣البصرهبصرةظاھر حسين حمزه862

be14.6.17بدريه جوھرقبيله جميل ناھيمتزوج٣٠1000000048196040‐حزيران‐146170014637١٣البصرهبصرةعادل احمد محمد863

ba5.8.29وبريه حموديزينب محمد رجبمتزوج1496173م٣٠10000000‐حزيران‐58290015557١٣البصرةبصرةعادل جواد محمد864

ba83.7.42جباره غصيبسھيلة محسنمتزوج189734م٣٠10000000‐حزيران‐837420014599١٣البصرةبصرةعادل حاتم جبر865

ba8.9.6وبريه محسناالء كاط\ظم حسينمتزوج٣٠100000001456107‐حزيران‐8960015818١٣بصرهبصرةعادل حسن شمخي866

ba83.7.82زھره جخيرسميره وسمي اسماعيلمتزوج٣٠1000000041582804‐حزيران‐837820015449١٣البصرهبصرةعادل حسن كسار867

ba8.3.17فاطمة عبدالرضافتحية علي مناحيمتزوج49220م٣٠10000000‐حزيران‐83170015590١٣البصرةبصرةعادل حمزه علي868
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ba12.1.94زيتونه صادقغيداء حميد غضبانمتزوج٣٠10000000194689‐حزيران‐121940016214١٣البصرهبصرةعادل حيدر مھدي869

ba5.8.69ساھيه محمدوعود محمد عليمتزوج1252169م٣٠10000000‐حزيران‐58690015558١٣البصرةبصرةعادل خلف نعمه870

ba10.7.97شكريه عبودزينب ابراھيممتزوج٣٠10000000261169‐حزيران‐107970015854١٣البصرهبصرةعادل زھير حمودي871

ba11.3.100عاليه مھديھناوي ناجي عبد الرزاقمتزوج32م ٣٠100000001905‐حزيران‐1131000016440١٣البصرهبصرةعادل عباس محسن872

ba11.2.22ھيله جبارمنار نعمان خضيرمتزوج142م ٣٠100000001483‐حزيران‐112220016084١٣بصرهبصرةعادل عبد االمام حمود873

ba7.7.82حسنة ھاشمھاندان احمدمتزوج٣٠100000001293122‐حزيران‐77820014866١٣البصرةبصرةعادل عبد الباري صالح874

ba11.8.38جميله حسينساجده عباسمتزوج٣٠10000000103029‐حزيران‐118380016241١٣البصرهبصرةعادل عبد الجليل مجيد875

be14.5.77محتاره واعيبحريه مجيديمتزوج٣٠1000000033466629‐حزيران‐145770014954١٣البصرةبصرةعادل عبيد حسن876

ba11.2.63موزه حسنعواطف شاكر حسينمتزوج٣٠1000000039178114‐حزيران‐112630016079١٣بصرهبصرةعادل علي حسين877

ba10.5.14طرفيه نھيبمنال غازي جلوبمتزوج٣٠1000000031863561‐حزيران‐105140015741١٣البصرةبصرةعادل عوده جالب878

ba9.1.53خاتون سلماناحالم حويسمتزوج٣٠100000001817168‐حزيران‐91530016504١٣البصرهبصرةعادل كاظم صالح879

ba7.7.100حبيبه مجيداكرام عليمتزوج1302165م٣٠10000000‐حزيران‐771000014851١٣البصرةبصرةعادل لفته حاجم880

ba6.7.39رازقيه راضيباسمه حمزة\امل كريممتزوج٣٠1000000012925778‐حزيران‐67390015268١٣البصرةبصرةعادل محمد علي احمد881

ba8.4.35خالديه علينجوى ابراھيم جوادمتزوج٣٠100000001271156‐حزيران‐84350016019١٣البصرهبصرةعادل موسى عبد هللا882

ba5.9.5سدوه جونيايمان غالم عليمتزوج177177م٣٠10000000‐حزيران‐5950014946١٣البصرهبصرةعادل نجدي جياد883

ba9.8.84ھنديه ختينبسنه جاسم عبد الرضامتزوج٣٠10000000122786‐حزيران‐98840016612١٣البصرهبصرةعادل ھادي حسين884

ba9.6.30زھيه ناطورساره حبيبمتزوج٣٠1000000010621133‐حزيران‐96300016479١٣البصرهبصرةعارف بناي خضير885

عارف عبد السالم 886
ba7.5.62عليه غزالفاطمه صادق عراكمتزوج٣٠1000000044989653‐حزيران‐75620015047١٣البصرهبصرةعراك
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ba7.7.43صينيةشويله عبد الجبارمتزوج٣٠1000000019037885‐حزيران‐77430014867١٣البصرةبصرةعاشور حمود حسن887

ba8.6.16زھره عليكسله سھم جاسممتزوج٣٠1000000019338454‐حزيران‐86160015360١٣البصرهبصرةعاشور عويد موسى888

be14.5.22بكم عبد هللاجبريه خضيرمتزوج٣٠1000000049799266‐حزيران‐145220014952١٣البصرةبصرةعاشور كايد صفر889

ba8.6.8رزعه يوسفمنال عبد الحىمتزوج٣٠10000000148883‐حزيران‐8680015886١٣بصرهبصرةعاشور نعمه جاسم890

عامر عبد الزھره 891
ba8.1.12لطيفة سلماناسراء محمد جوادمتزوج٣٠100000006312562‐حزيران‐81120015947١٣بصرهبصرةسلمان

ba6.1.2رقيه محمداسماء محمد سعدونمتزوج٣٠10000000126326‐حزيران‐6120014657١٣البصرهبصرةعامر عطا هللا احمد892

ba7.3.64فاطمه عباساخالص حسينمتزوج٣٠100000008015816‐حزيران‐73640015984١٣البصرةبصرةعامر لطيف غضبان893

ba5.5.12جبريه قاسممھناز عزيز\عطيه كاظممتزوج10085م٣٠10000000‐حزيران‐55120014664١٣البصرةبصرةعامر محمد حسن894

be14.1.87حليمه عزيزحمديه سنام غديرمتزوج52541م٣٠10000000‐حزيران‐141870015156١٣البصرهبصرةعباس احمد عبد هللا895

ba6.9.59صبيرة فياضليلى عبد االمير احمدمتزوج134229م٣٠10000000‐حزيران‐69590015276١٣البصرةبصرةعباس جبار يوسف896

ba8.6.34عوفه جابرنبيله طعمه جابرمتزوج444184م٣٠10000000‐حزيران‐86340015351١٣البصرةبصرةعباس جبر شبيب897

be14.2.34مشخص حنظلدخيلة عبد االمام حنظلمتزوج٣٠1000000046693118‐حزيران‐142340014603١٣البصرةبصرةعباس جعفر حمزه898

ba83.7.62طياره عطيهضوية صبيحمتزوج٣٠100000001227172‐حزيران‐837620014598١٣البصرهبصرةعباس جلوب حسن899

be14.3.81نخاسه نجتيارزينب خليل ابراھيممتزوج117147م٣٠10000000‐حزيران‐143810016353١٣البصرةبصرةعباس خضير عبد علي900

ba4.7.16مھجه نعمهباسمه قاسم / وھيبه محمدمتزوج٣٠1000000034969768‐حزيران‐47160015991١٣البصرةبصرةعباس زاھر سلطان901

ba6.9.86فطيم ملزومحميده قاسم نجفيمتزوج٣٠10000000176849‐حزيران‐69860015284١٣البصرةبصرةعباس زغير عبود902

be6.8.47علوية جعفرمسائل مھدي احمدمتزوج885124م٣٠10000000‐حزيران‐68470014740١٣البصرةبصرةعباس شبيب باقر903

ba11.9.99نوفه ناصرصبيحه طاھرمتزوج٣٠100000001401118‐حزيران‐119990016556١٣البصرهبصرةعباس ظاھر حتيته904
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ba11.9.85ياسه سيالويفخريه مطلق والممتزوج126م ٣٠10000000127‐حزيران‐119850016564١٣بصرهبصرةعباس عبد الحسن جابر905

عباس عبد الزھره 906
كميله عبد باسمه رئيس عاتيمتزوج٣٠10000000228114‐حزيران‐68280014741١٣البصرهبصرةعاتي

ba6.8.28الحسن

be14.1.20ترفه محسننظام عبد الكريم محمدمتزوج19350م٣٠10000000‐حزيران‐141200015343١٣البصرةبصرةعباس عبد هللا محمد907

be14.5.7زينب محمدبدريه حمزهمتزوج٣٠1000000049699001‐حزيران‐14570014953١٣البصرهبصرةعباس علي حسين908

ba8.3.40نھيه عبد الواحدمنى منصورمحسنمتزوج622105م٣٠10000000‐حزيران‐83400016053١٣البصرةبصرةعباس عوده كاطع909

ba6.10.92ھندية مھديسلمى فرھود ناصرمتزوج٣٠10000000120011‐حزيران‐610920016032١٣البصرةبصرةعباس عون عبود910

ba11.3.52رضيه جابرفاطمه صبري محمدمتزوج10190م٣٠10000000‐حزيران‐113520016398١٣البصرهبصرةعباس فارس عوده911

علية عبد ھناء حمزة عباسمتزوج123030م٣٠10000000‐حزيران‐59720014945١٣البصرةبصرةعباس فاضل عباس912
ba5.9.72الحسين

ba7.6.74حليمه عباساخالص كريممتزوج٣٠1000000016031906‐حزيران‐76740015681١٣بصرهبصرةعباس فاضل عبد هللا913

ba6.1.83حافظه جاسممعصومه حسنمتزوج٣٠1000000041983633‐حزيران‐61830014788١٣البصرةبصرةعباس محمد عبد هللا914

be14.1.53سكينه حسينخديجه محمد سالممتزوج٣٠1000000047394533‐حزيران‐141530015341١٣البصرةبصرةعباس محمد كاظم915

عطشانه مشحوف متزوج\٣٠100000001254812‐حزيران‐810640016279١٣البصرهبصرةعباس مرحب حسين916
ba8.10.64نجيه سعدونسالم\وجيھه كاظم

ba6.3.73تاجيه حسيندجله محمد٣٠1000000017033832‐حزيران‐63730014924١٣البصرهبصرةعباس ناصر سبتي917

فاطمه رجب عبد هللا متزوج٣٠1000000046492642‐حزيران‐86410015175١٣البصرهبصرةعبد االله جاسم محمد918
ba8.6.41حمده حمزه/قاسميه فاضل بحراني

عبد االله عبد الرسول 919
be14.6.9ساره حسينفضيله عبدالواحد يوسفمتزوج٣٠1000000046492632‐حزيران‐14690014636١٣البصرهبصرةحمود

be14.3.89مطرة محمدبدريه درويش جاسممتزوج49799393م٣٠10000000‐حزيران‐143890016354١٣البصرةبصرةعبد االله علي قنبر920

ba8.6.75حسنه جبارساميه عبد الباقيمتزوج130812م٣٠10000000‐حزيران‐86750015898١٣البصرةبصرةعبد االمير جالب عامر921

be14.5.71غاليةنضال كريممتزوج26212م٣٠10000000‐حزيران‐145710014773١٣البصرةبصرةعبد االمير حاجي علي922
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عبد االمير حمزه عبد 923

be14.10.74مريم بندرسميره عجيميمتزوج25042م٣٠10000000‐حزيران‐1410740015312١٣البصرهبصرةالرزاق

be14.4.17ساره ابراھيمصالحه خضير عبد عليمتزوج323م٣٠10000000‐حزيران‐144170015657١٣البصرةبصرةعبد االمير حيدر قاسم924

عبد االمير خضير 925
ba11.7.18نعيمه عباسحليمه مھدي محمدمتزوج٣٠10000000469166‐حزيران‐117180016073١٣بصرهبصرةطاھر

عبد االمير رشاش 926
ba11.3.73كامله رحيشدالل عبد الكاظممتزوج٣٠100000001531146‐حزيران‐113730016397١٣البصرهبصرةشناوه

ba9.1.11صفيه زعيبلحمدية حميدمتزوج٣٠1000000037274325‐حزيران‐91110016507١٣البصرهبصرةعبد االمير سالم طاھر927

عبد االمير عبادي 928
حليمه عبد نجود عبد الحي حسنمتزوج٣٠1000000038536823‐حزيران‐8520014824١٣البصرهبصرةاسماعيل

ba8.5.2الرضا

عبد االمير عبد الحسن 929
ba9.4.21فھيمه حسينعواطف علي حسينمتزوج٣٠1000000016031917‐حزيران‐94210016576١٣البصرهبصرةطاھر

عبد االمير عبد الزھره 930
ba6.4.22عيدة عراككريمة خزعل عبد عليمتزوج٣٠1000000017434737‐حزيران‐64220014887١٣البصرةبصرةعبد علي

عبد االمير عبد السيد 931
ba6.2.19سعديه فنجانبثينه احمد مصطفىمتزوج٣٠1000000046993621‐حزيران‐62190014687١٣البصرهبصرةمصطفى

عبد االمير عبد الواحد 932
ba7.5.36قبيله حمديرقيه محمد ابراھيممتزوج٣٠1000000025951653‐حزيران‐75360015840١٣البصرهبصرةشھاب

ba6.4.29سكنه خزعلنعيمة عبد النبي عليمتزوج٣٠1000000017434695‐حزيران‐64290014886١٣البصرةبصرةعبد االمير عبد جاسم933

عبد االمير عبود 934
be8.5.31نعيمه خليلنضال عبود سلمانمتزوج281123م٣٠10000000‐حزيران‐85310014825١٣البصرهبصرةمحمود

عبد االمير غازي 935
ميمونة عبد رضيه حسين وھيبمتزوج٣٠1000000022444649‐حزيران‐610760015114١٣البصرةبصرةابراھيم

ba6.10.76الرسول

be14.4.87سكينةبھية حمد حمود / فاطمةمتزوج90109م٣٠10000000‐حزيران‐144870015656١٣البصرةبصرةعبد االمير محمد حمود936

عبد االمير محمد عبد 937
be14.5.15مدينه عليخيريه غالبمتزوج79163م٣٠10000000‐حزيران‐145150015364١٣البصرهبصرةهللا

ba10.9.28عليه محمدزھراء عبد الكريم جاسممتزوج155م ٣٠100000001797‐حزيران‐109280015936١٣بصرهبصرةعبد االمير محمد نجم938

عبد االمير محيسن 939
ba9.6.14خزنه طريفجميله ياسينمتزوج٣٠1000000043887544‐حزيران‐96140016491١٣البصرهبصرةعنايه

عبد االمير نعمه عبد 940
ba11.5.18عيده احمدلطيفه عبدالعزيزمتزوج161م ٣٠10000000473‐حزيران‐115180016273١٣بصرهبصرةعلي
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عبد الباري حسون 941

ba7.7.34مليدةليلى صالحمتزوج٣٠1000000035871519‐حزيران‐77340014868١٣البصرةبصرةمحمد

ba8.3.46فاطمه يوسفاالء محمد سعيدمتزوج132939م٣٠10000000‐حزيران‐83460015591١٣البصرةبصرةعبد الباقر نعمه علي942

be14.1.10منوه سھيمحياه عبود جبرمتزوج٣٠1000000046893568‐حزيران‐141100015338١٣البصرةبصرةعبد الباقي زعالن مكي943

عبد الباقي عبد هللا 944
ba8.3.77نشعه مزعلخيريه عباس معتوقمتزوج٣٠1000000044588886‐حزيران‐83770016055١٣البصرهبصرةمعتوق

be14.3.29صبريه طالبعزيزه علي اسودمتزوج5476م٣٠10000000‐حزيران‐143290016355١٣البصرهبصرةعبد الباقي غالب اسود945

ba8.10.12شريفه عليوينھله محمد سعيدمتزوج٣٠1000000016232336‐حزيران‐810120016379١٣البصرهبصرةعبد الباقي ھاشم ناصر946

be14.1.38مكيه برغشملكيه راضي مزبانمتزوج298164م٣٠10000000‐حزيران‐141380015348١٣البصرةبصرةعبد الجبار حميد علي947

عبد الجبار خزعل 948
ba5.9.8خديجة حريزسھام منشد خضيرمتزوج140560م٣٠10000000‐حزيران‐5980014944١٣البصرةبصرةيوسف

ba6.10.75فخريه طعمهفاطمه اسحاقمتزوج37417م٣٠10000000‐حزيران‐610750015115١٣البصرهبصرةعبد الجبار لفته عيسى949

950
عبد الجبار محمد عبد 

ba8.3.4فضيله عبودحربيه مھودر جادرمتزوج٣٠1000000016232395‐حزيران‐8340015592١٣البصرةبصرةالزھره

951
عبد الجليل ابراھيم 

فاطمه عبد فخريه ابراھيم عبد هللامتزوج٣٠10000000332192‐حزيران‐141950015155١٣البصرهبصرةجابر
be14.1.95الرحيم

be14.1.56غيمه درويشسليمه جاسم محمدمتزوج٣٠1000000046192371‐حزيران‐141560015334١٣البصرهبصرةعبد الجليل خلف خنيز952

be14.3.76جميله عباسكريمه قاسم طعمهمتزوج٣٠1000000047394401‐حزيران‐143760016356١٣البصرةبصرةعبد الجليل عباس احمد953

ba7.10.44زكيه عباسامل صادق ابراھيممتزوج140347م٣٠10000000‐حزيران‐710440014611١٣البصرةبصرةعبد الحافظ احمد سكر954

955
عبد الحاكم عبد 
ba7.5.54حسينه لفتهشكريه قاسم لفتهمتزوج٣٠1000000033466757‐حزيران‐75540015048١٣البصرهبصرةالمحسن غانم

ba10.4.89تركيه انتيششيماء خرببط موسىمتزوج515198م٣٠10000000‐حزيران‐104890015501١٣البصرةبصرةعبد الحاكم لفته عبد956

ba7.10.51نجوى عبد هللازكية عبدالجليل حبيبمتزوج193118م٣٠10000000‐حزيران‐710510015909١٣البصرةبصرةعبد الحسن شاكر عبود957
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958
عبد الحسن محمد عبد 

be14.4.53زھرة محمدمريم صالح عبودمتزوج٣٠1000000046793257‐حزيران‐144530015655١٣البصرةبصرةالخضر

دالل حسين علي / حمدية متزوج٣٠1000000047294330‐حزيران‐144990015654١٣البصرهبصرةعبد الحسن مزعل شايع959
عريبي لفتة

ھيله بندرعبد 
be14.4.99الحسن

ba10.4.87كاشيه ساريانيه رمضان حماديمتزوج٣٠1000000038276202‐حزيران‐104870015481١٣البصرةبصرةعبد الحسن ھاشم خلف960

961
عبد الحسن يوسف 

ba9.8.77حويله جالبزھره علي احمدمتزوج٣٠1000000035069881‐حزيران‐98770016610١٣بصرهبصرةاحمد

962
عبد الحسين احمد عبد 

ba7.6.81صديقه حسنانوار حسين جودهمتزوج1352102م٣٠10000000‐حزيران‐76810015996١٣البصرةبصرةهللا

963
عبد الحسين اسماعيل 

ba8.5.28رسيله جابرانتصار صالح بدرمتزوج222158م٣٠10000000‐حزيران‐85280014723١٣البصرةبصرةبدر

964
عبد الحسين جاسب 

be15.2.76اصيلة عباسآمنة عبداالمير عبدالحسنمتزوج٣٠1000000044789262‐حزيران‐152760015248١٣البصرةبصرةعساف

ba5.9.66قبيله كاظمفليحه عودةمتزوج٣٠1000000033366595‐حزيران‐59660014943١٣البصرةبصرةعبد الحسين حمد مھجر965

966
عبد الحسين حنتوش 

ba6.7.92حبيبه جبرنسيمه مجيدمتزوج9717م٣٠10000000‐حزيران‐67920015267١٣البصرةبصرةتقي

967
عبد الحسين حنتوش 

ba7.3.24وحيدةزھلره سلمان عبدالحسينمتزوج٣٠1000000052814‐حزيران‐73240016049١٣البصرةبصرةخير هللا

ba5.8.20شدھه عبد هللاسلوى ابراھيم شلشمتزوج٣٠1000000044488635‐حزيران‐58200015559١٣البصرةبصرةعبد الحسين خلف دينار968

969
عبد الحسين رسن 

ba10.3.48سكينه مايعامل حسن شغيبمتزوج11265م٣٠10000000‐حزيران‐103480015537١٣البصرةبصرةعلواش

970
عبد الحسين سعدون 

be14.1.88زھره ياسينسعاد عبيد جاسممتزوج٣٠1000000049699014‐حزيران‐141880015349١٣البصرهبصرةبجاي

971
عبد الحسين شرھان 

be14.5.67عتبار معيوفامنه خليلمتزوج193172م٣٠10000000‐حزيران‐145670014772١٣البصرهبصرةشايع

972
عبد الحسين عبد 

خديجه عبد االء حسون عليمتزوج143م ٣٠100000001867‐حزيران‐108990015486١٣بصرهبصرةالرضا عبد الحسين
ba10.8.99الجبار

973
عبد الحسين عبد هللا 

سليمه عبد انوار فالح حماديمتزوج122943م٣٠10000000‐حزيران‐67190015266١٣البصرةبصرةعبد الرحمن
ba6.7.19الحسين

ba11.4.20حبيبه نجملمياء لفته خضيرمتزوج٣٠1000000018137709‐حزيران‐114200016304١٣البصرهبصرةعبد الحسين قاسم حسن974
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975
عبد الحسين كاطع 

ba9.1.50فاطمه غليمكريمه ھليلمتزوج84م٣٠10000000‐حزيران‐91500016515١٣البصرهبصرةدغيش

976
عبد الحسين محمد 

ba6.7.22زھره عليفاطمه باقرمتزوج٣٠100000006212257‐حزيران‐67220015265١٣البصرةبصرةجازع

977
عبد الحسين مطشر 

be13.10.92فضيله عجيلطلعة مھدي قاسممتزوج٣٠1000000045190175‐حزيران‐1310920014995١٣البصرةبصرةحميدي

978
عبد الحسين ناصر 

ba8.3.86موحه جاسملميعه بدر سعدمتزوج٣٠1000000038877522‐حزيران‐83860015594١٣البصرهبصرةضھد

979
عبد الحسين نوال 

ba5.9.93مريسه عجيوشفاطمه عباس عيسىمتزوج124837م٣٠10000000‐حزيران‐59930014942١٣البصرةبصرةخزعل

ba8.5.21ربيعه حسنبيداء مانع ناصرمتزوج٣٠100000002074121‐حزيران‐85210014722١٣البصرةبصرةعبد الحليم عبد مرزوك980

صفيه محمد نفيسه جاسم محمدمتزوج686189م٣٠10000000‐حزيران‐72310015375١٣البصرهبصرةعبد الحليم محمد حسن981
ba7.2.31امين

be14.3.8عتبار مناحيحبيبه كني سعدونمتزوج7970م٣٠10000000‐حزيران‐14380016357١٣البصرةبصرةعبد الحميد نجم عبد هللا982

983
عبد الخالق اسود 

be14.7.70حسنه سلمانشفيقه بجاي جابرمتزوج٣٠1000000046693143‐حزيران‐147700015235١٣البصرةبصرةشريجي

984
عبد الخالق حسن 

be14.3.2نوره مجيدكوثر جاسم حماديمتزوج٣٠1000000048196124‐حزيران‐14320016358١٣البصرةبصرةسلطان

be14.10.65بسعاد حسينكريمه جوادمتزوج2509م٣٠10000000‐حزيران‐1410650015311١٣البصرهبصرةعبد الخالق حسين شيال985

986
عبد الخالق عاصي 

ba10.2.72فريحه عودهوداد مراد محمدمتزوج1609177م٣٠10000000‐حزيران‐102720015959١٣البصرةبصرةمبارك

ba8.6.99حسيبه عبوديسرى كاظم عبودمتزوج٣٠1000000017134162‐حزيران‐86990015884١٣البصرهبصرةعبد الخالق عباس زامل987

be14.4.85ھيله احمدنجاح دخيل طلبهمتزوج٣٠1000000047795310‐حزيران‐144850015653١٣البصرهبصرةعبد الخالق مزيد جابر988

989
عبد الخضر غانم عبد 

ba6.2.25حليمه خلفسمره عبد النبيمتزوج٣٠1000000043987756‐حزيران‐62250015746١٣البصرةبصرةهللا

990
عبد الخضر محسن 

ba10.7.89نوفه عليصنان احمدمتزوج1881200م٣٠10000000‐حزيران‐107890015857١٣البصرهبصرةعبود

991
عبد الرحمن جعفر 

ba7.10.69بسھن مزعلانعام ھالل ضاحيمتزوج129197م٣٠10000000‐حزيران‐710690015916١٣البصرةبصرةسلمان
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992
عبد الرحمن حمود عبد 

ba7.9.2زكية سعيدھيفاء صادق محمدمتزوج٣٠10000000128376‐حزيران‐7920015797١٣البصرةبصرةالرضا

993
عبد الرحمن عبد 
be14.4.61علية نوحفاطمة عبد الحسين عبد هللامتزوج76940م٣٠10000000‐حزيران‐144610015652١٣البصرةبصرةالرزاق موسى

994
عبد الرحمن كاظم 

ba10.5.98بسمايه ناصرصديقة حسن ناصرمتزوج٣٠1000000032564838‐حزيران‐105980015739١٣البصرةبصرةحسين

995
عبد الرحيم خزعل عبد 

ba6.10.84زمزم خلفسميه عبد الزھرة عبد عليمتزوج٣٠1000000017534850‐حزيران‐610840015116١٣البصرةبصرةعلي

996
عبد الرحيم عبد الساده 

ba8.4.43حليمه مھديزھره جعفر حسنمتزوج139874م٣٠10000000‐حزيران‐84430016590١٣البصرةبصرةحسن

997
عبد الرحيم عبد الكريم 

ba11.1.7فتحيه خزعلغفران عودهمتزوج٣٠1000000018937711‐حزيران‐11170016332١٣البصرهبصرةعبد الواحد

998
عبد الرحيم عثمان عبد 

be14.2.2تقيه عبد الصمدرمله محمد عبد الصمدمتزوج٣٠1000000046993640‐حزيران‐14220015137١٣البصرهبصرةالكريم

999
عبد الرزاق ابراھيم 

be14.8.55حسنه عليلميعه حسون شاويمتزوج523149م٣٠10000000‐حزيران‐148550014934١٣البصرهبصرةاحمد

1000
عبد الرزاق عبد 

فضيله حسون خلف / متزوج٣٠1000000046693141‐حزيران‐143580016359١٣البصرةبصرةالجليل حمد
be14.3.58شاھزول جريححسنه حبيب فالح

1001
عبد الرزاق عبد 
ba8.2.30رضاته حصودسلمى جليل بنيانمتزوج٣٠1000000032965749‐حزيران‐82300016106١٣بصرهبصرةالرضا حطاب

1002
عبد الرزاق علي 

be14.4.71بھيه مفتاحصبريه عبود عليمتزوج11849م٣٠10000000‐حزيران‐144710015651١٣البصرةبصرةمصيخي

1003
عبد الرزاق غفوري 

ba11.6.59وفيه ساھي/مطلق٣٠100000005110106‐حزيران‐116590015906١٣بصرهبصرةحسن

1004
عبد الرزاق فيصل 

be14.1.46رقيه يوسفخيريه محمد حاجيمتزوج٣٠1000000046893448‐حزيران‐141460015335١٣البصرةبصرةسلمان

1005
عبد الرزاق محسن 

ba12.4.10شكريه خضيرميسون سامي جاسممتزوج54595م٣٠10000000‐حزيران‐129100016224١٣البصرةبصرةجواد

1006
عبد الرضا جاسم 

ba8.9.4شنينه رحمهرقيه رمضان طيفمتزوج٣٠1000000025550901‐حزيران‐8940015808١٣بصرهبصرةسلمان

ba7.9.85رحيمه عودهاسيل ناصر عبد الزھرهمتزوج139852م٣٠10000000‐حزيران‐79850016089١٣البصرةبصرةعبد الرضا جاسم محمد1007

ba11.9.94فاطمه سلطاناميره علي عبيدمتزوج٣٠1000000017635102‐حزيران‐119940016569١٣البصرهبصرةعبد الرضا حسن عبيد1008
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1009
عبد الرضا حواس 

مھجه عوض نصيف/ام متزوج٣٠1000000039779372‐حزيران‐610440015117١٣البصرةبصرةعوده
ba6.10.44عزيزة مدھوشالليلو حبش

be14.4.47ساره ابراھيمتقيه علي عبد هللامتزوج14190م٣٠10000000‐حزيران‐14440015650١٣البصرهبصرةعبد الرضا حيدر قاسم1010

1011
عبد الرضا عبد المجيد 

ba11.6.68تاضي حسينفاطمة محمد حسين عليمتزوج181م ٣٠100000001261‐حزيران‐116680016167١٣بصرهبصرةمحمد

1012
عبد الرضا عبد 
ba6.1.9شھزالن احمدسليمة عبد الزھرة حبشمتزوج٣٠1000000040180148‐حزيران‐6190014787١٣البصرةبصرةالوھاب علي

1013
عبد الرضا عبد علي 

ba7.7.79بسھن خيونازھار عبد الحيمتزوج٣٠10000000123045‐حزيران‐77790014869١٣البصرةبصرةعبد الزھره

ba10.9.56بدريه حنتوشفاطمة عبد االمير عبد هللامتزوج17م ٣٠1000000065‐حزيران‐109560015934١٣بصرهبصرةعبد الرضا عبود غليم1014

be14.4.92شاه زنان حيدرحميديه عبد الصمد مھديمتزوج٣٠1000000046592992‐حزيران‐144920015649١٣البصرةبصرةعبد الرضا غالم محمد1015

1016
عبد الرضا كاظم عبد 

ba6.7.33نفيسه ذنونكنيز رجيميمتزوج126156م٣٠10000000‐حزيران‐67330015264١٣البصرةبصرةهللا

1017
عبد الرضا محمد عبد 

be14.2.40لطيفه حسينسلوى ابراھيم خليلمتزوج14172م٣٠10000000‐حزيران‐142400015136١٣البصرهبصرةالصمد

ba13.7.78حسيبه عبودوردة حميد راضيمتزوج4525م٣٠10000000‐حزيران‐137780014802١٣البصرهبصرةعبد الزھره جبار عبود1018

حياه خضير مرضيه محمد باقرمتزوج1200141م٣٠10000000‐حزيران‐62440014686١٣البصرةبصرةعبد الزھره سالم محمد1019
ba6.2.44جياد

1020
عبد الزھره عبد الجليل 

ba7.5.84شاھزول جريحفاطمه كامل ناصرمتزوج٣٠1000000046693141‐حزيران‐75840015049١٣البصرةبصرةحمد

1021
عبد الزھره عطروز 

ba11.4.41زريه حسينحمديه حسينمتزوج٣٠100000001676157‐حزيران‐114410016302١٣البصرةبصرةكاظم

1022
عبد الزھره غائب 

ba7.4.86كوشه مالحظيه مطرمتزوج٣٠10000000532193‐حزيران‐74860016046١٣بصرهبصرةصباح

1023
عبد الزھره كريم عبد 

ba7.10.78دره ھبيبركينة ھاشم عبد عليمتزوج34268256م٣٠10000000‐حزيران‐710780014610١٣البصرهبصرةالرضا

1024
عبد الساده عبد الحسن 

be13.4.26فرصه نادربھية سلمان مشحونمتزوج٣٠1000000021822‐حزيران‐134270014989١٣البصرهبصرةصافي

1025
عبد الساده عبد علي 

ba8.4.41سومه غدارسليمه مراد محمدمتزوج15361م٣٠10000000‐حزيران‐84410016591١٣البصرةبصرةدويلي

1026
عبد الساده عبود عبد 

غاليه عبد االء حسين سالممتزوج٣٠1000000041582942‐حزيران‐109610015933١٣بصرهبصرةالحسن
ba10.9.61الحسين
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1027
عبد الستار جابر عبد 

ba11.8.12صبيحه حسنكوثر عبد الجليل٣٠10000000122559‐حزيران‐118120016230١٣البصرهبصرةالزھره

1028
عبد الستار عبد 
٣٠10000000‐حزيران‐59860014941١٣البصرةبصرةالحسين خزعل

13021
ba5.9.86جماله شنيارمنير رضا عليمتزوج1م

1029
عبد الستار عبد 
ba10.6.61خيريه ابراھيمفاطمة ھاشم نزالمتزوج٣٠100000001304166‐حزيران‐106610015456١٣بصرهبصرةالرزاق خلف

1030
عبد الستار عبد الرضا 

ba9.5.33قسيمه حمزهاسيل خليل عليمتزوج٣٠100000006231163‐حزيران‐95330016406١٣البصرهبصرةعاصي

ba10.1.57حسنه حسينرباب صادقمتزوج٣٠1000000045190132‐حزيران‐101570015875١٣بصرهبصرةعبد السجاد ھاشم محمد1031

be14.4.44شيخه جادرجنان حسين راشدمتزوج٣٠10000000148095817‐حزيران‐144440015648١٣البصرةبصرةعبد السالم حميد جابر1032

1033
عبد السيد عبد هللا 

ba10.2.67رمله اسماعيلاسية خليل ابراھيممتزوج٣٠100000001853686‐حزيران‐102670015954١٣البصرهبصرةابراھيم

be8.6.19جميله جابربلقيس عبد الرضا حمودمتزوج41470م٣٠10000000‐حزيران‐86190015368١٣البصرهبصرةعبد السيد يوسف فارس1034

1035
عبد الصاحب ابراھيم 

ba6.10.24شھربانكوثر حسين سلمانمتزوج٣٠1000000047394430‐حزيران‐610240015118١٣البصرةبصرةغانم

1036
عبد الصمد ابراھيم 

be14.5.83جميله عباسفاطمه نجممتزوج48095949م٣٠10000000‐حزيران‐145830014771١٣البصرهبصرةحسن

1037
عبد الصمد محمود 

be14.4.63نسيمه عيسىليلوه زاھد ناھيمتزوج٣٠1000000045089858‐حزيران‐144630015647١٣البصرهبصرةعاشور

ba12.2.97زھره حسينھناء صالح مھديمتزوج٣٠100000001878196‐حزيران‐122970016184١٣البصرهبصرةعبد العالي خلف فزع1038

be14.1.2حمده فضلخوله موسى حسين٣٠1000000049799273‐حزيران‐14120015347١٣البصرهبصرةعبد العالي عبود حسين1039

be14.1.58مراتب محمدقبيله حسن عودهمتزوج٣٠1000000048196140‐حزيران‐141580015339١٣البصرهبصرةعبد العباس دخيل طلبه1040

1041
عبد العباس عبد 

be14.1.45حليمه محمداسيا احمد محمدمتزوج٣٠100000004796164‐حزيران‐141450015336١٣البصرةبصرةالحسن عواد

be14.4.42مشريه عبودخديجه عبد الواحد حسينمتزوج٣٠10000000547093897‐حزيران‐144420015646١٣البصرةبصرةعبد العباس كاظم سعيد1042

1043
عبد العباس محمد 

be14.1.83فضه محمدليلى داود سالممتزوج٣٠1000000046993619‐حزيران‐141830015330١٣البصرهبصرةطاھر
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1044
عبد العزيز احمد عبد 

be14.8.98شريفة خلفھدوة ھاشم شعبانمتزوج٣٠1000000047695134‐حزيران‐148980014933١٣البصرةبصرةهللا

1045
عبد العزيز عبد المجيد 

ba10.3.10ربيعه عبد القادركوثر خزعل كاظممتزوج٣٠100000009819481‐حزيران‐103100015540١٣بصرهبصرةشھاب

ba10.5.19مريم حمدعقيلة نور محمدمتزوج٣٠10000000142797‐حزيران‐105190015735١٣البصرةبصرةعبد العزيز نور مھدي1046

ba9.8.3رسميه فرحانانوار غني سكرمتزوج٣٠100000001372102‐حزيران‐9830016608١٣البصرهبصرةعبد الغفار لطيف سكر1047

1048
عبد الغفار مصطفى 

ba7.7.40ركنةاماني ھاشممتزوج٣٠1000000017434680‐حزيران‐77400014870١٣البصرةبصرةمزعل

1049
عبد الغني فرج هللا 

ba7.3.87نجف مالكمليكه عباس محسنمتزوج165م ٣٠100000001241‐حزيران‐73870015988١٣بصرهبصرةحسن

be14.1.6فاطمه عليفاطمه خضير عبد الحسنمتزوج٣٠1000000046793386‐حزيران‐14160015345١٣البصرهبصرةعبد الكاظم جاسم محمد1050

ba10.10.51كاظميه احمدملكيه محمدمتزوج٣٠1000000032464622‐حزيران‐1010510015691١٣البصرهبصرةعبد الكاظم علي عباس1051

ba4.9.89ھيله حاتمعاتكه سبت فاضلمتزوج38975725م٣٠10000000‐حزيران‐49890015439١٣البصرةبصرةعبد الكاظم مطر فاضل1052

1053
عبد الكريم اسماعيل 

حسنه علي عبيد/شيماء متزوج٣٠1000000047795317‐حزيران‐142990015135١٣البصرةبصرةعثمان
be14.2.99زھره مزعلجواد عبود

ba6.10.43عيده حسينامينه عبد هللا ظاھرمتزوج٣٠1000000034268396‐حزيران‐610430015119١٣البصرهبصرةعبد الكريم بدر جعيز1054

1055
عبد الكريم جاسب 

ba8.4.2ھديه سلمانبشرى نيسان عبدعونمتزوج٣٠10000000286154‐حزيران‐8420016151١٣البصرهبصرةكردي

ba10.8.7صبريه عوفيغيه راضي عويدمتزوج193م ٣٠10000000342‐حزيران‐10870015493١٣بصرهبصرةعبد الكريم جبر عايد1056

1057
عبد الكريم حمه رحيم 

ba5.9.94فھيمه خضيرانتصار جميل شاكرمتزوج479145م٣٠10000000‐حزيران‐59940014940١٣البصرةبصرةقادر

ba11.7.44زھره عودهمھا صبري عليمتزوج25م ٣٠10000000377‐حزيران‐117440016121١٣بصرهبصرةعبد الكريم حميد محمد1058

1059
عبد الكريم خضير 

be14.1.8خاتون عليساره عبود خضيرمتزوج47093918ب٣٠10000000‐حزيران‐14180015342١٣البصرهبصرةمحمد

ba8.10.69جاسميه داودسعاد ھاشممتزوج10م ٣٠10000000219‐حزيران‐810690016287١٣بصرهبصرةعبد الكريم زاجي جابر1060

ba11.7.50بديعه جبرايلامل مخيرمتزوج٣٠1000000025150010‐حزيران‐117500016217١٣البصرهبصرةعبد الكريم سلمان مالك1061

1062
عبد الكريم عبد الھادي 

ba5.8.55فاطمه بريھينداء كاظم حسنمتزوج٣٠1000000043987775‐حزيران‐58550015560١٣البصرةبصرةحسين
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be14.6.41حليمه داودنجاة ياسين ابراھيممتزوج٣٠1000000048296253‐حزيران‐146410014635١٣البصرهبصرةعبد الكريم علوان عبود1063

كاظميه شاكر صادق/ متزوج٣٠1000000017434783‐حزيران‐75370015050١٣البصرةبصرةعبد الكريم عويد يوسف1064
ba7.5.37شكريه حمادياشواق عباس

خيريه عبد معصومه حسن عليمتزوج1219196م٣٠10000000‐حزيران‐82540015948١٣البصرهبصرةعبد الكريم غازي حميد1065
ba8.2.54الزھره

be14.7.2نوره محمدفضيله جاسم محمدمتزوج٣٠1000000047194083‐حزيران‐14720015234١٣البصرةبصرةعبد الكريم غلوم حسن1066

ba12.2.48صبريه نجماالء عبدالكريم نعيممتزوج37073872م٣٠10000000‐حزيران‐122480016190١٣البصرةبصرةعبد الكريم قدوري نعيم1067

ba6.7.81سنية ماجدصباح سعيد عبد الكريممتزوج٣٠1000000016232394‐حزيران‐67810015263١٣البصرةبصرةعبد الكريم كاظم خالد1068

ba12.7.79حمده كشيشخالديه زعال فاضلمتزوج792178م٣٠10000000‐حزيران‐127790016198١٣البصرةبصرةعبد الكريم كاظم علي1069

1070
عبد الكريم كامل 

ba7.6.66فطومه معلهبتول عباسمتزوج٣٠100000009218293‐حزيران‐76660015999١٣البصرهبصرةسعدون

1071
عبد الكريم كباشي عبد 

ba4.4.17مثيله ذياباحالم كيلو طالبمتزوج٣٠1000000033967625‐حزيران‐44170015429١٣البصرهبصرةالكريم

1072
عبد الكريم محمد 

ba10.3.90ناجيه عليابتسام سيد سعيدمتزوج٣٠1000000013226377‐حزيران‐103900015545١٣البصرهبصرةراضي

1073
عبد الكريم محمد 

ba11.3.79مكيه جابرزكية عبد هللا يوسفمتزوج٣٠10000000177855‐حزيران‐113790016439١٣البصرهبصرةيوسف

1074
عبد الكريم مصطفى 

ba6.8.75صبريه خالدزينب كاظم خالدمتزوج10139م٣٠10000000‐حزيران‐68750015624١٣البصرهبصرةجاسم

ba83.7.41مصريه نعمهسكينة رجبمتزوج٣٠1000000026152129‐حزيران‐837410014592١٣البصرهبصرةعبد الكريم نعمه كاظم1075

ba8.3.31مناره محيسنندى جبار كاظممتزوج1528171م٣٠10000000‐حزيران‐83310015593١٣البصرةبصرةعبد الكريم نعيثل نعمه1076

be14.2.45جلثم احمدونسه حميد حسنمتزوج88161م٣٠10000000‐حزيران‐142450015134١٣لبصرهبصرةعبد الكريم يابر محمد1077

1078
عبد الكريم يوسف 

ba5.10.100بسته قاسمكوثر نجم ياسينمتزوج٣٠1000000018236395‐حزيران‐5101000015013١٣البصرةبصرةمھدي

1079
عبد اللطيف خليل 

be14.2.55امينه عليفاطمه ناصر خالدمتزوج95457م٣٠10000000‐حزيران‐142550015133١٣البصرةبصرةابراھيم

1080
عبد اللطيف عبد 
ba10.10.30سرور حسينزاكيه جوادمتزوج160م ٣٠100000001878‐حزيران‐1010300015690١٣بصرهبصرةالحكيم موسى
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1081
عبد اللطيف عبد 

ba7.3.6شنونه شياعبدريه علي عباسمتزوج1342108م٣٠10000000‐حزيران‐7360015985١٣البصرهبصرةالحميد جاسم

1082
عبد اللطيف ناصر 

ba11.2.64منيره حميداقبال زكي ليلومتزوج٣٠1000000015430632‐حزيران‐112640016136١٣بصرهبصرةاحمد

ba10.2.66عفيفه عبد السيدرملة اسماعيل حسنمتزوج٣٠1000000018536866‐حزيران‐102660015953١٣البصرهبصرةعبد هللا ابراھيم حسن1083

ba6.8.38حواطة مھديليلى توفيق عبدالحقمتزوج٣٠1000000039478715‐حزيران‐68380015623١٣البصرةبصرةعبد هللا احمد سعد1084

ba10.8.23نصره قاسمخلود حميد كاظممتزوج٣٠100000002354‐حزيران‐108230015492١٣البصرةبصرةعبد هللا جاسم سلطان1085

be14.2.51امينه حسينكفاء جاسم محمدمتزوج٣٠1000000044588947‐حزيران‐142510015132١٣البصرةبصرةعبد هللا حبيب عبد هللا1086

be14.2.37فاطمه غاملفضيله محمد صالحمتزوج٣٠1000000046492636‐حزيران‐142370015131١٣البصرهبصرةعبد هللا حمود دايخ1087

ba7.5.85نغماشة عبد ربهناجية شناوة مديخلمتزوج٣٠1000000034969627‐حزيران‐75850015075١٣البصرةبصرةعبد هللا حميد حاجم1088

ba11.8.25فھيمه عبد النبيزيبا غالممتزوج٣٠100000001332444‐حزيران‐118250016245١٣البصرهبصرةعبد هللا سعدون جبار1089

be14.1.80مريم عليزكيه عبد الرزاق حسينمتزوج٣٠1000000044288227‐حزيران‐141800015332١٣البصرةبصرةعبد هللا سھر عبد هللا1090

be15.4.30زھرة ياسينكريمه يوسف يعقوبمتزوج٣٠1000000044488772‐حزيران‐154300016104١٣البصرةبصرةعبد هللا صادق معتوق1091

ba13.6.51ساعديه ناصرغفران جميل ناصرمتزوج771183م٣٠10000000‐حزيران‐136510014990١٣البصرةبصرةعبد هللا عباس محسن1092

1093
عبد هللا عبد االمير 

ba9.6.17زھرا محمدابتسام مزيدمتزوج٣٠100000001195171‐حزيران‐96170016495١٣البصرهبصرةحسين

1094
عبد هللا عبد الجليل 

ba10.8.26زھره حمداننغم لفته كاظممتزوج1898104م٣٠10000000‐حزيران‐108260015491١٣بصرهبصرةخنفر

be7.6.15رشيده عيدانحياه صفر جعفرمتزوج417163م٣٠10000000‐حزيران‐76150015371١٣البصرهبصرةعبد هللا علي جمال1095

شفاء عبدالخالق مالك / متزوج6م ٣٠10000000275‐حزيران‐116670016169١٣بصرهبصرةعبد هللا علي حسين1096
ba11.6.67صبريه فباضبھرة غافل فالح

نعيمه عبد فتحيه محمد مال هللامتزوج141161م٣٠10000000‐حزيران‐141110015337١٣البصرهبصرةعبد هللا غريب مال هللا1097
be14.1.11الرحيم
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be14.5.20لميه بجايسعديه عبدهللامتزوج109799002م٣٠10000000‐حزيران‐145200014770١٣البصرةبصرةعبد هللا منصور محمود1098

ba7.9.18زينب فرحاننازكة خلف سعيدمتزوج٣٠1000000048095880‐حزيران‐79180015754١٣البصرةبصرةعبد هللا مويل جمعه1099

ba10.3.59فطوم كاظمسعاد حبيب محمدمتزوج٣٠1000000028556950‐حزيران‐103590015550١٣البصرةبصرةعبد هللا ناصر احمد1100

ba8.7.42ملكه صالحاسيا سلمان طهمتزوج1687112م٣٠10000000‐حزيران‐87420016097١٣البصرةبصرةعبد هللا نجم عبود1101

ba7.1.83خيرية مھديھدية حميد كريممتزوج29178م٣٠10000000‐حزيران‐71830015634١٣البصرةبصرةعبد هللا ھاشم طعمه1102

ba10.7.29شويخه نجمتموز قاسممتزوج٣٠10000000784183‐حزيران‐107290015858١٣البصرهبصرةعبد هللا يحيى خضير1103

be14.2.59حكيمه حسنحياه خلف عبودمتزوج٣٠1000000047795313‐حزيران‐142590015300١٣البصرهبصرةعبد المجيد حميد راھي1104

be14.5.19صدمة داودابتسام سلمانمتزوج٣٠1000000028296210‐حزيران‐145190014769١٣البصرةبصرةعبد المجيد خلف كعيد1105

صبيحه عبدالرضا متزوج3363م٣٠10000000‐حزيران‐122990016187١٣البصرهبصرةعبد المجيد لفته علي1106
ba12.2.99خيريه طوفانعبدالرحيم

ba7.1.15تشريبه عاشورجنان نجف حسينمتزوج129035م٣٠10000000‐حزيران‐71150015633١٣البصرهبصرةعبد المحسن فالح حسن1107

ba10.7.13باسمه طاھررضيه باقر ابراھيممتزوج٣٠10000000128682‐حزيران‐107130015415١٣بصرهبصرةعبد المحسن محمد عبد 1108

عبد المطلب ابو الھيل 1109
ba11.6.91معتوقه مزيدفاطمة فضل حسينمتزوج٣٠1000000062753‐حزيران‐116910015907١٣بصرهبصرةحسين

ba8.4.77عسله محمدمنتھى جاسم محمدمتزوج٣٠100000001743474‐حزيران‐84770016592١٣البصرهبصرةعبد المطلب ھاشم ھيال1110

فاطمه عبد اللطيف متزوج20772م٣٠10000000‐حزيران‐8380015595١٣البصرهبصرةعبد الملك مطر كاطع1111
ba8.3.8فاطمه حسينمحمد\كريمة صالح موسى

عبد المھيمن ھادي ابو 1112
ba8.3.35خالديه مجذابرغد نافع عبدالعزيزمتزوج131م٣٠10000000٢١٦‐حزيران‐83350016059١٣البصرهبصرةالھيل

be14.5.18عصريه عليبھيه شناومتزوج٣٠1000000026296106‐حزيران‐145180014768١٣البصرةبصرةعبد النبي اسود حسن1113

ba8.6.9سميره حدادبشيره دينار معتوقمتزوج33032م٣٠10000000‐حزيران‐8690015359١٣البصرهبصرةعبد النبي عبيد نجيرس1114
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عبد النبي محبوب 1115

ba6.1.46مايھن عباسفرح صفر عليمتزوج130262م٣٠10000000‐حزيران‐61460014786١٣البصرةبصرةعطار

عبد النبي محمد عبد 1116
ba10.3.63كاظميه سويدزينب عبدالھادي فالحمتزوج٣٠100000009418677‐حزيران‐103630015548١٣البصرةبصرةالنبي

ba10.4.85كاشيه ساريرباب نور احمدمتزوج٣٠10000000146542‐حزيران‐104850015851١٣البصرةبصرةعبد النبي ھاشم خلف1117

ba10.3.57طرفيه نھيبنغم ظاھر حسينمتزوج٣٠100000003186356‐حزيران‐103570015534١٣البصرةبصرةعبد النور عوده جالب1118

عبد الھادي عبد 1119
be14.1.92زھره جاسمسھيله عبد الوھاب لطيفمتزوج٣٠1000000047594853‐حزيران‐141920015346١٣البصرةبصرةالحسين عبد هللا

be14.8.26سومه كرمرقيه خلف خنيزمتزوج٣٠1000000046292372‐حزيران‐148260014932١٣البصرهبصرةعبد الھادي عبد خنيز1120

حمديه محمدصادق متزوج٣٠100000006312468‐حزيران‐79560015753١٣البصرهبصرةعبد الھادي عبيده جاسم1121
ba7.9.56وصف عبد عليعبدعلي

عبد الھادي عثمان 1122
ba10.10.63صفيه كاظمسوسن ھاديمتزوج٣٠1000000039578980‐حزيران‐1010630015685١٣البصرهبصرةمحمد

ba83.7.68ارجعيه جيادبشيرة دوايمتزوج1245157م٣٠10000000‐حزيران‐837680014597١٣النجفبصرةعبد الھادي فرج ناھي1123

ba11.1.33فيفين فيصلايمان خليل ابراھيممتزوج٣٠1000000027831‐حزيران‐111330016327١٣البصرهبصرةعبد الواحد جابر سبع1124

ba11.2.27خاجيه غريبرسميه ياسين عبدمتزوج63م ٣٠1000000057‐حزيران‐112270016077١٣بصرهبصرةعبد الواحد عاتي محمد1125

عبد الواحد عبد الجليل 1126
ba6.10.86كريمة شھابنجاة حسن خلقمتزوج٣٠1000000018937723‐حزيران‐610860014826١٣البصرةبصرةعواد

عبد الوھاب ابراھيم 1127
be14.1.5سكينه نوحسليمه بليل حسينمتزوج1178م٣٠10000000‐حزيران‐14150015344١٣البصرةبصرةيوسف

ba7.1.21فاطمه فاضلصبا صبري نعمه1228129م٣٠10000000‐حزيران‐71210015632١٣البصرهبصرةعبد الوھاب جليل بنيان1128

عبد الوھاب عبد 1129
ba7.3.39فخريه طالبعواطف نعمه محمدمتزوج٣٠10000000178892‐حزيران‐73390015990١٣البصرةبصرةالرزاق محمد

be14.5.40فاطمه اسحاقمھريه جاسم٣٠1000000046192079‐حزيران‐145400014767١٣البصرةبصرةعبد جاسم محمد1130

عبد خضير حسين 1131
ba6.3.70حسنه قاسمنجاة قاسممتزوج٣٠1000000045116‐حزيران‐63700014923١٣البصرةبصرةسلمان

ba7.4.15فاطمه شبرصويله محيلمتزوج٣٠1000000030861478‐حزيران‐74150016050١٣البصرهبصرةعبد سلمان سحاله1132
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ba8.6.7حمده عباسشكريه عبدالغنيمتزوج٣٠1000000043987727‐حزيران‐8670015899١٣البصرةبصرةعبد علي حسين عطوان1133

ba10.3.32زھره عليفوزية خضير شدادمتزوج٣٠1000000045991619‐حزيران‐103320015452١٣البصرةبصرةعبد علي عبود معيلف1134

فخريه ملك/ زينب عبد متزوج٣٠1000000024160‐حزيران‐11940016555١٣البصرهبصرةعبد علي لفته نعمه1135
ba11.9.4فاطمه موسىالرحيم سالم

19763م٣٠10000000‐حزيران‐69840015219١٣بصرهبصرةعبد علي محمد حيال1136
حياه محسن نشمي /جميلة 

ba6.9.84طسمه عليقاسم جابر

ba6.2.21كاظميه لفتهمنعوته كامل وحيدمتزوج٣٠1000000034268308‐حزيران‐62210014685١٣البصرهبصرةعبد علي ھاشم بدر1137

be14.4.98زينب سالمفوزيه فاضل فھدمتزوج٣٠1000000048196121‐حزيران‐144980015645١٣البصرةبصرةعبد علي يالي داود1138

عبداالمير رمضان 1139
ba7.4.89خديجه حسنجولي دنو حنامتزوج٣٠1000000024548905‐حزيران‐74890015607١٣البصرهبصرةمعصوم

ba7.5.28نونية سرحانزينب زامل لعيبيمتزوج126138م٣٠10000000‐حزيران‐75280015074١٣البصرةبصرةعبود جباري نيشان1140

ba9.6.89شمعه خلفضويه عليمتزوج٣٠1000000018937795‐حزيران‐96890016478١٣بصرهبصرةعبود حسن علي1141

be14.8.6شريفة عليفاطمة حسين عليمتزوج٣٠1000000047093904‐حزيران‐14860014931١٣البصرةبصرةعبود حمد خلف1142

ba6.10.57خديجةامينه عبدالرزاق حسينمتزوج400178م٣٠10000000‐حزيران‐610570014827١٣البصرةبصرةعبود عبد الباقي جابر1143

be14.1.74فاطمه حسينصبريه حبيب دينارمتزوج1051132م٣٠10000000‐حزيران‐141740015331١٣البصرهبصرةعبود علي حسين1144

be8.5.53خديجه حسنليلى ياسين محمدمتزوج220126م٣٠10000000‐حزيران‐85530014721١٣البصرهبصرةعبود عيسى عبد1145

ba7.7.1جميلةزينب عبد االميرمتزوج٣٠100000001229102‐حزيران‐7710014871١٣البصرةبصرةعبود محمود عبود1146

ba10.1.59طياره ابراھيمنھاد طالب جاسممتزوج٣٠1000000024047946‐حزيران‐101590015874١٣البصرهبصرةعبيس شھيد عبد الحسن1147

ba11.7.94حسنه عليحنان عبد الجليل عبد هللامتزوج٣٠10000000194936‐حزيران‐117940016290١٣بصرهبصرةعدنان ابراھيم جعفر1148

ba5.10.47فوزيه ياسيننوال غضبانمتزوج1237163م٣٠10000000‐حزيران‐510470015012١٣البصرهبصرةعدنان جابر موسى1149

ba8.4.52طليعه منشدفرجه برغش ظاھرمتزوج٣٠1000000036873530‐حزيران‐84520016593١٣البصرةبصرةعدنان جواد فالح1150



قائمة بأرقام صكوك المواطنين المھجرين والمرحلين الذين قدموا معامالتھم في لجنة تنفيذ المادة (١٤٠) في مكتب البصرة
be14.3.99زمزم احمدمنى صالح عبد الواحدمتزوج٣٠1000000046392462‐حزيران‐143990016360١٣البصرهبصرةعدنان خلف محمد1151

be13.10.90حسنه روضانحمدية طالب /غيدة كاظممتزوج652156م٣٠10000000‐حزيران‐1310900014996١٣البصرةبصرةعدنان خير هللا ديوان1152

ba8.4.34بدريه ابراھيمنوال قاسم يوسفمتزوج1301157م٣٠10000000‐حزيران‐84340016594١٣البصرةبصرةعدنان صافي حسب1153

ba8.3.47ثوره فالحنجيبه كاظم سعدمتزوج130089م٣٠10000000‐حزيران‐83470015596١٣البصرهبصرةعدنان صالح ناصر1154

ba9.1.9جاسميه نجمنھلة عبد الحسينمتزوج٣٠1000000092664‐حزيران‐9190016508١٣البصرهبصرةعدنان طالب عوده1155

be14.4.21مالية يعقوبسليمة طاھر فرحانمتزوج٣٠1000000048196010‐حزيران‐144210015644١٣البصرةبصرةعدنان عبد السيد مجيد1156

عدنان عبد الكريم 1157
ba7.5.46انيسة خلفحياة صالح مھديمتزوج٣٠1000000048813‐حزيران‐75460015073١٣البصرةبصرةصباح

عدنان عبد الوھاب 1158
be14.1.61بسمه ابراھيمعواطف شميل محمدمتزوج٣٠1000000048296204‐حزيران‐141610015333١٣البصرهبصرةصالح

عدنان عبد الوھاب 1159
ba6.9.7نورية خميسرملة سلمان داودمتزوج٣٠10000000112151‐حزيران‐6970015217١٣البصرةبصرةعبد الحسن

بغداد‐عدنان غالي قادر1160
bg1.4.1شكله كاظمامل عبدالرضامتزوج19178م141001454303/07/201310000000البصرةاستثناء

ba6.8.7شنكه زغيرحسنه عبدالعالي فارسمتزوج٣٠10000000515157‐حزيران‐6870015622١٣البصرهبصرةعدنان فاضل شريجي1161

ba7.7.91كريمة مھاوينوال عليمتزوج14089م٣٠10000000‐حزيران‐77910014872١٣البصرةبصرةعدنان فالح حسن1162

ba5.10.38عفيفه قاسمفضيه حاتممتزوج٣٠1000000034869510‐حزيران‐510380015011١٣البصرهبصرةعدنان مظلوم جاسم1163

ba11.8.68نجيه جاسمفوزيه عليمتزوج٣٠1000000011522911‐حزيران‐118680016248١٣البصرةبصرةعدنان موسى جعفر1164

ba8.5.68مصر جبركفايه داغر حمودمتزوج٣٠1000000038977714‐حزيران‐85680015802١٣البصرهبصرةعدنان ناصر بدر1165

ba6.2.59زھره سلمانلمياء راضي سلمانمتزوج٣٠1000000035470639‐حزيران‐62590014684١٣البصرهبصرةعدنان نجم عزيز1166

ba6.10.11فخريه عبودھناء عاصيمتزوج٣٠1000000049398542‐حزيران‐610110014828١٣البصرهبصرةعدنان ھاشم غلوم1167
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ba7.9.24كاظمية عاتينجاة ھنيدو حسينمتزوج٣٠1000000047439‐حزيران‐79240015752١٣البصرةبصرةعدنان ھاشم محسن1168

عدي عبد الجبار عبد 1169
ba7.2.71شمامه عبد النبيحوراء عبدالسالممتزوج٣٠10000000147174‐حزيران‐72710016065١٣بصرهبصرةالمحسن

ba7.1.41حربية ثامرعائدة مانع ناصرمتزوج٣٠1000000041445‐حزيران‐71410015631١٣البصرةبصرةعدي عبد اللطيف محمد1170

عدي عبد المھدي عبد 1171
عذراء عبد الجليل عبد متزوج29128م٣٠10000000‐حزيران‐71130015630١٣البصرةبصرةالرضا

ba7.1.13زكية كاظمالكريم

ba8.4.10رباب ابراھيمزھراء عبدالحليم مھدي177ljم ٣٠100000001270‐حزيران‐84100016013١٣بصرهبصرةعدي ھادي مھدي1172

ba83.7.23فاطمه مطيرزھرة معال شلغممتزوج130074م٣٠10000000‐حزيران‐837230014596١٣البصرهبصرةعذيب علوان شلغم1173

بركات صوب هللا عبد متزوج1241199م٣٠10000000‐حزيران‐83100015597١٣البصرهبصرةعرفات عبد الملك مطر1174
ba8.3.10كريمه صالحالنبي

ba11.8.79صبيحه باھضرسميه عليمتزوج٣٠10000000291195‐حزيران‐118790016242١٣البصرهبصرةعرفي لطيف علوان1175

ba13.8.8سكينه نجماميره محمد ابراھيممتزوج432118م٣٠10000000‐حزيران‐13880014994١٣البصرةبصرةعريبي خير هللا داخل1176

ba9.1.87عليه فالحوفاء علي احمدمتزوج٣٠10000000168876‐حزيران‐91870016518١٣البصرهبصرةعزيز بدر عيسى1177

ba11.1.70منسيه خزعلنصيره صالح طليعمتزوج66163م٣٠10000000‐حزيران‐111700016376١٣البصرهبصرةعزيز جبار مزعل1178

be12.7.100عوفه حسنكريمه حسن حسانمتزوج٣٠10000000523105‐حزيران‐1271000016362١٣البصرةبصرةعزيز حسن عطيه1179

ba9.6.16فخريه يوسفنجاه عزتمتزوج٣٠1000000015581‐حزيران‐96160016494١٣البصرهبصرةعزيز عبد هللا ھادي1180

ba10.1.17فرحه صاحيمطره عبد الكريم جابرمتزوج٣٠1000000017334428‐حزيران‐101170015514١٣البصرةبصرةعزيز مھدي جوعان1181

be14.2.35شيخه جراح/ارملة٣٠1000000049398456‐حزيران‐142350015125١٣البصرهبصرةعزيزه حنظل سويد1182

/ارملة٣٠100000001330114‐حزيران‐85340014720١٣البصرهبصرةعزيزه سدخان فارس1183
نصره عبد 
ba8.5.34الحسن

ba10.3.86وبريه حسينرضية عبداالميرحسنمتزوج٣٠1000000031566980‐حزيران‐103860015454١٣البصرةبصرةعصام بدران سفيح1184

ba8.3.99سلوى حميدانتصار علي موسىمتزوج1897903م٣٠10000000‐حزيران‐83990015598١٣البصرةبصرةعصام سلمان حبيب1185
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ba11.5.78ظفيره مجيدھناء عبد الرزاقمتزوج177م ٣٠100000001866‐حزيران‐115780016265١٣بصرهبصرةعضيد عباس كاظم1186

ba6.1.42زھره يوسفھديه ناصر مناتيمتزوج٣٠10000000691200‐حزيران‐61420014785١٣البصرةبصرةعطا عبد الرحيم جاسم1187

نسمه روحي قاذور     \  متزوج32م ٣٠10000000275‐حزيران‐81450016114١٣بصرهبصرةعطيه فرج سعدون1188
ba8.1.45كاشيه شخط      زھره غليس جوھر

be10.7.3شھزنان رمضان/ارملة٣٠1000000045390494‐حزيران‐10730015408١٣بصرهبصرةعفيفه جواد علوي1189

عقيل ابراھيم عبد 1190
ba7.7.53فاطمه محمدانتصار عبد المطلبمتزوج٣٠100000009318561‐حزيران‐77530014873١٣البصرهبصرةالحسن

ba8.3.67عفيفه جوادحنان ناظم غضبانمتزوج٣٠1000000045390494‐حزيران‐83670015702١٣البصرةبصرةعقيل باقر طاھر1191

ba9.6.40كامله منصورمعارف قاسممتزوج٣٠10000000216169‐حزيران‐96400016483١٣البصرهبصرةعقيل جبار راضي1192

ناھده عبد ھدى يوسف عبد الحسينمتزوج٣٠100000005742‐حزيران‐98100016611١٣البصرهبصرةعقيل جعفر جري1193
ba9.8.10الزھره

ba10.6.82فاطمه عيسىايمان باقر احمدمتزوج7م ٣٠10000000547‐حزيران‐106820015458١٣بصرهبصرةعقيل عبد الجليل صالح1194
ba11.2.97فضيله منشدوفاء سعيد رضامتزوج182م ٣٠100000001309‐حزيران‐112970016148١٣بصرهبصرةعقيل عبد الرحيم حسن1195

ba7.9.100تاجية شناوهوسن عبدالكاظم بدرمتزوج1248150م٣٠10000000‐حزيران‐791000015601١٣البصرةبصرةعقيل عبدهللا حميد1196

ba7.9.46امنية حسيننوره عبود سالممتزوج٣٠10000000127109‐حزيران‐79460015751١٣البصرةبصرةعقيل مسلم حمادي1197

ba10.10.56امنه عبودايناس يوسفمتزوج29م ٣٠1000000067‐حزيران‐1010560015689١٣بصرهبصرةعقيل ھاشم ناصر1198
ba8.7.55شاھينه ضاحيشمائل عزيزمتزوج٣٠100000001029196‐حزيران‐87550015976١٣بصرهبصرةعقيل يونس سبتي1199
ba11.9.29وفاء سلمانزينب عبد الحسين داودمتزوج٣٠100000001104‐حزيران‐119290016565١٣بصرهبصرةعالء الدين زكي ليلو1200

ba5.10.84سعاد حسينعواطف غالبمتزوج768116م٣٠10000000‐حزيران‐510840015010١٣البصرةبصرةعالء حسن سلطان1201

ba10.10.28كريمه جلوبغفران عبد الزھرةمتزوج٣٠100000001431171‐حزيران‐1010280015687١٣بصرهبصرةعالء حسين كريم1202

عالء عبد الزھره 1203
حياة ھاشم مولى / مھى متزوج445157م٣٠10000000‐حزيران‐1310830014998١٣البصرةبصرةفرحان

خلف ذكر
كريمه عبد 
ba13.10.83الواحد

ba6.10.2زھره مختارايمان ھادي ناصرمتزوج٣٠100000001578134‐حزيران‐61020014829١٣البصرهبصرةعالء عبد الغني ابراھيم1204

ba10.1.87كريمه جيادرغد طالب عبد الزھرهمتزوج159م ٣٠100000001879‐حزيران‐101870015510١٣بصرهبصرةعالء عبد اللطيف حرج1205

ba7.3.99نظيمه نعمهسالمه عبد الرضامتزوج127191م٣٠10000000‐حزيران‐73990014907١٣البصرةبصرةعالء عبد الواحد حمزه1206
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ba9.8.73سليمه حسننجاح خلف بالسممتزوج٣٠1000000072154‐حزيران‐98730016607١٣البصرهبصرةعالء عبد عون دھش1207

ba9.2.86ليلى راضيفادية حسن عبد الرزاقمتزوج٣٠1000000012566‐حزيران‐92860016427١٣البصرهبصرةعالء غازي محسن1208

ba8.4.62كافي كعيدحنان نوري مرزوقمتزوج17م٣٠10000000١٢٨٣‐حزيران‐84620016595١٣البصرهبصرةعالء محسن كاظم1209

عالء محمد رضا عبد 1210
ba11.3.82مكيه حميدنجاح رشيد شھيدمتزوج17م ٣٠100000001268‐حزيران‐113820016436١٣بصرهبصرةالزھره

ba8.10.97زھره عالوي111م ٣٠10000000163‐حزيران‐810970016285١٣بصرهبصرةعالء مھدي تعبان1211

نكروزه ايناس عبدالواحد عكيليمتزوج٣٠100000001365168‐حزيران‐69450015215١٣البصرهبصرةعالوي بالكوني يوسف1212
ba6.9.45اسماعيل

فاطمة عبدالسادة جادم/ متزوج٣٠1000000021041850‐حزيران‐116700016170١٣بصرهبصرةعلوان مردان جميل1213
ba11.6.70شدھه عريبيبدرية محمد جميل

ba6.9.74كاظمية بشارةانتصار الزم اسماعيلمتزوج٣٠1000000039379518‐حزيران‐69740015221١٣البصرةبصرةعلوان ھالل محيسن1214

ba11.7.77حليمه يونسسلوى ھادي ھاشممتزوج104م ٣٠10000000462‐حزيران‐117770016293١٣بصرهبصرةعلي ابراھيم حسن1215

be14.10.15مريم محمدوجدان قاسممتزوج95434م٣٠10000000‐حزيران‐1410150015310١٣البصرةبصرةعلي احمد عبد الحسين1216

ba6.8.61فاطمه مھديسلوى موسى عبدالحسنمتزوج٣٠1000000063430‐حزيران‐68610015621١٣البصرةبصرةعلي احمد علي1217

ba8.6.38حسنه ھاشمنجاه عوفي ھربديمتزوج٣٠100000002003197‐حزيران‐86380015358١٣البصرهبصرةعلي ازبين عبيد1218

ba7.7.27غيده حسينليلى قاسممتزوج505183م٣٠10000000‐حزيران‐77270014865١٣البصرةبصرةعلي بدر جعيز1219

ba7.1.70جويدة ناصرليلى حامد مزعلمتزوج124886م٣٠10000000‐حزيران‐71700015629١٣البصرةبصرةعلي بدر عياده1220

ba11.8.48صبيحه يعقوبسعديه بوزانمتزوج٣٠100000001253110‐حزيران‐118480016229١٣البصرهبصرةعلي بالسم سعدون1221

ba8.4.9قبيله مھديزينب ياسين عويدمتزوج10196م٣٠10000000‐حزيران‐8490016596١٣البصرةبصرةعلي ترياك سلمان1222

ba7.9.89قسيمه محمدعاتكه عبدالخضر حسينمتزوج1141125م٣٠10000000‐حزيران‐79890015796١٣البصرهبصرةعلي ثامر حسين1223

ba8.4.1موزه عطيهمليح احمد / زھرة محمدمتزوج174273م٣٠10000000‐حزيران‐8410016020١٣البصرةبصرةعلي جابر علوان1224
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ba11.1.63سليمه عزيزناديه عليمتزوج٣٠1000000085475‐حزيران‐111930016336١٣البصرهبصرةعلي جاسم حافظ1225

فاطمه خالد \ فلسطينية متزوج٣٠100000001387144‐حزيران‐1171000016294١٣بصرهبصرةعلي جاسم محمد1226
ba11.7.100زجيه نايفالجنسية

ba11.1.47فضيله مزيعلسلوى عبد الزھرهمتزوج٣٠10000000165594‐حزيران‐111470016347١٣البصرهبصرةعلي جبار عبيد1227

ba11.5.2صالحه ناصرمحاسن عباسمتزوج186156م٣٠10000000‐حزيران‐11520016126١٣البصرهبصرةعلي جخيم زناد1228

ba5.8.10عيده عودهاقبال اسماعيل ناصرمتزوج43766م٣٠10000000‐حزيران‐58100015561١٣البصرةبصرةعلي جمعه ناصر1229

ba6.1.4اصيله طاھرفاطمه مھدي قاسممتزوج349113م٣٠10000000‐حزيران‐6140014784١٣البصرةبصرةعلي حاتم عبود1230

ba10.4.2ساميه شبيببتول محمدمتزوج٣٠1000000025450603‐حزيران‐10420015900١٣البصرةبصرةعلي حاتم لفته1231

ba9.4.60نوريه محسنزينب عبد راضيمتزوج٣٠1000000016933734‐حزيران‐94600016580١٣البصرةبصرةعلي حسن راضي1232

حكيمه سلمان /ابتسام عبد متزوج٣٠100000001288115‐حزيران‐75730015072١٣البصرهبصرةعلي حسن زغير1233
ba7.5.73مكيه عليمرجب

ba13.10.84حفيظه خلفعليه داوود خلفمتزوج36392م٣٠10000000‐حزيران‐1310840014997١٣البصرةبصرةعلي حسن سلمان1234

ba7.1.25لطيفه لفتهليلى قاسم اسماعيلمتزوج٣٠1000000018536867‐حزيران‐71250015628١٣البصرةبصرةعلي حسن عيسى1235

ba10.2.26رفيقه لفتهسندس جاسم خليلمتزوج133156م٣٠10000000‐حزيران‐102260015971١٣البصرةبصرةعلي حسن لفته1236

ba9.1.2عوفه يسرليلوه كاظممتزوج٣٠1000000017434177‐حزيران‐9120016511١٣البصرةبصرةعلي حسن ھيال1237

ba7.7.16زھره سلمانامنه مطرمتزوج٣٠1000000030260329‐حزيران‐77160014864١٣البصرهبصرةعلي حسن يوسف1238

ba7.1.1فخريه الزمنظيمه مجبل علي٣٠1000000023415‐حزيران‐7110015627١٣البصرهبصرةعلي حسين رھج1239

زينب محمد جواد / متزوج٣٠100000001673333‐حزيران‐89280015806١٣البصرةبصرةعلي حسين زباري1240
ba8.9.28بدھن جار هللافضيله عامر غانم

be14.6.42غاليه عيسىنھاد عبد علي سلمانمتزوج6524م٣٠10000000‐حزيران‐146420014634١٣البصرةبصرةعلي حسين شنان1241
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ba83.7.30عزيزه بھلولزينب ريسانمتزوج58329م٣٠10000000‐حزيران‐837300014595١٣البصرهبصرةعلي حسين عباس1242

ba6.2.46فھيمه مجيدبتول موسىمتزوج1504122م٣٠10000000‐حزيران‐62460014683١٣ابصرةبصرةعلي حسين علي1243

نصره عبد سليمه نعمه156م ٣٠100000001311‐حزيران‐101510015867١٣بصرهبصرةعلي حسين عيسى1244
ba10.1.51الصمد

ba11.1.44سليمه لطيفسميره حميدمتزوج٣٠10000000424144‐حزيران‐111440016337١٣البصرهبصرةعلي حسين كريدي1245

be14.5.12مريم ظاھرمريم احمدمتزوج٣٠1000000047594904‐حزيران‐145120014766١٣البصرهبصرةعلي حمادي عبود1246

فاطمة عبد زينب عبد االمير فالحمتزوج٣٠100000001398135‐حزيران‐83110015701١٣البصرةبصرةعلي حمزه علي1247
ba8.3.11الرضا

ba8.4.85نجيه قاسمجاسميه محمد سبھانمتزوج٣٠1000000038977757‐حزيران‐84850016597١٣البصرةبصرةعلي حمود سلمان1248

االء عبد الكريم عبد متزوج82م٣٠100000001542‐حزيران‐68330015620١٣البصرةبصرةعلي حميد كريم1249
ba6.8.33نھضه حميدالرضا / نجالء عبد محسن

ba7.1.35مطيره حريبحسنه شلش داخلمتزوج138789م٣٠10000000‐حزيران‐71350015626١٣البصرهبصرةعلي حيدر خضير1250

ba7.9.23زكية صالحفاطمة نوري احمدمتزوج٣٠10000000146055‐حزيران‐79230015795١٣البصرةبصرةعلي خضر كرم1251

ba8.2.47مھديه حاجمنور عبد الكاظم حاجممتزوج1648132م٣٠10000000‐حزيران‐82470016110١٣البصرةبصرةعلي خير هللا عبيد1252

ba6.9.17زھرة مطلقحذام جمعة زياريمتزوج566126م٣٠10000000‐حزيران‐69170015216١٣البصرةبصرةعلي داخل صيھود1253

ba11.6.10نھايه خليلباوالدرويشمتزوج٣٠100000008818557‐حزيران‐116100016163١٣بصرهبصرةعلي داموك حسين1254

ba10.2.47كاظميه احمدسندس ابراھيم حسونمتزوج٣٠100000003416‐حزيران‐102470015970١٣البصرةبصرةعلي ذنون خلف1255

ba7.7.88سليمه بدنبدور عبدهللامتزوج440178م٣٠10000000‐حزيران‐77880014863١٣البصرهبصرةعلي لایر عبدالحسين1256

صديقه عبد سھام احمد فيصلمتزوج٣٠1000000016432694‐حزيران‐84760016598١٣البصرةبصرةعلي سعدون محمد1257
ba8.4.76الجليل

ba11.3.99غنيه عبد النبيحنان ساجت غضبانمتزوج43م ٣٠10000000610‐حزيران‐113990016395١٣بصرهبصرةعلي شاكر حميد1258

ba7.7.58بلقيس احمدبتول حفيظمتزوج٣٠10000000125135‐حزيران‐77580014862١٣البصرةبصرةعلي شاكر يعقوب1259
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ba7.6.46فطومه عودهمنى عطامتزوج٣٠1000000041490101‐حزيران‐76460015683١٣البصرهبصرةعلي صالح جابر1260

ba7.7.41حسنة عليوجدان رحيم كاظممتزوج124877م٣٠10000000‐حزيران‐77410014861١٣البصرةبصرةعلي صالح فرحان1261

ba11.6.31صبريه عريبيصبيحة جبار كاظممتزوج181م ٣٠10000000644‐حزيران‐116310016162١٣بصرهبصرةعلي ضايف علي1262

ba8.4.16لذه صالحسوائح عبد االمير منخلمتزوج1814139م٣٠10000000‐حزيران‐84160016599١٣البصرةبصرةعلي ضيغم طاھر1263

be14.3.97فھيمه طاھررسميه جبار محمودمتزوج195140م٣٠10000000‐حزيران‐143970016361١٣البصرةبصرةعلي طعمه طرف1264

ba11.2.70رسليه كاظمليلى جواد كاظممتزوج181م ٣٠10000000143‐حزيران‐112700016139١٣بصرهبصرةعلي ظاھر جبر1265
ba10.6.67كميله سرحانربابة فرج هللامتزوج٣٠1000000029859417‐حزيران‐106670015455١٣بصرهبصرةعلي عباس جاسم1266

ba9.7.30فاطمه مھدي/اعزب٣٠100000001234179‐حزيران‐97300016489١٣البصرهبصرةعلي عباس فاضل1267

ba10.3.60حميده منصورنھله مھدي صداممتزوج٣٠1000000033667058‐حزيران‐103600015547١٣البصرةبصرةعلي عبد االمير علي1268

علي عبد الحسين 1269
ba7.5.43فاطمة باشغسومة خريبط صالحمتزوج131370م٣٠10000000‐حزيران‐75430015071١٣البصرةبصرةمصراع

ba11.4.39جاسميه محمدحكيمه داخلمتزوج٣٠1000000052364‐حزيران‐114390016322١٣البصرهبصرةعلي عبد الحسين وادي1270

علي عبد الرضا عبد 1271
ba12.6.72خديجه جوادشيرين جبار ھاشممتزوج٣٠1000000013526883‐حزيران‐126720016158١٣البصرهبصرةالرحيم

ba8.2.76عفيه كاظمايناس طالب راضيمتزوج3020م٣٠10000000‐حزيران‐82760015084١٣البصرةبصرةعلي عبد الزھره عيسى1272

علي عبد الصاحب 1273
ba10.4.75سكونه مھديالھام سبتى عبودمتزوج٣٠100000006412727‐حزيران‐104750015507١٣البصرةبصرةشالل

علي عبد الصاحب 1274
ba8.8.23ليلى جلوبعليه جاسممتزوج120م ٣٠100000001902‐حزيران‐88230015879١٣ميسانبصرةغضبان

ba11.7.76شفيقه عباسسنابل عبد الزھرة جيجانمتزوج160م ٣٠100000001328‐حزيران‐117760016296١٣بصرهبصرةعلي عبد الكاظم طابور1275
ba10.9.93حربيه ثامررباب رضامتزوج196م ٣٠100000001202‐حزيران‐109930016146١٣بصرهبصرةعلي عبد اللطيف محمد1276
ba11.6.2كميله جاسمسوزان ذيابمتزوج٣٠1000000017534877‐حزيران‐11620016023١٣بصرهبصرةعلي عبد هللا داود1277

ba11.8.14خيريه ساجتھيله مرحلمتزوج12535م٣٠10000000‐حزيران‐118140016330١٣البصرةبصرةعلي عبود علي1278

be14.10.48زاجية محمدصبريه خالدمتزوج٣٠1000000046192088‐حزيران‐1410480015309١٣البصرةبصرةعلي عراك مخيزم1279
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ba11.1.59نجيه عودهھناء ناجي عبد الرازقمتزوج٣٠1000000042156‐حزيران‐111590016326١٣البصرهبصرةعلي غازي سالم1280

ba11.5.59ھاشميه عنادكاظميه واديمتزوج٣٠1000000020941682‐حزيران‐115590016266١٣بصرهبصرةعلي غاوي داخل1281

علي غالم حسين عبد 1282
ba7.5.86صبيحة عبودسعدية مزيد مزبانمتزوج٣٠1000000048095961‐حزيران‐75860015070١٣البصرةبصرةالرضا

be14.1.98نجيه عليكاظميه علي جمالمتزوج٣٠1000000049398584‐حزيران‐141980015154١٣البصرةبصرةعلي غلوم علي1283

ba4.9.41غنده راھيابتسام قاسم سباھيمتزوج٣٠1000000013083‐حزيران‐49410015437١٣البصرةبصرةعلي غليم يم1284

ba8.4.93صبريه عاشورانتصار جاسم محمدمتزوج٣٠1000000016332531‐حزيران‐84930016600١٣البصرةبصرةعلي فالح عبد الحسين1285

ba9.1.41وديه خشنوديان فاضلمتزوج٣٠1000000013522‐حزيران‐91410016501١٣البصرهبصرةعلي قاسم عويز1286

ba7.2.21زكيه تميمضحي حسين فالحمتزوج37م٣٠10000000١٤٣٥‐حزيران‐72210016070١٣البصرهبصرةعلي قاسم محمد1287

ba9.5.37فاطمه كباشينكال ھادي جاسممتزوج٣٠10000000528166‐حزيران‐95370016407١٣البصرهبصرةعلي قدوري لفته1288

حميده حميد علياء لطيفمتزوج٣٠100000001833164‐حزيران‐118750016226١٣البصرهبصرةعلي كاظم عبد االمير1289
ba11.8.75رضا

ba11.5.92زھره جاسمزينب عبدالسادهمتزوج97396م ٣٠1000000011‐حزيران‐115920016264١٣بصرهبصرةعلي كاظم عوده1290

ba11.4.33بلقيس عبد المنعممريم جوادمتزوج٣٠1000000027855477‐حزيران‐114330016318١٣البصرهبصرةعلي كاظم مھدي1291

ba11.8.30جواھر ظاھربشرى موسىمتزوج٣٠100000001246192‐حزيران‐118300016231١٣البصرهبصرةعلي كامل بدر1292

ba10.4.97بدريه دھامرجاء عبدخليفهمتزوج54571م٣٠10000000‐حزيران‐104970015503١٣البصرةبصرةعلي لفته سالم1293

ba5.9.75مكيه عودهمونه عبد اللطيف عودهمتزوج٣٠1000000042748‐حزيران‐59750014939١٣البصرةبصرةعلي مجبل جناح1294

ba8.5.22سمره حاجمنھاد نوري سعدونمتزوج٣٠1000000016232387‐حزيران‐85220014719١٣البصرهبصرةعلي محسن علي1295

ba10.1.5بلوه ماھرمطلقمتزوج1805100م٣٠10000000‐حزيران‐10150015870١٣البصرةبصرةعلي محسن مجبل1296

be14.4.28خانم عبد هللاخديجه ياسين صالحمتزوج٣٠1000000048396600‐حزيران‐144280015643١٣البصرةبصرةعلي محمد علي1297

ba10.8.20زھره عليعبير محمدمتزوج92م ٣٠100000001298‐حزيران‐108200015498١٣بصرهبصرةعلي محمد محسن1298
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نرجس عبدالحكيم/ ايمان متزوج٣٠1000000035470636‐حزيران‐85730015805١٣بصرهبصرةعلي مطشر محي1299

ba8.5.73حليمه جاسممنور عبدالرضا

ba10.9.2سكينه حمودسھام ماضيمتزوج٣٠1000000052916‐حزيران‐10920015941١٣بصرهبصرةعلي معرض خضير1300

ba8.5.98امينه كطانعاتقه حسن جلديمتزوج٣٠10000000123958‐حزيران‐85980014718١٣البصرةبصرةعلي مناتي سلمان1301

ba10.9.50طعمه ظاھرايثار محمد جوادمتزوج٣٠100000003171331‐حزيران‐109500015931١٣بصرهبصرةعلي مھدي مسلم1302

ba83.7.95لعيبه سادودكامله داغر حريجهمتزوج٣٠10000000130031‐حزيران‐837950015444١٣البصرهبصرةعلي ھليل جبر1303

ba9.6.43كريمه عبد علينسرين كريممتزوج1665199م٣٠10000000‐حزيران‐96430016492١٣البصرهبصرةعلي ھندي عبد هللا1304

ba6.8.2زھره حميدليلى شاكر ھاشممتزوج17059م٣٠10000000‐حزيران‐6820015619١٣البصرهبصرةعلي وادي عباس1305

be14.3.47زينب عبد هللا/ارمله25047م٣٠10000000‐حزيران‐143470016363١٣البصرهبصرةعليه حسن صالح1306

ba13.10.54عجريه حسن/ارملة٣٠1000000050792‐حزيران‐1310540015027١٣البصرهبصرةعليه رضا وادي1307

عليه عبد الرحمن 1308
البصرهبصرةحسين

be14.1.21فاطمه مندي/ارمله٣٠1000000046492708‐حزيران‐141210015340١٣ الفاو

عليه عبد الوھاب عبد 1309
ba6.8.90نوريه خميس/ارملة٣٠1000000033166032‐حزيران‐68900015618١٣البصرةبصرةالحسن

be14.8.86وضحه غبيش\ارملة٣٠1000000049398599‐حزيران‐148860015080١٣البصرةبصرةعليه يحيى سلطان310

ba6.2.38شيخه عبد فاضل/ارمله٣٠1000000035871598‐حزيران‐62380014682١٣البصرةبصرةعليه يعقوب لطيف1311

ba11.6.33كاظميه صالحزينب حمدان صالحمتزوج135م ٣٠10000000921‐حزيران‐116330016164١٣بصرهبصرةعماد جليل محمد1312

فاطمه محمد حسين ( متزوج181630م٣٠10000000‐حزيران‐92250016428١٣البصرهبصرةعماد خلف خضر1313
سورية الجنسية )

طلبه عبد 
ba9.2.25الحسين

ba10.3.30فختايه عليسناء صالح عجيلمتزوج٣٠1000000033967715‐حزيران‐103300015453١٣البصرةبصرةعماد سالم عبد الرضا1314

ba8.8.39سومه احمدنھله محمود عباسمتزوج٣٠1000000047210‐حزيران‐88390015881١٣البصرهبصرةعماد صادق خضير1315

ba7.7.36سعيدةباسمه ناظممتزوج٣٠10000000527173‐حزيران‐77360014860١٣البصرةبصرةعماد عبد القادر خميس1316

ba7.9.48عفيفه مھجردوله غني محمدمتزوج٣٠1000000013627005‐حزيران‐79480016091١٣البصرةبصرةعماد عزيز حامد1317
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ba7.2.37فاطمه عبدزينب عبدالعزيزمتزوج1638198م٣٠10000000‐حزيران‐72370016071١٣البصرةبصرةعماد موسى يوسف1318

عمادالدين ھاشم 1319
ba7.9.84دوله مالحعداله خليل ناصرمتزوج٣٠1000000034669168‐حزيران‐79840015794١٣البصرةبصرةاسماعيل

ba7.3.62فاطمه خميطقند خزعلمتزوج124891م٣٠10000000‐حزيران‐73620014906١٣البصرةبصرةعمار جادم حنظل1320

ba6.10.48نظيرة زيارةشفاء عبد الباري صالحمتزوج٣٠100000001287128‐حزيران‐610480014830١٣البصرةبصرةعمار حزام محمد1321

ba7.9.15فخرية سعيدجنان رعد مجيدمتزوج٣٠1000000016633059‐حزيران‐79150015793١٣البصرةبصرةعمار طه ياسين1322

ba6.10.29مليحه حبيبغفران عبد الحسينمتزوج136199م٣٠10000000‐حزيران‐610290014831١٣البصرهبصرةعمار عبود مھدي1323

ba8.6.56سواھي محسنجميله رحيم سلمانمتزوج٣٠1000000044689068‐حزيران‐86560015357١٣البصرهبصرةعواد ابراھيم حسين1324

ba11.6.96كميله ثجيلعلية عبدالحسن محمدمتزوج186م ٣٠100000001670‐حزيران‐116960016173١٣بصرهبصرةعواد حسن جرف1325

ba5.5.66صفيه عليفاطمه جبارمتزوج٣٠1000000042885565‐حزيران‐55660014663١٣البصرةبصرةعواد صالح عبد هللا1326

ba7.3.38زكيه خريبط\ارمله53711م٣٠10000000‐حزيران‐73380014905١٣البصرهبصرةعواطف جابر خريبط1327

ba6.10.62وصيفة خلف/ارمله٣٠1000000013755‐حزيران‐610620014832١٣بصرةبصرةعواطف سويد عبود1328

ba6.3.72حوري سفيحسومه طربمتزوج٣٠1000000032965793‐حزيران‐63720014922١٣البصرةبصرةعوده حريجه حسين1329

ba6.4.1ورده حبيبھدية ھاشم احمدمتزوج٣٠1000000019939672‐حزيران‐6410014885١٣البصرهبصرةعوده سلمان عبيد1330

ba5.10.48حسيبه عاشورسليمه سلمانمتزوج٣٠1000000039759311‐حزيران‐510480015009١٣البصرةبصرةعوده عبد الحسن جبار1331

ba8.5.76سعده عزيزسكينه طھماس ابراھيممتزوج٣٠1000000016933669‐حزيران‐85760015803١٣البصرهبصرةعوده كاظم احمد1332

ba6.9.31كافي داخلھيفاء علي حسينمتزوج٣٠1000000032264367‐حزيران‐69310015218١٣البصرةبصرةعوده كشيش وھيب1333

be14.2.25شريفه ياقوتبدعه وريوش داودمتزوج٣٠1000000045490777‐حزيران‐142250015124١٣البصرةبصرةعوفي خضير لجالج1334

be7.3.17فھيمه خليفهنداء خلفمتزوج35811م٣٠10000000‐حزيران‐73170014904١٣البصرهبصرةعون عبد السيد معتوق1335
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زھراء غمد(ايرانية متزوج142153م٣٠10000000‐حزيران‐84390016429١٣البصرةبصرةعويد غريب جبل1336

ba8.4.39فاطمه جبارالجنسية )

ba11.7.43فاطمه تريجيطوعه صمد\ سليمه مجيدمتزوج124م ٣٠10000000162‐حزيران‐117430016075١٣بصرهبصرةعيدان حميد حضيري1337

ba6.9.71حليمة عاشورحسنة ھندي جدوعمتزوج٣٠10000000524154‐حزيران‐69710015220١٣البصرةبصرةعيدي جابر سالم1338

عيسى عبد الحسين 1339
be14.3.95مريم عبد هللارباب علي موسىمتزوج193112م٣٠10000000‐حزيران‐143950016365١٣البصرةبصرةغلوم

ba10.9.69سھيله ھاديبلقيس عبد النبيمتزوج36م ٣٠10000000325‐حزيران‐109690015929١٣بصرهبصرةعيسى فاضل عيسى1340

ba5.5.94موز عاصينازك جاسممتزوج٣٠1000000034969641‐حزيران‐55940014668١٣البصرةبصرةعيسى محسن كريدي1341

ba8.6.26زكيه مخورليلي راضي عبدالواحدمتزوج٣٠1000000035370600‐حزيران‐86260015893١٣البصرةبصرةغازي محسن محمد1342

ba8.5.86زھره ديواننجيبه ھالل عفيفمتزوج٣٠1000000021943688‐حزيران‐85860014717١٣البصرهبصرةغازي موحي بندر1343

ba83.7.1فاطمه مطركاملة غضبانمتزوج٣٠1000000051078‐حزيران‐83710014593١٣البصرهبصرةغالب علوان شلغم1344

ba11.4.40حدھن عليھاله جبير جمعهمتزوج٣٠100000001712114‐حزيران‐114400016301١٣البصرهبصرةغالب فرحان موسى1345

ba8.10.39اصيله يوسفھناء كاظم عويدمتزوج٣٠100000001863719‐حزيران‐810390016280١٣بصرهبصرةغالي جبار جاسم1346

be14.1.90سومه يوسففضيله حمزه عباسمتزوج24470م٣٠10000000‐حزيران‐141900015202١٣البصرهبصرةغانم عبد الحسين عبود1347

ba11.9.26كاظميه سالمخالده صدام زباريمتزوج٣٠1000000026352418‐حزيران‐119260016553١٣البصرهبصرةغانم مشداخ زباري1348

ba8.4.49دالعه محمدجبره حسب عبد الرحيممتزوج1249125م٣٠10000000‐حزيران‐84490016430١٣البصرهبصرةغثيث مطرب دھش1349

ba6.9.15حسنةشيماء عبد الحافظ عباسمتزوج٣٠1000000016232394‐حزيران‐69150015214١٣البصرةبصرةغسان سلمان خالد1350

ba6.7.85حليمه ياسينحميده دينار سلمانمتزوج٣٠100000004767‐حزيران‐67850015262١٣البصرةبصرةغسان صباح علي1351

غضبان عبد الكريم 1352
ba8.4.31سليمه كاظماسراء حميد ھاشممتزوج٣٠1000000018642‐حزيران‐84310016016١٣البصرهبصرةغضبان

ba6.8.71حدھن يوسفحديد علي / فھيمه طعيممتزوج٣٠1000000035170097‐حزيران‐68710015617١٣البصرةبصرةغضبان كباشي راضي1353

فختاية معلى/بشرى متزوج60834م٣٠10000000‐حزيران‐837390014594١٣البصرهبصرةغضبان مطير لھيد1354
ba83.7.39سعده زبيدھويدي
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ba12.7.11نوريه دخيل/ارملة٣٠100000001316213‐حزيران‐127110016152١٣البصرهبصرةغفران خضير عباس1355

be15.6.99صالحه كتيب\ارملة٣٠1000000041482692‐حزيران‐156990015129١٣البصرهبصرةغنده خلف سلمان1356

ba6.1.77ھاشميه موسىابتسام عبد الزھرة فرحانمتزوج٣٠1000000034067993‐حزيران‐61770014783١٣البصرةبصرةغني محمد حسين1357

ba5.8.46عشيره وطبانارملة٣٠1000000033065933‐حزيران‐58460015562١٣البصرةبصرةغيده داخل عبادي1358

be14.3.53زينه مصموصوريه عبد الوھاب مجيدمتزوج499198م٣٠10000000‐حزيران‐143530016366١٣البصرهبصرةفاخر صالح مطر1359

be14.6.2فاطمه حسنسھيله حنون سلمانمتزوج٣٠1000000046392435‐حزيران‐14620014633١٣البصرهبصرةفاخر عباس سعيد1360

ba8.9.35بدريه عباسافراح جواد عباسمتزوجب٣٠10000000176٣٥٠٠٩‐حزيران‐89350015807١٣بصرهبصرةفارس محمد خنجر1361

حليمه عبد حياة كيلو صبيحمتزوج43523م٣٠10000000‐حزيران‐710100015915١٣البصرةبصرةفارس مردان رحيم1362
ba7.10.10الكريم

ba6.10.64زھرة عليماجدة خضير صالحمتزوج٣٠100000009974‐حزيران‐610640014833١٣البصرةبصرةفارس ھاشم فاخر1363

ba6.8.41شعيع رضاكريمه علي لفتهمتزوج٣٠1000000023847540‐حزيران‐68410015616١٣البصرةبصرةفاضل بردان ناصر1364

ba10.2.15ملكيه عالويجنان حسن عريبيمتزوج886139م٣٠10000000‐حزيران‐102150015974١٣البصرةبصرةفاضل جلوب حسين1365

ba7.7.94زيبه حواسحمديه عبد الرحمنمتزوج٣٠10000000845168921‐حزيران‐77940014859١٣البصرهبصرةفاضل سلمان مفتن1366

ba6.2.40وبريه الوسامل عبدالحسنمتزوج٣٠10000000543687011‐حزيران‐62400014681١٣البصرهبصرةفاضل شنيت طالب1367

ba10.9.12ھاشميه طعمهديالى عاشور نعمهمتزوج٣٠1000000049097958‐حزيران‐109120015940١٣بصرهبصرةفاضل طاھر صالح1368
ba11.2.83حمديه ثجيلزينب خميسمتزوج152م ٣٠100000001367‐حزيران‐112830016137١٣بصرهبصرةفاضل عباس خلف1369

ba5.8.88ورده جدوععليه عبدالحسين حسنمتزوج٣٠1000000018436635‐حزيران‐58880015563١٣البصرهبصرةفاضل عباس محمد1370

ba6.4.96سعيدة جاسمشذا اسماعيلمتزوج٣٠10000000138459‐حزيران‐64960014884١٣بغدادبصرةفاضل عبد الرضا حسن1371

مياسه محمد حسن عبد متزوج٣٠10000000181271‐حزيران‐117590016377١٣البصرهبصرةفاضل عبد المجيد جاسم1372
ba11.7.59فخريه عبد هللالحميد

ba5.10.32دله عبودسميره عبد الزھرهمتزوج٣٠1000000041983752‐حزيران‐510320015008١٣البصرةبصرةفاضل عبد علي سعيد1373
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be14.2.23فھيمه حسينصبيحه علي عبدهللامتزوج٣٠1000000048095995‐حزيران‐142230015123١٣البصرهبصرةفاضل فالح عبدهللا1374

ba5.5.24نجيه مھديشيماء فيصلمتزوج1231125م٣٠10000000‐حزيران‐55240014675١٣البصرهبصرةفاضل كاظم طالب1375

ba11.8.10نوريه عيسىخلود حسينمتزوج٣٠10000000100157‐حزيران‐118100016234١٣البصرهبصرةفاضل كامل سلمان1376

be14.5.63جبريه خلفزكيه جميلمتزوج٣٠1000000048196039‐حزيران‐145630014765١٣البصرهبصرةفاضل مندي علي1377

ba6.3.37ردافه حرجنجمه طالب عبد هللامتزوج٣٠1000000019238222‐حزيران‐63370016623١٣البصرةبصرةفاضل مھدي سلمان1378

خالدية عبد النبي متزوج432148م٣٠10000000‐حزيران‐71160015778١٣البصرةبصرةفاضل ناصر عبود1379
ba7.1.16حسنة جمعةعطية/اشواق جواد كاظم

ba10.8.45بدريه شرھانسعديع عبدهللا عبدالحسينمتزوج51755م٣٠10000000‐حزيران‐108450015401١٣البصرهبصرةفاضل ھاشم سلطان1380

ba6.7.47نسيمه عنيدھاشميه ماجد جبرمتزوج٣٠1000000022815484‐حزيران‐67470015261١٣البصرةبصرةفاضل والي علوان1381

ba8.6.28رشيجه فرججنان عبدهللا\ صبيحه كريممتزوج1240121م٣٠10000000‐حزيران‐86280015889١٣البصرةبصرةفاطم عبد مفتن1382

be14.6.36مصريه حمزه/ارمله٣٠1000000048296343‐حزيران‐146360014632١٣البصرهبصرةفاطمه ايوب يوسف1383

be14.1.42سكينه علي\ارملة525120م٣٠10000000‐حزيران‐141420015251١٣البصرهبصرةفاطمه حسين محمد1384

ba8.5.59نجيبه عبود/ارملة٣٠1000000011623078‐حزيران‐85590014716١٣البصرهبصرةفاطمه خضير علي1385

فاطمه عبد الكريم 1386
ba5.5.65لوعه محيل\ارملة٣٠1000000016933717‐حزيران‐55650014669١٣البصرةبصرةظاحي

ba12.7.88جميله صالح/ارملة٣٠1000000016031912‐حزيران‐127880016196١٣البصرهبصرةفاطمه عبدون راضي1387

ba12.2.63ورده حسين/ارملة٣٠100000008817436‐حزيران‐122630016185١٣البصرهبصرةفاطمه غلوم حسين1388

ba8.6.14نسيمه عبد االمام/ارمله٣٠1000000047194017‐حزيران‐86140015356١٣البصرهبصرةفاطمه محمد علي1389

ba5.10.46جاسميه عباسھديه ناصرمتزوج٣٠1000000039779314‐حزيران‐510460015007١٣البصرةبصرةفالح حسن حاتم1390
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فھيمة عجيل بريدي \ متزوج٣٠1000000022945997‐حزيران‐1310700015000١٣البصرةبصرةفالح حسن عيال1391

كريمه علي
ظھريه عبد 
ba13.10.70الحسن

ba11.2.92مدلوله شليجسعدونه معرضمتزوج٣٠10000000186189‐حزيران‐112920016133١٣البصرهبصرةفالح حسن مختاض1392

ba6.3.79زنوبه محمدرساله ايوب ناصرمتزوج٣٠1000000022344527‐حزيران‐63790016622١٣البصرةبصرةفالح سلمان ديوان1393

ba6.3.55كاظميه دعيرخديجه غالم عليمتزوج1319200م٣٠10000000‐حزيران‐63550016621١٣البصرهبصرةفالح صدام فالح1394

ba6.1.99ليلوه سلمانھناء عبد الرضا حسينمتزوج٣٠10000000165972‐حزيران‐61990014782١٣البصرهبصرةفالح عبد الجليل فالح1395

ba10.2.90طرفيه مھيبمريم كريم جالبمتزوج61548م٣٠10000000‐حزيران‐102900015969١٣البصرةبصرةفالح عوده جالب1396

ba8.3.16رفيعه رحمهصبيحه طعمه صالحمتزوج٣٠100000005210334‐حزيران‐83160015703١٣البصرهبصرةفالح فاضل رماثي1397

ba10.6.34خيريه حمودحوراء فاضل علوانمتزوج٣٠10000000139867‐حزيران‐106340015457١٣بصرهبصرةفايق صافي جاسم1398

جوشه عبد امل كاظم شمخيمتزوج٣٠100000001187186‐حزيران‐85360014715١٣البصرهبصرةفائز عبد الجبار عباس1399
ba8.5.36الحسن

عزيزه كاظم وايد\طاھر متزوج1198154م٣٠10000000‐حزيران‐67520015259١٣البصرةبصرةفائز ماجد خرنوب1400
ba6.7.52غنيده جدوعخدا

ba8.8.93عنيكه خضيرلميعه عبد الرضا عبودمتزوج٣٠1000000046392568‐حزيران‐88930015799١٣بصرهبصرةفائز نحم عبود1401

ba6.8.43منفية دھامنجالء خلف عبعوبمتزوج٣٠1000000032659‐حزيران‐68430015615١٣البصرةبصرةفائق جالب خلف1402

be14.3.87مخمل علي شان/ارمله٣٠1000000049799396‐حزيران‐143870016367١٣البصرةبصرةفخريه مجيد عبد علي1403

be14.6.93خديجه علي/ارمله٣٠1000000048191093‐حزيران‐146930014631١٣البصرهبصرةفخريه يحيى ذياب1404

متزوج1418192م٣٠10000000‐حزيران‐79770015792١٣البصرةبصرةفرات محسن سعيد1405
حسنه عبد الزھره 

مرزوق\مرضيه رجب 
علي

ba7.9.77مياسه احمد

خديجه عبد نعيمة طالب محمودمتزوج19419م٣٠10000000‐حزيران‐710760014609١٣البصرهبصرةفرات محمد محمد1406
ba7.10.76الصمد

ba10.8.79شفيقه صالحمنتوبه عزيز كرممتزوج96م ٣٠10000000476‐حزيران‐108790015487١٣بصرهبصرةفرج عوده مطر1407
ba11.5.5نجيه عبد الراشدسكينة نعمة هللامتزوج158م ٣٠100000001842‐حزيران‐11550016267١٣بصرهبصرةفرج عيدان جوھر1408
ba10.9.10بسھي لفتهنظيره عبد الصمد حسنمتزوج4م ٣٠100000001236‐حزيران‐109100015932١٣بصرهبصرةفرج كاظم حسن1409
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فرحان جاسم عبد 1410

ba6.10.65فاطمه ياسينحكيمه نوري ھزاعمتزوج٣٠100000001240125‐حزيران‐610650014834١٣البصرهبصرةالرضا

be14.2.17موزه حمد/ارملة13068م٣٠10000000‐حزيران‐142170015121١٣البصرهبصرةفريده علي رمضان1411

ba11.5.36منيره عطيه/ارمله430197م٣٠10000000‐حزيران‐115360016127١٣البصرةبصرةفطيم ھاشم جياد1412

ba6.10.91غنيدة الزممكيه مال هللامتزوج٣٠100000001539190‐حزيران‐610910014835١٣بصرةبصرةفالح حسن عالج1413

ba8.5.78حسيبه عبد النبيرفيعه محمود عليمتزوج579104م٣٠10000000‐حزيران‐85780014714١٣البصرةبصرةفالح حسن علي1414

حكيمه عبد بشرى جعفرمتزوج1161116م٣٠10000000‐حزيران‐77950014858١٣البصرهبصرةفالح حسن علي1415
ba7.7.95االمير

ba10.2.74زينه مھوسقواعدعباس خميسمتزوج٣٠10000000512159‐حزيران‐102740015960١٣البصرةبصرةفالح حسن نعمه1416

ba7.6.2ھديه عجيلمعصومة محمد عليمتزوج130239م٣٠10000000‐حزيران‐7620015682١٣البصرةبصرةفالح رحمن سواك1417

ba7.3.79نظيفه عامرازھار رحيم حسينمتزوج171294م٣٠10000000‐حزيران‐73790015982١٣البصرةبصرةفالح سالم طربوش1418

زھرة عبد زينب حيدر عليمتزوج٣٠100000001285173‐حزيران‐6101000014837١٣البصرةبصرةفالح منديل مھدي1419
ba6.10.100الرزاق

ba8.8.59صبيحه ياسيننوال سعيدمتزوج٣٠1000000021475‐حزيران‐88590015880١٣البصرهبصرةفھيم عباس حويزاوي1420

be14.6.62نرجس اسماعيل/ارملة٣٠1000000045991769‐حزيران‐146620014630١٣البصرهبصرةفھيمه عباس اھليل1421

/ارمله٣٠1000000047294261‐حزيران‐146580014629١٣البصرهبصرةفھيمه ياسين علي1422
مكيه عبد 
be14.6.58الخضر

ba12.3.97زھره محمداحالم نوري جميلمتزوج121م٣٠10000000١٣٣‐حزيران‐123970016201١٣البصرهبصرةفوزي عزيز جاسم1423

ba5.8.22عفيفه مھديحنان عايش كاصدمتزوج٣٠10000000175349002‐حزيران‐58220015564١٣البصرةبصرةفوزي علي حسين1424

ba11.5.33حليمه مطر/ارمله٣٠1000000044889404‐حزيران‐115330016195١٣بصرهبصرةفوزيه صالح بجاي1425

be14.10.69بطوشة كريم167\ارملة٣٠1000000079160‐حزيران‐1410690015308١٣البصرةبصرةفوزيه كنتي علوان1426

فوزيه مھدي عبد 1427
be14.1.64فاطمه عبد النبي/ارملة٣٠1000000046392432‐حزيران‐141640015201١٣البصرهبصرةالحسين
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be14.6.55اصيله رمضان/ارملة٣٠1000000049592903‐حزيران‐146550014628١٣البصرهبصرةفوزيه ياسر حميدي1428

be14.3.13رنكس عاتي/ارملة٣٠1000000046693144‐حزيران‐143130016368١٣البصرهبصرةفوزيه يوسف سعدون1429

ba11.5.97شكريه صادقتھاني دھرعبيدمتزوج٣٠100000009399‐حزيران‐115970016130١٣بصرهبصرةفؤاد عباس عبد الرزاق1430

فؤاد عبد علي عبد 1431
بروين عبد رابحه سالم عصمانمتزوج٣٠100000007715297‐حزيران‐112480016140١٣بصرهبصرةالحسين

ba11.2.48الرحمن

ba7.4.41فخريه موسىخلود جاسم عذافهمتزوج40716م٣٠10000000‐حزيران‐74410015608١٣البصرةبصرةفؤاد عبدالكريم حسين1432

ba11.7.13رقيه عريدامجاد احمد سكرمتزوج40199م٣٠10000000‐حزيران‐117130016295١٣العمارهبصرةفيصل شامخ سلومي1433

مفيدة مجد جعفر/وحيدة متزوج٣٠1000000043486614‐حزيران‐153880015229١٣البصرةبصرةفيصل فاخر سلمان1434
be15.3.88ملحة جوادحاتم مھدي

be8.3.5ليلوه يعقوبسريعه كاظم جعفرمتزوج2164110م٣٠10000000‐حزيران‐8350015704١٣البصرةبصرةفيصل مھدي خزعل1435

ba7.5.91خيرية شعبانكريمة كامل ناصرمتزوج٣٠100000003124224‐حزيران‐75910015069١٣البصرةبصرةفيصل مھلھل حسن1436

ba13.8.99زھره مجيدنھله اسماعيل عبدمتزوج٣٠1000000022444601‐حزيران‐138990015196١٣البصرهبصرةقابل سبتي خلف1437

االبصربصرةقاسم حسن زغير1438
نھاية علوان عبد ربه / متزوج٣٠100000001358184‐حزيران‐75760015068١٣ة

ba7.5.76مكية عليھديه عبد هللا

be14.7.100بلحه رجبانيسه عبد العزيز مزعلمتزوج٣٠1000000048095894‐حزيران‐1471000015233١٣البصرةبصرةقاسم سالم محمد1439

ba10.2.7فخريه مھديسيدة زينب سيد كطوفمتزوج2277م٣٠10000000‐حزيران‐10270015972١٣البصرةبصرةقاسم طالب لطيف1440

ba9.1.55زكيه ظاھرعواطف كاسبمتزوج٣٠1000000016232318‐حزيران‐91550016523١٣البصرةبصرةقاسم عبادي طاھر1441

ba8.5.94زھره مزيدشروق عبد الشھيد يوسفمتزوج1260116م٣٠10000000‐حزيران‐85940014713١٣البصرةبصرةقاسم عباس لعيبي1442

ba83.7.67موده محمدغيده مغامس خشيشمتزوج1284140م٣٠10000000‐حزيران‐837670015076١٣البصرهبصرةقاسم عبد الحسين مسلم1443

ba10.1.61ملكيه حمودعائده جاسم حسنمتزوج٣٠1000000025350553‐حزيران‐101610015519١٣بصرهبصرةقاسم عبداالمير حسن1444

ba8.5.1فاطمه عليسكينه طالب ناصرمتزوج٣٠1000000015430794‐حزيران‐8510014712١٣البصرهبصرةقاسم علي ناصر1445

ba8.9.30تاجات فضلنھاد موسى طالبمتزوج٣٠100000001325200‐حزيران‐89300015810١٣بصرهبصرةقاسم لطيف ابو الھيل1446
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ba7.8.100فطومه سلمانساجده كاظممت21654م٣٠10000000‐حزيران‐781000016036١٣البصرةبصرةقاسم محمد باقر1447

be14.5.93خانم مال هللانضال موسىمتزوج٣٠1000000047594965‐حزيران‐145930014764١٣البصرهبصرةقاسم محمد بشير1448

be14.2.30شريفه عليمدينه علي عباسمتزوج٣٠1000000019317‐حزيران‐142300015122١٣البصرهبصرةقاسم محمد عباس1449

ba6.2.42وفاء جمعهميساء ناجي جابرمتزوج٣٠1000000012485‐حزيران‐62420014680١٣البصرهبصرةقاسم محمد ھندي1450

ba11.8.64نعيمه باھضزكيه ماحودمتزوج٣٠1000000014412‐حزيران‐118640016225١٣البصرهبصرةقاسم مھدي سعد1451

ba6.7.6ملكه حسنجاسميه احمد شيخانمتزوج٣٠1000000044889466‐حزيران‐6760015258١٣البصرهبصرةقاسم مھدي صالح1452

be14.1.79خديجه محسن\ارملة193135م٣٠10000000‐حزيران‐141790014791١٣البصرهبصرةقاسميه يعقوب جاسم1453

صالح بصرةقاضي ابراھيم عطروز1454
٣٠10000000‐حزيران‐116560016172١٣الدين

35101
1

ba11.6.56نجاه موبلجنان عطية كاظممتزوج96

ba8.6.36نظيمه مھديسيناء عبد الرضا فريدمتزوج530160م٣٠10000000‐حزيران‐86360015355١٣البصرهبصرةقحطان عدنان حاتم1455

قحطان عدنان محمد 1456
ba12.3.34بدريه محمداله الينا صالحمتزوج٣٠100000001266141‐حزيران‐123340016204١٣البصرهبصرةصالح

ba7.7.35اسيه حسينحوراء عليمتزوج٣٠1000000017434654‐حزيران‐77350014857١٣البصرهبصرةقصي جواد غني1457

ba7.10.67غنيمه موسىعتاب عبدالنبي شنشولمتزوج٣٠1000000038977769‐حزيران‐710670015912١٣البصرةبصرةقصي حسن شنشول1458

قصي حسين عبد 1459
ba9.6.56بھيه عليعواطف عبد الحيمتزوج1235173م٣٠10000000‐حزيران‐96560016476١٣البصرهبصرةالرزاق

ba7.4.42قبيله لفتهزينب ھاديمتزوج11279م٣٠10000000‐حزيران‐74420016048١٣البصرةبصرةقصي قاسم مطرود1460

ba11.7.25وصيفه خلف\ارمله٣٠1000000045190091‐حزيران‐117250016122١٣بصرهبصرةقيده سويد عبود1461

ba10.5.65صبريه ياسينسماھر خليل فيضمتزوج٣٠100000001304140‐حزيران‐105650015748١٣البصرهبصرةقيس حسن عجيل1462

be14.4.3صبريه سھرحليمه علي عبيدمتزوج47093832ب٣٠10000000‐حزيران‐14430015642١٣البصرهبصرةقيس محمد عبود1463

ba5.10.5ناھده صالحبتول صالحمتزوج٣٠1000000016532808‐حزيران‐51050015006١٣البصرهبصرةقيصر عدنان حسين1464
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روضه عبد ھاجر حسن يعكوبمتزوج16471م٣٠10000000‐حزيران‐710740015925١٣البصرةبصرةقيصر عساف حسين1465

ba7.10.74الحسن

كريمه سباھي / سكينه متزوج٣٠1000000022544939‐حزيران‐107390015404١٣بصرهبصرةكاصد نجم عبيد1466
ba10.7.39زھره طعمهعلي

ba7.9.68سفرية جيادليلوة حسن مباركمتزوج٣٠1000000033065801‐حزيران‐79680015790١٣البصرةبصرةكاطع حاصل مبارك1467

ba6.10.79فاطمه سلمانبشرى طه رمضانمتزوج٣٠1000000051515‐حزيران‐610790014838١٣البصرةبصرةكاظم ابراھيم عطيه1468

ba8.3.94مريم عليطليعه ابراھيم جاسبمتزوج٣٠10000000461920930‐حزيران‐83940015705١٣البصرهبصرةكاظم احمد جمال1469

be13.6.96امينه حسينحمده احمد عبدهللامتزوج٣٠1000000046392523‐حزيران‐136960014803١٣البصرةبصرةكاظم جمعه محمد1470

ba11.2.88سليمه عبد النبيقبيله عبد علي وھبمتزوج135م ٣٠100000001389‐حزيران‐112880016147١٣بصرهبصرةكاظم جواد وھب1471

ba13.6.35دله دوريششيخة ديوان خضيرمتزوج1598151م٣٠10000000‐حزيران‐136350014991١٣البصرهبصرةكاظم حسن خضير1472

be14.2.63كامله شھيبفھيمه محمد عبد الصمدمتزوج٣٠1000000046693051‐حزيران‐142630015271١٣البصرةبصرةكاظم حسن علي1473

ba7.9.31ليلوه عوفيسليمه شمعونمتزوج15225م٣٠10000000‐حزيران‐79310016094١٣البصرةبصرةكاظم حسن كاطع1474

ba5.10.72نعيمه الزماالء جادم \زينب كريممتزوج133593م٣٠10000000‐حزيران‐510720015005١٣البصرةبصرةكاظم خزعل حنظل1475

خولة ھادي احمد/باسمه متزوج1346188م٣٠10000000‐حزيران‐85320014711١٣البصرهبصرةكاظم رميض جبر1476
ba8.5.32صبيحه حسنمحمد حبيب

be14.3.24ثريه اديبمكيه بجاي راضيمتزوج٣٠1000000048396421‐حزيران‐143240016369١٣البصرهبصرةكاظم سنيل شتيوي1477

ba10.8.95نعناعه ركاد\ارمل٣٠1000000052484‐حزيران‐108950015483١٣بصرهبصرةكاظم شناوى حفاره1478
ba10.1.82زمزم محمدماجده رديفمتزوج1م ٣٠10000000116‐حزيران‐101820015871١٣بصرهبصرةكاظم عباس جاسم1479

نظيمة عبد العباس متزوج٣٠1000000045390559‐حزيران‐157190015241١٣البصرةبصرةكاظم عبد القادر حسين1480
be15.7.19فرحة ايوبعبود/نادرة حمود عبيد

be14.7.68فھيمه حميدسلوى يعقوب جابرمتزوج117126م٣٠10000000‐حزيران‐147680015232١٣البصرةبصرةكاظم عبد الكريم زوير1481

ba6.3.63غاليه محمودبنعشة محمد  كريميمتزوج1265116م٣٠10000000‐حزيران‐63630016620١٣البصرةبصرةكاظم عبد النبي جخيور1482

ba5.8.27صبريه فتينرباب حسين عطيةمتزوج454184م٣٠10000000‐حزيران‐58270015565١٣البصرهبصرةكاظم عبد سعيد1483
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be14.4.59اصيله مشاريحياه سھرمتزوج٣٠1000000046793282‐حزيران‐144590015641١٣البصرهبصرةكاظم عبد علي مطر1484

ba6.4.15حبيبه حسنحياة جاسب ماھودمتزوج1444171م٣٠10000000‐حزيران‐64150014883١٣البصرهبصرةكاظم عبود ساھي1485

ba6.10.39صبيحه منصورمصريه حسنمتزوج٣٠1000000034869517‐حزيران‐610390014839١٣البصرهبصرةكاظم عسكر ظاھر1486

ba6.4.2نصرة مھنةفضيلة حسن غريبمتزوج٣٠1000000032982‐حزيران‐6420014882١٣البصرةبصرةكاظم علي حسين1487

ba6.9.39حليمه عبدالواحدنورا سعيد نجيبمتزوج٣٠100000009315‐حزيران‐69390015213١٣البصرهبصرةكاظم علي سلمان1488

ba6.9.30حمديه عجيلنسرين جمعه راضيمتزوج٣٠10000000219113‐حزيران‐69300015212١٣البصرهبصرةكاظم عمران موسى1489

ba7.5.13حربية مزھرمنال صالح سلمانمتزوج1750110م٣٠10000000‐حزيران‐75130015067١٣البصرةبصرةكاظم عناد يعقوب1490

ba6.2.23فطومه يعقوبايمان عبدالخالق يعقوبمتزوج٣٠1000000013617090‐حزيران‐62230014679١٣البصرهبصرةكاظم قاسم حميد1491

ba83.7.18دخيله حنونرسايل احمد جابرمتزوج٣٠10000000212102‐حزيران‐837180014652١٣البصرهبصرةكاظم قاسم محمد1492

ba12.7.6فاطمه محمدليلى جبار عطيةمتزوج٣٠10000000499615‐حزيران‐12760016153١٣البصرهبصرةكاظم لفته عاشور1493

ba8.6.71خده فھد\مطلق1311167م٣٠10000000‐حزيران‐86710016026١٣البصرةبصرةكاظم محسن بلبل1494

ba12.2.88نوريه ھاشمفاطمه عبدعلي حماديمتزوج15005م٣٠10000000‐حزيران‐122880016188١٣البصرهبصرةكاظم مھدي يوسف1495

be14.3.74غنيه بنايجاسميه كريم حسنمتزوج٣٠1000000045691096‐حزيران‐143740016370١٣البصرةبصرةكاظم ھذال ياسين1496

ba6.1.85حسنه قاسم\ارملة٣٠1000000016432680‐حزيران‐61850014781١٣البصرةبصرةكاظميه سلمان عباس1497

كاظميه عبد الخالق 1498
be14.3.36حكيمه سلطان/ارمله٣٠1000000046793237‐حزيران‐143360016371١٣البصرهبصرةعلي

كاظميه عبد النبي 1499
be14.4.50شحم نصر هللا/ارملة٣٠1000000074793867‐حزيران‐144500015640١٣البصرهبصرةحسوني

be15.9.49صبرية عبيد/ارملة٣٠1000000044388472‐حزيران‐159490015245١٣البصرةبصرةكاظميه عيسى حنظل1500
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be14.1.31نجيبه سالم\ارملة19577م٣٠10000000‐حزيران‐141310014792١٣البصرةبصرةكاظميه عيسى مبارك1501

ba10.2.4دره ھبيبحال كريم جبارمتزوج34268256ج٣٠10000000‐حزيران‐10240015968١٣البصرهبصرةكامل كريم عبد الرضا1502

ba4.7.71شومه محمدنداء رسن راضيمتزوج٣٠10000000130246‐حزيران‐47710015993١٣البصرهبصرةكامل وادي سھيل1503

ba6.7.93نجمه اعطيويحليمه حسن خميطمتزوج153072م٣٠10000000‐حزيران‐67930015257١٣البصرةبصرةكريم شناطي نعمه1504

be8.5.27نعيمه خليلمنتھى عبد هللا عليمتزوج281129م٣٠10000000‐حزيران‐85270014701١٣البصرهبصرةكريم عبود محمود1505

ba8.8.63حمديه ظاھراشواق عبدالحكيم بدرمتزوج161248م٣٠10000000‐حزيران‐88630015728١٣البصرةبصرةكريم علي حسين1506

ba7.6.31ونسه عبد هللامريم علي اصفرمتزوج٣٠1000000026352577‐حزيران‐76310016000١٣البصرهبصرةكريم فريح جبر1507

رسميه عبد بشيره جوادمتزوج127428919م٣٠10000000‐حزيران‐837150014654١٣البصرهبصرةكريم كاظم جناح1508
ba83.7.15الزھره

be14.4.40نفوشه كريمفضيلة ھادي عليمتزوج٣٠1000000048196108‐حزيران‐144400015639١٣البصرةبصرةكريم كنتي علوان1509

be14.4.94زينب فاضلكريمه ناصر جبرمتزوج93812‐٣٠10000000747‐حزيران‐144940015638١٣البصرهبصرةكريم وادي موسى1510

be14.6.21نوره محمود/ارمله٣٠1000000046492706‐حزيران‐146210014627١٣البصرهبصرةكريمه عبد الواحد خلف1511

be14.1.12مجيبه عيسى\ارملة٣٠1000000045590941‐حزيران‐141120014793١٣البصرةبصرةكريمه يوسف جاسم1512

ba8.3.20زھره شاوي\ارملة49198081ق٣٠10000000‐حزيران‐83200015706١٣البصرهبصرةكريمه يوسف شناوي1513

ba7.4.50عيده منشد\ارملة٣٠1000000036372537‐حزيران‐74500015610١٣البصرهبصرةكميله حامد حتيته1514

ba6.8.63جميله شنديحمديه يوسف مخورمتزوج٣٠1000000021275‐حزيران‐68630015614١٣البصرةبصرةالزم اسماعيل ھادي1515

ba10.6.57كاظميه شبليجواھر ستار خلفمتزوج٣٠10000000565122‐حزيران‐106570015472١٣البصرهبصرةالزم عبد الساده خلف1516

سليمه فيصل /  فاطمه متزوج٣٠100000001963136‐حزيران‐95870016364١٣البصرهبصرةاليذ جدوع اسماعيل1517
ba9.5.87صبريه ھجولعلي اكبر

ba11.2.90ھاجر نعمهزينب مكي صالحمتزوج٣٠10000000102169‐حزيران‐112900016083١٣بصرهبصرةلبيب نصر صالح1518
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ba11.4.72سعديه عباسصفيه نصر هللامتزوج36172073ب٣٠10000000‐حزيران‐114720016321١٣البصرةبصرةلطيف خيري ناصر1519

be14.5.48جميله محمد/ارمله٣٠1000000048095909‐حزيران‐145480014763١٣البصرةبصرةلطيفه حميد حسن1520

\ارملة79157م٣٠10000000‐حزيران‐14101000015307١٣البصرةبصرةلطيفه علي عبد الحسن1521
فرحة عبد 
be14.10.100الرضا

ba2.9.73كلثوم سلمان/ارملة٣٠100000007114187‐حزيران‐29720015250١٣البصرةبصرةلطيفه مھدي ھليل1522

نزاله حامي بويدع\ ھديه متزوج٣٠10000000120168‐حزيران‐74270015609١٣البصرهبصرةلعيوس دريبي عيال1523
ba7.4.27حصيره بجايسيده عبيد

ba7.9.57نعيمة محمدمنيره داود سلمانمتزوج٣٠10000000124155‐حزيران‐79570015791١٣البصرهبصرةلفته بزون جبر1524

be14.6.48فاطمه حسينخيريه علي خليلمتزوج٣٠1000000046192180‐حزيران‐146480014698١٣البصرهبصرةلفته علي غريب1525

ba8.4.90ھاشميه عطيهھيام محمود قاسممتزوج47678م٣٠10000000‐حزيران‐84900016431١٣البصرةبصرةلفته مرزوك سعيد1526

ba8.4.15زينه محمد\ارمله٣٠1000000045089886‐حزيران‐84150016432١٣البصرهبصرةلميعه خضير حسين1527

لؤي عبد الرزاق 1528
ba10.8.96صالحه ھاشمفائقھيوسف رحيممتزوج150م ٣٠100000001261‐حزيران‐108960015485١٣بصرهبصرةغضبان

ba7.7.98مريم فاضلرقيه جعفرمتزوج٣٠10000000124525‐حزيران‐77980014856١٣البصرةبصرةلؤي غالب حنون1529

ba11.2.46نادره سالمايفان عدنان حسنمتزوج٣٠10000000182752‐حزيران‐112460016081١٣بصرهبصرةليث خالد حسك1530
ba7.6.38ناكه عباسطوبى علي محمدمتزوج70م ٣٠1000000042‐حزيران‐76380015995١٣بصرهبصرةليث رمضان حسن1531
ba10.6.76فخريه داودفاطمة عبدالقادر عباسمتزوج73م ٣٠10000000361‐حزيران‐106760015467١٣بصرهبصرةليث كمال عبد السبحان1532

be14.2.42امينه علي\ارملة٣٠1000000045490740‐حزيران‐142420015089١٣البصرهبصرةليله ابراھيم احمد1533

ba7.7.13دعدوشه علوان\متزوج٣٠10000000551116‐حزيران‐77130015830١٣البصرهبصرةليلوه عوفي داخل1534

be14.5.61مريم عباس/ارمله47093972ب٣٠10000000‐حزيران‐145610014762١٣البصرهبصرةليلوه محمد علي1535

be15.9.39سكنة علي/ارملة٣٠1000000044588360‐حزيران‐159390015244١٣البصرةبصرةليلى خضير احمد1536

be14.8.54مريم علي\ارملة72067م٣٠10000000‐حزيران‐148540015079١٣البصرةبصرةليلى عبد القادر عباس1537
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be14.10.11فخريه احمد\ارملة٣٠1000000044488775‐حزيران‐1410110015306١٣البصرةبصرةليلى علي خزعل1538

ba11.9.30حاجيه زبيري/ارملة٣٠10000000214056‐حزيران‐119300016557١٣البصرهبصرةليلى مھنا محمد1539

ba8.3.28حريه شخير\مطلقة81م٣٠10000000١٧١٥‐حزيران‐83280016058١٣بصرهبصرةماجد احمد سعيد1540
ba11.7.70ناجيه ظاھرزحل جعفر احمدمتزوج13م ٣٠10000000121‐حزيران‐117700016072١٣بصرهبصرةماجد امين عبد الحسين1541

ba7.9.17قبيله مھديسناء جليل بصريمتزوج10196م٣٠10000000‐حزيران‐79170016099١٣البصرةبصرةماجد ترياك سلمان1542

ba12.1.26بھيه عبد الكريمفھيمه سلمان ناصرمتزوج٣٠1000000048196069‐حزيران‐121260016222١٣بصرهبصرةماجد جبار حسين1543
ba8.8.82خديجه حسنايمان حميد حسينمتزوج56م ٣٠10000000888‐حزيران‐88820016102١٣بصرهبصرةماجد سعدون مدلول1544

ba11.6.27نعيمه احمدزينب عيسى سلمانمتزوج٣٠1000000052584‐حزيران‐116270016174١٣البصرهبصرةماجد سلطان حيدر1545

٣٠1000000045290345‐حزيران‐8570014710١٣البصرهبصرةماجد سھر علي1546
نظيرة مھدي حميد / 
ba8.5.7حسنه محمدصبيحة عبدالكريم لفتة

ba10.1.47عنايه فاضلسعاد عدنان صالحمتزوج٣٠1000000037474610‐حزيران‐101470015515١٣البصرهبصرةماجد صالح عجيل1547

ba8.9.33خديجه عبد هللاخلود عباس عبدالرزاقمتزوج183م ٣٠10000000585‐حزيران‐89330015811١٣بصرهبصرةماجد عباس ياسين1548

رنا عبد الرضا عبد متزوج٣٠1000000019739316‐حزيران‐119890016560١٣البصرهبصرةماجد عبد الحميد جدوع1549
ba11.9.89وفيه ظاھرالوھاب

ba8.2.75صبريه ھاجرزينب حسب حاجممتزوج123274م٣٠10000000‐حزيران‐82750015950١٣البصرهبصرةماجد عبد الكريم حاجم1550

ba10.1.2شونه سلمانندي شاكر مطرودمتزوج٣٠1000000018536917‐حزيران‐10120015523١٣البصرةبصرةماجد عبد علي فليح1551

ba8.4.98بسھي جبارايمان حسن جبارمتزوج٣٠1000000022845579‐حزيران‐84980016011١٣بصرهبصرةماجد عبعوب كاطع1552

be14.5.85ياسه صالحسھيله عيسىمتزوج٣٠1000000026258‐حزيران‐145850014761١٣البصرهبصرةماجد محمد خلف1553

حليمه عبد فاطمه عبد هللا حسونمتزوج363129م٣٠10000000‐حزيران‐76350014732١٣البصرهبصرةماجد مردان رحيم1554
ba7.6.35الكريم

ba7.7.96شنونه محمدفوزيه شناوهمتزوج٣٠1000000035570879‐حزيران‐77960014855١٣البصرهبصرةماجد مھجر عزيز1555

ba11.6.79موحه عبد السادهشكرية كامل خلفمتزوج77579م٣٠10000000‐حزيران‐116790015904١٣البصرهبصرةماجد مھدي عبد العباس1556

be15.9.48زھرة ياسين/ارملة٣٠1000000090162‐حزيران‐159480015243١٣البصرةبصرةماجده صادق معتوق1557
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ba12.1.30مناھي عارفعليه حموديمتزوج٣٠1000000032765290‐حزيران‐121300016213١٣البصرهبصرةمارد جارح صبر1558

be14.6.65تسيار اسودتقيه اسماعيل جميلمتزوج٣٠1000000086483‐حزيران‐146650014697١٣البصرهبصرةماضي جري وادي1559

ba4.9.69وريطه شطيبحمزيه ريسان عربيمتزوج٣٠10000000530189‐حزيران‐49490015441١٣البصرةبصرةماضي شغيث شبار1560

ba10.7.82راجحه مھديميسون داخل عبدهللامتزوج٣٠10000000514149‐حزيران‐107820015418١٣البصرهبصرةمالك جاسم محمد حسين1561

ba7.6.44بسھن مزعل/مطلق176م ٣٠100000001641‐حزيران‐76440015680١٣بصرهبصرةمالك جعفر سلمان1562

ba13.7.66نجديه ھميليبشرى فليح طالبمتزوج238167م٣٠10000000‐حزيران‐137660014981١٣البصرهبصرةمالك خلف طالب1563

مالك رياض عبد 1564
ba8.8.7ساجده طاھرخديجة يعقوب عبدهللامتزوج340080م٣٠10000000‐حزيران‐8870015730١٣البصرةبصرةالحسين

ba7.3.14زمزمبتول جوادمتزوج٣٠10000000326899‐حزيران‐73140014903١٣البصرةبصرةمالك عبد الحسن عبد1565

مالك عبد الحسين 1566
be14.5.68امينه عبد هللازھار عاشورمتزوج65118م٣٠10000000‐حزيران‐145680014760١٣البصرةبصرةمحيسن

ba10.6.58مصيعه صيھودأميرة نصر سلمانمتزوج٣٠10000000427130‐حزيران‐106580015462١٣بصرهبصرةمانع جبر مونس1567

ba8.9.99قيسيه ياسينھناء ھاشم عبدهللامتزوج216188م٣٠10000000‐حزيران‐89990015823١٣البصرهبصرةماھر زيدان منصور1568

نجمه عبد سميه برويزمتزوج1840166م٣٠10000000‐حزيران‐114250016276١٣البصرةبصرةماھر سامي كباشي1569
ba11.4.25اللطيف

ba5.8.25نزھه احمدمريم نويش محمدمتزوج4175م٣٠10000000‐حزيران‐58250015566١٣البصرةبصرةمثنى صالح مھدي1570

ba10.3.88تكيه عوادزينب محمد جاسممتزوج٣٠1000000018637167‐حزيران‐103880015541١٣البصرهبصرةمجيد حمزه مجيد1571

ba6.7.26نوريه شريجياسراء عبد الوھابمتزوج3783م٣٠10000000‐حزيران‐67260015256١٣البصرةبصرةمجيد حميد وھيب1572

ba11.9.16خميسه يعقوبفرحه حسن مشكورمتزوج٣٠1000000010095‐حزيران‐119160016562١٣البصرهبصرةمجيد خلف حبيب1573

معصومة محمد علي متزوج3936م٣٠10000000‐حزيران‐105580015740١٣البصرةبصرةمجيد عبد الرضا حسين1574
ba10.5.58خيريه سرحانفاروق

ba6.10.94كاظمية مھاوينسيمه سعدون حماديمتزوج34413م٣٠10000000‐حزيران‐610940014840١٣البصرةبصرةمجيد عبد هللا راضي1575
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be14.3.28زھره عاشورصباح لفته حسونيمتزوج15782م٣٠10000000‐حزيران‐143280016372١٣البصرهبصرةمجيد عثمان ذياب1576

be14.2.44مشيخص حميدحسنه عوض كرممتزوج٣٠1000000046993606‐حزيران‐142440015081١٣البصرةبصرةمجيد معيوف طالب1577

ba9.1.59سوريه زغيرسليمه ھاشممتزوج٣٠1000000033166142‐حزيران‐91590016514١٣بصرهبصرةمجيد ناصر ديوان1578

ba5.9.91طيبه يعقوبفاطمه عبد الواحد مختارمتزوج٣٠100000001230174‐حزيران‐59910014938١٣البصرهبصرةمجيد يوسف ابراھيم1579

be14.2.9كاظميه حسين/ارملة168129م٣٠10000000‐حزيران‐14290015203١٣البصرهبصرةمجيده حمدان شنيت1580

ba8.3.78كنه عطيهنوريه علي حسينمتزوج45م ٣٠100000001528‐حزيران‐83780016056١٣بصرهبصرةمحسن دغباش علي1581

وفاءناظم\حمديه ناصف متزوج٣٠1000000038977672‐حزيران‐77260016064١٣البصرهبصرةمحسن رحيمه محمد1582
ba7.7.26زھره عفلوكصافي

ba7.9.37سومة بدرحمدية سعد حاتممتزوج٣٠10000000124163‐حزيران‐79370015789١٣البصرةبصرةمحسن عبد الرضا جابر1583

محسن عبد الستار عبد 1584
ba7.7.37فخريه جاسمزينب طالبمتزوج134369م٣٠10000000‐حزيران‐77370014854١٣البصرهبصرةالرضا

ba11.3.32وسيله شيالاسماء صكبان زغيرمتزوج192931م٣٠10000000‐حزيران‐113320016441١٣بصرهبصرةمحسن عبد الكريم كويم1585

محسن عبد الكريم 1586
be8.3.83زكيه جابرنظيمه احمد عبد هللامتزوج2234م٣٠10000000‐حزيران‐83830015707١٣البصرةبصرةمصطفى

ba12.2.25وبريه راضيسناء منصور عودهمتزوج154250م٣٠10000000‐حزيران‐122250016178١٣البصرهبصرةمحسن عبد علي عيدان1587

ba7.7.71مناھل خير هللادالل جمعه غالبمتزوج٣٠1000000033166128‐حزيران‐77710015829١٣البصرهبصرةمحسن لطيف ابو الھيل1588

ba8.5.13جباريه حمودساھره فليح ارجالمتزوج٣٠1000000022294‐حزيران‐85130014709١٣البصرةبصرةمحسن لفته حاتم1589

ba11.3.81حسنه علوانالھام شايخ خزعلمتزوج61940م٣٠10000000‐حزيران‐113810016438١٣البصرهبصرةمحسن محمود حسن1590

ba5.5.27رحيمه عزيزفاطمه مجير حنتوشمتزوج130286م٣٠10000000‐حزيران‐55270014671١٣البصرهبصرةمحمد ابراھيم مالح1591

ba5.8.37كلثوم حميدصبيحة عبدالحسن صبيحمتزوج32491م٣٠10000000‐حزيران‐58370015567١٣البصرهبصرةمحمد اسماعيل احمد1592

ba10.7.20فاطمه محمدھناء جبار خلفمتزوج٣٠10000000583184‐حزيران‐107200015411١٣بصرهبصرةمحمد اسماعيل خلف1593

محمد المھدي حميد 1594
ba8.7.80فاطمه محمد/اعزب20م ٣٠10000000153‐حزيران‐87800015977١٣بصرهبصرةرحيمه
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be14.5.59فاطمه عليسليمه موسىمتزوج130184م٣٠10000000‐حزيران‐145590014759١٣البصرةبصرةمحمد بدران قاسم1595

شفيقه عبد ثائره جاسممتزوج48073م٣٠10000000‐حزيران‐101390015860١٣البصرةبصرةمحمد جابر عبد الرضا1596
ba10.1.39الرضا

ba8.5.24ماليه محسنمنى جارح صبرمتزوج٣٠10000000330102‐حزيران‐85240014708١٣البصرهبصرةمحمد جاسم حمود1597

ba10.8.28حكم جاسممنى كمال حسينمتزوج6م٣٠10000000١٥٣٨‐حزيران‐108280015488١٣بصرهبصرةمحمد جعفر كريم1598

محمد جمال عباس 1599
فضيله عبد نجاه طالب عيسىمتزوج٣٠1000000014516‐حزيران‐113700016444١٣بصرهبصرةمحمد تقي

ba11.3.70الحسين

ba8.4.37جزيه محاربخديجة موسى عياضمتزوج126871م٣٠10000000‐حزيران‐84370016433١٣البصرهبصرةمحمد جمعه ساجت1600

ba11.8.17فاطمه جاسمھدى داخلمتزوج٣٠100000001006116‐حزيران‐118170016227١٣البصرهبصرةمحمد جندي لفته1601

ba13.3.30نعيمه عبد هللانجاح مھدي ابراھيممتزوج٣٠1000000057998‐حزيران‐133300014993١٣بصرهبصرةمحمد جواد عبيد احمد1602

ba6.1.34جميله بلفتمكيه ابراھيم محمدمتزوج1424197م٣٠10000000‐حزيران‐61340014780١٣البصرةبصرةمحمد حبيب خلف1603

ba8.3.97فخريه عرزالنھاد محمد عليمتزوج35435م٣٠10000000163‐حزيران‐83970015708١٣البصرةبصرةمحمد حسن عبود1604

ba11.4.3نجمه عبد النبيسناء زھير صالحمتزوج21658م٣٠10000000‐حزيران‐11430016378١٣البصرةبصرةمحمد حسن عوده1605

ba8.5.5زھره حنشبتول جبر كاظممتزوج156543م٣٠10000000‐حزيران‐8550015804١٣البصرهبصرةمحمد حسن كاطع1606

be14.3.88شريفه محمدفاطمه رمضان صالحمتزوج٣٠1000000046592894‐حزيران‐143880016373١٣البصرةبصرةمحمد حسين جمعه1607

ba8.9.59فھيمه موسىنھايه جمعه ھاشممتزوج157م ٣٠10000000521‐حزيران‐89590015819١٣بصرهبصرةمحمد حسين داود1608

ba8.4.6صبريه محمدمنال توفيق عبد عليمتزوج1280113م٣٠10000000‐حزيران‐8460016434١٣البصرةبصرةمحمد حسين طخير1609

ba9.10.41فطومه عبد النبيلمى عبد مرزوقمتزوج٣٠1000000010019823‐حزيران‐910410016375١٣البصرهبصرةمحمد حسين محمد1610

be15.7.94جميلة عوادابتسام كريم منصورمتزوج٣٠1000000044388479‐حزيران‐157940015242١٣البصرةبصرةمحمد حميد عيسى1611

be14.10.80سكينه غلومسھام يوسفمتزوج96676م٣٠10000000‐حزيران‐1410800015305١٣البصرهبصرةمحمد حيدر محمد1612

be14.3.65مريم ذيابسليمه حيدر حسنمتزوج٣٠1000000045691150‐حزيران‐143650016374١٣البصرةبصرةمحمد خلف مراد1613
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ba7.9.78ورسن جصانعليه كامل لعيبيمتزوج50835م٣٠10000000‐حزيران‐79780015786١٣البصرهبصرةمحمد دينار سلمان1614

نضال عبدالوھاب بدر متزوج٣٠1000000017334577‐حزيران‐610900014836١٣البصرةبصرةمحمد ديوان علي1615
ba6.10.90فاطمة رفعلالدين

فاطمه محمد اسراء مھدي اسماعيلمتزوج1895193م٣٠10000000‐حزيران‐114310016306١٣البصرةبصرةمحمد رحيم عيسى1616
ba11.4.31علي

be14.5.45ملكه باقرليلوه زھرابمتزوج٣٠1000000048196046‐حزيران‐145450014758١٣البصرةبصرةمحمد رستم امير1617

محمد رضا جمعه 1618
سھام خميس جاسم\اقبال متزوج٣٠1000000033366471‐حزيران‐59350014937١٣البصرهبصرةحنون

ba5.9.35طليعه حمودشاكر حميد

ba10.1.97ماليه تقيشيماء يحيمتزوج٣٠100000001894138‐حزيران‐101970015859١٣البصرهبصرةمحمد رضا عاشور1619

ba8.5.83مريم محمودفاطمه مھدي صالحمتزوج٣٠1000000019338455‐حزيران‐85830014707١٣البصرةبصرةمحمد رضا لفته خليل1620

be14.3.77موزه حسنعليه عبد الكريم زويرمتزوج47093909ب٣٠10000000‐حزيران‐143770016613١٣البصرهبصرةمحمد سالم حميد1621

ba11.9.42ماجده عليانوار عبود حسنمتزوج٣٠1000000018937795‐حزيران‐119420016552١٣البصرهبصرةمحمد سباھي حسن1622

ba7.6.20شلتاغه شھيبطه كاظممتزوج63894م ٣٠10000000320‐حزيران‐76200015997١٣بصرهبصرةمحمد سبھان بغيل1623

ba11.1.97امنه مبروكبتول  كاظممتزوج٣٠1000000010821588‐حزيران‐111970016346١٣البصرهبصرةمحمد سعيد عويد1624

ba12.2.65زھره محمدانسانه حسنمتزوج1270113م٣٠10000000‐حزيران‐122650016181١٣البصرهبصرةمحمد سلمان كاطع1625

ba6.4.94دوفه حنظلعلياء علي جابرمتزوج٣٠1000000041282326‐حزيران‐64940014881١٣البصرهبصرةمحمد سھيل نجم1626

ba10.4.94شميسه صالحخديجه عبدالحسينمتزوج٣٠100000001274163‐حزيران‐104940015476١٣البصرهبصرةمحمد صافي دايخ1627

ba8.3.72عليه غاليحوراء ابراھيم سعيدمتزوج٣٠100000001392178‐حزيران‐83720015709١٣البصرهبصرةمحمد صالح شنيار1628

ba7.8.66عشيره صالححليمه عبد السادهمتزوج٣٠10000000169510‐حزيران‐78660016039١٣البصرةبصرةمحمد طالب مجيد1629

محمد عباس عبد 1630
ba9.6.6قبيله خضيرنجالء سنينمتزوج٣٠100000001809152‐حزيران‐9660016484١٣البصرهبصرةالحسين

محمد عبد االمير عبد 1631
ba8.5.66مائده طاھرايمان جواد كاظممتزوج٣٠10000000142995‐حزيران‐85660014706١٣البصرهبصرةالحسين



قائمة بأرقام صكوك المواطنين المھجرين والمرحلين الذين قدموا معامالتھم في لجنة تنفيذ المادة (١٤٠) في مكتب البصرة
ba7.10.79خديجه لفتهفاطمة جيادهللامتزوج٣٠100000008617078‐حزيران‐710790015918١٣البصرةبصرةمحمد عبد االمير مھدي1632

ba5.5.42ابتسام محمدندم عبد الرحمنمتزوج٣٠1000000043787370‐حزيران‐55420014670١٣البصرهبصرةمحمد عبد الباقي محمد1633

ba10.7.47مريم ناصرھند جواد صالحمتزوج1280176م٣٠10000000‐حزيران‐107470015424١٣بصرهبصرةمحمد عبد الجبار جاسم1634

محمد عبد الحميد عبد 1635
ba6.7.35حميده ناصرزينب حاجم عبد الكريممتزوج٣٠1000000019639095‐حزيران‐67350015255١٣البصرةبصرةالكريم

محمد عبد الرحمن عبد 1636
be13.4.33سكينه محمدامل نجم عبودمتزوج368179م٣٠10000000‐حزيران‐134330014987١٣البصرهبصرةهللا

ba6.7.31انصاف عبد هللاخنساء محمد دشرمتزوج٣٠1000000034368590‐حزيران‐67310015254١٣البصرهبصرةمحمد عبد الرضا قاسم1637

ba6.10.51نجمة فليفلكافي صلبوخ رسنمتزوج12412م٣٠10000000‐حزيران‐610510014841١٣البصرةبصرةمحمد عبد الرضا ھزاع1638

محمد عبد الزھره 1639
ba12.2.64تسيار فالحامل ديوان عطوانمتزوج194254م٣٠10000000‐حزيران‐122640016176١٣البصرهبصرةيوسف

محمد عبد المنعم 1640
حالوب

بصرة ‐
ba5.8.38رباب بكرتغريد محمدمتزوج٣٠100000008216297‐حزيران‐58380015151١٣البصره مرحل

ba8.3.93كاظميه شفيقوفاء صالح جابرمتزوج797م٣٠10000000‐حزيران‐83930015710١٣البصرهبصرةمحمد عبد الوھاب احمد1641

حسنة عبد ھناء صادق جعفرمتزوج27467م٣٠10000000‐حزيران‐58910015568١٣البصرةبصرةمحمد عبد سعد1642
ba5.8.91الحسن

be14.1.66تاجه سلمانساعديه محسن زبونمتزوج27093832ب٣٠10000000‐حزيران‐141660014796١٣البصرةبصرةمحمد عبود عوض1643

be14.5.1محتاره واعيفضله جميلمتزوج٣٠1000000033466629‐حزيران‐14510014757١٣البصرةبصرةمحمد عبيد حسن1644

ba6.3.36منوى جيادسعديه سلمان شمخيمتزوج24585م٣٠10000000‐حزيران‐63360016619١٣البصرهبصرةمحمد عطيه حسين1645

ba8.1.19زبيده مطلكحياة داود عبد عليمتزوج13م ٣٠10000000330‐حزيران‐81190016116١٣بصرهبصرةمحمد علوان بدر1646
ba10.7.23نوريه سلمانجنان عصام خزعلمتزوج٣٠1000000017234261‐حزيران‐107230015890١٣بصرهبصرةمحمد علي جاسم خليل1647

محمد علي عبد 1648
شمعه عبد صفاء كاظم محمدمتزوج٣٠1000000046793399‐حزيران‐146660014696١٣البصرةبصرةالحسين محمد

be14.6.66الواحد

محمد علي عبد الكريم 1649
ba7.4.8حنظله رزاقانتصار سالممتزوج٣٠1000000019539000‐حزيران‐7480016030١٣البصرةبصرةياسر
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be14.2.89نوره عباسدكسن خليل طهمتزوج٣٠1000000046693150‐حزيران‐142890016381١٣البصرةبصرةمحمد علي عبد هللا1650

be14.5.53بدريه سعيدامينه يونسمتزوج٣٠1000000046492764‐حزيران‐145530014756١٣البصرهبصرةمحمد علي محمد1651

ba7.5.74زنوبة حميدمراتب جاسم عنبرمتزوج٣٠1000000043987707‐حزيران‐75740015066١٣البصرةبصرةمحمد علي موسى1652

ba6.7.97قاسميه خلفانتصار ابراھيم عبودمتزوج1161141م٣٠10000000‐حزيران‐67970015253١٣البصرهبصرةمحمد غني محمد1653

ba4.4.10رفيعه رحمهضفاف فاضل حسين٣٠1000000015851154‐حزيران‐44100015430١٣البصرهبصرةمحمد فاضل رماثي1654

بشرى جعفر مطر/بتول متزوج13412م٣٠10000000‐حزيران‐64120014880١٣البصرةبصرةمحمد فريد شنشول1655
ba6.4.12فاطمه عكشقاسم عبد

ba10.5.99نصره حمدزينب حبيب طاھرمتزوج177199م٣٠10000000‐حزيران‐105990015726١٣البصرةبصرةمحمد قاسم عبد النبي1656

ba10.3.42مدينه حسنيسرى خلف عليمتزوج1197310م٣٠10000000‐حزيران‐103420015536١٣البصرةبصرةمحمد مجيد وطن1657

ايمان عبدالرضا / ھناء متزوج٣٠1000000028256249‐حزيران‐122210016191١٣بصرهبصرةمحمد محمود جاسم1658
ba12.2.21نعيمه عبدخصان

جاسميه محمد احالم مسلم صالحمتزوج٣٠10000000136771‐حزيران‐113120016443١٣البصرهبصرةمحمد محيسن راضي1659
ba11.3.12جابر

ba8.2.63نزھه عيسىفاطمه محمدمتزوج126560م٣٠10000000‐حزيران‐82630015083١٣البصرهبصرةمحمد مردان طاھر1660

مريع عبد الساده عبد متزوج٣٠100000001825112‐حزيران‐47170015426١٣البصرهبصرةمحمد مزھر ھادور1661
ba4.7.17فاطمه عبوداللطيف

ba7.7.99كمره حبيبكريمه قاسممتزوج508339م٣٠10000000‐حزيران‐77990014853١٣البصرةبصرةمحمد مطر فضل1662

ba8.2.35فطومه جاسمنيران كاظم نجممتزوج25م ٣٠100000001265‐حزيران‐82350015949١٣البصرةبصرةمحمد مھدي عاشور1663

ba7.10.37فاطمه محمدابتھاج احمد حسنمتزوج21118م٣٠10000000‐حزيران‐710370015910١٣البصرةبصرةمحمد مھدي عبود مراد1664

be14.5.38بدريه حمزهخديجه سعدونمتزوج٣٠1000000048296367‐حزيران‐145380014755١٣البصرهبصرةمحمد موسى جاسم1665

ba7.7.66بطليةوازره عبد الصمدمتزوج192199م٣٠10000000‐حزيران‐77660014852١٣البصرةبصرةمحمد نجم عبد هللا1666
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زينب عبد الطيف\جنان متزوج٣٠1000000034168195‐حزيران‐101140015513١٣البصرةبصرةمحمد نعمه ناصر1667

حسن
صبريه عبد 
ba10.1.14الكريم

ba4.7.76شوغه خمامجميله بجاي الجيمتزوج1237102م٣٠10000000‐حزيران‐47760015994١٣البصرةبصرةمحمد نور جابر1668

ba8.4.61غازيه قاسمرغد عبد السالم حسنمتزوج1790125م٣٠10000000‐حزيران‐84610016435١٣البصرةبصرةمحمد ھندي عبد الساده1669

ba7.9.40ھاشمية مواتجنان يعقوب محمدمتزوج٣٠1000000020540888‐حزيران‐79400015785١٣البصرةبصرةمحمد ياسين جابر1670

ba12.1.70مكيه احمدكامله حيدر ناصرمتزوج7م ٣٠10000000536‐حزيران‐121700016220١٣بصرهبصرةمحمد يونس راشد1671

ba6.9.51ھيله يوسفحليمه جبار يوسفمتزوج٣٠1000000018937715‐حزيران‐69510015211١٣البصرةبصرةمحمود احمد عامر1672

ba6.10.17عوفة عاشورميسون حاتم عباسمتزوج٣٠1000000043486654‐حزيران‐610170014842١٣البصرةبصرةمحمود جليل عباس1673

ba11.7.26تركيه عبيداثمار حسين زيدانمتزوج179122م٣٠10000000‐حزيران‐117260016292١٣البصرهبصرةمحمود شاكر جوھر1674

ba11.9.78نوال حسناسماء سلمان شموطمتزوج٣٠10000000131012‐حزيران‐119780016554١٣البصرهبصرةمحمود شاكر ھاشم1675

ba8.6.89فاطمه طاھرلطيفه عبدهللا قويدلمتزوج17163م٣٠10000000‐حزيران‐86890015894١٣البصرةبصرةمحمود صالح سالم1676

ba6.1.100رفيعه عبد عليزينب شرف زكيمتزوج٣٠10000000145651‐حزيران‐611000014779١٣البصرهبصرةمحمود صالح مھدي1677

محمود عبد الواحد عبد 1678
be14.2.4شاھيه طاھرخديجه عبد الكريم محمدمتزوج٣٠1000000048396439‐حزيران‐14240015204١٣البصرهبصرةهللا

ba8.9.34شكريه جوادمعصومه باقرمتزوج53755م٣٠10000000‐حزيران‐89340015813١٣البصرهبصرةمحمود عزت محمد1679

ba7.5.32زھره ريحانھدى صبيح ناصرمتزوج٣٠1000000019138080‐حزيران‐75320015834١٣بصرهبصرةمحمود فيصل محمود1680

ba9.6.85جواھر محسنرباب عبد الزھرةمتزوج4327م٣٠10000000‐حزيران‐96850016481١٣البصرةبصرةمحمود مشكور عبود1681

محي الدين كاظم عبد 1682
ba8.4.79خيريه نايف٣٠10000000329194‐حزيران‐84790016274١٣البصرةبصرةالرضا

ba7.3.68فاطمه عليجوحيده عانيمتزوج376123م٣٠10000000‐حزيران‐73680014902١٣البصرهبصرةمحيبس فھد رمي1683

ba83.7.25رقه جارحاسويده ساريمتزوج٣٠1000000039779261‐حزيران‐837250014653١٣البصرهبصرةمختاض قاطع كايش1684
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ba5.8.11نعيمه حسيناميرة لطيف حسينمتزوج٣٠100000006412605‐حزيران‐58110015569١٣البصرةبصرةمديح ناصر كاطع1685

ba7.9.97زكية سعيد\ارملة٣٠10000000413110‐حزيران‐79970015784١٣البصرةبصرةمراتب حمود عبدالرضا1686

ba10.10.46حسنه عليزينب عبد الرضامتزوج٣٠1000000015931773‐حزيران‐1010460015696١٣بصرهبصرةمرتضى جاسم محمد1687

مرتضى عباس 1688
ba7.5.21خديجه جاسماسماء جاسم محمدمتزوج1339124م٣٠10000000‐حزيران‐75210015065١٣البصرهبصرةمرتضى

مرتضى عبد الرزاق 1689
ba12.6.84ماجده حميدشيماء علي صالحمتزوج1384198م٣٠10000000‐حزيران‐126840016159١٣البصرةبصرةيوسف

مرتضى عبد الزھره 1690
ba12.1.96مريم ناصرزينه كريم جاسممتزوج٣٠100000001161181‐حزيران‐121960016215١٣البصرهبصرةعطيه

ba12.6.74نوال عبد الرضاصبا عبداالله عبدالرزاقمتزوج٣٠10000000744167‐حزيران‐126740016154١٣البصرهبصرةمرتضى عدنان حمود1691

مرتضى عوده عبد 1692
ba10.2.44بدريه محمدأحتفاظ خلف امانمتزوج132116م٣٠10000000‐حزيران‐102440015921١٣البصرةبصرةالرضا

ba7.5.72ھيله موسىمنتھى مجيد جليلمتزوج2م ٣٠10000000469‐حزيران‐75720015832١٣بصرهبصرةمرتضى غني محمد1693

مرتضى مايع عبد 1694
ba9.1.93رسميه حسينكبرى محمدمتزوج126352م٣٠10000000‐حزيران‐91930016516١٣البصرةبصرةالحسن

be14.1.27مريم شريانبدريه عبد الرضا حسينمتزوج٣٠100000004979929‐حزيران‐141270014795١٣البصرهبصرةمرداو جاسب صالح1695

ba5.9.69صفيه حسان\ارملة٣٠1000000049198081‐حزيران‐59690014936١٣البصرهبصرةمروه جبار شذر1696

ba10.3.38حدھن درباش/ارمله٣٠1000000035069989‐حزيران‐103380015531١٣بصرهبصرةمريسه عجريش حسين1697

ba7.9.64عوفه عباسجاسم مزعل عيدانمتزوج٣٠1000000022845517‐حزيران‐79640015783١٣البصرهبصرةمزعل عيدان شناوه1698

ba5.9.84حبيسه مزعللبنى عدنان حسينمتزوج٣٠10000000127564‐حزيران‐59840014930١٣البصرهبصرةمزعل كاظم خضير1699

ba7.7.8زبيدة مطلككريمه عبيد عبدالحسينمتزوج٣٠1000000035170194‐حزيران‐7780015090١٣البصرةبصرةمزھر علوان بدر1700

ba9.1.46دوله خليفنھلة جنكالمتزوج٣٠100000001246100‐حزيران‐91460016521١٣البصرهبصرةمزھر قاسم وحيد1701

ba11.1.95خديجه جعفرنداء منصورمتزوج٣٠1000000013326540‐حزيران‐111950016328١٣البصرهبصرةمسلم حبيب عبيد1702

ba11.2.84طلبه بنايعذراء عبد االمير لفتهمتزوج101م ٣٠100000001900‐حزيران‐112840016138١٣بصرهبصرةمسلم حسين لفته1703
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ba7.3.92لطيفه نائلخديجه عبد عليمتزوج1389158م٣٠10000000‐حزيران‐73920014901١٣البصرهبصرةمسلم عبد علي حنظل1704

ba6.10.5فھيمه جبيلباسمه ھاني جوالنمتزوج1679169م٣٠10000000‐حزيران‐61050014843١٣البصرهبصرةمسلم علي خفي1705

ba7.7.77طيارة شلواطساھره ساجت مزبانمتزوج238176م٣٠10000000‐حزيران‐77770015091١٣البصرةبصرةمسلم عوده حسن1706

ba7.2.63صالحه ھاديابتھال عبداالحد عبدالواحدمتزوج1454149م٣٠10000000‐حزيران‐72630016067١٣البصرةبصرةمسلم الزم ناصر1707

ba8.9.45زكيه عودهحسنات ھادي مطرمتزوج59م ٣٠100000001537‐حزيران‐89450015821١٣بصرهبصرةمسلم محمد حسن1708

ba8.10.81حمده صالحھناء قاسممتزوج٣٠1000000034869523‐حزيران‐810810016281١٣البصرةبصرةمسلم نعمه يسر1709

be14.7.13خديجه محمدسلوى نجف ابراھيممتزوج499160م٣٠10000000‐حزيران‐147130015231١٣البصرهبصرةمسلم ھادي خلف1710

ba6.3.38سناء سدخانوجدان علي شبيبمتزوج٣٠10000000128584‐حزيران‐63380016618١٣بصرهبصرةمشتاق طالب راضي1711

مشتاق عبد الجبار 1712
ba7.10.87عليه عبد علينادية علي عبدالحسينمتزوج1626127م٣٠10000000‐حزيران‐710870015911١٣البصرةبصرةحسين

مشتاق عبد مناف 1713
نظيره عبد فرقد عبد الرضا عبودمتزوج٣٠10000000128646‐حزيران‐111460016339١٣البصرهبصرةمحمد تقي

ba11.1.46المنعم

ba10.4.38سميره جاسمسناء عليمتزوج41م ٣٠10000000699‐حزيران‐104380015852١٣بصرهبصرةمشعل عبد هللا جابر1714
ba10.7.96منيره عبد النبيامال محمود تركيمتزوج27م ٣٠100000001706‐حزيران‐107960015414١٣بصرهبصرةمصطفى جابر عبد1715

ba4.9.38فاطمه سبتيحوراء عبد الجبار مجولمتزوج137071م٣٠10000000‐حزيران‐49380015440١٣البصرةبصرةمصطفى سالم عباس1716

فاطمه عبد باسمه سالم محمدمتزوج٣٠1000000019639160‐حزيران‐49440015433١٣البصرةبصرةمصطفى صبيح حسن1717
ba4.9.44الحسين

مصطفى عبد العظيم 1718
ba11.3.57ظھريه موسىاطياف داخل عليمتزوج٣٠1000000037975635‐حزيران‐113570016394١٣بصرهبصرةعبد العباس

ba11.6.62زكيه جعفرافراح محمد جاسممتزوج85284م٣٠10000000‐حزيران‐116620016017١٣البصرهبصرةمصطفى عبد هللا جاسم1719

مصطفى عبد الواحد 1720
ba11.8.19زھره عبد هللاسمر مؤيدمتزوج٣٠10000000166197‐حزيران‐118190016240١٣البصرهبصرةعبد الجليل

ba11.6.24حسنه اسماعيلايمان طالب عباسمتزوج٣٠10000000455‐حزيران‐116240015902١٣البصرهبصرةمصطفى فاضل ابراھيم1721

نصره عبد ھاشميه يوسف عثمانمتزوج٣٠10000000489570‐حزيران‐85750014705١٣البصرهبصرةمصطفى الزم علي1722
ba8.5.75الساده
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be14.3.52ھيله علوانعيدة محمد عليمتزوج٣٠1000000046693167‐حزيران‐143520016417١٣البصرةبصرةمضخور حبيب مھنا1723

ba8.6.87سھله حمداستبرق عبد الحسينمتزوج146420م٣٠10000000‐حزيران‐86870015891١٣البصرةبصرةمضر حبيب ياسين1724

be14.2.38صفيه مزھر\ارملة٣٠1000000046592905‐حزيران‐142380014541١٣البصرةبصرةمطره علي انتيش1725

ba10.7.83كاظميه ھاديسھام نوريمتزوج٣٠1000000047586‐حزيران‐107830015856١٣بصرهبصرةمظاھر محيسن ثامر1726

ba7.1.73بسھن لفتهزينب عبد الصمد حسنمتزوج60832م٣٠10000000‐حزيران‐71730015777١٣البصرهبصرةمعد كاظم حسن1727

ba10.6.6شكريه عباسھدى جبار حاتممتزوج٣٠1000000035570850‐حزيران‐10660015471١٣البصرهبصرةمعين فرحان لفته1728

ba6.10.46سھام محمد عليخيريع حافظ شھابمتزوج15918م٣٠10000000‐حزيران‐610460014844١٣البصرةبصرةمفيد حميد شھاب1729

be14.3.21زينب فاضلحره سلمان رخيصمتزوج487135م٣٠10000000‐حزيران‐143210016416١٣البصرهبصرةمقبل وادي موسى1730

ba7.7.83عظيمه مجبلشيماء رمضانمتزوج٣٠1000000038476780‐حزيران‐77830015093١٣البصرةبصرةمقداد صالح مھدي1731

مقداد عبد الرضا 1732
ba7.5.55مھجة عوضمريم طارق حميدمتزوج٣٠10000000130921‐حزيران‐75550015064١٣البصرةبصرةحواس

ba6.3.3سليمه عبودحبيبه جميل شاكرمتزوج1285138م٣٠10000000‐حزيران‐6330016615١٣البصرةبصرةمقداد علي موسى1733

ba5.8.5صبيحه حسننسرين عبد الكاظم ناجيمتزوج٣٠100000006713352‐حزيران‐5850015570١٣البصرهبصرةمكي امين صالح1734

ba8.6.60فھيمه زعيبلحسنه سعدون زعبولمتزوج٣٠100000003827625‐حزيران‐86600015896١٣البصرةبصرةمكي عبد هللا طعمه1735

ba12.4.81شده حمدعدويه عوض نصيفمتزوج٣٠1000000039879453‐حزيران‐124810016211١٣بصرهبصرةمنادي احمد مبارك1736

ba12.1.21عوفه يسرميسون ھاشممتزوج161م٣٠10000000١٩١١‐حزيران‐121210016218١٣البصرهبصرةمناضل حسن ھيال1737

ba8.5.81رسميه طالباقبال جخيم زنادمتزوج154178م٣٠10000000‐حزيران‐85810016007١٣البصرهبصرةمناف ناصر منصور1738

ba5.9.83رضاته محمد\ارملة٣٠1000000033466715‐حزيران‐59830014929١٣البصرهبصرةمناھل يعقوب عبود1739

ba7.4.49ماجده ردينبري عزت اله واعظمتزوج1161م٣٠10000000‐حزيران‐74490015611١٣البصرةبصرةمنتصر كاظم عباس1740
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ba11.5.11دخيله حسنزينب جبارمتزوج٣٠10000000807186‐حزيران‐115110016272١٣البصرةبصرةمنتظر سعيد فالح1741

ba9.1.85كاظميه محسنمرفت موسى يعقوبمتزوج131023م٣٠10000000‐حزيران‐91850015520١٣البصرةبصرةمنجد علوان يوسف1742

ba7.4.46امل زغيرزينب عبد القادرمتزوج81م ٣٠1000000061‐حزيران‐74460016047١٣بصرهبصرةمنذر حميد يعقوب1743
ba10.6.75زھره احمدطاھرة رمضان خانيمتزوج٣٠1000000016532873‐حزيران‐106750015459١٣بصرهبصرةمنذر داود سلمان1744

ba11.2.33حليمه طالبنضال حامد يوسفمتزوج477179م٣٠10000000‐حزيران‐112330016143١٣البصرةبصرةمنذر سلمان صالح1745

ba8.8.21فھيمه صالححياة عبدهللا حبيبمتزوج٣٠1000000019739279‐حزيران‐88210015729١٣البصرهبصرةمنذر عبد الرحيم ناصر1746

ba5.8.39رباب بكرليلى حميد فرجمتزوج399108م٣٠10000000‐حزيران‐58390015575١٣البصرهبصرةمنذر عبد المنعم حالوب1747

ba5.9.12نعيمه محمودرازقيه ابراھيم كريممتزوج117143م٣٠10000000‐حزيران‐59120014928١٣البصرهبصرةمنذر غني معتوك1748

ba10.10.94فاطمه نصر هللافضيلة فالحمتزوج٣٠100000008917760‐حزيران‐1010940015688١٣بصرهبصرةمنصور تاج محمد1749

ba6.7.2خنتوشه صيھودنظيمة ناصر ضھدمتزوج54352م٣٠10000000‐حزيران‐6720015252١٣البصرةبصرةمنعثر بدر سعد1750

ba4.7.28ساھيه محمددعاء عبد الكريم كاظممتزوج٣٠100000001310175‐حزيران‐47280015992١٣البصرهبصرةمنعم خلف نعمه1751

ba7.5.51بثينه زعالنلقاء عادل صداممتزوج104م ٣٠10000000153‐حزيران‐75510015836١٣بصرهبصرةمنعم صالح مھدي1752

ba7.1.49فخريه حسين/ارملة٣٠1000000016332453‐حزيران‐71490015776١٣البصرهبصرةمنى شھاب احمد1753

be14.1.41مشخص علينجاه علي محمدمتزوج141174م٣٠10000000‐حزيران‐141410014794١٣البصرهبصرةمھدي احمد حسين1754

ba7.9.27مكية عليفاطمة معن محمدمتزوج٣٠10000000522164‐حزيران‐79270015782١٣البصرةبصرةمھدي حسن زغير1755

ba7.1.20سومة عبودسميرة حسن محمدمتزوج٣٠1000000034869546‐حزيران‐71200015700١٣البصرةبصرةمھدي حمود ظاھر1756

ba11.5.45فضيله مطلبزينب طاھرمتزوج٣٠1000000035069885‐حزيران‐115450016270١٣بصرهبصرةمھدي خريبط صالح1757

ba6.9.56نعيمه كوشرعواطف عبود احمدمتزوج43422م٣٠10000000‐حزيران‐69560015210١٣البصرهبصرةمھدي صالح حماد1758

مھدي صالح عبد 1759
ba6.1.67نعيمه يوسفمنى كامل عطيهمتزوج103142م٣٠10000000‐حزيران‐61670014778١٣البصرهبصرةالحسين

ba11.2.94نصره ناصرزينب جابرمتزوج1261136م٣٠10000000‐حزيران‐112940016250١٣البصرهبصرةمھدي صالح مھدي1760
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ba83.7.45خميسه فرجامنه عبد االئمهمتزوج35113م٣٠10000000‐حزيران‐837450014674١٣البصرهبصرةمھدي ظاھر كاظم1761

be14.4.97حكيمه فھدمنى عبد هللا موسىمتزوج157163م٣٠10000000‐حزيران‐144970015637١٣البصرهبصرةمھدي عاشور يوسف1762

be14.2.91حسنه عبادينجاه حميدمتزوج٣٠1000000046292380‐حزيران‐142910015024١٣البصرهبصرةمھدي عبود حسن1763

be14.2.80حليمه محمدشكريه عبد الصمدمتزوج٣٠1000000045590804‐حزيران‐142800015023١٣البصرةبصرةمھدي عجيل بدر1764

ماجدة عبد الكريم عبد متزوج٣٠1000000016132025‐حزيران‐1310790014977١٣البصرةبصرةمھدي قاسم حميد1765
ba13.10.79بدريه محمدالواحد

ba5.9.20صديقه ناصرقسيمه علي عباسمتزوج٣٠1000000018336467‐حزيران‐59200014927١٣البصرةبصرةمھدي مزبان رسن1766

ba6.1.28خديجه عباديامال صدام وطبانمتزوج٣٠10000000132538‐حزيران‐61280014777١٣البصرةبصرةمھدي ناظم وطبان1767

ba12.1.54صبيحه جيجانفزرانه خلفمتزوج٣٠100000001867175‐حزيران‐121540016216١٣البصرهبصرةمھند سلمان محمد1768

ba10.4.60بھيه عبد الحسنطشاره مزھر علوانمتزوج٣٠10000000524138‐حزيران‐104600015509١٣البصرةبصرةمھند ناصر علوان1769

ba10.1.28خالديه حسنشيماء قاسممتزوج٣٠1000000028957681‐حزيران‐101280015863١٣البصرةبصرةموسى جبار غضيب1770

be15.5.33مريم ناصراميره ھزال ناصرمتزوج٣٠10000000364171‐حزيران‐155330015230١٣البصرهبصرةموسى جعفر جمعه1771

ba9.6.3وفيقه محمدسلوى عبد الحكيممتزوج٣٠10000000193515‐حزيران‐9630016487١٣البصرهبصرةموسى جعفر عيسى1772

ba7.9.12سكينة حسينزينب صالح عباسمتزوج٣٠1000000036372594‐حزيران‐79120015781١٣البصرةبصرةموسى خشان جبار1773

موسى عبد الخضر 1774
be14.6.27شربت جاسمحكيمه عبد االمام جاسممتزوج٣٠1000000046793258‐حزيران‐146270014700١٣البصرهبصرةسلطان

موسى عبد الزھره 1775
ba6.10.58تسواھن محمدغنيه علي عبدهللامتزوج٣٠1000000045691136‐حزيران‐610580014845١٣البصرةبصرةمحمد

نھيه فاضل محمد / بدريه متزوج٣٠1000000033566887‐حزيران‐89110015814١٣بصرهبصرةموسى مھوس محمد1776
ba8.9.11ھجينه مسيلمصالح محمد

ba13.7.57بھلوان مطلقسعاد ھاشم ديوانمتزوج٣٠1000000033166142‐حزيران‐137570015197١٣بصرهبصرةموسى ناصر ديوان1777

ba4.4.4حياه حواسسعده حبيب حريجهمتزوج79177م٣٠10000000‐حزيران‐4440015428١٣البصرةبصرةموفق لطيف حريجه1778
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ba8.6.66جواھر ھاشمنظيمه عبد النبيمتزوج٣٠1000000039378425‐حزيران‐86660015892١٣البصرةبصرةموله منور محمد1779

ba83.7.32فضيله سعدحنان حامدمتزوج٣٠10000000114150‐حزيران‐837320014673١٣البصرهبصرةمؤيد خير هللا جبر1780

ba10.2.25فخريه دريسميثاق عاشور نعمةمتزوج148724م٣٠10000000‐حزيران‐102250015966١٣البصرةبصرةمؤيد طاھر صالح1781

مؤيد عبد الحسين 1782
ba6.9.50فاطمه محمدكفاح شھاب احمدمتزوج٣٠100000001505104‐حزيران‐69500015209١٣البصرهبصرةشھاب

مؤيد عبد الزھره 1783
ba10.3.25نعيمه جاسمميساء عادل عبدالقادرمتزوج721140م٣٠10000000‐حزيران‐103250015539١٣البصرهبصرةمحسن

ba10.2.52جاسميه عليزينب سالم عليمتزوج43558م٣٠10000000‐حزيران‐102520015963١٣البصرةبصرةمؤيد كاظم عبد1784

ba10.1.4فاطمه يعقوبمريم رجب عليمتزوج126م ٣٠10000000221‐حزيران‐10140015516١٣بصرهبصرةمؤيد مطشر عبد الحسن1785

ba6.2.43لطيفه طبكاسراء ابو الھيل عليمتزوج122935م٣٠10000000‐حزيران‐62430014678١٣البصرةبصرةمؤيد مولى حسن1786

ba8.10.16امل خليلانتصار عبدالغني ناصرمتزوج144م ٣٠100000001595‐حزيران‐810160016289١٣بصرهبصرةمؤيد نعمه حسون1787
ba7.6.33وسيله فيصلذاته عبد القادرمتزوج٣٠1000000016434560‐حزيران‐76330015678١٣بصرهبصرةميثاق نجف مشھد1788

ba8.10.72عشيره محمدمريم صالحمتزوج٣٠10000000127295‐حزيران‐810720016282١٣البصرهبصرةميثم حسن يعكوب1789

ba12.1.6فضيله عالويفاطمه صاحب عالوىمتزوج٣٠1000000017735399‐حزيران‐12160016223١٣البصرهبصرةميثم حميد عبد الكريم1790

ba11.3.74بريده حمد عبودنرجس مھجر عبد العباسمتزوج189326م٣٠10000000‐حزيران‐113740016437١٣البصرهبصرةميثم حميدي ثامر1791

ba7.10.36خديجه حريزاشواق محمد جاسممتزوج130148م٣٠10000000‐حزيران‐710360014607١٣البصرةبصرةميثم خزعل يوسف1792

ba8.5.88حوريه مكيعدويه يعقوب عرزالمتزوج٣٠1000000018937762‐حزيران‐85880014702١٣البصرةبصرةميثم غصاب منصور1793

ba6.4.24بدريه جاسممھدية عبد هللا فياضمتزوج٣٠1000000017635016‐حزيران‐64240014879١٣البصرةبصرةميثم فاضل يوسف1794

ba7.10.46دره ھبيبسليمة ساوت فربانمتزوج34268256ج٣٠10000000‐حزيران‐710460015913١٣البصرهبصرةميثم كريم عبد الرضا1795

ba10.10.24سھله عبد السادهميسون عبد الكاظممتزوج45م ٣٠1000000040‐حزيران‐1010240015676١٣بصرهبصرةميثم محمود قاسم1796

ba7.5.77فاطمه عبدونزينب طارق يونسمتزوج122970م٣٠10000000‐حزيران‐75770015063١٣البصرهبصرةميثم نعيم محمد1797
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ba7.7.6ھاشمية رضازينب مجيد حميدمتزوج٣٠10000000150240‐حزيران‐7760015092١٣البضرةبصرةميثم ھشام ھادي1798

جميلة ساجت فارس / متزوج٣٠1000000045089863‐حزيران‐95680016405١٣البصرهبصرةنادر ريحان زباري1799
ba9.5.68كمرة عباسسميرة رمضان

ba6.3.45حسنه داخلبشيره حميد احمدمتزوج30083م٣٠10000000‐حزيران‐63450016617١٣البصرةبصرةناصح جمعه احمد1800

ba11.5.14نجيبه عليھناء جواد حربيمتزوج٣٠1000000016232359‐حزيران‐115140016129١٣بصرهبصرةناصح علي حالوي1801
ba8.8.61سليمه حاجمحوراء غانممتزوج228152م٣٠10000000‐حزيران‐88610015878١٣بصرهبصرةناصر حبيب حسن1802
ba10.4.27سليمه حسينايمان طهمتزوج64م ٣٠100000001255‐حزيران‐104270015855١٣بصرهبصرةناصر رحيم سالم1803

be14.3.10فاطمه الحيدريكاظميه عبد الكريم حسينمتزوج٣٠1000000048396566‐حزيران‐143100016415١٣البصرةبصرةناصر سعود علي1804

جنان ھادي مطر / تغاريد متزوج126212م٣٠10000000‐حزيران‐73210015986١٣البصرةبصرةناصر طالب مھدي1805
ba7.3.21فوزيه عباسجباري

ناصر عبد الحسين 1806
ba10.10.79كتبه عبد الحسينحياة حبيب محمد حسنمتزوج٣٠10000000428170‐حزيران‐1010790015876١٣بصرهبصرةحمود

ba5.8.65مصيوغه عبيدفاطمة جبار ديدايمتزوج٣٠1000000014223‐حزيران‐58650015571١٣البصرهبصرةناصر عوده بداي1807

ba7.3.77فاطمه ابراھيمنوريه سويد حسنمتزوج٣٠1000000047893403‐حزيران‐73770015989١٣البصرهبصرةناصر مجيد خضير1808

ba12.2.12نجيه باھضفاطمه ياسين ھاشممتزوج٣٠1000000019037985‐حزيران‐122120016182١٣البصرهبصرةناصر وادي حمدي1809

ba8.1.80سلوى طاھراالء عبد الحي عبد االماممتزوج٣٠1000000038276205‐حزيران‐81800016117١٣البصرهبصرةناظم حبيب رضا1810

be14.3.50حليمه خضيركريمه بدر مزعلمتزوج٣٠1000000046292334‐حزيران‐143500016414١٣البصرهبصرةناظم سلمان سبھان1811

ba7.7.32عسل رھجكاطميه حسينرھجمتزوج٣٠10000000523198‐حزيران‐77320015828١٣بصرهبصرةناظم مجبل علي1812

ba6.8.74نوريه خلفزينب ھاشم احمدمتزوج1304134م٣٠10000000‐حزيران‐68740015613١٣البصرةبصرةناظم محيسن عثمان1813

ناظميه محمد عبد 1814
be14.2.60صبيحه غركان\ارملة٣٠1000000048396458‐حزيران‐142600015022١٣البصرهبصرةالعزيز

ba11.6.54فخريه عبودحوراء حسين مھديمتزوج٣٠1000000049398542‐حزيران‐116540015908١٣بصرهبصرةنائل ھاشم غلوم1815

ba5.10.43انعام يوشعابتھال راضيمتزوج18896م٣٠10000000‐حزيران‐510430015004١٣البصرةبصرةنجاح طارق طاھر1816

ba8.10.70انيسه عبود\ارملة٣٠1000000016532822‐حزيران‐810700016277١٣بصرهبصرةنجاه مھدي ذياب1817
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be14.7.69زھره عزيزملكه علي حيدرمتزوج32186م٣٠10000000‐حزيران‐147690015240١٣البصرةبصرةنجف ابراھيم محمد1818

ba7.9.30حمديه شنيشلالھام ناصر محسنمتزوج5714م٣٠10000000‐حزيران‐79300016093١٣البصرةبصرةنجم حميد رحيمه1819

ba6.4.55سامية غانم جبرعالمة فرحان عبودمتزوج61165م٣٠10000000‐حزيران‐64550014878١٣البصرةبصرةنجم سھل عبد هللا1820

ba10.8.18حليمه عبد هللازھره زاجيمتزوج٣٠1000000056226‐حزيران‐108180015499١٣بصرهبصرةنجم عبد هللا جابر1821
ba10.10.74حسنه موسىسعدا حسنمتزوج15م ٣٠10000000104‐حزيران‐1010740015697١٣بصرهبصرةنجم عبد هللا سلمان1822
ba8.3.36مظلومه لفتهشيرين صادق سلمانمتزوج68م ٣٠10000000134‐حزيران‐83360016060١٣بصرهبصرةنجم عبد هللا فياض1823

ba5.8.56ساريه كريمحياة حسين راضيمتزوج٣٠1000000034072‐حزيران‐58560015572١٣البصرهبصرةنجم عبد راضي1824

رازقيه عبد ھناء سلمان صاحيمتزوج176326م٣٠10000000‐حزيران‐64890014877١٣البصرهبصرةنجم عبود صاحي1825
ba6.4.89الكريم

ba11.9.100سنيه جاسمھناء حسن محمودمتزوج٣٠1000000025350448‐حزيران‐1191000016575١٣بصرهبصرةنجم عبود لعيبي1826

ba7.1.38عطيه محسنرقيه ھاني حماديمتزوج٣٠1000000017534809‐حزيران‐71380015699١٣البصرهبصرةنجم عبود مھدي1827

be14.6.28صدمه غضبانصديقه سلمان يوسفمتزوج٣٠10000000412096315‐حزيران‐146280014695١٣البصرةبصرةنجم عبيد جاسم1828

نجمه عبد الرضا 1829
be14.3.37كمره حسين/ارملة٣٠1000000037194051‐حزيران‐143370016413١٣البصرهبصرةموسى

be14.5.37ترفه حفيد\ارمله٣٠1000000046993681‐حزيران‐145370014754١٣البصرةبصرةنجوه حميد صالح1830

كريمة تعبان نجم \  متزوج٣٠1000000021643169‐حزيران‐117660016119١٣بصرهبصرةنجيب شاھين نيسي1831
ba11.7.66دوله عبد السيدرضوان حسين

be14.10.64ملكه درعان\ارملة٣٠1000000047695102‐حزيران‐1410640015304١٣البصرةبصرةنجيبه قاسم فيحان1832

ba12.1.1زھره حسين\ارملة٣٠10000000421117‐حزيران‐12110016219١٣بغدادبصرةندوه ھاشم عذاري1833

ba8.5.67جواھر طاھر/ارملة133781م٣٠10000000‐حزيران‐85670014724١٣البصرهبصرةنرجس حبيب ضايف1834

be14.2.82مياسه سلمان\ارملة141180م٣٠10000000‐حزيران‐142820015021١٣البصرهبصرةنرجس طه ياسين1835

ba13.10.68كريمه محيبسخميسة حسن وشاحمتزوج٣٠10000000841573‐حزيران‐1310680015029١٣البصرةبصرةنزار جبار كريم1836

سعدونه عبد مھري غالم عليمتزوج٣٠1000000014428712‐حزيران‐91170016505١٣البصرهبصرةنزار خضير جاسم1837
ba9.1.17الھادي
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ba11.1.4زكيه كاظمحميده مھديمتزوج٣٠1000000050163‐حزيران‐11140016348١٣البصرهبصرةنزار صالح حمدي1838

ba6.3.66سكينه خميسنضال صدام وطبانمتزوج٣٠100000001306130‐حزيران‐63660016616١٣البصرةبصرةنزار صباح ناھي1839

ba11.8.9فاطمه خليلماجده حميدمتزوج٣٠100000006613032‐حزيران‐11890016236١٣البصرهبصرةنزار عدنان رمضان1840

ba10.2.91جاسبيه محمدرنا خليل جعازمتزوج٣٠1000000027146‐حزيران‐102910015951١٣البصرهبصرةنزار كاظم جعاز1841

ba6.7.40حبيسه مزعلمريم عبد الحسين ضيدانمتزوج٣٠1000000021943690‐حزيران‐67400015225١٣البصرهبصرةنزال كاظم خضير1842

ba6.4.40زھيه محسن/ارملة٣٠1000000049298325‐حزيران‐64400014876١٣البصرةبصرةنزيھه صافي جاسم1843

ba10.2.100شريفه درباش/ارملة127149م٣٠10000000‐حزيران‐1021000015961١٣البصرةبصرةنزيھه كاظم حمد1844

be14.3.40خيريه سلمان/ارملة٣٠1000000046693056‐حزيران‐143400016412١٣البصرهبصرةنسيمه يعقوب يوسف1845

ba6.10.95شكريه خليلشذى حسن ابو الھيلمتزوج7315م٣٠10000000‐حزيران‐610950014846١٣البصرهبصرةنصار طه حمود1846

ba11.4.29كميه كلبرحمه جبارمتزوج1840178م٣٠10000000‐حزيران‐114290016324١٣البصرةبصرةنصر حياوي مفتن1847

ba9.6.94سكنه ياسيننضال ياسينمتزوج1271185م٣٠10000000‐حزيران‐96640016480١٣البصرهبصرةنصير جاسم قاسم1848

حميده عبد سوسن عطشانمتزوج٣٠1000000038075825‐حزيران‐8101000016286١٣بصرهبصرةنطير ردام مھودر1849
ba8.10.100العباس

بغداد‐نظيمه عزيز فلحي1850
bg1.3.100جميله صالح/ارملة13100001454403/07/20131000000032965766البصرةاستثناء

ba8.4.60فاطمه نايف\ارملة127191م٣٠10000000‐حزيران‐84600016446١٣البصرهبصرةنظيمه نعمه جوالن1851

ba83.7.7حسنه شنجارھيفاء حسينمتزوج12677م٣٠10000000‐حزيران‐83770014672١٣البصرهبصرةنعمه ابراھيم مطنش1852

سعاد عبد الھام عبد الوھاب ابراھيممتزوج36244م٣٠10000000‐حزيران‐117160016391١٣البصرهبصرةنعمه عبد الرزاق نعمه1853
ba11.7.16الرحمن

ba4.4.24زينب حسنداخله عبد الزھره وحيدمتزوج٣٠1000000039679152‐حزيران‐44240015431١٣البصرةبصرةنعمه فنجان خالطي1854

ba10.7.69صبريه عوضيابتسام عزيز عيسى8م ٣٠100000001551‐حزيران‐107690015421١٣بصرهبصرةنعيم جبر عايد1855
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ba8.5.62كلثوم حسينابتسام نوري عباديمتزوج٣٠100000001233138‐حزيران‐85620014704١٣البصرهبصرةنعيم جعفر جياد1856

ba7.6.69صبيحه عباسفاطمة زاجيمتزوج55420م٣٠10000000‐حزيران‐76690015684١٣البصرةبصرةنعيم عبد علي جعفر1857

be14.3.55شيخه محمدكريمه جاسب مريعيمتزوج٣٠1000000046091896‐حزيران‐143550016411١٣البصرةبصرةنعيم عبود خضير1858

be13.4.86ثريا حسين\ارملة33935م٣٠10000000‐حزيران‐134860015374١٣البصرهبصرةنعيمه حسن علي1859

ba4.9.88حميد طارش/ارملة٣٠10000000524146‐حزيران‐49880015436١٣البصرةبصرةنعيمه زاجي جويد1860

be14.4.6شريفه حيدر\ارملة195135م٣٠10000000‐حزيران‐14460015636١٣البصرهبصرةنعيمه عبد االمام مندي1861

كاظميه عبد زھراء عليمتزوج٣٠1000000046091982‐حزيران‐118930016239١٣البصرهبصرةنھاد محمد عبد الحسن1862
ba11.8.93الخضير

نھايه عبد هللا عبد 1863
/ارمله1317117م٣٠10000000‐حزيران‐62330014677١٣البصرهبصرةالرحمن

سليمه عبد 
ba6.2.33الحسين

ba8.3.51بدريه حمدفاطمه نجم عبدمتزوج1161190م٣٠10000000‐حزيران‐83510016054١٣البصرةبصرةنور حسين نور1864

ba8.10.84خلود عبد الرضاغفران عبدالجليلمتزوج٣٠100000001355123‐حزيران‐810840016278١٣بصرهبصرةنورس ھاشم يعقوب1865

be14.5.2لطيفه صالح\ارمله٣٠1000000047194076‐حزيران‐14520014753١٣البصرهبصرةنوره صيھود حبيب1866

ba6.3.62خيريه موسىعشيره محمد جازعمتزوج682139م٣٠10000000‐حزيران‐63620016614١٣البصرةبصرةنوري احمد مسافر1867

ba6.9.79شنونة خلفايمان عبد هللا محمدمتزوج٣٠10000000377177‐حزيران‐69790015207١٣البصرةبصرةنوري عبد هللا احمد1868

be14.10.52اسمه حسينجريه عبد الكريممتزوج٣٠1000000045590821‐حزيران‐1410520015303١٣البصرةبصرةنوري معتوق عباس1869

ba11.9.67ثنيه عفلوك/ارملة٣٠1000000038376531‐حزيران‐119670016563١٣البصرةبصرةنوريه جاسم مرزوق1870

ba11.1.40ھاشميه حسيندالل منصورمتزوج٣٠100000001456163‐حزيران‐111400016344١٣البصرهبصرةنيسان عباس فالح1871

ba7.9.67حجيه ھليلھدية عاتي شلغممتزوج٣٠1000000049198059‐حزيران‐79670015780١٣البصرةبصرةنيسان مناتي شلغم1872
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ba5.8.59سميرة نجمسحر عبدالباقي محمدمتزوج٣٠100000001435185‐حزيران‐58590015573١٣البصرةبصرةھادي احمد خضير1873

ba12.6.38عزيزه ظاھرنھى عبدالعباس عبدالحسنمتزوج18267م٣٠10000000‐حزيران‐126380016160١٣البصرهبصرةھادي جبر عبد1874

be14.2.94سومه يوسفسليمه عبد الكريممتزوج246107م٣٠10000000‐حزيران‐142940015020١٣البصرهبصرةھادي عبد الحسين عبود1875

ھاشميه عبد رسمية عبد الكريم عليمتزوج15075م٣٠10000000‐حزيران‐1310970014979١٣البصرةبصرةھادي عبودي يوسف1876
ba13.10.97السيد

ba4.9.53مصريه مطيركاظميه صالح ياسرمتزوج٣٠1000000031474191‐حزيران‐49530015443١٣البصرهبصرةھادي علي شري1877

ba8.9.89خاتون عباسضحى رعدمتزوج٣٠1000000016432777‐حزيران‐89890015887١٣بصرهبصرةھادي علي يوسف1878

ھادي محمد عبد 1879
ba10.4.11نجاه حريجهعلياء اسد محمدمتزوج٣٠10000000515161‐حزيران‐104110015482١٣البصرةبصرةالحسين

ba8.3.2خاتون عليبشرى جاسم موسىمتزوج٣٠1000000043787247‐حزيران‐8320015712١٣البصرةبصرةھادي ناصر ھاشم1880

ba8.6.20فشله زغيرليلوه محيسن سديحانمتزوج19777م٣٠10000000‐حزيران‐86200015354١٣البصرهبصرةھاشم سرامه سالم1881

ba12.6.50نوريه وھيبصباح نبية صادقيمتزوج٣٠100000002107813‐حزيران‐126500016155١٣البصرهبصرةھاشم شاطي خضير1882

ba9.1.98سنيه عبد هللافاطمة عبدهللامتزوج٣٠1000000016633190‐حزيران‐91980016522١٣بصرهبصرةھاشم عبد النبي علي1883

be14.3.23زاجيه فيصلحمده فاخر عباسمتزوج24683م٣٠10000000‐حزيران‐143230016410١٣البصرهبصرةھاشم عبد الوھاب احمد1884

ba8.6.27صالحه عبد هللاسيا عبد المجيد ھاشممتزوج٣٠10000000544095906‐حزيران‐86270015353١٣البصرةبصرةھاشم علي جوھر1885

ba7.8.26نعيمه حسيناقبال عبد الرزاقمتزوج127596م٣٠10000000‐حزيران‐78260016249١٣البصرةبصرةھاشم كاظم ھاشم1886

ba7.2.53عسل رجحليلى عبد رضامتزوج161م ٣٠100000001240‐حزيران‐72530016029١٣بصرهبصرةھاشم مجيل علي1887
ba8.7.86سكنة سعدامنه عبود محسنمتزوج٣٠100000006729‐حزيران‐87860014984١٣بصرةھاشم ناصر محمود1888

ba6.2.97تسيار صباح/ارمله٣٠1000000016733340‐حزيران‐62970014676١٣البصرهبصرةھاشميه حمد حمود1889

\ارمله37981م٣٠10000000‐حزيران‐117880016298١٣البصرةبصرةھاشميه عبادي اسماعيل1890
حليمه عبد 
ba11.7.88الرضا

ba9.1.71نشعه زامل/ارملة٣٠1000000028110‐حزيران‐91710016506١٣البصرهبصرةھاشميه فاضل عبيد1891
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ba6.7.75صبيحه طهھناء ابراھيم جعفرمتزوج132575م٣٠10000000‐حزيران‐67750015224١٣البصرةبصرةھاني جابر مھجر1892

ba9.1.25حربيه عبيدمروة محسنمتزوج٣٠1000000059191‐حزيران‐91250016502١٣البصرهبصرةھاني جواد عبد هللا1893

ba7.4.70علية محمدعفت محمد كلوخمتزوج171374م٣٠10000000‐حزيران‐74700015612١٣البصرةبصرةھاني حمزه عباس1894

ba8.6.13فخريه شنانبتول علي اكبرمتزوج35971699ب٣٠10000000‐حزيران‐86130015885١٣البصرةبصرةھاني عباس حسن1895

فھيمه عبد فھيمه عبد الرضامتزوج٣٠1000000047995669‐حزيران‐145290014752١٣البصرةبصرةھاني عبد الرضا عباس1896
be14.5.29الرضا

ba8.5.51ساميه عزيززيتون غالي مردانمتزوج٣٠1000000019939686‐حزيران‐85510014703١٣البصرهبصرةھاني عبد هللا مطر1897

ba6.7.91عفيفة محمدسندس سالم سلمانمتزوج٣٠10000000133181‐حزيران‐67910015223١٣البصرةبصرةھاني ھادي ناصر1898

ba11.4.55ساھيه نعمهفاطمه عبدالكاظممتزوج٣٠1000000020841411‐حزيران‐114550016320١٣البصرةبصرةھاني ياسين حسين1899

be14.2.33باشا عبد هللا\ارمل15743م٣٠10000000‐حزيران‐142330015019١٣البصرهبصرةھدوه سويد عبود1900

be14.8.65ثامرھن سلمان\ارملة٣٠1000000044588904‐حزيران‐148650014935١٣البصرةبصرةھديه حمزه عباس1901

\ارمله٣٠100000003270‐حزيران‐14590014774١٣البصرهبصرةھديه مھدي خضير1902
زھره عبد 
be14.5.9الحسن

be14.6.98زھره زويرصبيحه جراح ناصرمتزوج٣٠1000000047194144‐حزيران‐146980014694١٣البصرهبصرةھزيع جابر ھزيع1903

ba10.3.53خالديه باقيافراح حمادي عبدالنبيمتزوج27338م٣٠10000000‐حزيران‐103530015527١٣البصرةبصرةھشام عبد الرزاق علي1904

ھشام عبد الصمد عبد 1905
موضي عبد ذكرى عبد هللا مويلمتزوج٣٠1000000047695065‐حزيران‐83660015711١٣البصرةبصرةهللا

ba8.3.66الرزاق

ba11.1.80مويه صالحمنال جاسممتزوج٣٠1000000032464622‐حزيران‐111800016333١٣بصرهبصرةھشام عبد الكاظم علي1906

ba10.2.83جباريه محمودصبيحة كريم فالحمتزوج٣٠100000001139164‐حزيران‐102830015952١٣البصرهبصرةھليل لفته حاتم1907

ba6.10.26ام الزين ساجيارمله/٣٠1000000051489‐حزيران‐610260014847١٣البصرةبصرةھنديه ضنين شبيب1908

ba11.3.92مريم ھاشمباسمه محمد ھاشممتزوج٣٠1000000021570‐حزيران‐113920016449١٣البصرهبصرةھيثم حبيب راضي1909
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ba7.6.53ليلى كاظمكوثر حمزه عباسمتزوج٣٠1000000016031946‐حزيران‐76530015998١٣بصرهبصرةھيثم حميد جابر1910
ba11.2.52وفاء سلمانكريمه قاسم ياسينمتزوج٣٠100000001120‐حزيران‐112520016080١٣بصرهبصرةھيثم زكي ليلو1911

ba10.3.5نوريه زويداسيل مسلم محسنمتزوج٣٠1000000030360479‐حزيران‐10350015544١٣البصرهبصرةھيثم سامي محسن1912

ba10.7.11نوريه عبد هللاقبال موسى فاضلمتزوج153م ٣٠10000000944‐حزيران‐107110015406١٣بصرهبصرةھيثم طاھر خاطر1913
ba10.7.15صبريه حميدنيبال عليمتزوج21م ٣٠10000000966‐حزيران‐107150015409١٣بصرهبصرةھيثم عبد الحسين عبيد1914

ba11.9.18جميله حسن فالحاعظم علي حسنمتزوج٣٠10000000131154‐حزيران‐119180016570١٣البصرهبصرةھيثم كاظم جري1915

ba9.6.71سميره يوسففائزة محمدمتزوج٣٠1000000031629102‐حزيران‐96710016496١٣البصرهبصرةھيثم محمدجواد علي1916

ba8.3.22معالم حسينقادريه عوده مھديمتزوج٣٠1000000031262386‐حزيران‐83220015713١٣البصرةبصرةواثق سالم عبد علي1917

ba7.4.98فاطمه محمدوفاء حاتم عطيهمتزوج1328163م٣٠10000000‐حزيران‐74980016045١٣البصرةبصرةواثق عبد االله احمد1918

واثق عبد الزھره 1919
ba10.8.5كبسونه نعمهماجده الزم اسماعيلمتزوج32م ٣٠100000001430‐حزيران‐10850015496١٣بصرهبصرةحصيوه

be14.6.84غاليه عبد القاسم/ارمله٣٠1000000046091886‐حزيران‐146840014693١٣البصرهبصرةوجيھه سلمان كاظم1920

ba6.9.22فاطمة موسى/ارملة٣٠1000000013326455‐حزيران‐69220015208١٣البصرةبصرةوداد محمد عبود1921

حليمه محمد انتصار شھاب احمدمتزوج٣٠1000000018937739‐حزيران‐119970016601١٣البصرهبصرةوداد ياسين عويد1922
ba11.9.97علي

ba6.10.61صفية ياسينوصال محسن جبارمتزوج٣٠10000000138415‐حزيران‐610610014848١٣البصرةبصرةوسام صالح جبار1923

ba10.5.89مالية حمودصباح غازي حميدمتزوج1200199م٣٠10000000‐حزيران‐105890015736١٣البصرةبصرةوسام محسن مبارك1924

ba9.6.2ماليه مھلھلسميه قاسممتزوج٣٠1000000019794‐حزيران‐9620016488١٣البصرهبصرةوسام وادي مظلوم1925

ba7.9.47عجيبه نايفازھار عقيل حسنمتزوج٣٠1000000016432779‐حزيران‐79470015779١٣البصرهبصرةوصفي طاھر خضير1926

.ba12.9.76حسنه علي\مطلقة٣٠10000000119146‐حزيران‐129760015850١٣البصرهبصرةوفاء احمد شھاب1927

ba6.7.61صبيحه حمودامل حسين زاملمتزوج٣٠100000004624‐حزيران‐67610015222١٣البصرةبصرةوالء علي مناحي1928
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ba11.1.15سنيه ھاشمعديله ناصرمتزوج٣٠100000001197368‐حزيران‐111150016349١٣البصرهبصرةوليد حسين علي1929

ba11.4.96فخريه يوسفخيريه جاسم سالممتزوج٣٠1000000019338443‐حزيران‐114960016317١٣البصرةبصرةوليد صالح راضي1930

ba5.9.49ھاشمية مغامسعروبة عباس عبد الجليلمتزوج129088م٣٠10000000‐حزيران‐59490014926١٣البصرةبصرةوليد طالب عوض1931

ba8.6.53سھيم شرجيرقيه محمد حسينمتزوج3947م٣٠10000000‐حزيران‐86530015888١٣البصرهبصرةوليد علي حسين1932

ba8.4.47زھره عودهفاطمه محمد سالممتزوج29560م٣٠10000000‐حزيران‐84470016445١٣البصرةبصرةوليد كطافه ابراھيم1933

نغم عبد الزھره عبد متزوج178م ٣٠100000001683‐حزيران‐113230016400١٣بصرهبصرةوليد ناصر حسين1934
ba11.3.23سليمه الزمالصاحب

ba5.8.8صبريه جازعمصر علي شناوى124085م٣٠10000000‐حزيران‐5880015574١٣البصرهبصرةوليد ياسين شناوي1935

be14.1.18لمياء ايوبسليمه سلمان حمدمتزوج73424م٣٠10000000‐حزيران‐141180014797١٣البصرةبصرةوھيب احمد جاسم1936

ba11.6.77زھره سعدصبيحه زامل سعد خانمتزوج٣٠10000000505164‐حزيران‐116770016025١٣بصرهبصرةوھيب غرديل مسعد1937

be14.1.65فاطمه يسركريمه منصور يوسفمتزوج130151م٣٠10000000‐حزيران‐141650014798١٣البصرةبصرةياسر خلف يوسف1938

متزوج٣٠1000000045691095‐حزيران‐141290014799١٣البصرةبصرةياسر عبد العزيز ياسين1939
مشرية معيوف 

ياسين\فوزيه علي \فاطمه 
حتحيت

be14.1.29ليلوة سھيم

ba9.1.26شفيقه عبودسليمه داودمتزوج187851م٣٠10000000‐حزيران‐91250016510١٣البصرةبصرةياسين جاسم موسى1940

ba7.5.31رباب عطوانزينب مالك صغرمتزوج138م ٣٠100000001858‐حزيران‐75310015839١٣بصرهبصرةياسين حسين علوان1941
ba11.3.84خميسه طاھرزينب عبدالباقي جابرمتزوج٣٠1000000019037891‐حزيران‐113840016200١٣بصرهبصرةياسين خضير ابراھيم1942

ba7.3.67ھاشمية ابراھيمكريمه علوانمتزوج٣٠100000008917643‐حزيران‐73670015987١٣البصرةبصرةياسين خضير ھاشم1943

ba11.4.89شھيده صقرمدارس لطيفمتزوج٣٠1000000033166127‐حزيران‐114890016325١٣البصرةبصرةياسين شريف ابو الھيل1944

ياسين عبد هللا عبد 1945
ba7.9.14زھره محمدحوراء عبد هللا نجممتزوج٣٠1000000028556943‐حزيران‐79140016092١٣البصرةبصرةالحسين

ba7.1.92عقيله عبوداسراء عبدالحسين عليمتزوج٣٠1000000016332560‐حزيران‐71920015844١٣البصرةبصرةياسين يوسف علي1946
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صديقة اسماعيل ابراھيم \ متزوج٣٠100000009518934‐حزيران‐117490016300١٣البصرةبصرةيحيى جاسم حسن1947

ايرانية الجنسية
بدريه عبد 
ba11.7.49الحسين

ba11.4.38بدريه عمرانغنيه رمضان حماديمتزوج10817م٣٠10000000‐حزيران‐114380016303١٣البصرةبصرةيحيى عبد سلمان1948

ba7.7.10تاجان فضلحليمه محسنمتزوج٣٠1000000033166128‐حزيران‐77100016063١٣البصرةبصرةيحيى لطيف ابو الھيل1949

قبيله عبد ھدى تايه عبدمتزوج٣٠10000000194224‐حزيران‐119330016561١٣البصرهبصرةيحيى نوري خلف1950
ba11.9.33الرحمن

سميره محمد علي / مياده متزوج177م ٣٠10000000569‐حزيران‐85380016006١٣بصرهبصرةيحيى يوسف كرم1951
ba8.5.38رتبه عبد عليعوده

اعياد محمد موسى احمد متزوج٣٠10000000193513‐حزيران‐9610016401١٣البصرهبصرةيعرب جعفر عيسى1952
ba9.6.1وفيقه محمدحسن

1953
يعقوب عبد الرضا 

be14.1.68زھره نصيبجمھوريه عسكر عبد هللامتزوج٣٠1000000047995665‐حزيران‐141680015101١٣البصرهبصرةغلوم

ba8.4.80تاجيه شناوهنرجس علي شناوهمتزوج٣٠1000000034369627‐حزيران‐84800016418١٣البصرةبصرةيعقوب عبد هللا حميد1954

1955
يعقوب عبد هللا عبد 

ba8.6.31جميله ھاشمھديه بالسم جبارمتزوج٣٠1000000019438769‐حزيران‐86310015352١٣البصرةبصرةالحسن

ba6.2.49صديقه ناصرخيريه مھديمتزوج٣٠1000000018336467‐حزيران‐62490015082١٣البصرهبصرةيعقوب مزبان رسن1956

ba6.9.16حميده عليشكريه عبد الجبار صالحمتزوج130445م٣٠10000000‐حزيران‐69160015206١٣البصرهبصرةيعقوب يوسف صالح1957

ba6.4.100سليمه محمدام البنين مالحمتزوج130244م٣٠10000000‐حزيران‐641000015094١٣البصرةبصرةيوسف اسماعيل فاضل1958

1959
يوسف ايوب عبد 

ba8.2.62فوزيه جابررشا عبد االميرمتزوج28131م٣٠10000000‐حزيران‐82620015095١٣البصرةبصرةالرضا

be14.2.96شنيار غبيشرباب يحيىمتزوج٣٠1000000048396504‐حزيران‐142960015302١٣البصرهبصرةيوسف حسين عبد هللا1960

1961
يوسف خضير عبد 

ba8.5.43امينه صالحامامه عبدالمحسن عبدالنبيمتزوج٣٠1000000051012‐حزيران‐85730016001١٣بصرهبصرةالزھره

be14.3.71غنوه نجمعفيفه خضير محمدمتزوج٣٠1000000079170‐حزيران‐143710016409١٣البصرهبصرةيوسف خياط ادغيبش1962

be14.6.31شريفه خليفهعفيفه ابراھيم يوسفمتزوج8816م٣٠10000000‐حزيران‐146310014692١٣البصرهبصرةيوسف طه علي1963
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1964
يوسف عبد الخضر 

be14.2.26زھره حسينحليمه نعمانمتزوج٣٠1000000049699023‐حزيران‐142260015301١٣البصرةبصرةمحمد

1965
يوسف عبد الرضا 

ba9.8.55صينيه عنادنھله عبد العزيز فنجانمتزوج٣٠10000000686152‐حزيران‐98550016602١٣البصرهبصرةفنجان

be14.1.60صفيه عبد هللادالل لفته سالممتزوج٣٠100000004819459‐حزيران‐141600014800١٣البصرهبصرةيوسف عبد السيد حيدر1966

be14.3.1خديجه ناصرسلوى احمد عبد المجيدمتزوج34751م٣٠10000000‐حزيران‐14310014790١٣البصرهبصرةيوسف عبد السيد كريم1967

نسيمه يعقوب متزوج٣٠1000000040180027‐حزيران‐9480016577١٣بصرهبصرةيوسف عبد هللا محمد1968
ba9.4.8دوله خضيرعبدالحميد\اخالص يوسف

1969
يوسف عبد المجيد 

be14.2.54خيريه جمالزينه كاظممتزوج٣٠1000000047494606‐حزيران‐142540015325١٣البصرهبصرةيوسف

مدينه عبد حريه سعدونمتزوج٣٠1000000044789313‐حزيران‐145640014751١٣البصرهبصرةيوسف عزيز حاجم1970
be14.5.64الزھره

be7.9.3زھرة عباسامنه عبد علي محمدمتزوج٣٠1000000040535‐حزيران‐7930015662١٣البصرةبصرةيوسف علي محمد1971

ba8.2.8جوھره  شاھينسمر حربي مروشمتزوج52392م٣٠10000000‐حزيران‐8280016109١٣ذي قاربصرةيوسف فارس خالوي1972

اديبة رشاش سناوة / متزوج٣٠1000000036472753‐حزيران‐102280015962١٣البصرةبصرةيوسف محي عبيد1973
ba10.2.28مايھن عباسمشيرة سالم جعفر

be14.3.51دالل محمد امينفوزيه صالح يوسفمتزوج٣٠1000000047093970‐حزيران‐143510014789١٣البصرهبصرةيوسف يعقوب عبد هللا1974

ba10.7.8كريمه جاسمليلى كاظممتزوج٣٠1000000058352‐حزيران‐10780015407١٣بصرهبصرةيونس طاھر يونس1975

ba6.10.47حليمةلمياء سلمان شمخيمتزوج٣٠1000000038075829‐حزيران‐610470014849١٣البصرةبصرةيونس مالك خضر1976

ba10.1.52حليمه موحانتغريد حسين علوانمتزوج٣٠10000000195308979‐حزيران‐101520015866١٣البصرهبصرةيونس يوسف حيدر1977


