
التسلسل اسم رب العائلة اسم االب اسم الجد اسم اب الجد اللقب التولد محل الوالدة الوظيفة  اسم الزوجة                            المحافظة التي اعيد اليها اسم اب الزوجة  اسم جد الزوجة  اسم اب جد الزوجة 
1 اموري عبدعلي جاسم 1950/01/07 آربالء متقاعد آربالء نوال عبدزيد حمود
2 بدر محسين مخيلف 1954/07/01 آرآوك آاسب آربالء اعالن عباس جواد
3 برآال حنتوش جاسم 1953/08/05 آربالء موظف آربالء حريه آاظم عبدالرضا
4 جبار خضير عباس 1961/01/07 آربال آاسب آربالء نعيمة عباس عبدعلي
5 جواد آاظم دعنوش الكعبي 1945/01/07 قادسيه آاسب آربالء عريفه حسين حبيب
6 زيد شاآر عباس الفته 1980/03/18 بغداد موظف آربالء عذراء خضير عباس
7 سيد آريم ذهيب الزيباري 1952/07/01 ميسان آاسب آربالء خديجة حنش ثامر
8 شعبان مردان حمد 1972/01/07 ميسان آاسب آربالء نسرين حسين عبد عبدالحضر
9 صالح رحيم نعمه البو جلي 1964/01/07 آربالء موظف آربالء انعام عبدالخالق محمد صالح

10 عبد سلمان حسين علي التميمي 1940/07/01 البصرة آاسب آربالء لميعه عبود خليل
11 عبداالمير حميد حسن 1949/07/01 ذى قار متقاعدة آربالء طلبة غانم جبر
12 عبدالكل عباس حسن 1943/07/01 آربالء آاسب آربالء الهندية الهندية منى عبداالمير حسين
13 عبدالواحد آاظم عبدالواحد 1972/01/07 بغداد آاسب آربالء سوسن ديوان مصطفى
14 علي آامل آريم الشيخو 1975/01/20 آربالء آاسب آربالء عبير خالد راشد
15 فاضل محمد عبيد عباس 1959/01/07 بابل عسكري آربالء بشرى حسون آاظم
16 آاظم جواد علوان الجبوري 1946/07/01 آربالء متقاعد آربالء الهندية الهندية علية سلطان خضير
17 آاظم رباح مشكور 1971/06/01 بابل آربالء الهندية الخيرات بتول علي وداعه
18 آاظم عبدالواحد آشاش 1942/01/07 هندية/بابل آاسب آربالء آاظمية رويطه جياد
19 لطيف هادي جواد 1958/10/04 الرماديه موظف آربالء الهندية الخيرات بشرى علي وداعه
20 محمد عبيد شهيب 1962/01/07 بابل آاسب آربالء انتصار جاسم حسون
21 محمد حمزة عبدالسادة الجبوري 1967/01/02 آربالء آاسب آربالء تزهه آاظم فليح
22 محمد عبدالكل عباس 1966/01/07 آرآوك آاسب آربالء منى عباس جبار
23 مصطفى محمد شريف علي 1934/01/07 آربالء آاسب آربالء ضوية عباس سلمان
24 ناصر حسين مخيف 1965/01/01 آربالء آاسب آربالء فوزية محمود هادي
25 وهاب رزاق خلف 1966/11/20 بابل آاسب آربالء امل شاآر محمد علي

Page 1




