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المشرحميسان73819292640606411/01/2011العمارة 000766927ساهية هاتو فاخرابراهيم سلمان قاسم هاشم الموسوي1
ميسان159142210040643311/02/2011مالمشرح00535087حنان جبار عبدابراهيم لعيبي حافظ لفتة الموسوي2
العمارةميسان40893228040498301/11/2011العمارة 00587997احالم جبار علياحمد اآرم منصور ناصر الكناني3
3577137023040642611/02/2011المشرح م009555062فاطمة جعفر حسناحمد جاسم حسن احمد الموسوي4
ميسان6712229040579101/11/2011الميمونة00769837بشرى فرج عبد الرضااحمد جاسم عبد الرضا رويض الغنامي5
ميسان8314924040553001/11/2011مالعمارة/0014908511سوسن داود قاسماحمد جعفر قاسم آاظم الموسوي6
الكحالءالعمارةميسان7237436040642711/02/2011الكحالء00576156ليلى حسين رضااحمد جمعة عبد علي السوداني7
ميسان6278032040501101/11/2011مالمشرح00869189ماجده ابراهيم مهدياحمد جواد مهدي احمد الموسوي8
ميسان62719132040503001/11/2011مالمشرح00190174فاطمة صبيح خضراحمد حسن مطر جابر البخاتي9
ميسان64712325040643511/02/2011مالكحالء00947268لزمه عذافة جبراحمد حمود جبر علي الغنامي10
الكحالءالعمارةميسان4128225931040523701/11/2011الكحالء004199210سيدة سعدية سيد آاظماحمد راضي ابراهيم حسين الياسري11
ميسان6748835040642911/02/2011مالكحالء00718660زهراء عبدالكاظم عبداهللاحمد رحيم ونيس حسن الغنامي12
الكحالءالعمارةميسان7066158040643111/02/2011الكحالء00843208ابتسام حميد آاطعاحمد غانم موسى عجيل الساعدي13
الميمونةالعمارةميسان44039040644811/02/2011الميمونةالميمونة193ميثاق صدام مظلوماحمد آريم لعيبي مريوش الالمي14
الكحالءالعمارةميسان1112212654040643011/02/2011الكحالء00767972صبيحة الحوم صنيهراحمد المي بدن نصيف الغنامي15
المشرحميسان262622040622611/01/2011المشرح00726327هدى عبد الحسن مطشراسعد عبد الواحد عباس محيسن الزبيدي16
الكحالءالعمارةميسان67418865040661211/02/2011الكحالء00554592زينب عبدالزهرة خليلاسعد عبد علي مهدي حسين التميمي17
ميسان6745662040642811/02/2011مالكحالء00171773نورة علي آاظماسعد مطير محيسن زغير المحمداوي18
الكحالءالعمارةميسان22817631040535801/11/2011الكحالء00252693شبيدي مهدي محسناسماعيل محمد محسن مشري البخاتي19
ميسان1846928040496601/11/2011مالمشرح00536015سليمة دعير جعفرامين جبار حسن احمد الموسوي20
البصرة6469122040623411/01/2011العمارة00255156حسن حسين آريمانتصار نياز احمد عبداهللا الكناني21
ميسان52545210040603911/01/2011مالعمارة /006279924زينب قاسم حسينباسم الياس زرآي جبارة الحمراني22
ميسان3161727040534201/11/2011مالعمارة00122419زهره اسماعيل صقرباسم محمد شاآر محمد االمير23
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ميسان3056099612040460411/02/2011العدل00388719ازهار موحان خضيربدر جابر مهنا موزان الفرطوسي24
لمجر الكبيرميسان7161824040546901/11/2011مالعدل00947108نظيمة جبار حطاببدر صبيح مطر منشد الشغانبي25
ميسان23915924040555301/11/2011مالمشرح00543249سمرة راضي خلفبدر ضويحي عمادي جبر الساعدي26
المشرحالعمارةميسان3587148623040453211/01/2011المشرح00726623سلمان بدن صافيبدرية باصي آاظم جبر الساعدي27
الكحالءميسان106210502640607311/01/2011الكحالء00452874خيرية حسن صريحبرهان زوير شايع زغير المحمداوي28
741462623040611111/01/2011المشرح00813347سعدونة عيسى آرمبرهان محمد طاهر ثويني الساعدي29
السالمالعمارةميسان8514043040656111/02/2011مالعمارة000568115نهاد فاخر عبدالقادربريسم جبار لعيبي صابط الحيدري30
ميسان2264511712040460511/02/2011الميمونة00616613نورية عبدالحسن ناهضبهلول طرار ناهض شبيب المهملة31
المشرحميسان627812640605611/01/2011المشرح م009542401ساجدة ابراهيم مهديثامر جواد مهدي احمد الموسوي32
الكحالءميسان6375924040552901/11/2011مالعزير00994698سليمة آاظم رويضثاني عطاس حسن دوين الغنامي33
8705023040454811/01/2011ب 436العدل م001084821جبار صبيح مطرثنية عبيد تهيم فرطوس الفرطوسي34
السالمالعمارةميسان9810743040657111/02/2011السالم0067975آريمة آاطع زايرثويني حمود نحو جبر الغنامي35
العمارةميسان19365145040644711/02/2011العمارة00159345حنوة وداي جودةجابر مهدي هالل راضي البخاتي36
العزيرميسان71519922040623711/01/2011العزير00522425نورية ناصر آزارجاسب صبيح عباس علي المحمداوي37
ميسان65816328040497301/11/2011مالمشرح00535654رباب عوفي عباسجاسب موسى عباس مغيزل الساعدي38
ميسان751480729040456011/01/2011المشرح0008866آريمة طاهر محسنجاسم جبر مشري خنجر الموسوي39
العزيرميسان951213140523201/11/2011العزير962837سليمة علي سبهانجاسم جزر بغيل عبيد المحمداوي40
ميسان11411527040507901/11/2011مالمشرح00053127جمالة عبود حسينجاسم حمدان جبار فيلي الساعدي41
ميسان32366569210040509901/11/2011العزير00370547طاآة قاسم هكهاكجاسم رسن زغير فياض النوفلي42
ميسان1112201625040598301/11/2011الكحالء0046212زهرة سالم مطرجاسم عبد الواحد مرهج عبد اهللا الغنامي43
ميسان621157210040604911/01/2011مالكحالء00015745دنيا جعفر طالبجاسم عبداالمير جاسم حبيب البو حمد44
الكحالءميسان6218024040546101/11/2011مالكحالء00911842فخرية حسين حسنجاسم علي سهيم علي المحمداوي45
الكحالءميسان7134322040624911/01/2011مالكحالء00196372سليمة موزان هاملجاسم غانم عبداهللا مطروح الغنامي46
ميسان6265210040603511/01/2011مالعدل00511660صبيحة حميد الزمجاسم آاظم عبيد حفيت العبودي47
ميسان711419925040582501/11/2011المشرح00085632آفهن حسين سواديجاسم آاظم موسى شخير الساعدي48
العمارةميسان6613063210040596801/11/2011المشرح00813411فرجة قوجان غانمجاسم محبس شهد شناوة الساعدي49
ميسان731459425040597701/11/2011المشرح00351180شهلة حسين غضبانجاسم محمد خلف شمخي الكناني50
الكحالءميسان1052113626040493601/11/2011الكحالء00572633نعيمة حسين مكلشجاسم محمد علي سلومي المحمداوي51
المشرحالعمارةميسان751500031040524401/11/2011المشرح00271587سكنة مجيسر حسانجاسم مزهر داغر جابر الساعدي52
ميسان825612040460911/02/2011مالعزير00847714حرية دايم مسلمجاسم مسلم خفي مطلج العبادي53
751489629040607611/01/2011المشرح00725486جزيه آاظم خليويجاوي علي عباس آنيهر الكعبي54
المشرحميسان208822640607211/01/2011المشرح00282390حبشة لفتة فرججبار احمد سالم عودة الموسوي55
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العمارةميسان7303037040660711/02/2011العمارة00196864حسنة علي آاظمجبار جلوب علوان عبدالجبار الالمي56
ميسان2058624040546001/11/2011مالمشرح00869403طليعة صالح محمدجبار حسين سوادي جبر الساعدي57
علي الغربيميسان96922640605911/01/2011معلي الغربي00520084صديقة مقدم ايزرججبار خنجر نجم بشيج السراجي58
ميسن831655525040581201/11/2011الكحالء00060730حسونة ياسين جبرجبار رحيمة جبر حسين الكناني59
الثرةالعمارةميسان72715131040523401/11/2011العدل0094856مدلولة آاظم فريحجبار سلمان فريح سعدون الشغانبي60
ميسان3386745624040545701/11/2011العمارة /0050006310زينب محمود سلمانجبار شغيدل وجر وحيد الزبيدي61
لمجر الكبيرالعمارةميسان62318331040522601/11/2011المجر الكبير9204482صبيحة ابراهيم مطيلججبار عبداهللا حمدان رباط الفريجي62
ميسان356711823040452711/01/2011المشرح0054326سليمة آاظم ذربجبار عفيت روآان حسان الالمي63
المشرحميسان35871465210040596201/11/2011المشرح00124361آواغد حنون لعيبيجبار قاسم مزعل خنياب الساعدي64
ميسان6733224040545501/11/2011مالكحالء00152927صينية موسى عباسجبار محبس هليجي شاهين الساعدي65
ميسان972940457511/01/2011م 842المشرح0005487هدية جاسم موسىجبار محمد محسن صخر الساعدي66
العزيرميسان406810792640605311/01/2011العزير00123125آاملة زغير حسنجبارة علي طاهر عجيل البخاتي67
الكحالءميسان1112208728040578101/11/2011الكحالء م00767527رضية مشيغي حسينجبارة عليوي حسين خلف الغنامي68
ميسان1232454629040578701/11/2011الكحالء00805082جبرة ساهي سعدجبر جاهد حسين عبداهللا البخاتي69
العمارةميسان12623040452811/01/2011م 812المشرح00491232فاطمة عبود باصيجعفر داود باصي آاظم الساعدي70
ميسان5611077210040604411/01/2011العمارة /0068791610فاطمة ابوطالب محمد عجعفر دعيم داغر عبدالسيد البهادلي71
قلعة صالحميسان2359232040504401/11/2011مقلعة صالحاالء عبد المنعم عرمشجعفر طه راضي حمادي المياحي72
ميسان8848424040546701/11/2011مالعدل00080079نجاة سعدون آاملجعفر علي حسن شليش الشغانبي73
العزالعمارةميسان637623140523801/11/2011مالكحالء006451206خولة جاسم شتالجعفر محمد رسن ثابت الغنامي74
العدللمجر الكبيالعمارةميسان30460672314053711/11/2011العدل00389177غيدة جمعة حسينجلوب اآباشي برغال زغير النصراوي75
الكحالءميسان4135257926040493201/11/2011الكحالء00947619رابعه محيسن مزبانجلود مخيلف غياض زغير الغنامي76
علي الغربيميسان2324625123040611011/01/2011علي الغربي00855004بشيرة نصراهللا عليجليل جبر ديوان سلمان الكربة77
ميسان15413124040554801/11/2011مالمشرح00147692صبيحة محمود عزيزجليل عبدالحسن شبل ثامر الساعدي78
العدللمجر الكبيالعمارةميسان72711631040535301/11/2011العدل00245490علية جمعة بوحيجليل عبدالحسين نعيمة شريدي المصلوخ79
ميسان47827040532701/11/2011مالعمارة00247255خديجة عيسى آرمجمال شمة عبداهللا ابراهيم الجيزاني80
ميسان3577137025040429211/01/2011المشرح00055668زينب عبود جعفرجمعة احمد جاسم حسن الموسوي81
ميسان991971511040462011/02/2011الكحالء00045372فخرية آاظم مخيلفجمعة جودة سماري شريجي السليماوي82
ميسان3567104132040502301/11/2011المشرح00536045حميدة سيدآاظم سيدعلوجمعة سيدطاهر هاشم سلمان البخاتي83
ميسان627100210040604611/01/2011مالمشرح00724476ربابة عبدالمجيد فخريجمعة صلبوخ زئبق عباس الساعدي84
3547062629040455611/01/2011المشرح00535627زهرة محمد جوالنجمعة فندي مضيخر عبيد الساعدي85
المشرحميسان7201732440554301/11/2011مالمشرح00243566زهرة سرهيد مختاضجمعة محسن خلف مهدي الياسري86
المشرحميسان59619622040463611/01/2011مالعمارة009366645حسنة عبد الكاظم حسنجمعه جاسم جياد جودة الساعدي87
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ميسان352832040503701/11/2011مالعمارة /007140385شانعاس محمد رحيمجواد آاظم عبد الكريم ابراهيم الربيعي88
ميسان13112312040461211/02/2011مالعزير00532760فضيلة محمد علوانجواد آاظم علوان خلف الكويشات89
ميسان65010224040547401/11/2011مالكحالء00063864جميلة فرج نورحبيب سلمان ابراهيم حسن الياسري90
الكحالءميسان60715722040624511/01/2011الكحالء005864806جاسم صالح حرية رسن محمد لفتة المحمداوي91
ميسان4128223923040579901/11/2011الكحالء00913578جبار ثامر سفيححرية غاجي خوين سماري الماجدي92
ميسان5546811040461511/02/2011مالعدل00813051رديعة حسين بنيهحسب طوير آريم المي الساعدي93
ميسان63212932040504001/11/2011مالمشرح00088138سهام حسوني محمودحسن برهان محمد طاهر الساعدي94
ميسان62115025040599101/11/2011مالكحالء00703569فضيلة هادي جاسمحسن جاسم حبيب موسى البوحمد95
الكحالءميسان10828040500001/11/2011م 880الكحالء00064108فاطمة محمد زاملحسن حوني محمود محسن الغراوي96
الكحالءميسان649542240463211/01/2011مالكحالء00849522سعدونة فرحان شاتيحسن خلف سرحان موزن الشامي97
ميسان7717327040535001/11/2011مالكحالء00319702ذابلة مناتي جبارحسن خلف الزم مكلف الشمالوي98
ميسان647513204050201/11/2011مالكحالء00951610شكريه بدوي جاسمحسن راضي مرهج عبد اهللا الغنامي99
ميسان15823040611811/01/2011م 98السالم00568459زينب صباح داغرحسن رحيم فزيع جابر الرويشحاوي100
ميسان64714727040533001/11/2011مالكحالء00704195زهرة جويعد حنتوشحسن زبون محمد خلف الغنامي101
ميسان751497929040609411/01/2011المشرح00604000حليمة يوسف اغويترحسن شنيشل عويز منيثر الساعدي102
ميسان1883755312040461011/02/2011السالم00297925حياة دويج شريدحسن صغير منشد هذال الشغانبي103
ميسان3547065729040579601/11/2011المشرح00544193مكيه زبون صانتحسن عباس اصالن حمود الساعدي104
المشرحالعماءميسان82817522040625001/11/2011مالمشرح186201آريمة خضر عبدالحسنحسن علي جابر محيسن الساعدي105
الكحالءميسان78012022040463011/01/2011مالكحالء541133زينب فرحان آاظمحسن غافل مسلم مخيفي المحمداوي106
الخمسالسالمالعمارةميستن4433043040656211/02/2011السالم00216026زينب عيسى حسينحسن غميس ماهود خويطر الجويبراوي107
ميسان4095712040461111/02/2011مالميمونة00762795اسراء صبيح ورورحسن فاخر مونس رضيو الربيعي108
ميسان2223040454111/01/2011م 648الكحالء00417051حياة قاسم زغيرحسن آاظم جودة اليج الغنامي109
ميمونةالعمارةميسان65414831040536901/11/2011العدل00269936آريمة شرهان دويخحسن محيسن نعمه مالح الشغانبي110
19623040454911/01/2011م 836علي الغربي00977536هدية جمعة بريسمحسون احمد عباس عبداهللا البالوي111
المشرحميسان1146926040494701/11/2011مالمشرح2889966نورية آاظم احمدحسون موزان حمود آاظم الموسوي112
ميسان1328040499101/11/2011م 247العزير00231411زنوبة جبارة عليحسين احمد طاهر عجيل البخاتي113
ميسان77716129040579701/11/2011مالمشرح00956412حليمة شامي جعفرحسين جاوي علي عباس الكعبي114
ميسان7011043040655611/02/2011مالميمونة00524842نصرة خلف موسىحسين جبار علوخ زاهي البزوني115
ميسان71317124040553401/11/2011مالكحالء00767700حميدة جبار ساريحسين جرو عبار مغامس المحمداوي116
ميسان1883741824040553901/11/2011السالم00344013فاتن سعد شاللحسين حسن ناصر علي الكورجي117
الكحالءميسان413825992640607411/01/2011الكحالء005717942خالدية خويف صيجيوحسين حسون صويجي صويجي المحمدا118
6323040452611/01/2011م 678المشرح00954880فخرية غالب آاطعحسين حمدان عنيد مسلم الساعدي119
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المشرحالعمارةميسان18229040607811/01/2011م 632المشرح00590628فخريه جاسم جريورحسين رحيم حميدي حسين الساعدي120
ميسان6218632040643811/02/2011مالكحالء00547217حسنه جاسم محمدحسين سعد سلمان ناصر البخاتي121
لمجر الكبيرميسان73619931040522701/11/2011مالعمارة00402447سوزان نجم عبدحسين صابر حسين علي الجابري122
15323040611911/01/2011م 752المشرح00299018شريفة جاسم جريورحسين صاحب ياسين حسين الساعدي123
6028040577601/11/2011م 621الكحالء00767873خالدية عيدي حسينحسين صريخ رسن نصيف الغنامي124
ميسان71314825040428011/01/2011مالكحالء00201216هدى جواد آاظمحسين عبد برهان باقر الكورجي125
العمارةميسان64612022040555101/11/2011مالعمارة0015528824شمسة شبيب محمدحسين عبد علوان جابر الكعبي126
ميسان618196210040603811/01/2011مالعمارة / 002815779عفيفة جبار لعيبيحسين عبدالحسن ضامن  الساعدي127
ميسان67314424040554701/11/2011مالكحالء00253410مديحة حسن يوسفحسين عبدالزهرة جبر حسن الجناني128
ميسان218927040533501/11/2011مالعمارة00222510منى عبداهللا سلمانحسين عبدعلي عيسى محمد العطار129
الكحالءميسان223040453811/01/2011م 647الكحالء م003189902رفيعة مزود ماضيحسين عرموط حسون جاسم الغنامي130
ميسان50988032040501301/11/2011العمارة00858899سهله عيسى حيدرحسين عزيز حسين سعد البخاتي131
العمارةميسان63419622040464311/01/2011مالعمارة00167877فيهن صالح مطرحسين علي آاظم علي الصبيحاوي132
الكحالءميسان79011922040464111/01/2011الكحالء0010688حميدة آطان زايرحسين غالي محسن دراج الكعبي133
الكحالءميسان74516922040624011/01/2011العمارة00193837هبة عبدالمجيد تقيحسين فالح حسن محمد الفرطوسي134
العزيرالعمارةميسان1923543040656611/02/2011العزير00654018مصر عداي لعيبيحسين قاسم غيالن خثيث الربيعي135
ميسان3286544332040503101/11/2011العزير00916639حميده الحوم صنهيرحسين آاظم سعيد حسن الغنامي136
 المشرحميسان671033492640605511/01/2011المشرح009273912زنوبة خلف آرمحسين آاظم عباس عبداهللا الساعدي137
العمارةميسان1127026040494901/11/2011المشرح00531439انتصار ارحيمة جاسمحسين مجيد جاسم حسن الموسوي138
الميمونةميسان7324022040623211/01/2011مالعملرة002288465رحيمة جبار حطابحسين محمد علي سبهان البخاتي139
الكحالءميسان63312424040555501/11/2011مالكحالء0017264آاظمية عثمان ماضيحسين مزود ماضي علي الغنامي140
ميسان603194210040644611/02/2011مالعمارة /0021511211سجتة وادي سيدجودةحسين مهدي هالل راضي البخاتي141
لمجر الكبيرالعمارةميسان61516364040660911/02/2011العدل00562266اقبال ازهير جاسبحسين نعمه خلوفي ناصر الياسري142
ميسان6727040534401/11/2011م 627المشرح00728575حسنة مطيلب مشيغيحسين نعيمة دوين خليفة الساعدي143
المشرحميسان3802640607511/01/2011مالمشرح009855660وجدان نعيم مجيدحقي اسماعيل مجيد ابراهيم النعيمي144
العمارةميسان55716724040545201/11/2011مالعدلسليمة صبيح محمدحكيم رشك سلمان مبارك الشغانبي145
628040498901/11/2011م 664العزير00433197منتهى جاسم لفتةحكيم مطير غانم حمد المحمداوي146
العدللمجر الكبيالعمارةميسان6529331040523301/11/2011العدل00973166انتخاب فنجان فهدحلو دبن محيسن حسن النصراوي147
ميسان7228324040547201/11/2011مالكحالء00203525مويعة مسلم ثامرحلو ياسين عامر بديوي المحمداوي148
23023040612311/01/2011م 647الكحالء م00703327موحة عباس مغامسحمد علي اسماعيل محداد الغنامي149
3106188723040612011/01/2011العدل م009149502حنان عذافة حسنحمد هتلر قاسم مطلك العمشاني150
ميسان11411529040610011/01/2011مالمشرح00953333عذبه قاسم بشيتحمدان جبار فيلي محمد  الساعدي151
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ميسان3567120028040497701/11/2011المشرح00382098حمدة صالح سيد ذربحمدان حسن سيد ذرب حمود البخاتي152
ميسان6326829040609211/01/2011مالمشرح00725403نداء حسين نعمةحمدان سلمان قاسم هاشم الموسوي153
396167723040611301/01/2011العدل م00948882هاشمية طاهر عاصيحمدان عبداهللا ياسين وريوش الشغانبي154
ميسان728120210040603311/01/2011مالعدل00249321هاشمية عبدالحسين عبيدحمدان آاظم عبيد نابت الشغانبي155
ميسان65965210040596501/11/2011مالمشرح00728720رنا قاسم عطوانحمدان محمد راضي رومي الموسوي156
الكحالءميسان10621132240464411/01/2011الكحالء007688616رآية محمد لفتةحمود حيبي نوفل محمود المحمداوي157
ميسان3567117324040545901/11/2011المشرح00055760سعدة قاسم سيد هاشمحمود سيد طاهر سيد هاشم سلمان البخات158
المشرحميسان14314322040463911/01/2011مالمشرح00535406صبرية عباس مغامسحمود صابر حميد علي الساعدي159
6129040456111/01/2011م 659المشرح00053820صمونة شحت هاشمحمود فياض هاشم صكر الساعدي160
لمجر الكبيرميسان31262222640605211/01/2011المجر الكبير00276436سميرة عبدالزهرة قاسمحميد ارحيمة اربيع ازغير الموزاني161
17528040496201/11/2011م 655العدل م000287392عروبة محمد آاظمحميد اهليل غاجي صيهود الفرطوسي162
632327040508001/11/2011مالمشرح00730236آريمة علي صالححميد شاطي صالح احمد التميمي163
ميسان43556992210040603211/01/2011بالعدل00948732صبيحة حسين صنهيرحميد عبيد صابر ثويني الشغانبي164
ميسان227040533601/11/2011م 632المشرح00373497هليلة عبد الرضا حسنحميد محمد طاهر ثويني الساعدي165
العمارةميسان4348674024040553701/11/2011بالعدل00258508هاشمية حلو ضيغمحنون دبج آريم زغير الفرطوسي166
ميسان661204932040505001/11/2011المشرح00953898ساريه بكال عنادحنون شولي زبون خنجر الساعدي167
ميسان2053628040496701/11/2011مالمشرح00146425بسنة ثويني موسىحنون عالوي زبون حسن الساعدي168
3567104623040610911/01/2011المشرح00189567فاطمة آاظم ذربحوشي حسن رسن عيجة الساعدي169
ميسان3547065832040502701/11/2011المشرح00351331فاطمة نصر عباسحوفي جبار عباس صالل الساعدي170
المشرحالعمارةميسان16029040455411/01/2011م 627المشرح00380234حرية روآان حسينحوين حسن عبد اهللا هدمول الساعدي171
المشرحميسان62312326040494401/11/2011مالمشرح00724888آريمة عالوي عودةحيال حسان سلمان حطيحط الساعدي172
ميسان63914332040503201/11/2011مالعمارة /006535991اخالص شكر حسنحيدر حسن حيدر محمود الجفال173
15023040454611/01/2011م 675الكحالء00706294ليلى جبار حمودحيدر شرقي حمود سعيد الشويلي174
3829040608211/01/2011م 129المشرح00812335اسماء ياسر محسنحيدر صبيح محسن خنجر الساعدي175
السالمالعمارةميسان2144264043040657011/02/2011السالم00138199شكرية عبدالرزاق حرزحيدر مزيد حرز شيغة الخزعلي176
723040454311/01/2011م 275المشرح00351271هدية فهد خنيابخالد سلمان بدن صافي الساعدي177
ميسان118827040509301/11/2011العمارة120076ليلى حميدي موسىخالد عبد ثجيل طاهي البدراوي178
لمجر الكبيرميسان3116202422040464811/01/2011بالمجر الكبير245123مريم انعيم مغامسخالد عبداهللا حمدان رباط الفريجي179
ميسان4715824040545601/11/2011م العمارة /008983182رفيعة جبار ثامرخالد عبود جابر محمد الساعدي180
ميسان2675320111040462311/02/2011قلعة صالح01130818سنية صدام سعيدخالد فالح مجيحيل عاتي البهادلي181
الكحالءالعمارةميسان1212416966040661111/02/2011الكحالء00061453وسمة فرج عودةخالد هادي مطلب طاهر البطاط182
الكحالءالعمارةميسان661313728040495301/11/2011المشرح م009545231صينية جبار زويرخريبط عبدالواحد ثويني آويطع الساعدي183
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المشرحميسان22411026040494501/11/2011المشرح00604485آميلة ساهي داخلخضير خماس جابر سلطان الموسوي184
الكحالءميسان6749125040428911/01/2011م0808133آاظمية حسين عليخضير رسن محمد لفتة المحمدواي185
الكحالءميسان14426040555701/11/2011م117الكحالء00708462رحيمة سيد محمدخضير صالح عباس مشري البخاتي186
ميسان12028040498601/11/2011م 671العزير00968178بدرية عبداهللا ثامرخضير عباس احمد طاهر البخاتي187
العزيرالعمارةميسان1654843040656811/02/2011الميمونة00047557سليمة فرج حسنخلف جاسب لعيبي حريفش الجيتاوي188
ميسان961910027040533301/11/2011الكحالء00637774بدرية آاظم سلمانخلف جاسم محمد عبد الياسري189
ميسان527154210040602601/11/2011مالميمونة00761160سكنة مشكل عليخلف عبيد علي حلو الشغانبي190
العزيرقلعة صالحالعمارةميسان4068110231040523101/11/2011العزير00871201لزمة وادي خارعخلف عكب صالح جبر الغنامي191
ميسان16310227040533801/11/2011مالكحالء00420303حمدية حسين مطرخلف علي جابر عجيل البخاتي192
ميسان38747822040645011/02/2011العمارة 0079615610بدرية خان مرادخلف آاظم مسلم مرزوك النصيري193
ميسان6279824040552701/11/2011مالمشرح00803430نجاة احمد هليجخلف محسن حاجم طلك الساعدي194
ميسان19723040612111/01/2011م 655العدل م00962892غيدة جعاتي عكرخلف مطلك اسيود سدخان الشغانبي195
ميسان681832040503501/11/2011مالعدل01796859صبيحة حسن جاسمخلف هني جاسم خلف الياسري196
ميسان8828129040579401/11/2011مالمشرح00981867عليه موسى صابرخليل عبد اهللا اجيخور حسين الساعدي197
ميسان948325040598101/11/2011مالمشرح00491043انتصار خريبط حاجمخليل محسن حاجم طلك الساعدي198
ميسان4123040453511/01/2011م 129المشرح00351629زهراء مهدي آاظمخماس مالح آاظم محمد الساعدي199
ميسان14412025040580501/11/2011مالكحالء00885737مالك خشن جبارخميسة جبار عليوي هندال الغنامي200
661303329040455111/01/2011المشرح00722661آفايه جرو عسلخنجر راضي مريدي حجي الساعدي201
ميسان4027040508701/11/2011م 673الكحالء00253248مصر محسن عبد اهللاخيون شتال عبد اهللا ساري الغنامي202
الكحالءالعمارةميسان225164040660411/02/2011ذ3123الكحالء00842900حسنة آاظم فارسداغر هاشم فارس طوفان الدنين203
ميسان1112202324040555401/11/2011الكحالء00169918رضية راضي ماضيداود سالم عبداهللا مطروح الغنامي204
ميسان3426829727040534601/11/2011العمارة00709655رباب شنون عبد اهللاداود صبري داود خليل الزبيدي205
ميسان63214928040496901/11/2011مالمشرح00545774نعيمة جاسم سيدهاشمداود علي آرم سلطان الموسوي206
ميسان6613028210040596901/11/2011المشرح00952909هيلة حسين واديدويش مناتي مسعد عطوان الساعدي207
العزيرميسان66422240462611/01/2011مالعزير00248204فاطمة فليح حسينراجح سديد عداي رهيج المحمداوي208
الكحالءميسان83019122040463811/01/2011الكحالء00564711نوال جاسم جريوراسم موسى فلحي علي المحمداوي209
المشرحميسان35771353210040596301/11/2011المشرح00638981عفريتة احمد جاسمراشد خضر سلمان محيسن الموسوي210
ميسان6591425040581301/11/2011مالمشرح00870828بسنة راضي مريديراضي شذر عودة سلمان الساعدي211
3026027328040496501/11/2011العدل م000787622ليلوة حنتاو آيكمراضي طاهر خليفة آنيهر العلياوي212
4128223328040577801/11/2011الكحالء00419142هيلة طبك عبداهللاراضي ماضي علي حديد الغنامي213
العدللمجر الكبيالعمارةميسان3106184731040537001/11/2011العدل0078923بشير سلمان رسنرجاء عبيد دهيك حقي الذهيبات214
المشرحميسان9410222040623011/01/2011مالمشرح00531900عربية جبار دنبوسرحمة صحين خنجر طنيش الساعدي215
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ميسان6474225040581501/11/2011مالكحالء00420167آاظمية جبار عليويرحيم حسين حديد آاظم الغنامي216
5629040457411/01/2011م 87المشرح00147716عنه حنش صخررحيم حميدي حسين عبيد الساعدي217
ميسان3547077228040497001/11/2011المشرح00189042دلة عبود خلفرحيم شبوط جاسم خلف الالمي218
ميسان67817632040504601/11/2011مالمشرح00811338عليه حسين آريمرحيم عبد الحسن ضامن الزم الساعدي219
السالمالعمارةميسان222145040660511/02/2011السالم00665169وفاء حسن جباررحيم عبيد نعيمة بدر الشغانبي220
ميسان14327040508801/11/2011م 647الكحالء00420060غيده ناعم عطيةرحيم عذافة جبر علي الغنامي221
الكحالءالعمارةميسان63318131040524101/11/2011الكحالء00946686عسلة عباس جابررحيم علي جابر عجيل البخاتي222
ميسان6334532040501801/11/2011مالكحالء00418410مديحة رحمة جونيرحيم عوده صلبوخ شتيوي الغنامي223
المشرحميسان761502922040623111/01/2011المشرح00870397زهرة محمد شهيبرحيم آاطع صافي اشناوة الساعدي224
ميسان674932040501901/11/2011مالكحالءابتسام زيارة عبد الحسنرحيم آاظم سعد مسعود الغنامي225
الكحالءالعمارةميسان64713964040661011/02/2011الكحالء00840531سليمة عبدالسادة ميزانرحيم مطير محسن زغير المحمداوي226
ميسان6472224040552801/11/2011مالكحالء00804884نجاة موزان هاملرشك عبيد هندوس سماري الغنامي227
ميسان2094176511040461711/02/2011الميموتة00220954هاشم عوض عبدالجباررضية هاشم هبسي فرج الشروعي228
ميسان10621152210040604811/01/2011الكحالء00018007حنشة رمح عودةرفيع عطية محمد ساري المحمداوي229
ميسان65514532040500101/11/2011مالعدل00731237غنيده جبار مناتيرمضان شليج ارحيمة  البصراوي230
الكحالءميسان6339426040493501/11/2011مالكحالء00450345جميلة سالم ناصررمضان عبداهللا ثابت جودة الساعدي231
ميسان15029040456911/01/2011م 618العمارة 0009097811ميسون عبد الرحمن آررياض شعالن آاطع حسوني الساعدي232
ميسان62112724040547301/11/2011مالكحالء00571746ايمان حرز لعيبيرياض عبداالمير جاسم حبيب البو حمد233
العدللمجر الكبيالعمارةميسان65517231040537201/11/2011العدل009486582حياة سعدون جابرريحان جحف جابر شذر الشغانبي234
لمجر الكبيرالعمارةميسان3086147131040537401/11/2011العدل595346زويرة قاسم محسنريسان مختاض حطاب خضير الفرطوس235
المشرحالعمارةميسان711414323040454411/01/2011المشرح00189661آريمة جعفر فضالةزامل آاظم موسى شخير الساعدي236
ميسان1062118223040610311/01/2011الكحالء00595648آاملة فليح علكزبين مريدي مشيغي ميضي المحمداوي237
السالمالعمارةميسان11515843040655811/02/2011السالم00638476قاسم محمد جبرزعالنة مصاول جبر حنظل الدبات238
9828040496001/11/2011م 167لمجرالكبير م000260863بتول محمد عليزغير حنون مجمان زغير التميمي239
ميسان671321129040609611/01/2011المشرح00814621آريمة محمد شهيبزهراو جاسم شحيب انفاوة الساعدي240
المشرحميسان65816626040493901/11/2011المشرح00188367حلهن خلف آرمزهراو آاظم عباس عبداهللا الساعدي241
السالمالميمونةالعمارةميسان9163931040537501/11/2011المجر الكبير00117733وصف الزم شوآةزهرة عبيد تهيم فرطوسي الفرطوسي242
ميسان63215725040598001/11/2011مالمشرح00981831رسمية محمد زغيرزيارة جخيرور حسين عبود الساعدي243
العمارةميسان7001724040547501/11/2011مالعمارة00765812آفاية حسون عيسىزين العابدين عبد علي طاهر الكعبي244
العمارةميسان639112640606611/01/2011العمارة00575760بتول عبدالرزاق حسينساجد غازي حسين شبار الزبيدي245
ميسان6332224040554001/11/2011مالكحالء00418860رغد خلف جابرساجد موسى جابر باشط الساعدي246
ميسان633232740509701/11/2011مالكحالء00418638حميدة راضي حواسسالم جاسم محمد جبارة الشامي247
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العدلميسان15819726040555601/11/2011الميمونة00888727رسمية حسين خشنسالم رحيم عبدالحسن عليوي الالمي248
ميسان14927040509401/11/2011م 00112020665ورده صالح حسينسالم رحيم عربي مريود النوفلي249
ميسان6114725040428611/01/2011مالعمارة00669892حليمة علي حسينسالم صاحب شويع صالح البهادلي250
ميسان5627040509501/11/2011م 687السالم00059015حياة حسين جمعةسالم آاطع حميدي عليوي المحمداوي251
ميسان7514887210040596101/11/2011المشرح00727635اقبال مهاوي عليسالم موسى آاظم خليوي الساعدي252
العمارةميسان19318824040545801/11/2011مالعمارة /009537166اميرة يوسف صافيسامي عالوي شندي ثجيل الساعدي253
ميسان1062108325040427911/01/2011الكحالء00231994حسنة مطر مويعساهي آاظم سعد سعدون الغنامي254
المشرحميسان75148132240463411/01/2011المشرح00730871خاتون خلف آرمساهي محمد علي سلمان البخاتي255
ميسان2525040581601/11/2011م 243العمارةلميعة محمد عليستار جبار عبد الرضا محي التميمي256
الكحالءميسان82316222040464711/01/2011مالكحالء00123497رفيعة موسى فلحيسرحان حمدان مويع عبيد المحمداوي257
661310329040609811/01/2011المشرح00981525نعيمة جبر حريبسرحان صوفي حريب خنيجر الساعدي258
ميسان13128040578401/11/2011م 650الكحالء00843819سعاد محسن عبداهللاسرحان فضالة موزان غلطة المنشدي259
ميسان3567117525040582401/11/2011المشرح00544090غريبة حمد حسنسعد جاسم سيد هاشم سلمان البخاتي260
العمارةميسان74014726040555901/11/2011العمارة 000318244رابعة مسلم آاظمسعد جاسم آاظم علي عبادة261
ميسان7164725040429111/01/2011مالعدل00180328حليمة دينار حاتمسعد حمدان آزار سدخان العشماني262
العمارةميسان63711342640605711/01/2011عمارة 006080810شروق جواد عليسعد رمضان شاتي مولى الساعدي263
ميسان1625040429011/01/2011م651الكحالء00046523نضال عبد الحسين آريمسعد ساهي آاظم سعد الغنامي264
4029040607711/01/2011م 627المشرح00725402حمدية علي نعمةسعد طعمة حسن منخي البخاتي265
العمارةميسان6323122040622711/01/2011المشرح00981773ساعة حسن علوانسعدون باني حسان سلمان الساعدي266
14528040499801/11/2011م 713الكحالء م007676432فاطمة جبارة عليسعدون جاسم محمد آاظم النوري267
ميسان2428040578001/11/2011م 649الكحالء00706618شكرية علي جاسمسعدون مناتي جبار زوير الشامي268
السالمالعمارةميسان2124326543040656911/02/2011السالم00869965علي حسين غافرسعدونة حسن محمد طاهر الساعدي269
الكحالءميسان831654428040499701/11/2011الكحالء00198099سهير عبدالحسين عبدالرسعدي باقر رضا حسين النجفي270
قلعة صالحالعمارةميسان6649731040522901/11/2011العزير00175827عجيبة جبار مصاولسعيد لقمان والي ضمد المالكي271
9129040456411/01/2011م 632المشرح00813265خديجة عبد علي مايعسالم عبود والي مري الساعدي272
ميسان24649025210040603011/01/2011علي الشرقي00378924ظاهرة علي آرمسلطان شاطي حسين عنين البخاتي273
ميسان7517625040427711/01/2011مالكحالء00013849زينب خضير رسنسلطان آاصد محمد لفتة المحمداوي274
ميسان64911422040463111/01/2011مالكحالء00548729ترجية مريدي مشيغيسلمان حسن شري سلومي المحمداوي275
ميسان66111825040429511/01/2011مالميمونة00945720ملكية عبيد نعمةسلمان رحيمة لفتة عليوي الحميداوي276
العمارةميسان141122640606911/01/2011مالعمارة3745325رنا عبد عباسسلمان سعدون عبد ماجد الماجدي277
ميسان6329625040597601/11/2011مالمشرح00896173سنية عبد اهللا فارسسلمان عجر سالم جميل الساعدي278
العمارةميسان17217231040523001/11/2011المشرح00125849وحيد جاسم عليسليمة حنون حمد رسن الساعدي279
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العمارة16029040608611/01/2011م 13العمارة 000989168ميسون آاظم معنسمير شهاب احمد بطوش الربيعي280
ميسان6326525040598201/11/2011مالمشرح00954490نادية قاسم مرهليسمير محمد زغير فيلي الساعدي281
3587151328040496301/11/2011المشرح00896522صالحة حنون مطشرسهيم ضويحي عمادي جبير الساعدي282
ميسان3106184727040507801/11/2011العدل00962294آاظمية حطاب بجايسوادي سلمان رسن المي الساعدي283
ميسان3577120429040455911/01/2011المشرح00728568حمده خلف آرمسيدموسى سيدعامر سيدمحمد مهدي البخ284
ميسان2314617427040509601/11/2011علي الغربي00678378هيام علوان وليشاآر صفر ولي ضجر الجادري285
16729040455311/01/2011م 627المشرح00981399خولة ورش غانمشبوط لفتة غانم محمد الساعدي286
ميسان41416011040655211/02/2011مالعزير00770639فضيلة ساري منصورشرهان هاشم صحين علك النوفلي287
ميسان62011724040546301/11/2011مالكحالء00834438جبار آاظم لكوةشمالة زغير مطنش خويرع الشويلي288
ميسان901782929040578801/11/2011الكحالء00895702بدرية حسين جبارهشنين الجي زوير  الشميالوي289
16529040608011/01/2011م 658المشرح00954457سعيده ابوالشوش آاطعشولي آاظم عباس عبد اهللا الساعدي290
العمارةالعراق541065726040643411/02/2011العمارة001588014سنية عباس زنيدصابر عبد الحسين علي عزيز الزبيدي291
ميسان4228040497901/11/2011م 693العمارة 001570329مريم صفرعلي اهللا عليصابر عودة محسن راهي الدراجي292
العمارةميسان1146924040554401/11/2011مالمشرح00244022شيرين شاآر عليصادق حسون  موزان حمود الموسوي293
ميسان63414629040578501/11/2011مالمشرح00374704هيلة هاشم عليصالح جبر مشري خنجر الموسوي294
731454428040495401/11/2011المشرح00536284نوال عبدالحسن شبلصالح حسون شبل ثامر الساعدي295
المشرحالعمارةميسان671337629040456311/01/2011المشرح00954033رفة سعدون محمدصالح آرم محمد لعيبي الموسوي296
ميسان150157210040604511/01/2011م العمارة/001547126دالل محمد حسنصالح محسن عبدالحسن مطلك الساعدي297
الكحالءميسان4138259431040535501/11/2011الكحالء00804086وحيدة حيبي نوفلصالح محمد لفتة جودة المحمداوي298
10184229040608511/01/2011العمارة 004948399بي بي زهراء سيد رضصباح محسن داخل قرنقال الصابري299
ميسان4727040509101/11/2011م 84العمارة01123808آريمة علي جبرصباح مراد علي حسين الالمي300
قاعة صالحالعمارةميسان275481243040657211/02/2011قلعة صالح002064444حدهن الزم سواديصباح نمر عكبر جبر البدوي301
ميسان1823639325040598601/11/2011السالم00466014رباب آاظم حربيصبار نجدي شويع صالح البهادلي302
ميسان64417210040604211/01/2011مالعمارة /001560968راضي آاظم آاطعصبرية شويع صالح هليل البهادلي303
ميسان728111210040603411/01/2011مالعدل00030879آفاية آاظم عكيدصبيح جحف جابر شذر الشغانبي304
العمارةميسان1561252640606111/01/2011العمارة 004035910مديحة محمد رضاصبيح حسن علي عرنوس العبودي305
1232450559040661311/02/2011الكحالء00352206فاطمة عباس عيسىصبيح حسين نعمة حسن ال نور306
15023040610211/01/2011م 681العدل م00249382صبيحة دبج آريمصبيح حنون آريم زغير السعودي307
الكحالءالعمارةميسان1283231040536401/11/2011الكحالء0013450صدامة جعفر بريسصبيح آاظم عرب برهان المحمداوي308
ميسان1232449325040428411/01/2011الكحالء00062606خضرة صالح عباسصبيح محمد محبس مشري البخاتي309
ميسان60718732040503901/11/2011مالكحالء00885542حسنه مزود ماضيصخر عرين لفتة غابي الغنامي310
11228040498401/11/2011م 611العمارة 0007465410زهراء خالد عريبيصدام لعيبي محمد محسن البهادلي311
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ميسان63315132040504301/11/2011مالكحالء00554452بشرى منشد مجيدصالح عزيز عكلو مسعد الغنامي312
الكحالءميسان1562109122040464611/01/2011الكحالء00776664منارة غضب مهوسصوب اهللا فاخر شاطي برهان المحمداوي313
العدلالعمارةميسان76614031040536701/11/2011العدل00388448نديمة جبار مويلحضايف حميد جياد غياض النصراوي314
المشرحالعمارةميسان318631040524301/11/2011مالمشرح00949567سعدية محمد آاظمطارق حنطة جبر حسن الموسوي315
ميسان67315625040428811/01/2011مالكحالء00593321انتظار مجيد عكلوطالب عبد الحسين جبارة الزم المحمداوي316
11329040608711/01/2011م 659المشرح م009549611دالل ورشن غانمطالب قوجان غانم محمد الساعدي317
3567103828040497601/11/2011المشرح00054211فرحة زاير ديوانطعمة حمد حسن محمد البخاتي318
2221632040500701/11/2011ب 112الكحالء00561333هاشميه حسين مطرطعمة حمود جابر عجيل البخاتي319
ميسان4128232124040553801/11/2011الكحالء00451461صبرية نعيم عبداهللاطعيمة وداي لعيبي بدر الغنامي320
ميسان27517210040596001/11/2011مالمشرح00184615دالل فرج عبداهللاطه عبدالرزاق عباس رميع الساعدي321
ميسان62711827040534501/11/2011مالمشرح00545800زينب علي عباسعادل حسن عباس اصالن الساعدي322
الكحالءميسان6333626040492601/11/2011الكحالؤ00804398وسن علي حسينعادل رشك حسين مغامس الغنامي323
ميسان2034046711040462111/02/2011الميمونة00093754آريمة صدام جلوبعادل قاسم هبسي فرج الشروعي324
ميسان1279824040545401/11/2011مالعزير00871546موجات هنديل سليمعادل الزم سليم آريم النوفلي325
ميسان4123040454211/01/2011م 129المشرح00542615محناية محبس سعدعادل مالح آاظم محمد الساعدي326
بغداد4011722040623611/01/2011مالعمارة13440713منتهى مزعل طابورعادل نعيم طابور خالد البهادلي327
ميسان63220029040579501/11/2011مالمشرح00722355بهيه آاظم حسنعاشور زغير علي عديو الساعدي328
ميسان94166210040597501/11/2011مالمشرح00146851صباح محسن حسنعالية عبدالقادر عباس محيسن العبيات329
قلعة صالحميسان2865511428040498701/11/2011العزير00770174زهرة مسيلم راضيعامر شنشول جاسم هاشم الموسوي330
ميسان75519129040579001/11/2011مآميت01125951حوراء شاآر محمودعامر عبد الوهاب مشحوت مهاوش الحل331
الكحالءميسان1112213928040578201/11/2011الكحالء م0088394472بسنة جابر خليفةعبار مطعم حسن خلف الغنامي332
الميمونةالعمارةميسان45114643040655911/02/2011الميمونة00035563سهاد قاسم حماديعباس جبار علوخ زاهي البزوني333
قلعة صالحميسان4068107925040428311/01/2011العزير01794007فهيمة عالوي حسنعباس جبارة علي طاهر البخاتي334
العمارةميسان198512231040535601/11/2011الكحالء0020058سليمة عبار عليويعباس طريفي لعيبي مطيلب المحمداوي335
الكحالءميسان60716925040581001/11/2011مالكحالء00449601بشرى مطير محسنعباس عيدان ميزان محيبس المحمداوي336
3567119827040508101/11/2011المشرح00127471ناهية حنون سعدعباس لفتة محمد المي الساعدي337
المشرحالعمارةميسان661312029040457211/01/2011المشرح00381618نشيدة فارس جميلعباس مسلم عنيز آالت الساعدي338
6275824040644511/02/2011مالمشرح00981700حسنة غانم محمدعباس موزان حمود آاظم الموسوي339
المشرحالعمارةميسان7229040456211/01/2011م 627المشرح00724410منتهى ساهي عبدعبد الحسن سعدون عبد علي حسن التميم340
ميسان811610425040582301/11/2011المشرح00955813جمالة زوير سلطانعبد الحسين طاهر محسن محمد الموسوي341
العدلميسان5621422040462711/01/2011العدل662578صبرية اسود سعيدعبد الحسين نعمه شريجي علي الفرطوس342
ميسان68010132040501701/11/2011مالمشرح00051301سليمة محسن حميديعبد الرحيم قاسم محمد طاهر الساعدي343
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المشرحميسان731457722040624211/01/2011المشرح007264398حنينة جريو غويضعبد الرضا حسين عبيد زويد الساعدي344
ميسان6427040508501/11/2011م 727العدل00210720نديمة لفتة آاطععبد الرضا محسن شرهان سلطان الشغان345
ميسان65512925040429911/01/2011مالعدل01796949جمالة شاطي غياضعبد السادة حسين عبود رخيص العماري346
ميسان651282529040609311/01/2011المشرح00382528سليمة جنزيل منيجلعبد الستار جبار عبودي صالح الساعدي347
6781727040508201/11/2011مالمشرح00896577رضية فاضل شبيبعبد السميع آاظم عبيد جراد الشريفي348
ميسان6591032040502901/11/2011مالمشرح00351450زهره عالوي عودةعبد الكاظم شذر سلمان عوده الساعدي349
ميسان6116427040534001/11/2011مالعمارة00361536سوسن عبد علي محسنعبد الكاظم قاسم آرم عبد اهللا العطار350
ميسان60818725040581901/11/2011مالمجر الكبير00144990سعاد علي مزعلعبد اهللا حسن عرمان مبارك الشغانبي351
المشرحميسان23918726040493801/11/2011المشرح045321صبرية حسن يوسفعبد خالد جبار محمد الموسوي352
429827252340453611/01/2011الميمونة00217498ترآية عميد محمدعبد راضي حمود حسين المرياني353
المشرحميسان661319926040494001/11/2011المشرح00535014سمرة رفيع الزمعبد زغير علي عديو الساعدي354
ميسان1062113525040427611/01/2011الكحالء00123737وبرية حميد عليعبد سهيم علي سلومي المحمداوي355
ميسان2765517727040508601/11/2011العزير00112192رداعة غضبان نويصرعبد علي مولى رويض عودة نصراوي356
العمارةميسان371922040624111/01/2011م194449العمارةآفاية عوآة ميرزاعبد علي ولي محمد خضير خضير357
الميمونةميسان1983955826040492801/11/2011السالم002723346فليحة رحيمة لفتةعبد موات لفتة عليوي الحميداوي358
المشرحميسان16928040497801/11/2011م 627المشرح00725122امينة عبدالصاحب شذرعبدالباري محسن سويف فرحان الساعدي359
ميسان22110443040656411/02/2011مالميمونة00580888زهرة حسن عليعبدالحسن حرج فريح عنيبر المرياني360
ميسان67315624040546201/11/2011مالكحالء00804172صينية عبدالسادة الزمعبدالحسين جبار الزم مكلف المحمداوي361
ميسان731107210040604011/01/2011مالعمارة /008093748رقية احمد فضل عليعبدالحسين جريو ثابت صبر الساعدي362
المشرحالعمارةميسان661313523040454511/01/2011المشرح00603196ليلى حسين فرجعبدالحسين محمد ديوان محيسن الموسوي363
ميسان6116127040532901/11/2011مالعمارة00416428هدى هادي آاظمعبدالرحيم دنين خلف فرحان الالمي364
ميسان61772210040603711/01/2011مالعمارة /002123857امينة خشان حنونعبدالرزاق آاظم معن رميلي العبداوي365
15628040499501/11/2011م 62العمارة 006639033جميلة حسين مريانعبدالرزاق ماشاف خلف جبر الزبيدي366
آميتالعمارةميسان12915748210040597301/11/2011آميت00034658سعاد آطوف جادرعبدالرضا ثجيل آوجي محمد الالمي367
ميسان731458428040497101/11/2011المشرح00811395عذيرة زبون اعوجعبدالرضا حسن جابر زويد الساعدي368
العمارةميسان71714762040643211/02/2011الكحالء00202599فاطمة طعمة عبدعليعبدالرضا سلمان طاهر جودة الغرباوي369
المشرحالعمارةميسان7114158040644911/02/2011المشرح00814967آريمة طوك خلفعبدالرضا عبد محمد صوينت الكعبي370
العزيرالعمارةميسان3216405443040656511/02/2011العزير00687232سعاد خميس محمدعبدالرضا فرهود عباس مصلوخ النصيف371
2224438928040495501/11/2011السالم00988270امينة مزيعل عبيدعبدالزهرة حمدان مطنش ابوحناية الفرط372
ميسان3336648112040460811/02/2011العزير00555750آريمة جاسم آاظمعبدالزهرة شويش آريم عواجة العبادي373
الكحالءميسان64910124040644311/02/2011مالكحالء00200161فرحة قاسم محمدعبداهللا عطية محمد ساري المحمداوي374
العمارةميسان811620024040555001/11/2011المشرح00604438مودة عبدالحسن شبلعبداهللا لعيبي حافظ لفتة الموسوي375
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11328040499901/11/2011م 649الكحالء00706898سليمة جمعة رسنعبداهللا مناتي جبار زوير الشامي376
قلعة صالحالعمارةميسان109614131040524701/11/2011مقلعة صالح00206891ناهدة محسن عريبيعبدالمطلب عرمش عريبي  البوحية377
ميسان87126210040596701/11/2011مالمشرح00603554نصيرة ضويحي عماريعبدعلي حسن سعيد زنيد الساعدي378
المشرحميسان81217222040463711/01/2011مالمشرح00382912حياة حنيفش خلفعبيد سلمان مري سندال الساعدي379
ميسان661306425040428711/01/2011المشرح00190972حسنة شذر حريزعجر سالم جميل ذهب الساعدي380
ميسان75911732040503801/11/2011مقلعة صالح00285112مها نعيم عبد الرضاعدنان جاسم عبد الرضا رويض الغنامي381
العزيرميسان685122640607011/01/2011العمارة00615614نعيمة فائز ابراهيمعدنان عودة رحيمة مبارك النصراوي382
الكحالءميسان868226040493401/11/2011الكحالء009647065حسنة جرو عبارعدنان هاشم محمد مغامس المحمداوي383
ميسان70982210040595401/11/2011مالعزير00769393غازية خيون مجمانعدي البد عليوي محسن الفرطوسي384
المشرحميسان7116326040494201/11/2011المشرح00956320بدرية جريو صالحعرسان محمد طاهر ثويني الساعدي385
ميسان289174210040603111/01/2011مالسالم057052حليمة ماجد جابرعطشان جحيجح عبدالرضا زاجي الخميس386
ميسان632162210040595901/11/2011مالمشرح00053797سليمة مشيط ارحيمةعطية جالب زبيك آشيش الساعدي387
661316128040496401/11/2011المشرح00724430امينة آاظم حسنعقيل زامل عبداهللا فرج الموسوي388
ميسان6325829040644111/02/2011مالمشرح00814457خيرية داخل حريزعقيل آاطع صافي شناوة الساعدي389
ميسان4227040599211/01/2011م 638العمارة00909506انتصار جبر خلفعالء هاشم جبار رسن الكعبي390
ميسان63314924040547101/11/2011مالكحالء00418523سهام رمضان عبداهللاعالوي مخيلص عبداهللا ثابت الساعدي391
الكحالءميسان64810522040623911/01/2011الكحالء001067749حسن سريح آاظمعلوية صبيح آاظم ثحيرب المحمداوي392
المشرحميسان65815326040494101/11/2011المشرح0026184شهالء باني حسانعلي ابو الشوش آاطع عزيز الساعدي393
12128040643611/02/2011م 733العمارة 002491977حنينة جرو عسلعلي احمد عودة سلمان الساعدي394
ميسان364410322040623311/01/2011العمارة005083906آريمة علي عباسعلي جاري احمد رضا الالمي395
ميسان6204324040546601/11/2011مالعزير00591565حليمة شاهين جبرعلي جاسم آرومي رميح النوفلي396
ميسان6325132040502401/11/2011مالمشرح00535168فاطمه حمود طاهرعلي جمعه سيد طاهر هاشم البخاتي397
81915826040493001/11/2011العدل00511148شمسية قاسم عليعلي جودة مرزوق خلف النصراوي398
ميسان3096170224040545301/11/2011العدل0028903نورية حسين شليشعلي حسن شليش نمينم الشغانبي399
الثورةبغداد1146922040465011/01/2011مالمشرح00148048سليمة سلمان طاهرعلي حسون موزان حمود الموسوي400
ميسان4128220224040546401/11/2011الكحالء00090461شمالة سكران غضيبعلي حسين جبارة مظلوم الغنامي401
قلعة صالحميسان6248722040624311/01/2011قلعة صالح00394332عزت علي اآبرعلي حسين علي عبيد المالكي402
المشرحالعمارةميسان680231040524601/11/2011المشرح13984زهرة عباس آريمعلي حسين آريم درباش الساعدي403
لمجر الكبيرالعمارةميسان3066107832040500401/11/2011العدل006150021حياة جلود حسينعلي حسين الزم جبر الفرطوسي404
ميسان76213632040503301/11/2011مالمجر الكبير00340360شذى صاحب حسينعلي حمدان حسين نصر اهللا دلدل405
ميسان6569725040581801/11/2011مالسالم00929745فاطمة زغير بدنعلي حمدان مطنش ابو ضاية الفرطوسي406
ميسان418227429040578601/11/2011الكحالء00913882غيدة حلو جبارعلي خالد هندوس سماري الغنامي407
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العمارةميسان6485824040554201/11/2011مالحكالء00911345هديل محمد محسنعلي دعير شغيت عبدالحسن الساعدي408
العمارةميسان61510231040535201/11/2011مالعدل00970690صبيحة خلف عليعلي سالم يونس سلطان الغالبي409
المشرحالعمارةميسان357713952940456811/01/2011المشرح م001901091جميلة فاخر حمدعلي ساهي حنون زبون الموسوي410
ميسان4138258925040429611/01/2011الكحالء00703526سعده علي شويععلي سهيم علي سلومي المحمداوي411
20123040610411/01/2011م 632المشرح00604064شيماء سعد جابرعلي سيدموسى سيدعامر محمد البخاتي412
المشرحميسانميسان68017226040494601/11/2011المشرح0052580فاطمة عبدالحسين عبداهللاعلي شذر عودة سلمان الساعدي413
2629040609011/01/2011م 25المشرح م005352061زينب ريسان حنشعلي عبد الواحد عباس محيسن الزبيدي414
ميسان15528040577701/11/2011م 651الكحالء00202519سميرة شهاب حنتوشعلي عبد حنتوش يوسف الساعدي415
8223040611211/01/2011م 884العدل م000805442آريمة علي حسينعلي عبدالحسين آاظم وهيمة الهليجي416
العمارةميسان8523040611611/01/2011م 650الكحالء00778984زينب راضي حسينعلي علوان مهودر ثحيرب المحمداوي417
الكحالءالعمارةميسان66318631040535101/11/2011الكحالء00267634نادية علي حسنعلي غافل مسلم مخفي المحمداوي418
ميسان4991912040460311/02/2011مالميمونة00035009بلقيس حسن محمدعلي فاخر مونس رضيو الربيعي419
عمارةميسان70533210040597201/11/2011مآميت00166521هند خلف عليعلي فلحي حسين حمادي العلوي420
العمارةميسان6178424040552601/11/2011م العمارة/008911537فاتن عباس سبهانعلي آاظم جاسم سفيح البو حمد421
ميسان11351210040604711/01/2011مالعمارة/005293531صبيحة فالح آاظمعلي آريم آاظم سلمان البهادلي422
ميسان761505927040508401/11/2011المشرح184823هدى حسين آرمعلي لفتة طاهر سلمان الموسوي423
ميسان934332040500801/11/2011مالعمارة00214476آريمة عبد اهللا اسدعلي محمد علي فرحان السيالوي424
19129040455211/01/2011م 632المشرح00811604ساهيه جبار عباسعلي نعمة حسن منخي الموسوي425
ميسان2027040507601/11/2011م 649الكحالء014653سلوى مطير محمدعلي يوسف محمد محبس البخاتي426
ميسان66513032040501401/11/2011مالعزير00555339جسم خضير لفتهعمار حسين خلف محمد النوفلي427
الكحالءميسان6721725040598801/11/2011مالكحالء00350755صبيحة خيون مجمانعمار ميسر جابر ابيشط الساعدي428
ميسان4122225824040554101/11/2011الكحالء00275335فاطمة آريم حيدرعودة ابراهيم حسين معن الياسري429
ميسان3106196227040509201/11/2011بالمجر الكبير00711697ذهبه عبد اهللا حمدانعودة انعيم مغامس ذهيبي العمشاني430
ميسان3547065925040582201/11/2011المشرح00812483سيناء حسن عباسعودة نصر عباس اصالن الساعدي431
المشرحالعمارةميسان721479431040524501/11/2011المشرح0038287رسمية شنون حسنعودة هليجي ضاحي يوسف الساعدي432
ميسان8015225040580301/11/2011مالعمارة00865683خديوي علي جودهعويد عسل سلمان حطيحط الساعدي433
ميسان31517512040655411/02/2011العزير00436344بدرية عبود عاتيعيدان شيال آباشي آطامي الذيابي434
ميسان222404055461/11/2011م 633الكحالء418860سمرة علي مخيلفعيدان ميزان محيبس مزبان المحمداوي435
قلعة صالحميسان271540012340611511/01/2011قلعة صالح0016526سلمى عبدالنبي خلفعيدي طه عيدي نادي علي العيدي436
مالعمارةميسان76619734040660811/02/2011العدل003895520ماجدة حميد امونسعيسى عبيد نعمه بدر الشغانبي437
العمارةميسان3773572640606511/01/2011العمارة 005056744حوراء سيد تقي رضويعيسى منسي مطشر مذخور الجنابي438
العمارةميسان1716132040500501/11/2011العمارة024848فخريه فالح حسنغازي حميد خنجر سلمان الالمي439
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ميسان1933849324040546801/11/2011العدل00159753فوزية آيلو حسينغازي روبين حسن محيميد الشغانبي440
ميسان3873210040597401/11/2011مالمجر الكبير00539871صبيحة غازي جبرغازي سلمان حسن راشد المحمداوي441
الكحالءميسان62113125040580901/11/2011مالكحالء00947148موحة عودة صلبوخغازي عبيد هندوس سماري الغنامي442
العمارةميسان617622640606811/01/2011العمارة008316497حوراء آريم جاسمغازي متيعب جاسم حسين البياتي443
العمارةميسان63318631040535701/11/2011الكحالء0070451حسنة فنجان خشانغافل مسلم مخيفي مدلل المحمداوي444
المشرحميسان721435223040453111/01/2011المشرح م009562522بنية بايش فرجغالب جاسم فرج صحين الساعدي445
ميسان8132040502101/11/2011م650الكحالء0063714سهام حسان نعمةغالب حسن نعمة داود المحمداوي446
الكحالءميسان61919522040463511/01/2011الكحالء04316سليمة عطية ضويجيغالب عبد علي مهدي حسين التميمي447
7623040610111/01/2011م 649الكحالء00254495حمدية عبدالسادة الزمغالي عبدالحسن ناهي جبارة الشامي448
الكحالءالعمارةميسان71410731040523501/11/2011الكحالء00168473زهراء مختاض حسنغانم حسين عبداهللا مسعد الغنامي449
ميسان673993240504801/11/2011مالكحالء00351256دالل صبيح بطلغانم سباهي عبيد هندوس الغنامي450
ميسان8306227040533101/11/2011مالكحالء00850830رابعة حسين مغامسغانم محمد رزيج عيدان الغنامي451
ميسان299112040460711/02/2011مالعزير00230411فطيم رحيم جابرغانم مسلم خفي مطيلج العبادي452
قلعة صالحميسان276551922640605411/01/2011العزير393997وردة جالب لعيبيغتر جبارة جوهر  النصراوي453
الكحالءميسان68619122040464211/01/2011الكحالء00152660رباب آاظم سهيمفاخر حسين حسن شري المحمداوي454
الكحالءميسان6472925040580801/11/2011مموال الكحالء00199189حميدة راضي مريهجفاخر صاحب مريهج عبد اهللا الغنامي455
10943040656711/02/2011م 109الميمونة00640522ابتسام حيدر هاشمفاخر مجيد هادي محمد الميرزا456
ميسان1438825040430011/01/2011مالمشرح00379454سوسن عبد الواحد عباسفارس صدام عبد محيسن الزبيدي457
ميسان3428040499601/11/2011م 638العمارة 002469139تهاني زامل بلبلفاضل حاتم محيسن علوان الحسيني458
ميسان752327040533201/11/2011مالكحالء00419194زودة شاطي اسمرفاضل حوني محمود محيسن الغراوي459
ميسان7586727040534701/11/2011العزير01131741عنيدة نعيم شلغمفاضل خلف زيارة شويجر الغنامي460
الكحالءالعمارةميسان6357326040493301/11/2011الكحالء00706829زهرة علي حسينفاضل شتال عبداهللا ساري الغانمي461
ميسان33412825040597801/11/2011مالعمارة00953502نسرين آريم علوانفاضل عبد آحيط عكلة الالمي462
ميسان663151210040602911/01/2011مقلعة صالح00089522جليلة عبود فاضلفاضل عبدااهللا فاضل عباس الموسوي463
آميتميسان377391826040555801/11/2011المشرح00566323فوزية جاسم جالبفاضل آامل حميد عناد الدراجي464
ميسان24128157210040597101/11/2011آميت00470100فاطمة حسن راضيفاضل آريم فرحان مهدي الربيعي465
ميسان40419127040534901/11/2011مالسالم00532502جبار حسين نجمفاطمة جعفر لفتة غالي الساعدي466
الميمونةالعمارةميسان1633243243040656311/02/2011الميمونة00763368جمالة جادر رهيلةفالح حمود علي حسن العطواني467
لمجر الكبيرميسان365215225040429811/01/2011العدل00962471سعاد حسين الزمفالح سحيب جخيور عبيد الشغانبي468
731454529040455811/01/2011المشرح00148467شكرية محمود عزيزفالح عبد الحسن شبل ثامر الساعدي469
ميسان6808829040579301/11/2011ممشرح00186162فاطمة ساهي عبد الحسنفالح مهدي آاظم محمد الساعدي470
الميمونةميسان4128040499001/11/2011م 631الميمونة00150490آوهر محمد حسنفراس خلف جاسم وفر الكناني471
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العمارةميسان6911002640606311/01/2011العمارة3745309سليمة دليل مرهجفراس عباس سبهان حسن الساعدي472
ميسان661310925040429311/01/2011المشرح00269065نسيمة هاشم آاظمفرحان جبار فيلي محمد الساعدي473
14229040607911/01/2011م 71المشرح00147985زينب حيال حسانفرحان سعد عودة سلمان الساعدي474
المشرحالعمارةميسان1729040609511/01/2011م 686المشرح00351596نادية شاهي روآانفرحان شاله حسين عبد اهللا الساعدي475
المشرحالعمارةميسان661304631040536201/11/2011المشرح00054929سليمة جلوب عبارفرحان موسى علي جودة الساعدي476
ميسان67862210040595801/11/2011مالمشرح00382197دالل باني حسانفالح حسن علوان راضي الساعدي477
ميسان3096177511040655111/02/2011العدل00914228غيدة آاظم ازغيرفهد عاشور نحو جلود الجعاري478
الميمونةميسان7324022040623811/01/2011آمالعمارة002288295عبود آاظم شريففوزية عباس نعيمه فضالة الساعدي479
المشرحميسان65918322040464911/01/2011مالمشرح00814146قسمة سعد جابرفياض سيد موسى سيد عامر محمد البخات480
ميسان65515425040580201/11/2011مالعدل00149997جكارة روبين حسنفيصل جعاتي فلك نعمية الشغانبي481
العمارةميسان5329040608811/01/2011م 253العمارة 003336472انتصار زامل جاسمفيصل غازي حسين شبار الزبيدي482
ميسان126711040461811/02/2011مالعزير00685539حسنة حمدان شالآةقادر جبر عبداهللا تامول المالكي483
ميسان6733325040580601/11/2011مالكحالء00883632جاسمية قاسم برهانقاسم جلود مخيلف غياض الغنامي484
العمارةميسان61919831040536001/11/2011الكحالء3740938جاسبية موسى عباسقاسم حسون بليش مغزل الساعدي485
ميسان63311824040554501/11/2011مالكحالء01069985غنمة آصاب مناتيقاسم حسين راضي سعدون المحمداوي486
لمجر الكبيرالعمارةميسان3076134831040535401/11/2011العدل007959772دليلة طاهر صكرقاسم حسين صكر علي الفرطوسي487
الكحالءميسان12814126040493701/11/2011الكحالء001677607حمدية عيدان حبيبقاسم حسين آاظم محمد الحليفاوي488
ميسان6653027040533401/11/2011العزير00770482حياة بدن حميديقاسم حنين جاسم علي الغنامي489
ميسان67514724040547001/11/2011مالكحالء00447604حميدة عبود حسينقاسم رفيع مسلم ثامر المحمداوي490
الكحالءالعمارةميسان756521040660611/02/2011الكحالء00672513زهرة محسن ثابتقاسم زغير جبر علي الغنامي491
الكحالءالعمارةميسان85711731040523601/11/2011الكحالء00571649حنوة هليل محمدقاسم صالح محمد لفتة المحمداوي492
الكحالءقلعة صالحميسان12610626040493101/11/2011الكحالء0018608سليمة آاظم سعدقاسم عبد الحسن جبارة مسعود المحمداو493
العمارةميسان560631040536301/11/2011الكحالء0070639سليمة عطوان حسينقاسم علي جابر عجيل البخاتي494
العمارةميسان6271702640607111/01/2011الكحالء00812073حسنة رحيم سيدقاسم عيسى سيد عويد الساعدي495
ميسان13117412040460611/02/2011مالعزير00808340مكية عبدالصاحب حسوقاسم محمد شناوة غضبان العبادي496
753725040429711/01/2011مالعزير00854222حميدة صبيح غترقاسم مولى رويض عودة النصراوي497
الكحالءميسان63316625040598901/11/2011مالكحالء00949037وردة قاسم زغيرآاطع حمود جبر علي الغنامي498
9229040608111/01/2011م 778المشرح00372412آفاح داود باصيآاطع موسى آاظم خليوي الساعدي499
علي الغربيميسان1884140460111/02/2011م 255علي الغربي00302641رياسة عاتي محمدآاظم بدر مهدي علي الموزاني500
ميسان6582932040502201/11/2011مالمشرح00724295آاظمية خليل ناصرآاظم جاسم سيدهاشم سلمان البخاتي501
الكحالءميسان6971722040624711/01/2011العمارة00192279جنان جمعه علكآاظم جبار رحيمة جبر الكناني502
العدلالعمارةميسان6811131040536801/11/2011العدل0511884نديمة حولي حمودآاظم جعاتي فلك نعمه الشغانبي503
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ميسان4918040660211/02/2011م 760الكحالء00768419زينب حميدي سلمانآاظم جوالن سبهان زغير الساعدي504
ميسان8907032040504101/11/2011مالعمارة /002339206استبرق فرحان قادرآاظم حسب اهللا حسين فارس الجويبراوي505
لمجر الكبيرميسان6235324040553601/11/2011مالمجر الكبير00623740حسنة دينار حاتمآاظم حسن عرمان مبارك الشغانبي506
ميسان32965686210040595501/11/2011العزير00231548بدرية جبارة ظويهرآاظم حميد جثير رومي البكراوي507
6028040495801/11/2011م 924العدل م001966653آاظمية حسين صكرآاظم حيدر خلف محمد النوري508
ميسان3086144511040462511/02/2011العدل00947099جمالة عبدالحسين نعيمةآاظم خلف نعيمة شريجي المصلوفي509
ميسان1752627040533901/11/2011مالعمارة00360517نجاة آريم عبد الرحيمآاظم دهيم عواد علي الساعدي510
ميسان7133627040532801/11/2011مالكحالء00169289نضال محمد هاشمآاظم رحمة هاشم حبيب البوحمد511
قلعة صالحميسان664922040555201/11/2011العزير571667خيرية شغيت شنديآاظم سديد عداي ارهيج النوفلي512
العمارة13229040457011/01/2011م 627المشرح00953918اميره زهراو صحينآاظم شولي زبون خنجر الساعدي513
المشرحالعمارةميسان811619423040454711/01/2011المشرح00603160ساجدة والي سلمانآاظم صالح مري سندال الساعدي514
ميسان65013829040578901/11/2011مالكحالء00450383حسنه زاير سلمانآاظم طعمه حمود جابر البخاتي515
العمارةميسان635126040556001/11/2011مالعمارةسميرة آريم نجمآاظم عبدعلي خبالة جليب الحلفي516
ميسان1222740507701/11/2011م 122قلعة صالح00206969بنية مشكور فاضلآاظم عبود فاضل عباس الموسوي517
1823040610711/01/2011م 763الكحالء م004457792وحيدة قاسم زغيرآاظم عذافة جبر علي الغنامي518
الكحالءميسان6453025040599001/11/2011مالكحالء01068228سكنة رسن غانمآاظم عرموط حسون جاسم الغنامي519
ميسان62718429040608911/01/2011مالمشرح00535651صبيحه ساهي حنونآاظم علوان صابر زبون الموسوي520
66160322840497401/11/2011المشرح00543258حسنة راضي مريديآاظم قاسم مريدي محي الساعدي521
العزيرميسان3256484123040453711/01/2011العزير00686521زهره عريبي مويردآاظم الزم خلف عجيل النوفلي522
الكحالءالعمارةميسان6511322040464011/01/2011الكحالء0063679حسنة شنيشل صريحآاظم منبت صرح شاآر الغنامي523
قلعة صالحميسان683162340612511/01/2011قلعة صالح00089087منتهى عويد حميدآاظم ناصر عيسى شريف الياسري524
ميسان2224420343040656011/02/2011السالم00712948قسيمة هالل حسونيآاظم هاشم جابر طعمة الياسري525
ميسان1112205427040533701/11/2011الكحالء00203627شهيف جبر حنونآاظمية مطشر سارح مال اهللا الغنامي526
ميسان23914629040609911/01/2011مالمشرح00727040عذراء جعفر محمدآامل حنون شذر علي الشريفي527
ميسان731454428040496801/11/2011المشرح092962زهرة حمدان آاظمآرم حسون شبل ثامر الساعدي528
811610428040495201/11/2011المشرح00243366آلثوم محمد صالحآرم طاهر محسن محمد الموسوي529
721498029040608311/01/2011المشرح00722806جميله لفتة فرجآريم احمد سالم عودة الموسوي530
ميسان10527040509801/11/2011م 629العمارة00098770خلود عبد الواحد عباسآريم جابر علي حسين الونيس531
المشرحالعمارةميسان23914131040536601/11/2011المشرح00382857نعيمه جاسم حسنآريم جبار حسن احمد الموسوي532
الميمونةالعمارةميسان7011043040655711/02/2011الميمونة008526604سليمة جابر مظلومآريم جبار علوخ زاهي البزوني533
ميسان15423040453011/01/2011م 627المشرح م008696681رسمية داخل حريزآريم جوي علي دريعم الساعدي534
ميسان32564894210040605011/01/2011العزير00770864خالدية آاظم حسينآريم زاجي آاظم سلمان النوفلي535
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الكحالءميسا7135822040624411/01/2011الكحالء00169889فاطمة لعيبي حسنآريم شداد حسن محسر الغانمي536
ميسان3086153032040503401/11/2011العهد00079028حلوة آاظم عواجةآريم شذر راضي نقيب البصراوي537
العمارةميسان1821662640606711/01/2011مالعمارة00097106موحة نعمه وجرآريم شغيدل وجر وحيد الزبيدي538
ميسان4818427040508901/11/2011مالمشرح00380096علية حسين زبونآريم صانت غانم موشر الساعدي539
الميمونةميسان1543063328040498801/11/2011الميمونة00133254زهراء حسين وآبرىآريم عبدالرزاق جبر شناوة الحريشاوي540
العمارةميسان18628040499201/11/2011م 700العمارة 002537164هاشمية محمد زبونآريم عالوي عودة سلمان الساعدي541
ميسان6917232040643911/02/2011مالعمارة00325360سليمة خير اهللا آبشآريم عليوي جاهوش صوينخ المحمداوي542
ميسان65837825040598401/11/2011مالمشرح00812053شميلة علوان مهودرآريم آاطع صافي شناوة الساعدي543
ميسان731450125040582101/11/2011المشرح00491589سهلة عمارة منصورآريم محسن حاجم طلك الساعدي544
ميسان32364503210040595601/11/2011العزير00872173طرفية عداي رهيجآريم وحيد محمد مبرد النوفلي545
ميسان1282332040501501/11/2011مالكحالء00550791قبيله عبد النبي مسلمآريم وداي لعيبي بدير الغنامي546
671323028040495101/11/2011المشرح00954989نجدية عبداهللا آاطعلعيبي غوجان غانم محمد الساعدي547
العمارةميسان23911926040494801/11/2011المشرح00604821آفاية سعد ودايلفتة قاسم سلمان محمد الموسوي548
ميسان68614432040500901/11/2011مالمشرح00729708هدية موسى محبسماجد جاسب احمد جاسم الموسوي549
ميسان64810832040503601/11/2011مالكحالء00444155سهيله سعد عودةماجد عبد االمير علوان حسين الكعبي550
ميسان63310225040581701/11/2011مالكحالء00572123آفاية عبد السادة ميزانماجد عيدان ميزان محيبس المحمداوي551
المشرحميسان6584622040622811/01/2011مالمشرح00188585شبهن حميدي أزويرمالح آاظم محمد جبارة الساعدي552
ميسان8527040534301/11/2011م 729العمارة00076528نداء باقر طاهرمالك جاسم محمد آاظم النوري553
ميسان7029040456511/01/2011م 114المشرح00814167فاطمة بريسم حمدانمجيد جاسم حسن احمد الموسوي554
ميسان6739232040502601/11/2011مالحكالء00883814خليله عبار محيسنمجيد جلود مخيلف غياض الغنامي555
ميسان4828040497201/11/2011م 627المشرح00728719سامية عباس راضيمجيد محمد راضي رومي الموسوي556
العدلالعمارةميسان6262631040537301/11/2011مالعدل054562بتية رسن حاشوشمحسن امناتي صكر ميشل الشغانبي557
العمارةميسان741463032040504501/11/2011المشرح00536035باشه محمد طاهرمحسن حميدي حسين عبيد الساعدي558
ميسان3547073432040504901/11/2011المشرح00189350حليمة ساهي داخلمحسن خماس جابر سلطان الموسوي559
الكحالءميسان64712025040427811/01/2011مالكحالء00841981فوزية شبار داغرمحسن زغير جبر علي الغنامي560
1112210423040610511/01/2011الكحالء م004463202سميرة رسن لفتةمحسن سعد سلمان ناصر البخاتي561
الكحالءميسان64714423040453911/01/2011الكحالء00704431حميدة شهف جبرمحسن عرموط حسون جاسم الغنامي562
الميمونةالعمارةميسان16311343040657311/02/2011الميمونة01732020سحر ريسان حمدمحسن فالح حمود علي العطواني563
3228040577901/11/2011م 633الكحالء00949436سميرة شمخي ساهيمحسن لفتة فرج شبوط البخاتي564
ميسان1062105624040553501/11/2011الكحالء00452492حليمة آاظم سعدمحسن نعمة داود شبه المحمداوي565
ميسان18634040660311/02/2011م 618العمارة 0010304211سميرة جبار حسنمحسن نعمه حسن مشالي الساعدي566
50997628040499301/11/2011العمارة 003358426شفاء خلف شهوازمحمد احمد هادي فاخر الجزائري567
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ميسان631245332040504701/11/2011العمارة/005026685مريم غالم عليمحمد بليش تعيلب عبيد الالمي568
المشرحميسان84160622040622901/11/2011المشرح00953148بهية خلف آرممحمد جابر مطر مشري الموسوي569
ميسان1089227040534801/11/2011العزير00229090زهراء عبد الرضا حمومحمد جاسم جدوع صالح النوفلي570
ميسان86611332040502001/11/2011مالعمارة00036949تغريد جبار عليمحمد جاسم جزر بغيل المحمداوي571
الكحالءالعمارةميسام6219031040536101/11/2011الكحالء00046320حياة سدخان صالحمحمد جاسم سعدون علوان الغنامي572
ميسان59618025040580401/11/2011مالعمارة00566117نسرين عبد الزهرة عبدمحمد جبار جاسم علي الالمي573
المشرحالعمارةميسان6582031040524201/11/2011العدل003214400ابتسام عبود جعفرمحمد جبار حسن احمد الموسوي574
العمارةميسان19361631040535901/11/2011العمارة00499758مريم خنجر معينمحمد جبر حميدي عبود آعب575
الكحالءميسان647422040463311/01/2011المشرح00720830ياسة بدر مجالدمحمد جلود مخيلف غياض الغنامي576
7728040498201/11/2011م 733العمارة 000302257زينب آريم آاظممحمد جواد آاظم لعيبي السليماوي577
ميسان16923040611711/01/2011م 760الكحالء00274689سعاد شغيت شنديمحمد جوالن سبهان زغير الشامي578
ميسان72211125040428111/01/2011مالكحالء00203718حياة ناظم عبد اهللامحمد حنتوش يوسف جبر الساعدي579
ميسان2089811040461611/02/2011مالمشرح00730184ليلى آاظم محمدمحمد خالف جبر عليوي الماجدي580
ميسان3226428811040462411/02/2011العزير00847592ليلى عبدالسادة عنيدمحمد دايم مسلم خفي العبادي581
الكحالءميسان67419625040580701/11/2011مالكحالء00450747نديمة سالم عبد اهللامحمد راضي ماضي علي الغنامي582
ميسان3578611040461911/02/2011مالعزير00634377فاطمة مظلوم حمدمحمد راضي ماهود عبيد الطائي583
الكحالءميسان62117226040643711/02/2011الكحالء0106617آفاية صاحب مريهجمحمد زغير جبر علي الغنامي584
المشرحميسان3547064524040553201/11/2011المشرح00869150علية مطر رسنمحمد عباس جاسم عوفي الساعدي585
ميسان1391293240504201/11/2011مالعمارة /007970276ساجده آاظم منسفمحمد عبد الرحيم حسن علي الساعدي586
ميسان46111210040604311/01/2011مالعمارة /001568419زينب حاتم محيسنمحمد عبدالحسين لعيبي نمر البهادلي587
الكحالءميسان2221423040455011/01/2011ب 112الكحالء00618393منتهى عزيز عكلومحمد عبدالرضا عكلو مسعد الغنامي588
الكحالءميسان673222040624811/01/2011الكحالء00553439رسمية منشد مجيسرمحمد عرموط حسون جاسم الغنامي589
العمارةميسان6868624040553301/11/2011مالمشرح00721301ماجدة فرحان جبارمحمد عودة شافي فياي الساعدي590
الكحالءميسان921837725040581101/11/2011الكحالء00418486وسيلة علي بريديمحمد غانم موسى عجيل الساعدي591
ميسان21319032040502801/11/2011مالعمارة /0051029410خيرية وهاب صالحمحمد فالح راشد مرهج البهادلي592
12915628210040597001/11/2011آميت00473099لميعة حمودي ابراهيممحمد فرحان مهدي مراد الربيعي593
الميمونةالعمارةميسان815184531040524901/11/2011مالميمونة00580832شيماء جاسم محمدمحمد آاظم غانم عزيز الالمي594
ميسان617166210040603611/01/2011مالعمارة /011287747سناء حسن عليويمحمد لعيبي عليوي حطاب السوداني595
العريضالسالمالعمارةميسان4298577743040655511/02/2011الميمونة00527077هاشمية عوض عبدالجبامحمد محمدعلي هادي محمد الميرزا596
العمارةميسان6129922040623511/01/2011مالعمارة6544536بشرى علوان آريممحمد مطر عطيوي عودة الحلفي597
العمارةميسان60318131040522801/11/2011العمارة3745961سعدة صبيح محمدمحمد مهدي هالل راضي البخاتي598
يسانالمشرح6181332640605811/01/2011مالعمارة 0085733610مهتاب محمود غالممحمد وحيد شاآوس صانت الساعدي599
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66131112904045731/11/2011المشرح م009535261زهية محمد مناتيمحي حسين وادي آويطع الساعدي600
ميسان1513125040582001/11/2011مالمجر الكبير00456788غفران فاضل آريممخلص محمد دوبخ سلمان الوحيلي601
ميسان4068108925040598501/11/2011العزير00969088شويرة شريف خضرمدلل معال داغر خليفة الغنامي602
لمجر الكبيرالعمارةميسان7006831040523901/11/2011العدل00348680علية حنش ادهيممزعل جايان ناصر ماجد النصراوي603
8332040500601/11/2011م 358الكحالء00054844جسم آاظم خضيريمزعل غضب شنجار خلف المحمداوي604
الكحالءالعمارةميسان78019131040524001/11/2011مالكحالء00201777عبدة صبح حسينمطر آرم حسين صادق البخاتي605
الكحالءميسان65010422040624611/01/2011الكحالء007760006سهيلة خريبطة حياويمطر ونيس حسن صافي الغانمي606
152340452911/01/2011م 678المشرح288540نعيمة موسى خيطمعيدي عفيت روآان حسان الالمي607
ميسان4079525040597901/11/2011العمارة00226088آريمة ناجي رجبمنعم عبد اهللا فتح اهللا عيدي العطار608
ميسان200028040578301/11/2011م 621الكحالء م010681552نجوم عبداهللا اسماعيلمنير عبدالزهرة خليل عبدالنبي العلياوي609
ميسان9155227040532601/11/2011مالمشرح00124566حسنة آاظم سيد عليمهدي جمعة سيد طاهر  البخاتي610
3323040610811/01/2011م 48المشرح00127113نداء عبدالزهرة يوسفمهدي جميل شاوي محمد البطاط611
ميسان21210425040428211/01/2011مالكحالء00201025فاطمة حواس جادممهدي شبار داغر خفي الغنامي612
الميمونةميسان62514526040492901/11/2011الميمونة00148714ابتسام حيدر صقرمهدي صادق آرم شبع الغنامي613
ميسان63218429040579201/11/2011ممشرح00603388عفاف سالم حسينمهدي صالح عيسى طاهر البخاتي614
ميسان1583157623040580001/11/2011الميمونة00528788سليمة جبار خليفةمهدي علك حاتم مرهج العطواني615
ميسان154343040655311/02/2011مالمشرح00814165نديمة ساجت فياضمهدي غضبان جبر عليوي الماجدي616
3567105429040608411/01/2011المشرح م009530171سكينة خنجر معيديمهدي فهد خنياب صكر الساعدي617
العدللمجر الكبيرميسان4123040611411/01/2011م 681العدل م002490262رضية رضيو حاتمموزان شناوة رجال نفر الشغانبي618
12128040498501/11/2011م 220العمارة 077284254بشرى آاظم موسىموسى حاتم زوير عويضي الفريداوي619
المشرحميسان10523040453411/01/2011م 627المشرح00298560سليمة محمد لفتةموسى حسن فرج حسن الموسوي620
ميسان2519924040554901/11/2011مالمشرح00953764حرية علي حميدموسى حميد طاهر رومي الموسوي621
17929040457111/01/2011م 627المشرح00088162حسنه زغير عباسموسى داود باصي آاظم الساعدي622
3577135928040495701/11/2011المشرح00051883جميلة خلف خضرموسى قاسم سلمان محمد الموسوي623
دينة الصدربغدادميسان1111822640606011/01/2011العمارة0006922مريم جواد فيليمؤيد مجيد حميد موسى النصيري624
العمارةميسان699222040462911/01/2011العمارة0015843113وجدان محمد شغيميثم حسين آريم عبداهللا الزبيدي625
ميسان16627040534101/11/2011م 611العمارة00220043نجاة عبد الحسين محموميثم قاسم آرم عبد اهللا العطار626
الكحالءميسانالعمار1177131040524801/11/2011الكحالء03069801حكيمة عاشور سلمانناجي عنفيش خلف نابت الساعدي627
علي الغربيميسان1823040612411/01/2011م 901علي الغربي00977985اميرة جون فرحانناصر حسين علي نعمة الجابري628
13428040497501/11/2011م 680مشرح م009556772سعدة زهراو صحينناصر رحمة صحين خنيجر الساعدي629
ميسان713232040500201/11/2011مالكحالء00169012حميده جبار آرمناصر عبود حمد طالب الجابري630
الكحالءميسان11723040454011/01/2011م 647الكحالء م008042122صدامة آاظم جودةناظم صحين اليج زغير الغنامي631
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ميسان3537051425040580101/11/2011المشرح00955964خديجة خلف حمودناظم آاظم موسى شخير الساعدي632
ميسان1177024040644411/02/2011مالكحالء00803154ملكية سعيد آاظمناعم حمود حافظ خنيفر الجيزاني633
2725435028040495601/11/2011قلعة صالح00393024بدرية عبيد ماضيناعم رشك ماضي لفتة البوبخيت634
ميسان6208325040644011/02/2011مالكحالء00534439نسيمة رشيم فنجانناعم علي سهيم علي المحمداوي635
الكحالءميسان15823040610611/01/2011م 647الكحالء00154566حميدة صريح حمودناعم آاظم محمد مختاض المحمداوي636
62112222040464511/01/2011مالكحالء00703881سالم  آاظم محمدنجاح داوود باصي عبد الكاظم الساعدي637
ميسان658141210040596601/11/2011مالمشرح00723189آمرة عليوي فليحنصر عبدالحسن ضامن  الساعدي638
8429040455711/01/2011م 275المشرح م00869594نعيمة موسى حمودنصير ضويحي عمادي جبير الساعدي639
671328429040609711/01/2011المشرح00722539هدى عبود راضينعمة عطوان راضي رومي الموسوي640
4138246429040455511/01/2011الكحالء م007037952بشة حرز مطلبنعمة محسن جاسم محمد الغنامي641
ميسان18911432040501001/11/2011الكحالء00444540احالم دعير غانمنعيم جبار غانم عبد اهللا الغنامي642
1613203823040612211/01/2011الميمونة00640346وحيدة سلمان فليحنعيم حميد ولي حسن السراجي643
6323040453311/01/2011م 632المشرح00126080سعدونة عبدالرضا حسننعيم خماس جبر صلبوخ الساعدي644
ميسان19283210040595701/11/2011مالعزير00552770زهرة حسين ماضينعيم عبدالرضا رويض مهاوي الغانمي645
ميسان19538862210040602701/11/2011الميمونة00783161نعيمة سعيد بدننعيم عبيد بدن خلف البهادلي646
ميسان729144210040604111/01/2011مالعمارة /002279633زهرة عبود حمداننعيم محمد سلمان بهيدل السالمي647
ميسان15657210040595301/11/2011مالعزير01131666حسين حاتم لغيوينعيمة جهلول حسن فندي الغنامي648
الكحالءميسان64519226040492701/11/2011الكحالء00152محمد لعيبي حسننوال جاسم ماضي سعدون المحمداوي649
الكحالءالعمارةميسان1289631040536501/11/2011الكحالء0106801نجاة محمد فرجنوري حسين نعمه حسن النور650
العمارةميسان59232040500301/11/2011العمارة1812070ماجده ثعيلب خير علينوري شرهان آاطع خير علي الشريفي651
ميسان91487210040602801/11/2011مقلعة صالح00076736نورية عبدالنبي علينوري مجيد حسن محمد الالمي652
المشرحالعمارةميسان358715412940456711/01/2011المشرح م009553672آلثوم روآان حسيننيروز شاله حسين عبد اهللا الغنامي653
ميسان4128228432040501601/11/2011الكحالء00062431جميله عباس سيد موسىهادي محسن مطر جابر البخاتي654
آميتميسان422824424040546501/11/2011مآميت00183319مريم سيد سعدهاشم حمود مشالي رميح الجعباوي655
الكحالتءميسان1122220622040462811/01/2011الكحالء001070699زهرة فارغ جبرهاشم زغير جبر علي الغنامي656
ميسان6281192540429411/01/2011مالسالم00391973سكنة صالح عبد عليهاشم عبد الواحد شويع صالح البهادلي657
2229040456611/01/2011م 143المشرح00604957موحه خضر عليهاشم قاسم سلمان محمد الموسوي658
العمارةميسان25671176210040596401/11/2011المشرح00590605جمالة سيدطاهر هاشمهاشم آاظم علوان مطر البخاتي659
العدلميسان10628040495901/11/2011م 727العدل م009483652آاظمية راجح وهيبهاشم محمد زناد جثير الشغانبي660
ميسان328654352540428511/01/2011العزير01131812بوهية نسيم طهيوشهاني عطاس حسن دوين الغنامي661
ميسان2264511711040462211/02/2011الميمونة00768540حسنة نصار عاشورهالل طرار ناهض شبيب المهملة662
ميسان3076133024040545101/11/2011العدل00973551سكنة حطيط زبينهليل غاجي صيهود سماري الفرطوسي663
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1903785628040496101/11/2011العدل م017963022موحة حميد آاطعهني جاسم خلف ناصر الياسري664
ميسان2094176511040461411/02/2011الميمونة00048907عوض عبدالجبار هاديهيلة فارس داغر شبيب الميرزا665
5828040498101/11/2011م 698العمارة 0003905310زينب قاسم محمدواحد آرم عصواد مدهوش الزبيدي666
ميسان63714124040553101/11/2011مالعزير0047857مديحة ساهي حميدوحيد عطاس حسن دوين الغنامي667
المشرحميسان627512640605111/01/2011المشرح00590905انتصار صبيح محسنوليد صبيح سمرمد جابر العبياوي668
ميسان6623040579801/11/2011م 632المشرح00544377سعد جابر خليفةونسة عطية دوين خليفة الساعدي669
ميسان3587149327040508301/11/2011المشرح00055862نصرة رحيمة آاظمياسر جاسم عبيد حبيب المياحي670
ميسان22212612040461311/02/2011مالسالم00773636صبيحة عبدالكاظم شنيشياسر عبدالحسين سدخان رسن الساعدي671
ميسان894527040509001/11/2011مالعمارة00090430ربابه علي آصائيياسين راضي سعد محسن السليماني672
ميسان64712825040598701/11/2011مالكحالء00636043موحة قاسم زغيريحيى حمود جبر علي الغنامي673
المشرحالعمارةميسان6234126040494301/11/2011المشرح00243918مياسة رحمة يوسفيعقوب آاظم يوسف راضي الموسوي674
العمارةميسان3229040644211/02/2011م 638العمارة 001579919امنه جاسم راضييعقوب يوسف محمد حميدي البهادلي675
ميسان661305529040609111/01/2011المشرح00273208عذيبة شلش محبسيوسف بدن حسين خليوي الساعدي676
الكحالءميسان6911922640606211/01/2011العمارة001904490ازهار جمعه ماجديوسف علوان حسن حسين الشجالوي677
16428040499401/11/2011م 592العمارة م006646482فريدة عبدالجبار شناوةيوسف علي آاظم علي الصبيحاوي678
13628040498001/11/2011م 871العمارة 000044109معصومة فيض اهللا علييوسف محسن درويش جبارة الحمراني679
ميسان27661674210040595201/11/2011العزير00248231رياسة آاظم حميديونس عجمي راشد حويجي الساعدي680
ميسان5111725040581401/11/2011مالعمارة00932441صبيحة صباح والييونس مزيد آطوف ثجيل الالمي681
682
683




