
قائمة بأرقام صكوك المواطنين المھجرين والمرحلين الذين قدموا معامالتھم في لجنة تنفيذ المادة (١٤٠) في مكتب ميسان
كود المرحلاسم االماسم الزوجلحالة الزوجيةالصحيفةالسجلمبلغ الصكتاريخ الصكرقم الصكتسلسلهرقم الوجبةرقم المرحلةالمحافظةالمكتباالسم الثالثيت
am6.7.87خميسة حميدحسنه الزممتزوج62651م٠٧10000000‐تموز‐67870016808١٣ميسانميسانابراھيم بدر محيسن1
am6.3.46نرجس مھديابتھال عادل عبدمتزوج٠٧10000000479343‐تموز‐63460017131١٣ميسانميسانابراھيم خليل ابراھيم2

ابراھيم درويش 3
am6.2.92فخرية عليامل شرجي درويشمتزوج٠٧10000000407935‐تموز‐62920017416١٣ميسانميسانمرادكعيد

am5.1.64نعيمة محمدليلى عبدالزھرة فليحمتزوج1م ٠٧10000000129‐تموز‐51640017393١٣ميسانميسانابراھيم رحيم حسين4
am6.6.37ملكيه ابو غريبصديقه ناصر حسنمتزوج147م ٠٧1000000046‐تموز‐66370016461١٣ميسانميسانابراھيم محمد علي5
am6.2.29نديمه سالمنصره عطيهمتزوج42م ٠٧10000000644‐تموز‐62290017119١٣ميسانميسانابراھيم محي جابر6
am6.7.32ناكة سلمانليلى سباھيمتزوج٠٧1000000030260257‐تموز‐67320016851١٣ميسانميسانابرھيم عرار كاظم7
am6.3.79مغماغة عليوينور الھدى غضبان علوانمتزوج61962ب ٠٧10000000310‐تموز‐63790017428١٣ميسانميساناحمد انعيم مغامس8
im11.8.8جميلة فرجقبوله نعيم لفتهمتزوج10م ٠٧10000000114‐تموز‐11880017327١٣ميسانميساناحمد جاسم رسن9

am6.9.44حوري مھديجاسمية كاظم سيدعليمتزوج٠٧10000000680155‐تموز‐69440016657١٣ميسانميساناحمد خشن طاھر10
am6.9.46حبيبة حسنميعاد حاتم حميدمتزوج6818م٠٧10000000‐تموز‐69460016655١٣ميسانميساناحمد خلف ھني11
am6.1.61سكنه كرمرويده غيدانمتزوج98062م٠٧10000000‐تموز‐61610017519١٣ميسانميساناحمد رضا درويش12
am6.3.27ملكية محمودتغريد جزاع تقو عليمتزوج٠٧10000000499655‐تموز‐63270017149١٣ميسانميساناحمد صبيح عبدعلي13
am6.9.69شبحه زغيرجبريه حسينمتزوج٠٧10000000706136‐تموز‐69690017199١٣ميسانميساناحمد صحين حسون14

فوزيه سلمان كطان / سعدونه متزوج٠٧100000008116099‐تموز‐11860017328١٣ميسانميساناحمد طاھر كطان15
im11.8.6منھيره عليسويح خلف

am6.3.11بدرية خوامھديه سلمانمتزوج51م ٠٧10000000857‐تموز‐63110017108١٣ميسانميساناحمد عبد حسن16
am6.6.94حسنة جاسمفاطمه كياش محمدمتزوج91م ٠٧10000000969‐تموز‐66940016748١٣ميسانميساناحمد عبداالمير جاسم17
am6.1.25رضية يصيغعلياء عبدالوھاب احمدمتزوج172م٠٧10000000٩٣٢‐تموز‐61250017171١٣ميسانميساناحمد عبدالحسن عبود18
am6.5.54مطرة مزودعلياء كاظم عطيهمتزوج722199م٠٧10000000‐تموز‐65540016694١٣ميسانميساناحمد عبدالرضا عطية19
am6.6.7بدرية عبدالرضازينب احمد حسينمتزوج٠٧1000000039178128‐تموز‐6670016531١٣ميسانميساناحمد عبدالواحد كبيش20
am6.9.32جاسمية حسنجليلة حاتم محسنمتزوج160م ٠٧10000000126‐تموز‐69320016668١٣ميسانميساناحمد علي ماجد21
am6.4.22سنية غانمسھام داود سلمانمتزوج2116م٠٧10000000‐تموز‐64220017205١٣ميسانميساناحمد كليكل عبود22
am6.1.77مثيرة عبدالكريمعائدة عبدالخالق عبدالكريممتزوج797185م٠٧10000000‐تموز‐61770016988١٣ميسانميساناحمد محسن مرتضى23
AM6.4.47زھرة عاكولحميده عبدالكاظم عبدهللامتزوج94719م٠٧10000000‐تموز‐64470017067١٣ميسانميساناحمد مخيلص عبدهللا24
am5.1.60حظھن عبدالنبيجمانا راتب عليمتزوج٠٧10000000132575‐تموز‐51600017407١٣ميسانميساناحمد ھامل ذريب25
am6.7.65بدرية ھاشمسعاد حسن جعفرمتزوج714196م٠٧10000000‐تموز‐67650016759١٣ميسانميساناحمد ھاني جاسم26
im11.7.4كافي عودةغماشه راھي عدالنمتزوج٠٧1000000022745291‐تموز‐11740017329١٣ميسانميسانارحيم عواد معجب27
am6.5.12صبرية واديرشا كاظم معنمتزوج72664م٠٧10000000‐تموز‐65120016890١٣ميسانميساناركان حسين زيدان28
am5.1.63صبرية عبدعلي/ارملة٠٧100000004669‐تموز‐51630017392١٣ميسانميسانازھار جبار محمد29
am6.5.82حمدية عبدالكريم\ارملة٠٧100000003542‐تموز‐65820016799١٣ميسانميسانازھار موسى عيسى30
am6.9.48نجاة عبد عليلمى سليم ابراھيممتزوج89077م٠٧10000000‐تموز‐69480016653١٣ميسانميساناسعد نعيم صالح31
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am6.6.20حسن الزمسميره وھممتزوج٠٧1000000032665093‐تموز‐66200016544١٣ميسانميساناسعيد شنين خنيجر32
im12.1.1زھرة غضيبزھره حنون موسىمتزوج29398م٠٧10000000‐تموز‐12110017330١٣ميسانميساناسماعيل حافظ معالك33
am6.5.77جميلة جبارزھراء ماشاء هللامتزوج69833م٠٧10000000‐تموز‐65770016794١٣ميسانميساناسماعيل خليل حسن34
am6.7.85خديجة كرمزھوي عليمتزوج٠٧100000003428‐تموز‐67850016811١٣ميسانميساناسماعيل عبد مھدي35
am6.7.59زنوبة سعدونسه علي عباسمتزوج748167م٠٧10000000‐تموز‐67590016756١٣ميسانميساناسماعيل غانم عباس36
am6.1.26بنان حنوناركان احمد يوسفمتزوج63م٠٧10000000٢٥‐تموز‐61260017172١٣ميسانميساناشرف جباري شنون37

im12.2.13نشمة احسونيحكمه وحيده برسيمعبدالحسن /متزوج٠٧1000000022444788‐تموز‐122130017331١٣ميسانميساناعذار كاظم غافل38

am6.2.60مريم احمدھناء لعيبي ابراھيممتزوج164م ٠٧10000000201‐تموز‐62600017250١٣ميسانميساناكرم صدام ابراھيم39
am6.5.100جسومة عواد\ارملة٠٧100000006011996‐تموز‐651000016742١٣ميسانميسانامل محمد زبين40
AM6.4.43حدوة حميدينسيمه راضي كاظممتزوج651158م٠٧10000000‐تموز‐64430017064١٣ميسانميسانامير عاجب عودة41
am6.7.1سليمة ابراھيم/ارمله٠٧1000000023146003‐تموز‐6710016850١٣ميسانميساناميرة حسين عباس42
am6.6.96سلمى عبدهللا/ارمله139م ٠٧10000000648‐تموز‐66960016933١٣ميسانميسانانتصار دحام غضبان43
am6.2.100فاطمة ناصر/ارملة86951م٠٧10000000‐تموز‐621000017286١٣ميسانميسانايمان حسون صادق44
am6.3.6نجاة حسينھديه عبودمتزوج54م ٠٧10000000627‐تموز‐6360016928١٣ميسانميسانباسم بدر حسن45
am6.9.10ھديه عباسفلایر مكي عبيدمتزوج868787م٠٧10000000‐تموز‐69100016716١٣ميسانميسانباسم محمد عبدالحسين46
am6.9.67عطيه حسيناقبال حسين جاريمتزوج75م٠٧10000000٧٤٤‐تموز‐69670016899١٣ميسانميسانباسم محمد مجيد47
am6.3.98حسنة شريحميده عرموط حسونمتزوج42م ٠٧10000000673‐تموز‐63980017258١٣ميسانميسانباسم منشد مجيسر48
am6.5.30زنوبة عاتيسكينه عسل سلمانمتزوج٠٧100000006613029‐تموز‐65300016633١٣ميسانميسانباني حسان سلمان49
am6.4.48شوغه سيد مطرغدوه سيد عبدسيد عاكولمتزوج632193م٠٧10000000‐تموز‐64480017066١٣ميسانميسانباني سيدحسين عاكول50
am9.7.19نجية محسن\ارملة٠٧10000000632121‐تموز‐97190016740١٣ميسانميسانبتول ورور مناحي51
AM6.4.54حميدة يوسف\ارملة٠٧100000006613048‐تموز‐64540017015١٣ميسانميسانبتية خزعل فھد52
im11.7.15رجية كرك/ارملة19598م٠٧10000000‐تموز‐117150017332١٣ميسانميسانبحرية محارب خواف53
im6.7.34وضحة كزارصدامة كريممتزوج٠٧1000000021741296‐تموز‐67340016868١٣ميسانميسانبدر حسن ماھر54
am6.4.74احصيلة عكلةخميسه حميد ختيابمتزوج51م ٠٧10000000626‐تموز‐64740017053١٣ميسانميسانبدر محيسن امسلم55
im5.1.84حكم رشم/ارملة٠٧100000006312563‐تموز‐51840017383١٣ميسانميسانبدرية حمدان عباس56
am6.9.56حسن عريبي/ارملة28م ٠٧10000000700‐تموز‐69560016919١٣ميسانميسانبدرية مھاوي صكر57
am5.1.3خشينة زغير/ارمله946153م٠٧10000000‐تموز‐5130017114١٣ميسانميسانبرعة عبيد مخيفي58
am6.6.30خالدية حاتمقسمه فياض ھاشممتزوج680165م٠٧10000000‐تموز‐66300016454١٣بغدادميسانبستان رمح ھاشم59
am6.1.75كاملة صالحشنينة حمود الميمتزوج٠٧100000007414617‐تموز‐61750016990١٣ميسانميسانبستان معيدي جودة60
im11.7.3حمدة خوافليلى كريم سبھانمتزوج16م ٠٧1000000051‐تموز‐11730017333١٣ميسانميسانبشارة سدخان عشب61
am6.3.67فاتية شلغم\ارملة45م ٠٧10000000556‐تموز‐63670017179١٣ميسانميسانبشرى رجب شلتاغ62

am6.7.30حلوه صحيحھبه جبارمتزوج٠٧1000000069878‐تموز‐67300016821١٣ميسانميسانبشير عبدالخضر صالح63
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am6.5.25دغيدة خضرزھره رحمه موزانمتزوج71159م٠٧10000000‐تموز‐65250016628١٣ميسانميسانبنيان لفتة موزان64
AM6.7.5وھامة كويطع/ارمله٠٧1000000067840‐تموز‐6750016847١٣ميسانميسانبھت موسى علي65
im11.6.1فطيم عبيد/ارملة٠٧1000000026645064‐تموز‐11610017334١٣ميسانميسانبھية عبود عثمان66
am6.4.39خضيرة صبيح/ارملة٠٧1000000043486694‐تموز‐64390017060١٣ميسانميسانبھية واوي حبيب67

am6.4.92فوزية ابراھيمسالى ابراھيم عبد الحميدمتزوج86م ٠٧10000000380‐تموز‐64920017033١٣ميسانميسانتحسين عبدالواحد احمد68

am6.6.42موھه علوانكواغد كاظم فليحمتزوج96120م٠٧10000000‐تموز‐66420016466١٣ميسانميسانتركي ابوالريش بريبت69
am6.7.8ھدية عبدعليمائده احمدمتزوج٠٧1000000017516‐تموز‐6780016844١٣ميسانميسانثعبان مزھر عالوي70
am6.9.54حتيتة كريزمكيه بطي وني / صبيحه مايعمتزوج٠٧1000000014060‐تموز‐69540016921١٣ميسانميسانجابر جريو عبوسي71
am6.6.45عسلة حميدزينب خليل ابراھيممتزوج86م ٠٧10000000749‐تموز‐66450016469١٣ميسانميسانجابر ماشاف سلمان72
am6.5.61بدرية كاظم\ارملة٠٧10000000275135‐تموز‐65610016687١٣ميسانميسانجابرية عطوان راضي73
im5.1.97اركينة اميضيغداره حسن كريممتزوج127م٠٧10000000٦٢‐تموز‐51970017490١٣ميسانميسانجاسب جبر علي74
am6.7.90غنيدة سعيدصبيحه الطيمتزوج٠٧1000000035871494‐تموز‐67900016806١٣ميسانميسانجاسب حسين علي75
am6.2.31جونة عبد الحسنشيرين عبد خليفهمتزوج965179م٠٧10000000‐تموز‐62310017524١٣ميسانميسانجاسب حميد عبيد76
am6.5.80شبانة عميسكنه عباس ذھبمتزوج٠٧100000007314561‐تموز‐65800016797١٣ميسانميسانجاسب سعيد سويف77
im11.6.3علية حمدمكينه حسين عطيهمتزوج87101م٠٧10000000‐تموز‐11630017335١٣ميسانميسانجاسب عليوي ثامر78
am6.1.41ھديدة دليھناء مھديمتزوج٠٧1000000028857433‐تموز‐61410017522١٣ميسانميسانجاسب محمد ثامر79
am5.1.14وبرية صالحتحرير محمد فاضلمتزوج565109م٠٧10000000‐تموز‐51140017304١٣ميسانميسانجاسم بدر مھدي80
am6.5.98رمانة زبيديناجيه مزيد جاسم1م ٠٧10000000220‐تموز‐65980016743١٣ميسانميسانجاسم ثامر غازي81
am5.1.2فطيم فرحانشذره عبد الحسين66444م٠٧10000000‐تموز‐5120017115١٣ميسانميسانجاسم جارح قاسم82
im11.2.2عجيلة رسنعطيه طالب ياسينمتزوج31629م٠٧10000000‐تموز‐11220017336١٣ميسانميسانجاسم جحيف فالح83
am6.1.18لطيفة رضاسعدية عبدالكريم/ مھين قربانمتزوج٠٧100000009919‐تموز‐61180017223١٣ميسانميسانجاسم جلوب حسن84
am6.3.20صمونة شحتندى محسن61م ٠٧10000000659‐تموز‐63200017509١٣ميسانميسانجاسم حمود فياض85
am5.1.4فطيم جابرسكنه صالحمتزوج8114م٠٧10000000‐تموز‐5140017113١٣ميسانميسانجاسم سعدون فلحي86
am6.9.34حميدة غانمصينية غربي غانممتزوج6892م٠٧10000000‐تموز‐69340016666١٣ميسانميسانجاسم عبدالكاظم دوين87
am6.4.67ليلى مھديساعديه عبدعلي\ اقبال حمدمتزوج64794م٠٧10000000‐تموز‐64670017002١٣ميسانميسانجاسم عطية زبون88
am6.3.17جسومة طعمةزھره حسنمتزوج٠٧1000000035871507‐تموز‐63170017525١٣ميسانميسانجاسم فياض محسن89
am6.1.42بسنة عبدكاظميه جليلمتزوج68094م٠٧10000000‐تموز‐61420017520١٣ميسانميسانجاسم محبس شرھان90

جباره جبر طاھر / ھيله معلى متزوج45384م٠٧10000000‐تموز‐11640017337١٣ميسانميسانجاسم محمد زيبك91
im11.6.4بھيتة عيسىالزم

im11.8.21حنينة عليزويده خليفه غالممتزوج120م ٠٧1000000087‐تموز‐118210017338١٣ميسانميسانجاسم محيبس لفتة92
am6.6.85فيلية ياسينزينب شويلمتزوج148م ٠٧10000000114‐تموز‐66850016940١٣ميسانميسانجاسم موسى علي93
am6.2.48وبريه ارويھيزھرة جاسم فرجمتزوج163م ٠٧10000000165‐تموز‐62480017238١٣ميسانميسانجاسم مولى رويضي94
am6.5.38فوزيه كاظمسناء لطيف عبد هللامتزوج64837م٠٧10000000‐تموز‐65380016647١٣ميسانميسانجاسم ھاشم فالح95
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am6.2.10مضماغه عليويبدريه سعيد\احالم الزممتزوج\813102م٠٧10000000‐تموز‐62100017455١٣ميسانميسانجبار انعيم مغامس96
am6.2.25حرية عنكوشكريمه علي وليمتزوج٠٧1000000012915748‐تموز‐62250017473١٣ميسانميسانجبار ثجيل كوجي97
am5.1.7سمرة سيدذربزينب حمود680185م٠٧10000000‐تموز‐5170017110١٣ميسانميسانجبار جاسم سيدھاشم98
am6.5.44خالدية باھضصبيحة عبد الحسينمتزوج6497م٠٧10000000‐تموز‐65440016641١٣ميسانميسانجبار جويد كاظم99
am6.3.41عفيفة شريففاطمه عبدهللا ھاشممتزوج٠٧1000000035871403‐تموز‐63410017136١٣ميسانميسانجبار حسن احمد100
im12.5.11فكر مختاضبھيه يوسف سوزانمتزوج953م٠٧10000000‐تموز‐125110017339١٣ميسانميسانجبار حسن سميع101
am6.2.54غزالة عليفوزية عباس حسينمتزوج٠٧1000000061003‐تموز‐62540017232١٣ميسانميسانجبار سعيد زيدان102
im11.9.1شويلة سلمانفاطمه جبر سعيدمتزوج76م ٠٧1000000023‐تموز‐11910017340١٣ميسانميسانجبار شنين سعيد103
im5.1.77فخرية مشجلفاطمة كامل كاطعمتزوج403109م٠٧10000000‐تموز‐51770017390١٣ميسانميسانجبار عليج بدر104
am6.7.78زھرة شناوةسھام عليمتزوج722126م٠٧10000000‐تموز‐67780016818١٣ميسانميسانجبار محسن راضي105
am6.5.14فتيلة طاھرخالديه شوطيمتزوج٠٧1000000035871437‐تموز‐65140016892١٣ميسانميسانجبار مھدي حسين106
am6.6.57زھرة محمدليلى حربيمتزوج144م ٠٧10000000611‐تموز‐66570016966١٣ميسانميسانجبار نعمة زويھي107
am6.9.9سكنة عباسسعدة شولي زبونمتزوج752122م٠٧10000000‐تموز‐6990016717١٣ميسانميسانجبر بكال عناد108
am6.6.50برتقالة وحيددندوشه رومي عذيرمتزوج٠٧1000000027655171‐تموز‐66500016473١٣ميسانميسانجبر جوني عذير109
am6.3.24علية شھيدغنمه مطلك دنبوسمتزوج٠٧1000000035671049‐تموز‐63240017127١٣ميسانميسانجبر حريب خنجر110
am6.5.83فوزية جبارةسعاد شويع صالحمتزوج٠٧10000000226157‐تموز‐65830016727١٣ميسانميسانجعفر اكطامي كاظم111
IM12.2.5جميلة فرجسھيله عزيز اسماعيلمتزوج20897م٠٧10000000‐تموز‐12250017341١٣ميسانميسانجعفر جاسم رسن112
am6.2.17عايشة محمدنجوى محبسمتزوج٠٧100000006613097‐تموز‐62170017461١٣ميسانميسانجعفر حريجة سلمان113
am6.7.75شنينة ثوينيفاطمه عايد غانممتزوج658178م٠٧10000000‐تموز‐67750016754١٣ميسانميسانجعفر سدخان رھيف114
am6.3.31ركينة عبودبتول احمدمتزوج٠٧1000000016132115‐تموز‐63310017145١٣ميسانميسانجعفر صادق كرم115
im6.7.17عطوة الزمسليمه  عديممتزوج٠٧10000000379144‐تموز‐67170016836١٣ميسانميسانجعفر مريسن جبير116
am6.7.79بنية مزبانبرعه خصافمتزوج٠٧100000001310‐تموز‐67790016817١٣ميسانميسانجلوب زبين حسن117

انتصار كاظم محمد/ بطه متزوج811173م٠٧10000000‐تموز‐65310016634١٣ميسانجليل جبار رحمة118
am6.5.31سكنة لفتهزغير لفته

am6.5.13زھرة باصيسعاد كريم جويمتزوج658156م٠٧10000000‐تموز‐65130016891١٣ميسانميسانجليل حسين جوي119
am6.4.9شيشة خلفنضال عبدهللا عبدالزھرةمتزوج151195م٠٧10000000‐تموز‐6490017218١٣ميسانميسانجمال جبار عبدالحسين120
am6.3.8فاطمة كاظملمياء خانسمتزوج75م ٠٧10000000751‐تموز‐6380016927١٣ميسانميسانجمال داخل جبار121
am6.9.80ملوك عبداحالم احمد عليمتزوج934830م٠٧10000000‐تموز‐69800016912١٣ميسانميسانجمال عبدالحميد تقي122
am6.4.63ربيعة حميدابتسام كاطع دادودمتزوج819102م٠٧10000000‐تموز‐64630017006١٣ميسانميسانجمال قاسم عبدعلي123
im11.6.8صبرية جبرصبيحه لعيبي عذيبمتزوج22488م٠٧10000000‐تموز‐11680017342١٣ميسانميسانجمعة بھار عذيب124
am6.7.86حسنة احمدنوريه محمدمتزوج2796م٠٧10000000‐تموز‐67860016810١٣ميسانميسانجمعة حيدر حسين125
im5.1.99بلدة فھيد\ارملة٠٧1000000022845406‐تموز‐51990017488١٣ميسانميسانجميعة محسن شاھين126
AM6.1.10لھيبة دوميفوزيه جالب حمودمتزوج60م٠٧10000000٩٨٧‐تموز‐61100017076١٣ميسانميسانجميل عبد محمد127
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زھره عبد الرضا \ عليه متزوج158م ٠٧10000000689‐تموز‐63910017265١٣ميسانميسانجميل غاجي عامر128

am6.3.91حسنة خنيفرحمدان

am6.5.75نورة مشاري\ارملة٠٧1000000051396‐تموز‐65750016792١٣ميسانميسانجميلة عجيلة محمد129
im12.2.6رويزة سريح/ارمله٠٧1000000028814563‐تموز‐12260017343١٣ميسانميسانجميلة فرج عذير130
am6.2.94فرحة خنجربشرى ضمد زياديمتزوج٠٧1000000023146132‐تموز‐62940017418١٣ميسانميسانجواد عيسى زيادي131
AM6.4.44جمالة عربيزينب حميد مجونيمتزوج819163م٠٧10000000‐تموز‐64440017054١٣ميسانميسانجواد كاظم حميد132
am6.6.73خالدية مشكورسليمه محمدمتزوج165م ٠٧10000000857‐تموز‐66730016946١٣ميسانميسانجواد كاظم راضي133
am6.5.10نجاة حسينفاطمه عليوي فليحمتزوج659173م٠٧10000000‐تموز‐65100016888١٣ميسانميسانجواد كاظم فليح134
im6.7.49جويتة شبيبسنية جبرمتزوج72م ٠٧1000000081‐تموز‐67490016870١٣ميسانميسانجواد كاظم مجيد135
am6.9.8صبيحة صادقنجاة عبداللة حسنمتزوج٠٧1000000023045932‐تموز‐6980016718١٣ميسانميسانجواد كاظم موسى136
am6.6.46جاسبية ياسرسلوى عبدالوھاب احمدمتزوج٠٧1000000024248374‐تموز‐66460016470١٣ميسانميسانجواد كاظم نصير137
am6.1.69غند حسينخميسه شخير مباركمتزوج76947م٠٧10000000‐تموز‐61690017163١٣ميسانميسانجودة شاطي خشن138

سلوبه قوجان غانم/كاظميه متزوج104م ٠٧10000000658‐تموز‐63260017126١٣ميسانميسانجودة ورش غانم139
am6.3.26شلوة زبونشحت ھاشم

am6.6.95فاطمة فالحبتول عبد هللا صالحمتزوج٠٧1000000032364495‐تموز‐66950016749١٣ميسانميسانحاتم اسود محمد140
am6.2.30فكيره شجررسميه شغيبمتزوج٠٧1000000067197‐تموز‐62300017474١٣ميسانميسانحاتم حميد كزار141
am6.5.66شنجار ناصربدريه حمود سعدمتزوج٠٧10000000112100‐تموز‐65660016783١٣ميسانميسانحاتم زوير عويض142
am6.1.91كاظمية شخيركميله فياضمتزوج٠٧1000000045875‐تموز‐61910017082١٣ميسانميسانحاتم علي مولى143
im11.8.14فاطمة غضيبزھره خشين غضيبمتزوج٠٧100000007715317‐تموز‐118140017344١٣ميسانميسانحافظ درباش عاشور144
am6.7.11ھنوة واديدالل ساھيمتزوج٠٧100000006293‐تموز‐67110016841١٣ميسانميسانحامد جابر مھدي145
AM6.1.14بدرية حمودحياة عبدالسادهمتزوج٠٧1000000069555‐تموز‐61140017077١٣ميسانميسانحامد حاتم زوير146
im12.4.3طرفية خريبطحريه غاشم محسنمتزوج307185م٠٧10000000‐تموز‐12430017345١٣ميسانميسانحامد حسين راجح147
im11.8.19منوة كريمھناء عبد جاسممتزوج94م ٠٧10000000369‐تموز‐118190017346١٣ميسانميسانحامد عباس جاسم148
am6.9.4نسيمة ھاشملطيفة شاھور جبارمتزوج68075م٠٧10000000‐تموز‐6940016722١٣ميسانميسانحامد فرحان جبار149
am6.7.57فاطمة شناوةرقيه عبد النبي خالدمتزوج7062م٠٧10000000‐تموز‐67570016771١٣ميسانميسانحامد موسى جابر150
am6.2.24بريم محمدايمان كاظممتزوج٠٧10000000732160‐تموز‐62240017468١٣ميسانميسانحبيب عبدالرحيم حسن151
im11.7.8علية عبيدرسليه سبعمتزوج٠٧1000000022544892‐تموز‐11780017347١٣ميسانميسانحجل صباح ساجت152
am6.4.30شتوه معز/ارملة31162024ب٠٧10000000‐تموز‐64300017071١٣ميسانميسانحرية بطل عبدهللا153
im11.5.1زھرة حافظ/ارملة17م ٠٧10000000153‐تموز‐11510017348١٣ميسانميسانحرية بنيان عشب154
am6.5.40ربيعة مخيلفطالب ركاض جابرمتزوجة722174م٠٧10000000‐تموز‐65400016645١٣ميسانميسانحرية حطاب جابر155
am6.7.43كاظمية عبيدفاطمة عبد الرضامتزوج٠٧10000000307161330‐تموز‐67430016853١٣ميسانميسانحسن اھليل غاجي156
am6.2.49طرفيه فليحنھاية جربو كاطعمتزوج137م ٠٧10000000812‐تموز‐62490017237١٣ميسانميسانحسن حمدان عنيد157
im11.4.8برنو صكبصبيحه ھاشم كريممتزوج84م ٠٧10000000143‐تموز‐11480017349١٣ميسانميسانحسن حمود جاسم158
am9.8.58غنيده حمدسيناء صابر حمد امينمتزوج٠٧10000000183552‐تموز‐98580016800١٣ميسانميسانحسن حمود جبر159
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am6.6.98موالني كاظمصبريه حسنمتزوج173م ٠٧10000000722‐تموز‐66980016931١٣ميسانميسانحسن راضي صريخ160

اشراق جاسم ھاشم / رياس متزوج64426م٠٧10000000‐تموز‐64730017052١٣ميسانميسانحسن راضي كاظم161
am6.4.73صبرية شويعسلمان كاظم

am6.9.24حنونة راھيميسون باسم محمد عليمتزوج٠٧1000000093266‐تموز‐69240016703١٣ميسانميسانحسن رحيم غليوي162
am6.4.36بسنة رحيمةنجمه عبد شكورمتزوج68116م٠٧10000000‐تموز‐64360017057١٣ميسانميسانحسن زبون ناجي163
am6.2.97ھاشمية شمةسعاد حسين جمعهمتزوج148م ٠٧10000000939‐تموز‐62970017422١٣ميسانميسانحسن شمة جمعة164
am5.1.57خديجة عليصبيحه كامل حسينمتزوج98732م٠٧10000000‐تموز‐51570017404١٣ميسانميسانحسن شويل حسين165
am6.5.71ھدية حسينوداد حميد مثلممتزوج٠٧1000000023045952‐تموز‐65710016788١٣ميسانميسانحسن شيخة حمدان166
am6.6.11مكية رويضحسنه كطان فليحمتزوج53716م٠٧10000000‐تموز‐66110016535١٣ميسانميسانحسن صيوان غياض167
im11.10.2بھية عبودصبيحه دعيميت عويدمتزوج57م ٠٧10000000221‐تموز‐111020017350١٣ميسانميسانحسن عاشور يوسف168
am6.7.73صاية محيسنحميده مطر جابرمتزوج143169م٠٧10000000‐تموز‐67730016753١٣ميسانميسانحسن علي فرج169
am6.6.35بسنه عبد الحسنزھره حمود محسنمتزوج627143م٠٧10000000‐تموز‐66350016459١٣ميسانميسانحسن غانم محمد170
am6.6.77نعيمة شخيتسليمه زامل داغرمتزوج120م ٠٧10000000760‐تموز‐66770016684١٣ميسانميسانحسن كاظم داغر171
am6.4.82صاية لعيبيطاھره خلفمتزوج٠٧10000000305859‐تموز‐64820017043١٣ميسانميسانحسن لفتة شرھان172
im5.1.71كويغد محمدغازية زغير حمودمتزوج٠٧100000006813528‐تموز‐51710017396١٣ميسانميسانحسن معيلو الزم173
im12.4.13فاطمة رسينطويجه عجيل يوسفمتزوج٠٧1000000032765237‐تموز‐124130017324١٣ميسانميسانحسن معين عذير174
am9.10.18كاظمية ياسرجيھان علي قاسممتزوج724200م٠٧10000000‐تموز‐910180016741١٣ميسانميسانحسن مھدي محمد175
am6.4.18مكية جابرجميلة حيوي عليمتزوج125م777م٠٧10000000‐تموز‐64180017209١٣ميسانميسانحسن موسى خيط176
AM6.1.37مكية حمدانسليمه جابر عبدهللامتزوج100730م٠٧10000000‐تموز‐61370017424١٣ميسانميسانحسن موسى عبدهللا177
im12.5.20شمسية حمودساريه خضر زغيرمتزوج530150م٠٧10000000‐تموز‐125200017323١٣ميسانميسانحسن نصرهللا ارشيج178
am6.4.10كاملة طعمةحسنة درويش كاظممتزوج427130م٠٧10000000‐تموز‐64100017217١٣ميسانميسانحسن ھادي جاسم179
am6.2.11سمرة رجاءنعيمه محمدمتزوج72861م٠٧10000000‐تموز‐62110017454١٣ميسانميسانحسن وادي حبيب180
im11.5.7حجية محمدتاجيه رمضانمتزوج150م ٠٧100000001309‐تموز‐11570017322١٣ميسانميسانحسن وادي شريجي181
im11.8.5مسيرة طاھر/ارملة٠٧1000000013675‐تموز‐11850017321١٣ميسانميسانحسنة سمير مزعل182
im11.8.2رابعة لفتةرخانه برھانمتزوج٠٧1000000042985702‐تموز‐11820017326١٣ميسانميسانحسون حسوني عليوي183
im12.4.12سعدة وھمنعيمه كاظممتزوج٠٧1000000037131‐تموز‐124120017101١٣ميسانميسانحسون قاسم موزان184
am6.3.62جمالة حسنحوراء عبد المنعم عليمتزوج٠٧100000007915733‐تموز‐63620017129١٣ميسانميسانحسين جلوب حردان185
am6.2.27فريدة تقيسناء صالحمتزوج٠٧1000000022945795‐تموز‐62270017120١٣ميسانميسانحسين جمعة صالح186
im5.1.72زري جليبرشكة شلغم جليبمتزوج٠٧1000000033967795‐تموز‐51720017397١٣ميسانميسانحسين حنظل جليب187
am6.2.80زنوبة سلمانمكدر عيسى كرممتزوج٠٧100000006713283‐تموز‐62800017290١٣ميسانميسانحسين راضي رومي188
am6.2.9حنشة رمحانتصار عليمتزوج633177م٠٧10000000‐تموز‐6290017456١٣ميسانميسانحسين رفيع عطية189
am6.1.93شطفة زايرغدوه مطرمتزوج22479م٠٧10000000‐تموز‐61930017098١٣ميسانميسانحسين زاير حمادي190
am6.3.95صبرية فاخرشيماء صادق شعنمتزوج715134م٠٧10000000‐تموز‐63950017261١٣ميسانميسانحسين ساري جاسم191
am6.1.85فاطمة مطشر1560م٠٧10000000‐تموز‐61850017100١٣ميسانميسانحسين سامي كاظم192
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im5.1.67سعيدة مھديفاطمه بدوي / بتيه موسىمتزوج11210م٠٧10000000‐تموز‐51670017278١٣ميسانميسانحسين سعد عيسى193
am6.2.59كنيه ابراھيمسارة عبدالستار جابرمتزوج10244م٠٧10000000‐تموز‐62590017244١٣ميسانميسانحسين شاطي محمد194
am6.2.15وحيدة عبدالرضاشيماء كريممتزوج73027م٠٧10000000‐تموز‐62150017472١٣ميسانميسانحسين شجر اسماعيل195
am6.3.99مسحونة حسين\ارمل٠٧1000000032013829‐تموز‐63990017257١٣ميسانميسانحسين شمال علي196
im11.7.1زنوبة فصيلسليمه عبد الحسينمتزوج٠٧1000000035971660‐تموز‐11710017121١٣ميسانميسانحسين شناوة عبود197
am6.7.82جميلة مناتيباسمه عمرمتزوج٠٧10000000720126‐تموز‐67820016814١٣ميسانميسانحسين شنيشل خليف198
am5.1.61فاطمة محمدزكيه امبادر حسينمتزوج73م ٠٧10000000283‐تموز‐51610017408١٣ميسانميسانحسين صالح حسين199
am6.9.14زھرة صفرسميرة شادة امكةمتزوج٠٧1000000023146131‐تموز‐69140016712١٣كوتميسانحسين ضمد زيادي200
im6.7.50بھية عبودصبيحة فرجمتزوج158م ٠٧10000000416‐تموز‐67500016869١٣ميسانميسانحسين عاشور يوسف201
am6.6.21سليمة حميدنسرين جواد كاظممتزوج4540م٠٧10000000‐تموز‐66210016545١٣ميسانميسانحسين عالوي بدر202
am6.9.79رسمية قاسمامل محيس عباسمتزوج٠٧10000000881113‐تموز‐69790016913١٣ميسانميسانحسين علي محمد203
am6.5.69سھلة جاسمفاطمه محيبس محمدمتزوج38م٠٧10000000٦٧٨‐تموز‐65690016786١٣ميسانميسانحسين عودة موسى204
am5.1.1شبھن سيدطاھرفاطمه ديوانمتزوج98762م٠٧10000000‐تموز‐5110017116١٣ميسانميسانحسين كاظم سيدعلي205
am6.9.1فيھن كاظمعكشة حسين محمدمتزوج46م ٠٧1000000087‐تموز‐6910016725١٣ميسانميسانحسين لفتة علي206
am6.5.47زھرة جبارجميله حسين كطانمتزوج15863م٠٧10000000‐تموز‐65470016650١٣ميسانميسانحسين محمد علي207
im11.7.5حبشة محسن/ارملة٠٧1000000012324459‐تموز‐11750017320١٣ميسانميسانحضينة غانم نصير208
am6.7.67فرجة فوجانخليلة زھراومتزوج8121م٠٧10000000‐تموز‐67670016864١٣ميسانميسانحلو جاسم محبس209
am6.5.97حوري خليفة\ارملة124م ٠٧10000000665‐تموز‐65970016744١٣ميسانميسانحلوة سديد عداي210
am6.2.19كاملة عبيدماجده كريممتزوج67857م٠٧10000000‐تموز‐62190017462١٣ميسانميسانحليل كطن عنون211
im5.1.68سعديه مھديفاطمه ديوانمتزوج٠٧10000000432198‐تموز‐51680017277١٣ميسانميسانحمد سعد عيسى212
am6.2.79حمده حسينسيرون  حسونمتزوج947188م٠٧10000000‐تموز‐62790017512١٣ميسانميسانحمد عنيد حسين213
im11.6.15حيھن حسنجوليه غالي سايرمتزوج٠٧1000000027154072‐تموز‐116150017319١٣ميسانميسانحمدان زعيل ساير214
am6.6.67كاشية مھودرحسنه مالحمتزوج105م ٠٧10000000720‐تموز‐66670016974١٣ميسانميسانحمدان كعيد سابط215
am6.2.91زنوبة كريديبديعه غضبان حميدمتزوج934109م٠٧10000000‐تموز‐62910017415١٣ميسانميسانحمدان محمدعلي كاظم216
am6.9.11وھامه كويطعسميرة قاسم خلفمتزوج65834م٠٧10000000‐تموز‐69110016715١٣ميسانميسانحمدان موسى علي217
im6.7.47حسنة كطانارملة26م ٠٧10000000343‐تموز‐67470016872١٣ميسانميسانحمدية طالب خزعل218
im5.1.73تسواھن فرحانھيلة عنيد سبھانمتزوج63085م٠٧10000000‐تموز‐51730017398١٣ميسانميسانحمود حسين عطية219
am6.2.86حسنيه جلوبھيفاء حسين شاويمتزوج24م ٠٧10000000714‐تموز‐62860017410١٣ميسانميسانحمود راضي جباره220
am6.2.66غاوية جبارسعديه عزيز جاسممتزوج68017م٠٧10000000‐تموز‐62660017284١٣ميسانميسانحمود عبود قاسم221
am6.2.20كاظمية يوسففاطمه جابر\زكيه نعمهمتزوج\1742م ٠٧10000000658‐تموز‐62200017464١٣ميسانميسانحمود علي عبداللة222
am6.7.12فاطمة جليدزينب ھاديمتزوج٠٧1000000017268‐تموز‐67120016840١٣ميسانميسانحمود موسى شنيور223
am6.1.49صبيحة الطيميعاد خضيرمتزوج9881م٠٧10000000‐تموز‐61490017088١٣ميسانميسانحميد جاسب حسين224
im11.4.2علية حمودزھره مفتن / عليه جاسممتزوج138م ٠٧1000000094‐تموز‐11420017318١٣ميسانميسانحميد جبر سيد225
am6.3.40بھية لعيبيوسيله عباس كريممتزوج6806م٠٧10000000‐تموز‐63400017137١٣ميسانميسانحميد خضير حمود226
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am6.3.75ركينة ھاشمحميدة ساھي واديمتزوج96م ٠٧10000000680‐تموز‐63750017255١٣ميسانميسانحميد راضي سيد كرم227
am6.2.5بغده مھاويرشا حسن عليمتزوج635125م٠٧10000000‐تموز‐6250017458١٣ميسانميسانحميد صبار جبر228
im12.5.13طرفية فالحسعيده سواديمتزوج343120م٠٧10000000‐تموز‐125130017317١٣ميسانميسانحميد عليوي عكلو229
am6.5.43رسمية حاتمرائده والي سلمانمتزوج649129م٠٧10000000‐تموز‐65430016642١٣ميسانميسانحميد محبس ھليجي230
am6.4.83كميلة حسيننظيره عبد الحسن حسينمتزوج57170م٠٧10000000‐تموز‐64830017042١٣ميسانميسانحميد محمد شاكر231
am6.1.51زھرة ھميلاسراء عبد الحسينمتزوج٠٧1000000023146166‐تموز‐61510017090١٣ميسانميسانحميد نوري شوزي232
am6.3.51دحامة كويطع\ارمله129113م٠٧10000000‐تموز‐63510017194١٣ميسانميسانحميدة موسى علي233
am6.5.41شوالة ثامرسليمه عبد الكاظم ثامرمتزوج82160م٠٧10000000‐تموز‐65410016644١٣ميسانميسانحميدي شغيت رحيمة234
im11.9.5زھرة عبوسيمايھن خوانمتزوج49م ٠٧10000000158‐تموز‐11950017315١٣ميسانميسانحنون سبھان مريد235
am6.5.26بدرية حسينفرحه حسن فليحمتزوج61655م٠٧10000000‐تموز‐65260016629١٣ميسانميسانحنون محسن عرار236
am6.1.59زكية محيسن\ارملة64918م٠٧10000000‐تموز‐61590017080١٣ميسانميسانحوراء جخاتي فلك237
am6.5.19مطرة ثابتسليمه حمود مطرمتزوج٠٧1000000011122072‐تموز‐65190016676١٣ميسانميسانحيبي عنبر كاظم238
am9.10.92ھنوة واديزينب مطر صالحمتزوج6295م٠٧10000000‐تموز‐910920016736١٣ميسانميسانحيدر جابر مھدي239
am6.6.36كافي عبدزينب عطيه كاظممتزوج121م ٠٧10000000637‐تموز‐66360016460١٣ميسانميسانحيدر عباس جاسم240
am6.6.6فخرية سعدنجاة رحيم كاطعمتزوج842197م٠٧10000000‐تموز‐6660016530١٣ميسانميسانحيدر عباس صافي241
am6.3.61فضيلة محمدخديجة ناصر محمدمتزوج67876م٠٧10000000‐تموز‐63610017184١٣ميسانميسانحيدر علي عباس242
am6.6.61معصومة عليرجاء محمدمتزوج197م ٠٧10000000737‐تموز‐66610016962١٣ميسانميسانحيدر علي عبدالرحمن243
am6.3.92وسيلة عباسمعصومه حميد باجيمتزوج30م ٠٧10000000947‐تموز‐63920017264١٣ميسانميسانحيدر علي فاخر244
am6.5.52رحمة محمداميرھخاني مرادمتزوج889104م٠٧10000000‐تموز‐65520016696١٣ميسانميسانحيدر غياض كاظم245
am5.1.12موحة جھلولزھراء عبد الرزاقمتزوج851130م٠٧10000000‐تموز‐51120017306١٣ميسانميسانحيدر مجيد عباس246
im11.8.3خاجية عبودھدى عبد الحسينمتزوج15م ٠٧10000000487‐تموز‐11830017316١٣ميسانميسانحيدر محمد جلب علي247
am6.7.15حمرية مطرانتصار  ھاديمتزوج٠٧1000000018937676‐تموز‐67150016826١٣ميسانميسانحيدر نعمة خلوفي248
am6.9.5ساريه لفتهسليمة عطية صالحمتزوج٠٧10000000‐تموز‐6950016721١٣ميسانميسانخاجي عبيد حسين249

انتصار مانع عبدالرضا / متزوج٠٧1000000024348464‐تموز‐64770016998١٣ميسانميسانخالد جاسب ابوالريش250
am6.4.77فنية علياسراء ھادي غني

am6.3.56سنية خلففاطمة احليط رحيممتزوج٠٧1000000028055950‐تموز‐63560017189١٣ميسانميسانخالد جاسم حسن251
im11.10.6ركينة ماضيصبريه عجيل/ نوريه عودهمتزوج٠٧100000006913656‐تموز‐111060017314١٣ميسانميسانخالد جبر علي252
am6.9.94لبيبة عليشيماء سبتيمتزوج83م ٠٧10000000796‐تموز‐69940016957١٣ميسانميسانخالد حميد اسماعيل253
am6.4.87شھلولة صحينخوله عبد الساده سالممتزوج678129م٠٧10000000‐تموز‐64870017038١٣ميسانميسانخالد راھج مطلك254
am6.6.68صبرية قبلزھره احمدمتزوج200م ٠٧10000000101‐تموز‐66680016975١٣ميسانميسانخالد ربح بجاي255
AM6.4.53جاسبية رحمةحوري حسنمتزوج67016م٠٧10000000‐تموز‐64530017016١٣ميسانميسانخالد سلطان رحمة256
am6.4.79رضية خنجركميله عبيد داخلمتزوج٠٧100000006212265‐تموز‐64790017046١٣ميسانميسانخالد سلمان رميح257
am6.7.27حمده حسينجسومه محمدمتزوج٠٧1000000071169‐تموز‐67270016824١٣ميسانميسانخالد شلش محبس258
am6.6.99جمالة برھانساريه عطيهمتزوج121م ٠٧10000000760‐تموز‐66990016930١٣ميسانميسانخالد شولي سميحان259
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am6.3.68رسمية منكربيان حنتوش يوسفمتزوج24م ٠٧10000000114‐تموز‐63680017178١٣ميسانميسانخالد ھالل محمد260
am6.3.60غويضة مسلم\ارمله114145م٠٧10000000‐تموز‐63600017185١٣ميسانميسانخديجة علي نسير261
am6.4.6شكامة كنعانصبيحة عبد كمرمتزوج٠٧10000000228455513‐تموز‐6460017220١٣ميسانميسانخزعل محيسن سھيل262
im12.2.12زھوة جاسمونيسه جاليمتزوج٠٧10000000239170‐تموز‐122120017313١٣ميسانميسانخشين جابك كاظم263
am6.6.29سكنة عباسجسومه كويطع نعيمهمتزوج٠٧1000000035871465‐تموز‐66290016453١٣ميسانميسانخضر بكال عناد264
am6.9.91جاسمية جبادرسميه ضويحي\فاطمه غازيمتزوج٠٧100000007414610‐تموز‐69910017021١٣ميسانميسانخضر عباس حسن265
am6.7.80جاسمية عبدالنبينداء مجيلمتزوج٠٧1000000023045830‐تموز‐67800016816١٣ميسانميسانخضر عباس محسن266
am6.5.56بتية ابراھيمفاطمه طاھر احمدمتزوج٠٧1000000035871413‐تموز‐65560016692١٣ميسانميسانخضر مھدي غانم267
am5.1.15زنوبة ھاشم/ارملة٠٧1000000041683103‐تموز‐51150017303١٣ميسانميسانخضرة لطيف محمد268

اخالص زياره جاسم /حمده  متزوج٠٧1000000031061930‐تموز‐69810016911١٣ميسانميسانخضير اجبارة اخشين269
am6.9.81نعناعه اكعيدمسلم فليح

am6.4.86حسنة صالحبھيه لعيبي جودهمتزوج٠٧100000006613027‐تموز‐64860017039١٣ميسانميسانخضير حمود المي270
am6.7.98طرفة مجيدقسيمه صالحمتزوج٠٧1000000063784‐تموز‐67980016877١٣ميسانميسانخضير حيدر حميد271
im11.8.13كاملة فريحصبيحه حسينمتزوج96م ٠٧10000000134‐تموز‐118130017312١٣ميسانميسانخضير سنيد لفتة272
am6.4.70خضرة جاسممريم جارحمتزوج138م ٠٧10000000682‐تموز‐64700017159١٣ميسانميسانخضير صبيح قاسم273
am6.9.17زھرة خضرفوزية عيسى زياديمتزوج٠٧1000000023146131‐تموز‐69170016710١٣ميسانميسانخضير ضمد زيادي274

خضير عبدالرزاق 275
am6.1.35شبيدي شحوتليلي حسن  عليمتزوج1831م٠٧10000000‐تموز‐61350017164١٣ميسانميسانرمضان

am6.3.42قسمة فليحلسنه جاسب كاطعمتزوج158م ٠٧10000000548‐تموز‐63420017135١٣ميسانميسانخلف زغير كاطع276
im11.5.2شيخة حطامنمريجه مكطوفمتزوج154م ٠٧10000000417‐تموز‐11520017311١٣ميسانميسانخلف فاضل مھدي277
am6.6.27جسم مھودرخميسه حسان مھودرمتزوج٠٧1000000032865438‐تموز‐66270016451١٣ميسانميسانخلف محيسن كاظم278

حسنه علي / حياة حمدان / متزوج34م ٠٧1000000082‐تموز‐66180016542١٣ميسانميسانخليفة ناصر كزار279
am6.6.18وردة جابرزينب كاظم

am6.7.77صبريةھاشمزينب خلف عباسمتزوج8487م٠٧10000000‐تموز‐67770016879١٣ميسانميسانخليل ابراھيم حسب280
IM12.2.4حرية سلطانمھديه عبد الرحمنمتزوج٠٧1000000025195‐تموز‐12240017310١٣ميسانميسانخماس كاظم رسن281
am6.1.62فاطمة جبرسليمه عباس جبرمتزوج933112م٠٧10000000‐تموز‐198161620017298١٣ميسانخميس رحيم عبدعون282
am6.6.78زھرة عطيةاكرم قدرت هللامتزوج٠٧1000000028256327‐تموز‐66780016776١٣ميسانميسانخميس ھاني معلة283
im11.8.1رضاتة خضير/ارملة٠٧1000000014629045‐تموز‐11810017201١٣ميسانميسانخميسة عبودي حافظ284
am6.7.58زھرة مطرودحلوه صبيح حسنمتزوج٠٧1000000032464725‐تموز‐67580016751١٣ميسانميسانخنجر الزم زغير285
am6.6.97زري باغةصبريه جاسبمتزوج105م ٠٧10000000678‐تموز‐66970016932١٣ميسانميسانخيون وحيد حسن286
am6.7.2صفية عالوييسرى طعمهمتزوج٠٧1000000073758‐تموز‐6720016849١٣ميسانميسانداود سلمان جابر287
im11.7.6ريمة مزعلبھيه عطيه وليمتزوج691123م٠٧10000000‐تموز‐11760017307١٣ميسانميسانداود مطشر مشعان288
am6.5.58زھرة مؤمنفليحه كريم حسنمتزوج٠٧10000000798143‐تموز‐65580016690١٣ميسانميسانداود منصور ناصر289
am6.7.95سكنة كريمرجاء عليمتزوج٠٧100000002316191‐تموز‐67950016802١٣ميسانميساندحام رضا درويش290
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im12.5.3حوري عبيدحميجه فالح رسنمتزوج٠٧10000000323644408‐تموز‐12530017309١٣ميسانميساندخينة كويطع مطشر291
am6.1.92سعدة عيالحليمه راضيمتزوج62189م٠٧10000000‐تموز‐61920017451١٣ميسانميساندرعم كريم حطاب292
im5.1.93مالية سلمانعليه سعدون خالطيمتزوج٠٧100000007815422‐تموز‐51930017494١٣ميسانميساندعر جبر طلفاح293
am6.9.86بھية محمدحسونه ثولي زبونمتزوج54م ٠٧10000000778‐تموز‐69860016907١٣ميسانميساندعير جريو زبون294
am6.2.3طرفيه عدايسوريه ر حيم رسنمتزوج7538م٠٧10000000‐تموز‐6230017459١٣ميسانميساندعير كريم وحيد295
im12.5.14عذارية شذرملكيه سالم  داغرمتزوج٠٧1000000032564906‐تموز‐125140017308١٣ميسانميساندھيش عبدالسادة جثير296

ابتسام كريم / اقبال جمعه متزوج56م ٠٧10000000601‐تموز‐66130016537١٣ميسانميسانراضي جبر جوني297
am6.6.13دندوشه روميناصر

am5.1.9سكنة عيسى عليبشرى خلف66649م٠٧10000000‐تموز‐5190017123١٣ميسانميسانراضي جعفر حسين298
im12.2.14عنوة نجمزكيه ناصرمتزوج٠٧1000000035671165‐تموز‐122140017158١٣ميسانميسانراضي داود عرنوص299
am6.7.66شمية خالدخديجة خير هللامتزوج21220م٠٧10000000‐تموز‐67660016865١٣ميسانميسانراضي عباس نور300
am6.7.72زھرة زويدحليمة دعيرمتزوج45552م٠٧10000000‐تموز‐67720016863١٣ميسانميسانراضي عبد فليح301
am6.9.39كفعن خضرفاطمة حميد غانممتزوج453185م٠٧10000000‐تموز‐69390016662١٣ميسانميسانراضي عبد موزان302
am6.4.69غنيدة سدخانمريم لفته جالبمتزوج82855م٠٧10000000‐تموز‐64690017160١٣ميسانميسانراضي عبدهللا ثويني303
am6.4.26زھرة مخيلفجاسبيه حسن نعمهمتزوج65087م٠٧10000000‐تموز‐64260017068١٣ميسانميسانراضي ميزان محيبس304
am6.4.65صبريه مناحيحويجه محسن\فاطمه مطرمتزوج15986م٠٧10000000‐تموز‐64650017004١٣ميسانميسانراھي عباس وطن305
am6.7.31نشمية عليحسيبة عليمتزوج٠٧1000000061153‐تموز‐67310016852١٣ميسانميسانرحمان حسن خسرو306
am6.4.75حنتوشة جمرسليمة حمدان عباسمتزوج964158م٠٧10000000‐تموز‐64750017000١٣ميسانميسانرحيم بدن ضيدان307
am6.5.60حميدة موسىملينه جالب عبدالمتزوج951113م٠٧10000000‐تموز‐65600016688١٣ميسانميسانرحيم جبار خنيجر308
am6.4.40منيرة علواندموع محيسن عبيدمتزوج56187م٠٧10000000‐تموز‐64400017061١٣ميسانميسانرحيم حسين عبيد309
am6.1.100حرشة حسونيسعيده لعيبي عبدهللامتزوج٠٧100000007815538‐تموز‐611000017460١٣ميسانميسانرحيم شبل عبدهللا310
im11.9.7شويلة سبھانسلوى حسينمتزوج152م ٠٧10000000511‐تموز‐11970017157١٣ميسانميسانرحيم شنين سعيد311
am6.2.71زغيرة حسنخالديه عاصيمتزوج751198م٠٧10000000‐تموز‐62710017518١٣ميسانميسانرحيم طاھر محسن312
am6.2.12عنيدة سدخانزھراء جاسممتزوجة811162م٠٧10000000‐تموز‐62120017469١٣ميسانميسانرحيم عبداللة تويني313
am6.1.68سكنة جمعةسميره ضمدمتزوج٠٧1000000023146048‐تموز‐61680017099١٣ميسانميسانرحيم علي درويش314
am6.4.60سھام حواسمرفت رفيق درويشمتزوج963130م٠٧10000000‐تموز‐64600017009١٣ميسانميسانرحيم كاظم حامي315
im12.5.16نصرة حاتمرحيمه خزعل كاظممتزوج٠٧1000000032665152‐تموز‐125160017156١٣ميسانميسانرحيم كاظم واري316
am6.6.56نافلة جاسمميسم ياسينمتزوج25م ٠٧10000000915‐تموز‐66560016967١٣ميسانميسانرحيم كلو صويح317
im5.1.75شنينة سيدفھيمة كريم جاسممتزوج196م ٠٧1000000084‐تموز‐51750017400١٣ميسانميسانرحيم لفتة عبد318
am6.9.42شنينة حمودحليمة خلف صالحمتزوج658117م٠٧10000000‐تموز‐69420016659١٣ميسانميسانرزاق بستان معيدي319
am6.4.28حمريه سالمسھام  محمد فياضمتزوج6238م٠٧10000000‐تموز‐64280017069١٣ميسانميسانرزاق ھاشم فياض320
am6.7.28شالة عبودثكايه سلمانمتزوج٠٧10000000557122‐تموز‐67280016823١٣ميسانميسانرسن حاشوش حاضر321
im11.6.10بھية عبودبھيه عبدالكاظممتزوج٠٧1000000022645062‐تموز‐116100017155١٣ميسانميسانرسن عاشور يوسف322
am6.2.81سوھيله بلعوطوفاء حسين كرممتزوج698189م٠٧10000000‐تموز‐62810017289١٣ميسانميسانرشاد عباس يوسف323
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am6.2.39نجيه برديفاطمه كله  جاري925114م٠٧10000000‐تموز‐62390017421١٣ميسانميسانرشيد جمعة محمد324
am6.3.77مكتومة حمودبشرى عيسى حمدمتزوج٠٧1000000023146033‐تموز‐63770017450١٣ميسانميسانرشيد حميد مجيد325
am5.1.65حليمة جاسماخالص صكر مريودمتزوج63م ٠٧10000000988‐تموز‐51650017394١٣ميسانميسانرشيد عبدالزھرة عنون326
am6.2.13شفيقة جبار\ارملة٠٧1000000010621130‐تموز‐62130017470١٣ميسانميسانرضية محمد علي327
am6.1.87سھام عبدالرضافاطمة علي عباسمتزوج٠٧1000000042837‐تموز‐61870016979١٣ميسانميسانرعد دعير كريم328
am6.5.67فوزية جنجونھديل رسميمتزوج٠٧1000000093285‐تموز‐65670016784١٣ميسانميسانرعد سامي محمد329
am9.10.2مناھل حسينزينب حسينمتزوج91م٠٧10000000٩١٥‐تموز‐91020016735١٣ميسانميسانرعد عباس راضي330
im11.2.1دمعة شغاليفاطمه كاظممتزوج٠٧1000000032765224‐تموز‐11210017154١٣ميسانميسانرويض ساري فالح331
am6.3.34صالحة حنونسمره طعمه حسينمتزوج81246م٠٧10000000‐تموز‐63340017142١٣ميسانميسانرياض سھيم ضويحي332
am6.1.38عزيزة علينجله خماس عزيزمتزوج٠٧10000000418069‐تموز‐61380017425١٣ميسانميسانرياض صادق علي333

رياض عبدالرضا 334
am6.5.22صديقه عبدعديله سلمان حسونمتزوج232194م٠٧10000000‐تموز‐65220016677١٣ميسانميسانشبوط

am6.1.30فوزية رسنوحيدة حافظ محسنمتزوج٠٧1000000098814‐تموز‐61300016977١٣ميسانميسانرياض كاظم حسين335
am6.9.50خالديه جويدحسنة ھادي راضيمتزوج٠٧1000000016532896‐تموز‐69500016651١٣ميسانميسانريسان جواد دخيل336
am6.1.33مديحة شويعسمره حنتوشمتزوج66021م٠٧10000000‐تموز‐61330017166١٣ميسانميسانريسان صباح عطية337
im11.8.16جمالة مويحفوكھن رشرھان حمودمتزوج61م ٠٧10000000129‐تموز‐118160017153١٣ميسانميسانزغير سعدون سفيح338
am6.3.64كفھن دنبوسمطيره سكر حسانمتزوج132م ٠٧10000000680‐تموز‐63640017182١٣ميسانميسانزغير طوفان سلمان339
am6.4.90بدرية موشليتاجي ميح هللا /متزوج٠٧100000001356897‐تموز‐64900017035١٣ميسانميسانزغير علي مناحي340
am6.9.6صينيه فھدساھية زاير حمود جودةمتزوج٠٧100000006613052‐تموز‐6960016720١٣ميسانميسانزغير محمد خنياب341
am6.2.23كفيه خنيجرخميسه جخيورمتزوج119م ٠٧10000000841‐تموز‐62230017467١٣ميسانميسانزھراو جبار حسين342
im11.8.4طشارة حسينحسن م عميش\ كامله سلمانمتزوج115م ٠٧10000000143‐تموز‐11840017152١٣ميسانميسانزھراو علي مطشر343
am6.1.63حسنة حسن/ارمله٠٧10000000163133‐تموز‐61630017130١٣ميسانميسانزھرة فاضل عباس344
AM6.4.45دريدة جودةارملة٠٧10000000397653‐تموز‐64450017075١٣ميسانميسانزھرة فليح عبدالحسن345
am6.4.84تاج حاجي/ارملة٠٧10000000407886‐تموز‐64840017041١٣ميسانميسانزينب علي عبد علي346
AM6.4.7بدرية حسين/ارملة٠٧10000000697168‐تموز‐6470017221١٣ميسانميسانزينب غازي معالن347
am6.4.80كاظمية حسينافتخار جرومتزوج71461م٠٧10000000‐تموز‐64800017045١٣ميسانميسانساجد خضير رسن348
im5.1.83علية سعدعلوية شاھين سلطانمتزوج٠٧1000000020741216‐تموز‐51830017384١٣ميسانميسانسادة خلف افدين349
am6.7.76بدرية عبدهللامليحه عودهمتزوج6866م٠٧10000000‐تموز‐67760016819١٣ميسانميسانسالم شاھور جبار350
im5.1.89كلثوم جبرسليمة داويمتزوج٠٧1000000022015‐تموز‐51890017379١٣ميسانميسانسالم فالح درجال351
am6.1.48خاجية لعيبيفخريه حاجيمتزوج٠٧1000000016232306‐تموز‐61480017087١٣ميسانميسانسالم كريم صايح352
am6.7.89مريم طھمازكريمه رشيدمتزوج٠٧1000000081580‐تموز‐67890016807١٣ميسانميسانسامي جراغ نزر353
am6.3.2روية وجرنوال حمودمتزوج176م ٠٧10000000844‐تموز‐6320017506١٣ميسانميسانسامي حمادي علي354
im5.1.98سنية راضيساجده حميد عذيدمتزوج102م ٠٧10000000592‐تموز‐51980017489١٣ميسانميسانسامي سلمان عبد355
am6.5.48حلھن خالدجميله منبتمتزوج٠٧1000000041582824‐تموز‐65480016700١٣ميسانميسانسامي شتيل صريع356
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am5.1.25ھيلة شريفسعاد راضي حاتممتزوج74127م٠٧10000000‐تموز‐51250017293١٣ميسانميسانسامي عبداالمير ناصر357

am6.3.89مكية مھودرزينب عليمتزوج144م ٠٧10000000718‐تموز‐63890017267١٣ميسانميسانسامي عبدالواحد فنجان358

am6.2.88تشحيه جبرجنان عبدهللا حسينمتزوج2357م٠٧10000000‐تموز‐62880017412١٣ميسانميسانسامي عزيز حسن359
im12.5.17مريم خضيرحميده كاظممتزوج127142م٠٧10000000‐تموز‐125170017375١٣ميسانميسانسامي عزيز منحوس360
am6.1.76ثجيلة سوزةاحالم ميرزا جعفرمتزوج٠٧1000000091016‐تموز‐61760016989١٣ميسانميسانسامي علي موحن361
am6.7.10دولة ناصرحوراء بدنمتزوج٠٧1000000032865485‐تموز‐67100016842١٣ميسانميسانسامي وحيد جواد362
am6.3.85ھنوة تريجيزھره سھيل حمودمتزوج45م ٠٧10000000722‐تموز‐63850017271١٣ميسانميسانساھي حسين مكلش363
AM6.1.13ھاشمية صادقسميره مزبان ھاشممتزوج٠٧10000000418065‐تموز‐61140017093١٣ميسانميسانسبتي درويش علي364
am6.7.20حسنة سلطاندعير طارشمتزوج٠٧1000000031561995‐تموز‐67200016834١٣ميسانميسانستار جاسب رحمة365
am6.2.43نعيمة عودةفاطمة جاسممتزوج100م ٠٧10000000678‐تموز‐62430017243١٣ميسانميسانستار جبار غالب366
am6.6.3كاملة عبدالزھرةسكنه حسين كريممتزوج98م٠٧10000000٧٢‐تموز‐6630016527١٣بغدادميسانستار جبار كريم367
am5.1.23ھديدة جاسم محمدزينب ابراھيم صالحمتزوج98844م٠٧10000000‐تموز‐51230017295١٣ميسانميسانستار ياسين خضير368
am6.1.72مطيرة محمدجميلة طاھر حميدمتزوج343145م٠٧10000000‐تموز‐61720016993١٣ميسانميسانسريح زاير كاطع369
am6.9.85ليلوه حسنزينب حسن جبارهمتزوج186م ٠٧10000000747‐تموز‐69850016764١٣ميسانميسانسعد دعير جبل370
am6.5.24حبيبه بالوهمنتھى ابراھيم عبد النبيمتزوج40045م٠٧10000000‐تموز‐65240016627١٣ميسانميسانسعد راضي عبود371
im5.1.96كاغدة صيھودخالديه ھاشممتزوج203171م٠٧10000000‐تموز‐51960017491١٣ميسانميسانسعد زوير ماھود372
am6.4.57مريم عليليلى ابراھيم مرزامتزوج٠٧10000000418112‐تموز‐64570017012١٣ميسانميسانسعد صخة احمد373
am6.7.37جسومة شريفعلياء نعمةمتزوج45م ٠٧10000000658‐تموز‐67370016859١٣ميسانميسانسعد عبدهللا محسن374

سعد عبدالمھدي 375
am6.3.3فوزية عبدالواحدعبير عليمتزوج180م ٠٧10000000243‐تموز‐6330017505١٣ميسانميسانعبدالغفار

am6.7.25بنية فرجرقيه خضرمتزوج٠٧10000000616188‐تموز‐67250016828١٣ميسانميسانسعد منجل صالح376
im11.4.3وبرية عون\ارملة٠٧100000006912682‐تموز‐11430017151١٣ميسانميسانسعدة حسين جبر377
am6.6.5ليلى عكلةسعدونه عباس وطنمتزوج673152م٠٧10000000‐تموز‐6650016529١٣ميسانميسانسعدون حسن جعفر378

زھره محمد سلمان / اسراء متزوج664177م٠٧10000000‐تموز‐67540016770١٣ميسانميسانسعدون كاظم سلمان379
am6.7.54حمرية سيدعداي حسن

am6.1.74كوھر حسنھيفاء عبدالرحيم حسنمتزوج٠٧10000000407988‐تموز‐61740016991١٣ميسانميسانسعدون كريم تقي380
am6.3.37جاسمية شمخيسعاد نعيم سالممتزوج٠٧1000000033065835‐تموز‐63370017139١٣ميسانميسانسعدون محمد ماضي381
am6.2.96نعيمة عبدالحسنسوزان فاضل مصطفىمتزوج62م ٠٧10000000947‐تموز‐62960017420١٣ميسانميسانسعدون موسى جاسم382
am6.1.89خيرية نعمهوفيه عبدعليمتزوج963118م٠٧10000000‐تموز‐61890017084١٣ميسانميسانسعدي طه عيدي383
im11.2.4زھرة سماريعليه الزم سيالنمتزوج٠٧10000000414179‐تموز‐11240017374١٣ميسانميسانسعود رويض جابر384
am6.9.57عكل سلمانزھره كطوف كركيمتزوج٠٧1000000098112‐تموز‐69570016918١٣ميسانميسانسعيد داود عبدعلي385

٠٧10000000‐تموز‐51220017296١٣ميسانميسانسعيد كاظم رميح386
المجر 
am5.1.22سنية عزيزنضال ھاديمتزوج281الكبير
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am6.3.7شولة لعيوسفاطمه عبد علي٠٧1000000019238221‐تموز‐6370017503١٣ميسانميسانسعيد مجوني شغيت387
im11.3.2مودة مفتنخلود قاسم مفتنمتزوج٠٧1000000014228248‐تموز‐11320017373١٣ميسانميسانسالم خلف غضبان388
am6.6.34كاملة عبيداديبه حبيب مريودمتزوج680160م٠٧10000000‐تموز‐66340016458١٣ميسانميسانسالم كطن عنون389
am6.5.8كاشية زبونرحاب نعيم مجذابمتزوج625198م٠٧10000000‐تموز‐6580016886١٣ميسانميسانسالم مجبل جودة390
im12.5.18غنيدة حاتمرسميه حسينمتزوج٠٧1000000032665184‐تموز‐125180017372١٣ميسانميسانسلمان حصموت غافل391
im5.1.79غدارة ماشافايمان كاظم كاطعمتزوج٠٧100000006312524‐تموز‐51790017388١٣ميسانميسانسلمان رسن كاطع392
im6.7.19شكيرة درباش/ارمله٠٧1000000032364416‐تموز‐67190016833١٣ميسانميسانسلوى حمد رھيج393
am6.6.40جاسبيه خميسزھره علي شذرمتزوج681133م٠٧10000000‐تموز‐66400016464١٣ميسانميسانسليم بدر خاطر394
am6.6.89ناجية احمد/ارمله91م ٠٧1000000016‐تموز‐66890016936١٣ميسانميسانسليمة عبدالرزاق اسد395
am6.3.81خالدية حيالابتسام فاضل بالسممتزوج71م ٠٧1000000016‐تموز‐63810017251١٣ميسانميسانسمير شنيشل ياسين396
am6.4.11فاطمة رحمنزينب صخة احمدمتزوج٠٧10000000428338‐تموز‐64110017216١٣ميسانميسانسمير كاظم جاسم397
am6.5.73بدرية حسن\ارملة67838م٠٧10000000‐تموز‐65730016790١٣ميسانميسانسھلة جاسم حسين398
am6.2.68جاسمية احمد/ارملة٠٧1000000026653046‐تموز‐62680017247١٣ميسانميسانسھيلة مجبل وادي399
am6.9.65صنيه جعفرورده محمد فريدمتزوج2450م٠٧10000000‐تموز‐69650016780١٣ميسانميسانسوادي برھان محسن400
im11.10.1سالمة نعيمشفھيمه ياسر عتيورمتزوج٠٧1000000022444670‐تموز‐111010017370١٣ميسانميسانشافي عواد دھش401
am6.6.65طرفية سالمبدريه جلوبمتزوج169م ٠٧10000000639‐تموز‐66650016972١٣ميسانميسانشاكر عباس زبون402
am6.5.50زھرة محمدوجدان زكي عزيزمتزوج806140م٠٧10000000‐تموز‐65500016698١٣ميسانميسانشاكر علوان حسن403
am6.5.23حميدة عبدالزھرةحنان عزيز نعمهمتزوج٠٧100000006713270‐تموز‐65230016626١٣ميسانميسانشاكر مطلب علي404
am6.3.14فضلية بدنزينب صالح78م ٠٧1000000065‐تموز‐63140017105١٣ميسانميسانشامي عاجب خلف405
am6.7.69حسنة محيسنبدريه عبد هللا كاطعمتزوج143147م٠٧10000000‐تموز‐67690016763١٣ميسانميسانشاھور جبار فيلي406
im12.1.3كلفة فريجوجيھه حمدخوافمتزوج25250م٠٧10000000‐تموز‐12130017369١٣ميسانميسانشايع قاسم كايد407
am6.4.71زھرة مھديكريمه حوشي حسنمتزوج٠٧100000007815552‐تموز‐64710017055١٣ميسانميسانشبوط داخل محيبس408
am6.5.7كبة محمدوسيله وريوش عطيهمتزوج791187م٠٧10000000‐تموز‐6570016885١٣ميسانميسانشبوط رمح عودة409
am6.2.62جحينة خنيفر/ارملة15م ٠٧10000000659‐تموز‐62620017248١٣ميسانميسانشرجية جخيور حاتم410
am6.1.71خيرية عليسعدون حسيناحمدمتزوج٠٧10000000428222‐تموز‐61710017161١٣ميسانميسانشرھان كرم كرم هللا411
am6.6.69بدرية فرحانحياة حسينمتزوج85م ٠٧10000000653‐تموز‐66690016950١٣ميسانميسانشريف عجيل سلطان412
im5.1.82علية سعدثاخي عليوي خليلمتزوج٠٧1000000020741216‐تموز‐51820017385١٣ميسانميسانشعوري خلف افدين413
am6.4.32حليمه ھاللحسنه شلش خلفمتزوج196112م٠٧10000000‐تموز‐64320017073١٣ميسانميسانشلوان محمد راضي414
im12.1.4فرحة محيميدطشاره خلفمتزوج٠٧100000006312501‐تموز‐12140017371١٣ميسانميسانشنيشل خلف داود415
am6.9.55مريم عيسىليوبوف قيود ودوفنامتزوج٠٧10000000438445‐تموز‐69550016920١٣ميسانميسانشوكت احمد حسن416
am6.6.84ھيلة جعفرصبيحه محمد6م ٠٧10000000658‐تموز‐66840016941١٣ميسانميسانشولي مفتن احمد417
am6.5.87زنوبة جبرعليه حنون شذرمتزوج23917م٠٧10000000‐تموز‐65870016731١٣ميسانميسانصادق حليفي بدر418
am5.1.27فاطمة جابرصديقه عباس اسماعيلمتزوج998147م٠٧10000000‐تموز‐51270017291١٣ميسانميسانصادق حمود علي419
am6.4.89جمالة صنكورزينب جابرمتزوج63281م٠٧10000000‐تموز‐64890017036١٣ميسانميسانصادق زاير عبدهللا420
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im11.8.12ھيلة حمودشكريه جلوب عطيهمتزوج194م ٠٧10000000154‐تموز‐118120017368١٣ميسانميسانصالح رحمة فرحان421
am6.9.76زھرة قاسممنى مھدى طاھرمتزوج66م٠٧10000000٧٢٧‐تموز‐69760016905١٣ميسانصالح مجبل حسون422
am5.1.21فاطمة محمدسھام حيدرمتزوج٠٧1000000010721363‐تموز‐51210017297١٣ميسانميسانصالح مھدي حسين423
am6.3.55بتية ابراھيمخيرية راضي عليمتزوج71413م ٠٧10000000358‐تموز‐63550017190١٣ميسانميسانصالح مھدي غانم424
am6.2.77كاظمية حاميسھام محمدمتزوج643201م٠٧10000000‐تموز‐62770017514١٣ميسانميسانصالح وريح جبارة425
am6.9.75امنة كمررقيه محمد عليمتزوج102م٠٧10000000٤٠‐تموز‐69750016904١٣ميسانميسانصباح حسن لعيبي426
am6.1.82وحيدة عصمانمارسيال ماريامتزوج100156م٠٧10000000‐تموز‐61820016983١٣ميسانميسانصباح رحيم حلو427
am6.1.57فوزية خليلھناء عدنان احمدمتزوج98114م٠٧10000000‐تموز‐61570017086١٣ميسانميسانصباح رضا تقي428
am6.9.100جاسمية جيادسمر عبد الواحدمتزوج٠٧10000000‐تموز‐691000016952١٣ميسانميسانصباح عباس حسن429
im11.5.8وبرية حسينقبيله  ونيس لفتهمتزوج٠٧100000006312514‐تموز‐11580017366١٣ميسانميسانصباح عودة جبر430
am6.4.91فوزية عبدالكريممنيره محمود محمدمتزوج859176م٠٧10000000‐تموز‐64910017034١٣ميسانميسانصباح ھادي جياد431
am6.7.14جمروزة دويجورده ماظيمتزوج٠٧100000004061017‐تموز‐67140016838١٣ميسانميسانصبر لفتة اميرد432
am6.6.33ليله عكيبكنيز رضا محمدمتزوج38021م٠٧10000000‐تموز‐66330016457١٣ميسانميسانصبيح جاسم موسى433
am6.4.14جكاره لعيبيھديل مخيلص عبدهللامتزوج689198م٠٧10000000‐تموز‐64140017213١٣ميسانميسانصبيح حمد سلطان434
am6.1.88زھره حسينليلى محمد حسبمتزوج٠٧10000000214137‐تموز‐61880016994١٣ميسانميسانصبيح حمود شاتي435
am6.5.63بيبي يوسفسليمه حسن زيونمتزوج46989م٠٧10000000‐تموز‐65630016685١٣ميسانميسانصبيح شبيب صابر436
im12.5.12ناكة اعطيةوضحه مشيجل موزانمتزوج٠٧1000000032665162‐تموز‐125120017367١٣ميسانميسانصبيح عبيد زبين437
am6.7.81فاطمة حسننعيمه شاميمتزوج68097م٠٧10000000‐تموز‐67810016815١٣ميسانميسانصبيح محمد مناتي438
am6.6.39ھيلة محمد/ارملة61م ٠٧10000000281‐تموز‐66390016463١٣ميسانميسانصبيحة رحيم كاظم439
am6.7.74غزالة علي/ارمله٠٧10000000428216‐تموز‐67740016820١٣ميسانميسانصبيحة سعيد زيدان440
am6.3.10زنوبة نعيمةھيله  حسينمتزوج85م ٠٧10000000739‐تموز‐63100017109١٣ميسانميسانصبير خلف طعيمة441
am6.3.35بلقيس حماديفاطمه عناباتمتزوج69765م٠٧10000000‐تموز‐63350017141١٣ميسانميسانصدام جمعة فھد442
am6.9.64طويرة حسنحمده مھدي كاظممتزوج113م٠٧10000000٨٣‐تموز‐69640016898١٣ميسانميسانصدام حسن خنجر443
im11.10.4منسية جرابنوره عبدهللا سيدمتزوج٠٧1000000022544997‐تموز‐111040017365١٣ميسانميسانصدام خالوي فزع444
im12.4.2ستةحسناميره لفته مجيدمتزوج41128م٠٧10000000‐تموز‐12420017364١٣ميسانميسانصدام عكلة مكي445
am6.4.8فريحه عبدحسنة بارح عليويمتزوج٠٧10000000426200‐تموز‐6480017219١٣ميسانميسانصدام البد عليوي446
am6.6.80بھية عمرانضمياء قاسم كرم145م ٠٧10000000904‐تموز‐66800016945١٣ميسانميسانصفاء سعيد ذياب447
am6.3.53فوزية مجبل\اعزب10م ٠٧1000000016‐تموز‐63530017192١٣ميسانميسانصفاء فاخر مغنم448
im11.7.23تفاحة نجم\ارملة742175م٠٧10000000‐تموز‐117230017363١٣ميسانميسانصفية كاظم مھود449
im12.3.3سعده محيسنساعديه محمدمتزوج٠٧1000000017635043‐تموز‐12330017362١٣ميسانميسانصالح دحام منحوش450
am6.6.81بدرية عليسميره بدنمتزوج41632م ٠٧10000000209‐تموز‐66810016944١٣ميسانميسانصالح علي حسن451
im11.10.3تفلة شافيرھيفه لواح ظاھرمتزوج155م ٠٧10000000796‐تموز‐111030017361١٣ميسانميسانصيھود ثاني تويلي452

im11.2.5بنورة حسنكاظميه كاظم قاسممتزوج521185م٠٧10000000‐تموز‐11250017360١٣ميسانميسانصيھود ھلوجي كرومي453
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am6.6.72ليلى زبوننضال برھانمتزوج116م ٠٧10000000658‐تموز‐66720016947١٣ميسانميسانضياء صالح حميدي454
am6.1.97ملكية كريمعشرت ميرزامتزوج٠٧10000000489585‐تموز‐61970017095١٣ميسانميسانضيف حسن جيبون455
am6.3.74سعاد جمعةسيناء مجيد جمعهمتزوج٠٧1000000061098‐تموز‐63740017254١٣ميسانميسانطارق عادل عبد456
AM6.4.50سعدية ابراھيماوراس كاظم داودمتزوج97271م٠٧10000000‐تموز‐64500017019١٣ميسانميسانطارق علي رضا457

am6.6.4ملكية رجباخالص شاكر شريفمتزوج90514م٠٧10000000‐تموز‐6640016528١٣ميسانميسانطارق مالك عبدالرحمن458

am6.6.22بلدة عبدالزھرةنصرت غالب محسنمتزوج992149م٠٧10000000‐تموز‐66220016546١٣ميسانميسانطالب حمادي ھندول459
am6.2.73بدرية كاظمفاطمه رمضانمتزوج6515م٠٧10000000‐تموز‐62730017517١٣ميسانميسانطالب خلف جاسم460
am5.1.11بدرية يارةبثينه بدر عباسمتزوج٠٧1000000023146081‐تموز‐51110017050١٣ميسانميسانطالب دلفي عباس461
am6.1.19ركينة بكلرنظيره عباس ميروليمتزوج27م٠٧10000000٩٨١‐تموز‐61190017169١٣ميسانميسانطالب عيدان مخي462
am5.1.55زھرة فليحوفاء حسن محمدمتزوج970116م٠٧10000000‐تموز‐51550017402١٣ميسانميسانطالب كاظم معن463
am5.1.56رسمية عليليلى واحد زغيرمتزوج923184م٠٧10000000‐تموز‐51560017403١٣ميسانميسانطاھر عودة غاجي464
am6.1.31طاسة خليفحسنة جبر مريبمتزوج٠٧100000007514941‐تموز‐61310016978١٣ميسانميسانطاھر عيسى حجمان465
am6.6.26مكية حمدانمجيده محسن جعفرمتزوج881182م٠٧10000000‐تموز‐66260016550١٣ميسانميسانطعمة موسى عبدهللا466
am6.6.93مكية حسن محمدعتاب جاسممتزوج230م ٠٧10000000772‐تموز‐66930016779١٣ميسانميسانطه مجيد محمد467
am6.5.51بسنة كاطعحميديه صدام شانيمتزوج٠٧100000007414622‐تموز‐65510016697١٣ميسانميسانعاجب جالب عبدال468
am6.2.61نعيمه شغيتايمان ھليل جبارمتزوج135م ٠٧10000000753‐تموز‐62610017249١٣ميسانميسانعاجب خشان سديد469
am5.1.19جولة سنافيحدوه حميدي زويرمتزوج651100م٠٧10000000‐تموز‐51190017299١٣ميسانميسانعاجب عودة عويتي470
am6.5.46حمزية حسننصره حبيب صابرمتزوج917183م٠٧10000000‐تموز‐65460016639١٣ميسانميسانعادل برھان زوير471
am6.9.41حنينة عبدالجباربشرى محسن حسنمتزوج86561م٠٧10000000‐تموز‐69410016660١٣ميسانميسانعادل طه داود472
am5.1.17سليمة عذارياميره ساھيمتزوج36146م٠٧10000000‐تموز‐51170017301١٣ميسانميسانعادل عبدالزھرة شويع473
am6.5.11سميرة خزعلسھام خضير ھرمشليمتزوج٠٧10000000183437‐تموز‐65110016889١٣ميسانميسانعادل كامل جعفر474

نجاة عطوان / سكنه رشيد / متزوج٠٧100000007915727‐تموز‐6620016526١٣ميسانميسانعاصي جاسم علي475
am6.6.2موجه حمودابتسام موخي

im6.7.48عنب شالشايمان خنجرظمتزوج٠٧1000000030961791‐تموز‐67480016871١٣ميسانميسانعامر راضي مھر476
am6.3.28بدرية عبدالسيد/اعزب٠٧1000000023146174‐تموز‐63280017148١٣ميسانميسانعامر صفر ولي477
am6.3.84رسمية شنونميثاق كاظممتزوج8م ٠٧10000000752‐تموز‐63840017272١٣ميسانميسانعامر عودة ھليجي478
am6.1.27بنورة علينجمه عبدهللا حموديمتزوج92م٠٧10000000٩٣٤‐تموز‐61270017173١٣ميسانميسانعامر عيدي صبر479
am6.2.89صبريه ياسينمريم عليمتزوج٠٧1000000024548808‐تموز‐62890017413١٣ميسانميسانعامر غانم قمندار480
am6.3.32سليمة عباسليلى خضير عباسمتزوج631121م٠٧10000000‐تموز‐63320017144١٣ميسانميسانعامر ناصر حسين481

am6.3.71سكنة جبرفاطمه جعفر \ حلوه عبدالرضامتزوج٠٧1000000035871449‐تموز‐63710017499١٣ميسانميسانعبار عبدهللا كاطع482

am6.9.66حمود سلمانساميه حسن / بسنه سكرانمتزوج649173م٠٧10000000‐تموز‐69660016752١٣ميسانعبار محيسن غضيب483
am6.3.100ذبة حسينجاسمية جياد جودهمتزوج٠٧100000007414610‐تموز‐631000017275١٣ميسانميسانعباس حسن سعيد484
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am6.5.16مطيرة محمددجله عبد حسنمتزوج78010م٠٧10000000‐تموز‐65160016894١٣ميسانميسانعباس حسين كاظم485
am6.9.25روية وجربتول حسين وجرمتزوج٠٧10000000778113‐تموز‐69250016702١٣ميسانميسانعباس حمادي علي486
im11.4.10نعيمة خلفخالديه صدام زھراومتزوج111م ٠٧10000000251‐تموز‐114100017359١٣ميسانميسانعباس حميد زھراو487
AM6.4.37حليمة محسنبيداء صالح محسنمتزوج٠٧1000000034368448‐تموز‐64370017058١٣ميسانميسانعباس حميد غھد488
AM6.1.9فوزية عيسىايمان عالءمتزوج٠٧1000000092538‐تموز‐6190017079١٣ميسانميسانعباس خضير ضمد489
im12.4.8شريفة دھيمخديجه نعيمه ھاشممتزوج98م٠٧10000000٣٦٦‐تموز‐12480017358١٣ميسانميسانعباس رحيمة ھاشم490
am6.9.27ھيلة حسنسعدة علي حسنمتزوج٠٧10000000233134‐تموز‐69270016673١٣ميسانميسانعباس صبير خلف491
am5.1.10فخرية احمدخوله عبد محمد٠٧10000000407963‐تموز‐51100017122١٣ميسانميسانعباس عبدعلي حاجي492
AM6.1.15نعيمة نجمساجدة ابراھيم موسىمتزوج٠٧100000005948‐تموز‐61150016976١٣ميسانميسانعباس علي نثر493
im12.5.8فاطمة محمدسھام ھاشممتزوج229176م٠٧10000000‐تموز‐12580017357١٣ميسانميسانعباس محمد علوان494
am6.5.95دواية شويطيبدريه نوام كاظممتزوج102م ٠٧10000000722‐تموز‐65950016746١٣ميسانميسانعبد حسن شري495
am6.1.98بدوية حسنكاظميه عباس وطنمتزوج٠٧1000000043687173‐تموز‐61980017094١٣ميسانميسانعبد شيال مناحي496
am6.3.63غند لفتةليلى نعمه ابراھيممتزوج10480م٠٧10000000‐تموز‐63630017183١٣ميسانميسانعبد فالح يوسف497
am6.9.29شنينة روكانجمالة خلف كرممتزوج٠٧1000000065914‐تموز‐69290016671١٣ميسانميسانعبد كاظم عباس498
am6.9.12زھرة كاظمنعيمة صالح طعمةمتزوج٠٧10000000‐تموز‐69120016714١٣ميسانميسانعبداالمير عنبر محمد499

am6.6.79قسمة حسينثمينه ماشاف سلمانمتزوج158م ٠٧10000000719‐تموز‐66790016777١٣ميسانميسانعبدالحسن فرحان جوي500

im11.9.12نوعة ثامرفطومه محمد\مياس بديويمتزوج٠٧1000000034268322‐تموز‐119120017356١٣ميسانميسانعبدالحسن محمد تعبان501

عبدالحسين جلب علي 502
im11.8.20الشية فضالةنوريه علوي جبرمتزوج9م ٠٧100000001068‐تموز‐118200017355١٣ميسانميسانعبدعلي

عبدالحسين حنظل 503
am6.7.100مرسية صايغدالل جلوب فتحيمتزوج149117م٠٧10000000‐تموز‐671000016878١٣ميسانميسانفنجان

am6.6.64مكية صابطتاجيه رحمهمتزوج٠٧1000000041282243‐تموز‐66640016973١٣ميسانميسانعبدالحسين عبيد نصير504
am6.1.22مطيرة خليفةوسيلة حسن رويضمتزوج٠٧1000000032865463‐تموز‐61220016997١٣ميسانميسانعبدالحسين علي حيدر505

عبدالحسين كرم 506
im11.4.13شغافة خضيرحره محسن شذرمتزوج155م ٠٧1000000051‐تموز‐114130017354١٣ميسانميسانمدھوش

عبدالحسين محسن 507
am6.9.52منيرة عبدالكريمنضال عذابمتزوج94م ٠٧10000000612‐تموز‐69520016923١٣ميسانميسانمرتضى

عبدالحسين معالك 508
am6.2.87خيريه فالحاحالم حسنمتزوج٠٧1000000018436751‐تموز‐62870017411١٣ميسانميسانمجھول

عبدالخالق جبار 509
am6.5.84فضيلة زبالةخلود جاسر عبدالكريممتزوج٠٧10000000132407‐تموز‐65840016730١٣ميسانميسانعبدالرحيم

عبدالرحيم جالب 510
am6.2.26زھرة غنامغيده محمدمتزوج678163م٠٧10000000‐تموز‐62260017117١٣ميسانميسانغويض
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عبدالرحيم عبدالقادر 511

am6.5.81صالحة غانماميره تايه لعيبيمتزوج٠٧10000000251167‐تموز‐65810016798١٣ميسانميسانعباس

ميسان_ميسانعبدالرضا جنكيز كريم512
am6.5.49حليمة عليمكيه غلوممتزوج٠٧10000000407934‐تموز‐65490016699١٣عمارة

am6.7.93زھرة طاھرخديجه ياسرمتزوج736106م٠٧10000000‐تموز‐67930016804١٣ميسانميسانعبدالرضا رسن صابط513
am6.3.69فوزية كاظمامال كاظم جاسممتزوج75م ٠٧10000000831‐تموز‐63690017177١٣ميسانميسانعبدالرضا علي شاوي514
am6.5.17زھرة كاظماھداف سلمان خضيرمتزوج743177م٠٧10000000‐تموز‐65170016895١٣ميسانميسانعبدالرضا عنبر محمد515

am6.5.3زھرة عبدهللاميره اكرم منصورمتزوج92989م٠٧10000000‐تموز‐6530016881١٣ميسانميسانعبدالرضا عوكة ميرزا516

im11.9.13نوعة ثامرھليله سعيد غليممتزوج٠٧1000000034268322‐تموز‐119130017353١٣ميسانميسانعبدالرضا محمد تعبان517

عبدالزھرة ارخيص 518
im11.9.2كلثوم قاسمسعديه صالح حسنمتزوج180م ٠٧10000000191‐تموز‐11920017352١٣ميسانميسانمريھج

عبدالزھرة جاسب 519
am6.3.83موعة رذيلعواطف نعمهمتزوج172م ٠٧10000000671‐تموز‐63830017273١٣ميسانميسانصلبوخ

عبدالزھرة خليل 520
am6.9.58زھرة سواديخوله يوسفمتزوج12625060ب٠٧10000000‐تموز‐69580016917١٣ميسانميسانعبدالنبي

am6.2.51معاليه حمدبشرى عباس احمدمتزوج٠٧1000000040681066‐تموز‐62510017235١٣ميسانميسانعبدالزھرة سعد مھدي521

am6.9.61حنية حمدجيتايه صالح عينويمتزوج104م٠٧10000000٦٣٢‐تموز‐69610016925١٣ميسانميسانعبدالزھرة قاسم مريدي522

am5.1.59شفية رمحھيله وھيم احمدمتزوج٠٧100000008416781‐تموز‐51590017406١٣ميسانميسانعبدالزھرة لفتة خلف523
am6.9.92سويرة جالبسھله عودهمتزوج98726م٠٧10000000‐تموز‐69920016959١٣العمارهميسانعبدالسادة شنون جريو524
im5.1.91نعيمة عبودھدية زغير داودمتزوج156م ٠٧10000000170‐تموز‐51910017377١٣ميسانميسانعبدالسادة صدام سلمان525

عبدالسادة ميزان 526
am6.5.90زھرة مخيلفرابعه  حطابمتزوج٠٧1000000010621102‐تموز‐65900016732١٣ميسانميسانمحيبس

am6.3.94ھاشمية جريشيرين عبد الزھرة عبد هللامتزوج516178م٠٧10000000‐تموز‐63940017262١٣ميسانميسانعبدالستار جبار جاسم527
am6.9.37صبريه عبدعليعلية عبدالغني ناصرمتزوج97611م٠٧10000000‐تموز‐69370016663١٣ميسانميسانعبدالستار جبار محمد528

عبدالصاحب عيدان 529
am6.1.84ركينة بكلرفاطمة مرزة حمزةمتزوج٠٧1000000023045929‐تموز‐61840016981١٣ميسانميسانمخي

am6.6.44ركن رحمجسومه نعمه رحيممتزوج٠٧1000000026653046‐تموز‐66440016468١٣ميسانميسانعبدالعزيز ياسين عيدي530
am6.9.90سعيدة حيالنعيمه جلودبنيانمتزوج118م ٠٧10000000224‐تموز‐69900017022١٣ميسانميسانعبدالكاظم جبار دنبوس531

عبدالكاظم داخل 532
am6.6.66زھرة مھديحمديه رشكمتزوج76م ٠٧10000000686‐تموز‐66660016971١٣ميسانميسانمحيبس

am6.9.15ھديدة جاسممريم حسن عوادمتزوج٠٧10000000812170‐تموز‐69150016701١٣ميسانميسانعبدالكاظم ياسين خضر533
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im11.4.1صدامة حاتميسرى سعدون مطشرمتزوج153م ٠٧1000000051‐تموز‐11410017351١٣ميسانميسانعبدالكريم جاسب مفتن534
am6.2.70صفية عليايمان محسن مجيدمتزوج97165م٠٧10000000‐تموز‐62700017245١٣ميسانميسانعبدالكريم جمعة ماجد535

عبدالكريم فرحان 536
am6.1.70نوعة مرادانعام فرحان جعانيمتزوج418136م٠٧10000000‐تموز‐61700017162١٣ميسانميسانجعاني

am6.7.94نورية علينظال جاسبمتزوج79851م٠٧10000000‐تموز‐67940016803١٣ميسانميسانعبدالكريم ولي علي537
im6.7.18سعيدة حافظزينب ھاشممتزوج٠٧1000000062536‐تموز‐67180016835١٣ميسانميسانعبدهللا حسين قاسم538
im5.1.88زھرة جبارسناء محمد قاسممتزوج٠٧1000000035771321‐تموز‐51880017380١٣ميسانميسانعبدهللا سريح خلف539
am6.4.93زھرة كليكلخزعوله فرحان / خيريه  ماكمتزوج150م ٠٧1000000016‐تموز‐64930017032١٣ميسانميسانعبدهللا عبد عبدهللا540
am6.3.88صبرية حسنشيماء عطيه صليوتمتزوج94م ٠٧10000000420‐تموز‐63880017268١٣ميسانميسانعبدالمنتظر ھادي كاظم541

عبدالمھدي مير علي 542
AM6.1.7فاطمة مانعربيعة عبداالمير محمدمتزوج٠٧1000000090192‐تموز‐6170017222١٣ميسانميساننورعلي

im11.9.14نوعة ثامرحياه كاظم عبيدمتزوج49م ٠٧10000000323‐تموز‐119140017495١٣ميسانميسانعبدالنبي محمد تعبان543
am6.7.6وضحة شلشاعزب٠٧10000000250123‐تموز‐6760016846١٣ميسانميسانعبدالنبي مھدي عبدهللا544
im11.5.5جمالة سبيعزھره محمدلفتهمتزوج165م ٠٧10000000189‐تموز‐11550017487١٣ميسانميسانعبطان حجي حسن545
am6.7.41كاظمية مغامسارملة٠٧1000000070875‐تموز‐67410016855١٣ميسانميسانعبلة علي اسماعيل546
am6.9.59سكنة سالمبسنه حميد جلوبمتزوج175م٠٧10000000٨٤٩‐تموز‐69590016916١٣ميسانميسانعبود ابراھيم حسين547
im11.9.10غنيدة حسينحميده عبدحسبمتزوج٠٧1000000020741205‐تموز‐119100017486١٣ميسانميسانعبود شايع سلومي548
am6.6.54فتوة غاتربدريه ناھيمتزوج٠٧100000007514949‐تموز‐66540016969١٣ميسانميسانعبود قاسم بشيت549
am6.6.63خاجية عليغنيده مريودمتزوج٠٧100000006613153‐تموز‐66630016960١٣ميسانميسانعبيد كاظم ناصر550
im5.1.81طيبوثه مريانسارية حمود لفتةمتزوج٠٧1000000032615345‐تموز‐51810017386١٣ميسانميسانعجمي جاسم بدن551
am6.9.33شنينة حمودايمان جبار لعيبيمتزوج٠٧10000000658146‐تموز‐69330016667١٣ميسانميسانعدنان بستان معيدي552
am6.3.82منسية عليويحليمه حسن جاريمتزوج49م ٠٧10000000987‐تموز‐63820017274١٣ميسانميسانعدنان حمود مشيط553
am6.9.19اشبيدي اطعيمةوداد عزيز مونسمتزوج٠٧10000000655107‐تموز‐69190016708١٣ميسانميسانعدنان حميد خنياب554
am6.7.92زھرة مھديحياة مھديمتزوج74674م٠٧10000000‐تموز‐67920016825١٣ميسانميسانعدنان داخل محيبس555
am6.1.99والية احمدالله السعديه مواليمتزوج٠٧1000000071377‐تموز‐61990017092١٣ميسانميسانعدنان رمضان ابراھيم556
am6.9.30فاطمة محمدجندية علي محمدمتزوج٠٧10000000761‐تموز‐69300016670١٣ميسانميسانعدنان سالم حسن557
am6.4.13فرحه طاھرمريم حسين ابوالقاسممتزوج14114م٠٧10000000‐تموز‐64130017214١٣ميسانميسانعدنان شبل نعمة558
am6.9.97خيرية عليفاطمه عبد زاير٠٧1000000065126‐تموز‐69970016954١٣ميسانميسانعدنان كرم كرم هللا559
am6.5.35سعدية محمدغدير كامل محمدمتزوج49م ٠٧1000000015‐تموز‐65350016638١٣ميسانميسانعدي اجباري محمد560
am6.9.93صبرية جاسمزينب فرحانمتزوج٠٧1000000023346473‐تموز‐69930016958١٣ميسانميسانعدي محسن عبداالمير561
am6.2.69ھيلة جاسمميسون مزھر ھاشممتزوج87159م٠٧10000000‐تموز‐62690017246١٣ميسانميسانعزيز احمد عبد562
am6.6.92سعيدة كنبارابتسام عرسان محمدمتزوج174م ٠٧10000000717‐تموز‐66920016778١٣ميسانميسانعزيز قاسم محمد563
am6.7.68ھيله محسنناديه حسينمتزوج1121م٠٧10000000‐تموز‐67680016755١٣ميسانميسانعصام جواد ناصح564
am6.7.33كاظمية خالويارملة٠٧100000008116196‐تموز‐67330016862١٣ميسانميسانعصرية نعيمة حسن565



قائمة بأرقام صكوك المواطنين المھجرين والمرحلين الذين قدموا معامالتھم في لجنة تنفيذ المادة (١٤٠) في مكتب ميسان
am6.4.78رضية مفتنسياره خشان خلفمتزوج٠٧1000000019338474‐تموز‐64780017047١٣ميسانميسانعطوان حزيم دھش566
am6.5.15غويضه مسلمحمده سلمان سواديمتزوج٠٧100000006613112‐تموز‐65150016893١٣ميسانميسانعطوان علي نسير567
im11.7.12كردية ريحانربيه فرج عاشورمتزوج٠٧1000000022544816‐تموز‐117120017485١٣ميسانميسانعطوان مطر عفاف568

حميدة صالح ايكام عبد الرضا حيدرمتزوج٠٧10000000685114‐تموز‐63580017187١٣ميسانميسانعطية حسن رويض569
am6.3.58غضيب

am5.1.58سوھيلة بلعوطھيام عبد مزھرمتزوج63391م٠٧10000000‐تموز‐51580017405١٣ميسانميسانعقيل عباس يوسف570
am6.9.72علية سالمانوار علي كاظممتزوج770145م٠٧10000000‐تموز‐69720016680١٣ميسانميسانعقيل عبدالحسين فليح571
am6.6.15جليلة عليشيماء حاتم عليمتزوج48م ٠٧10000000933‐تموز‐66150016539١٣ميسانميسانعقيل فرحان ميشة572
am6.6.53شكرية محمدغصون  جمعهمتزوج25م ٠٧10000000643‐تموز‐66530016970١٣ميسانميسانعقيل موسى محيسن573
am6.5.72بھية جاسملمياء نعيم لفتهمتزوج340180م٠٧10000000‐تموز‐65720016789١٣ميسانميسانعقيل ھاني عبدالنبي574
am6.6.12منارة قاسمحنان محمد كعيدمتزوج63223م٠٧10000000‐تموز‐66120016536١٣بغدادميسانعقيل ھليل نعمة575
am6.2.98كاظمية مھديسھيله اسماعيلمتزوج40م ٠٧10000000633‐تموز‐62980017287١٣ميسانميسانعقيل يوسف محمد576
am6.1.24فوزية جنجونزھراء عامر محمد عليمتزوج٠٧10000000499647‐تموز‐61240016995١٣ميسانميسانعالء سامي محمد577
am6.1.21خرفة خنجركفاية علي محمدمتزوج٠٧1000000023146132‐تموز‐61210016996١٣ميسانميسانعالء عيسى زبادي578
im11.2.10اجير امحيلحسنه بربح\زھره زغيرمتزوج٠٧10000000755183‐تموز‐112100017484١٣ميسانميسانعلي احسين صكر579
am6.2.21فوزية حميد32م ٠٧10000000826‐تموز‐62210017465١٣ميسانميسانعلي احمد ھليجي580
am6.7.51فاطمة جبرزينب فاضلمتزوج434115م٠٧10000000‐تموز‐67510016867١٣ميسانميسانعلي جاسم كاظم581
am6.3.72طليعة صالحليلى محمد محسنمتزوج20586م٠٧10000000‐تموز‐63720017252١٣ميسانميسانعلي جبار حسين582
am6.7.38ليلى كريديزھرة املمتزوج2م ٠٧10000000693‐تموز‐67380016858١٣ميسانميسانعلي جبار لعيبي583
am6.4.64بلده رسنناديه لطييف جلوبمتزوج45820م٠٧10000000‐تموز‐64640017005١٣ميسانميسانعلي جبار موزان584
am6.9.51كاظمية مطيلبمريم محمدمتزوج198م ٠٧10000000760‐تموز‐69510016924١٣ميسانميسانعلي جعفر محمد585
am6.3.78سلومة قوجانانتصار عبود لفتهمتزوج23م ٠٧10000000680‐تموز‐63780017427١٣ميسانميسانعلي جودة ورشن586
im5.1.69غويمة حبيبليلى محمدمتزوج9م ٠٧1000000029‐تموز‐51690017276١٣ميسانميسانعلي حسان محمد587
AM6.4.52رسمية عبدالكريمبتول عبداالمير عبدالكريممتزوج٠٧10000000428299‐تموز‐64520017017١٣ميسانميسانعلي حسين جارة588
am6.5.2ناھيه قاسمزھره غالب عبدمتزوج٠٧100000007414616‐تموز‐6520016880١٣ميسانميسانعلي حسين شرھان589
am6.7.60قسمة محمدحسنه ناصر مطنشمتزوج82066م٠٧10000000‐تموز‐67600016761١٣ميسانميسانعلي حسين طابور590
am6.9.40فوزيه كريمسوسن فرحان نزارمتزوج31121م٠٧10000000‐تموز‐69400016661١٣ميسانميسانعلي حسين علي591

كفايه حسن رسن\زينب متزوج68041م٠٧10000000‐تموز‐65530016695١٣ميسانميسانعلي حسين كويطع592
am6.5.53كلونة حاتمعزيزفرحان

am5.1.66ساھية جابركلثوم حامدمتزوج٠٧100000006011936‐تموز‐51660017279١٣ميسانميسانعلي حنون حسن593
im11.3.1دلة مخاطمدلوله مباركمتزوج8م ٠٧10000000736‐تموز‐11310017483١٣ميسانميسانعلي حوشان عمود594
am6.2.76رسميه حسينشروق غازيمتزوج965146م٠٧10000000‐تموز‐62760017515١٣ميسانميسانعلي حيدر حسين595
im12.3.4نورية عودةاالء عبدالحسين مطرمتزوج40م٠٧10000000٦٥٩‐تموز‐12340017482١٣ميسانميسانعلي خالد جبر596
im12.2.3ونيسة جاليابتسام كاطعمتزوج٠٧10000000239170‐تموز‐12230017481١٣ميسانميسانعلي خشين جابك597
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am6.5.62جوھرة عبدسعديه سالم موسىمتزوج٠٧1000000021398‐تموز‐65620016686١٣ميسانميسانعلي دھيم عواد598
am6.3.25خالدية حاتمحمديه جبار ھاشممتزوج169م ٠٧10000000678‐تموز‐63250017128١٣ميسانميسانعلي رمح ھاشم599
im11.5.6بازية ارضيويزھره عذيب\عليه سعدمتزوج٠٧1000000021843540‐تموز‐11560017480١٣ميسانميسانعلي سالم بيك600
am6.5.37جاسبية غھدكواكب خالد عبودمتزوج630165م٠٧10000000‐تموز‐65370016648١٣ميسانميسانعلي سلمان موسى601

خالديه رشك ‐ حمديه كريم متزوج٠٧1000000036873424‐تموز‐61360017423١٣ميسانميسانعلي سيد جوي602
AM6.1.36واشية سعدسعد

am6.4.97محبوبه كعيدهسھاد عبدمتزوج712121م٠٧10000000‐تموز‐64970017028١٣العمارهميسانعلي شغيت خلف603
am6.3.39جميلة محمدغنية فاضل محمدمتزوج5824م٠٧10000000‐تموز‐63390017523١٣ميسانميسانعلي طاھر حمود604
am6.4.76فخرية سعدبنية رشيج صحليمتزوج٠٧100000007514994‐تموز‐64760016999١٣ميسانميسانعلي عباس صافي605
am6.1.95علوية اشويلمطره فالحمتزوج3408م٠٧10000000‐تموز‐61950017096١٣ميسانميسانعلي عبد ھاني606
am6.5.74افخم عليكريمه رضا نقيمتزوج62245م٠٧10000000‐تموز‐65740016791١٣ميسانميسانعلي عبدالحسين تقي607
am6.2.28جسومه جاسمفضيله حسنمتزوج190م ٠٧10000000627‐تموز‐62280017118١٣ميسانميسانعلي عبدالحسين كطان608
am6.6.87بدرية حنتوشايمان عباسمتزوج160م ٠٧10000000647‐تموز‐66870016938١٣ميسانميسانعلي عبدالزھرة يوسف609
am6.6.9ھاشمية حسينحميده محسن حاجممتزوج811111م٠٧10000000‐تموز‐6690016533١٣ميسانميسانعلي عبود نعمة610
AM6.1.8منارس لفتةشھالء محسن حسونمتزوج٠٧10000000462100‐تموز‐6180017081١٣ميسانميسانعلي فرحان عيسى611

صبيحه حسن / حليمه متزوج127186م٠٧10000000‐تموز‐64270017065١٣ميسانميسانعلي كاظم رويض612
am6.4.27علوية عبدعليعبدالرضا

im11.10.7كبة قاسمصبيحه شبارمتزوج172182م٠٧10000000‐تموز‐111070017479١٣ميسانميسانعلي كاظم علوان613
am6.6.60زھرة مطرنعيمه اجمد42م ٠٧10000000682‐تموز‐66600016963١٣ميسانميسانعلي الزم زغير614
am6.3.50قشمة بدنصبيحة عبد هللا ثوينيمتزوج678140م٠٧10000000‐تموز‐63500017195١٣ميسانميسانعلي لفتة جالب615
am6.9.74عله حميديزھره فرحانمتزوج193م ٠٧10000000710‐تموز‐69740016903١٣ميسانميسانعلي ماشاف سلمان616
AM6.1.12نورية عباسسوسن عبدالرحمنمتزوج٠٧1000000097099‐تموز‐61120017078١٣ميسانميسانعلي محسن زبون617
am6.5.36وبرية خنجرنرجس عبد الرضا ساريمتزوج642147م٠٧10000000‐تموز‐65360016649١٣ميسانميسانعلي محمد حسن618
am6.9.71فاطمه ديوانشكريه كرم جعفرمتزوج68993م٠٧10000000‐تموز‐69710016902١٣ميسانميسانعلي محمد سلطان619
am6.9.87مطرة سيدمحسنليلى ورواش ايداممتزوج15م ٠٧10000000987‐تموز‐69870017025١٣ميسانميسانعلي محمد سيدرحمة620
am6.7.21صبحة سيدعيسىخديجه خضرمتزوج٠٧1000000063269‐تموز‐67210016832١٣ميسانميسانعلي محمد سيدمطلب621
am6.2.95خيارة غانمسجى حسام محمد جوادمتزوج752115م٠٧10000000‐تموز‐62950017419١٣ميسانميسانعلي محمد عبدالرضا622
am6.6.31فاطمة جودةساميه عوده / عصمت احمدمتزوج3324مغ٠٧10000000‐تموز‐66310016455١٣ميسانميسانعلي محمد ماجد623
AM6.4.51نعيمة كاظمسعاد كاطع عبدالحسنمتزوج٠٧1000000035871522‐تموز‐64510017018١٣ميسانميسانعلي مطر عبدالحسن624
am6.7.62فطيمة طعمهدالل محمد نعيمهمتزوج690166م٠٧10000000‐تموز‐67620016766١٣ميسانميسانعلي مكي نعيمة625
am6.2.84جماله ركاضحميدة شرھان ركاضمتزوج٠٧1000000074885‐تموز‐62840017226١٣ميسانميسانعلي ناصر حسين626
am6.3.80زھرة حسينزينب حمود جبارمتزوج5م ٠٧10000000778‐تموز‐63800017426١٣ميسانميسانعلي نصر عباس627
im11.7.10معيدة شلش\ارملة٠٧100000006412606‐تموز‐117100017478١٣ميسانميسانعلية محمد عليوي628
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ريحانة صادق /صبرية متزوج٠٧1000000087830‐تموز‐69310016669١٣ميسانميسانعليوي غجيري خنوبة629

am6.9.31فليحطة سكرسرحان حسين

am6.1.20سكنة حريزحميده مناني واديمتزوج٠٧100000007414635‐تموز‐61200017170١٣ميسانميسانعليوي فليح كويطع630
am6.7.4سنية مشغيبشرى محمد عبدمتزوج٠٧10000000706119‐تموز‐6740016848١٣ميسانميسانعماد جمعة عبدعلي631
am6.5.99قسمة عبدهللاناديه ابراھيممتزوج50م ٠٧10000000219‐تموز‐65990016750١٣ميسانميسانعماد علي راضي632
am6.9.7صالحة حنونحكيمة طعمة حسينمتزوج55م ٠٧10000000812‐تموز‐6970016719١٣ميسانميسانعمار سھيم ضويحي633
am6.7.42ليلى مغتاضزينب عبد الجليلمتزوج٠٧1000000078689‐تموز‐67420016854١٣ميسانميسانعمار علي اسماعيل634
am6.4.55فاطمة حسان\ارملة632122م٠٧10000000‐تموز‐64550017014١٣ميسانميسانعنزة عبود دنبوس635
am6.2.67فشلة زاملكاظميه زھير غضيبمتزوج72093م٠٧10000000‐تموز‐62670017283١٣ميسانميسانعودة باصي كاظم636
am6.9.83شنينة حمودزينب جبار لعيبيمتزوج658147م٠٧10000000‐تموز‐69830016909١٣ميسانميسانعودة بستان معيدي637
am6.7.13ھبرة تھيمنصره حسنمتزوج٠٧10000000819189‐تموز‐67130016839١٣ميسانميسانعودة حنون كريم638
am6.9.36جوري خليفهكريمة قاسم زباريمتزوج٠٧1000000071576‐تموز‐69360016664١٣ميسانميسانعودة سديد عداي639
am6.3.93تروكية مريسزھراء سيد محسن خلفمتزوج123م ٠٧10000000873‐تموز‐63930017263١٣ميسانميسانعودة عبادي حسين640
am6.5.5شلوة زبونزھره موجان غانممتزوج6789م٠٧10000000‐تموز‐6550016883١٣ميسانميسانعودة ورش غانم641
am6.6.41شمعه عبدالرضامنصوره محمد رضامتزوج٠٧1000000037675021‐تموز‐66410016465١٣ميسانميسانعيدان جالي شري642
im12.2.7جميلة فرجمديحه جلوبمتزوج288154م٠٧10000000‐تموز‐12270017477١٣ميسانميسانعيسى جاسم رسن643
am6.6.74زھرة سعدمنتھي فرحان جريومتزوج٠٧100000007514962‐تموز‐66740016681١٣ميسانميسانعيسى جالب زبيك644
AM6.1.16شزنة حسنجسم ماشاف محمدمتزوج٠٧1000000035771381‐تموز‐61160017224١٣ميسانميسانعيسى سالم عاكول645
am6.9.35سويدة جالبنعيمة علي جاريمتزوج98739م٠٧10000000‐تموز‐69350016665١٣ميسانميسانعيسى شنون جريو646

am6.7.36وبرية كاظموئام جاسممتزوج23م ٠٧10000000215‐تموز‐67360016860١٣ميسانميسانعيسى عبدالرضا محيل647

im11.2.3كفھن عبدالرضادالل فنجان452198م٠٧10000000‐تموز‐11230017496١٣ميسانميسانعيسى عبدالسادة سلس648
am6.1.32زھرة رستمبسعاد صيھود سروطمتزوج79م٠٧10000000٣١‐تموز‐61320017167١٣ميسانميسانعيسى عزيز عبد649
am6.5.86بھية رحيمنصره جبارمتزوج٠٧10000000203159‐تموز‐65860016728١٣ميسانميسانعيسى ناصر حسن650
am6.5.55خميسة حسينزھره وحيد حسنمتزوج٠٧100000007414632‐تموز‐65550016693١٣ميسانميسانغازي جاسب كاطع651

am6.7.52ملكيه عبدربيعة حلومتزوج962181م٠٧10000000‐تموز‐67520016866١٣ميسانميسانغازي عبدالواحد عباس652

im11.6.2جاية جرابخالديه طعيمهمتزوج٠٧1000000022444666‐تموز‐11620017497١٣ميسانميسانغازي متعب خلف653
am6.6.58خميسة حسين/ارمله٠٧100000006613043‐تموز‐66580016965١٣ميسانميسانغازية جاسب كاطع654
am6.2.22حميده حمودحليمه موسىمتزوج٠٧100000006613079‐تموز‐62220017466١٣ميسانميسانغافل عليوي مريدي655
am6.5.42عنزة عبودعيده عوده عبودمتزوج7517م٠٧10000000‐تموز‐65420016643١٣ميسانميسانغافل غانم جبار656
am6.2.50مريم مھديكاظمية معالن ھاشممتزوج177م ٠٧10000000651‐تموز‐62500017236١٣ميسانميسانغالب ھاشم شمخي657
am6.7.22سباحة معيجلنعيمه حميدمتزوج٠٧100000009218377‐تموز‐67220016831١٣ميسانميسانغانم موسى عجيل658
am6.2.18دشداشة مرجانشيماء حسينمتزوج٠٧1000000035671181‐تموز‐62180017463١٣ميسانميسانغضبان مشمول دوكان659
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am6.7.39منيرة رحيمةارملة٠٧10000000655134‐تموز‐67390016857١٣ميسانميسانغنمة كاطع حميد660
am6.4.68بنية اعذير\ارملة762117م٠٧10000000‐تموز‐64680017001١٣ميسانميسانغيدة محسن حسن661
am6.4.88جيتاية ھاديكفايه عبد الزھرهمتزوج7728م٠٧10000000‐تموز‐64880017037١٣ميسانميسانفاخر جابر ھاشم662
im5.1.94اركينة اميضرسميه صالح حسنمتزوج62129م٠٧10000000‐تموز‐51940017493١٣ميسانميسانفاخر جبر علي663
im11.4.16جمالة محسنسوريه حمودمتزوج25م ٠٧10000000208‐تموز‐114160017498١٣ميسانميسانفاخر حميدي شبيب664
am6.3.9زھرة يوسفنعيمه راضيمتزوج٠٧100000007715267‐تموز‐6390016926١٣ميسانميسانفاخر محمد جبارة665
am6.5.29ربيعة عودةصابرين كريم عودهمتزوج67849م٠٧10000000‐تموز‐65290016632١٣ميسانميسانفاضل جاسم ثويني666
am6.5.4وحيدة محمداستبرق عباس محمدمتزوج8183م٠٧10000000‐تموز‐6540016882١٣ميسانميسانفاضل جبار محمد667
AM6.7.7صبرية صالح٠٧100000001462904‐تموز‐6770016845١٣ميسانميسانفاضل جلوب خلف668
im12.4.1موزة اسماعيلسليمه جاسممتزوج47697م٠٧10000000‐تموز‐12410017476١٣ميسانميسانفاضل حريز رھيج669
im6.7.16وبري دريججميله حسونمتزوج85م ٠٧10000000127‐تموز‐67160016837١٣ميسانميسانفاضل دويج داود670
am6.5.34زھرة مھديشماله جاسب سعيدمتزوج720103م٠٧10000000‐تموز‐65340016637١٣ميسانميسانفاضل سكر حسان671
am6.6.17جوالنة سيدمعصومه رضامتزوج٠٧1000000023747272‐تموز‐66170016541١٣ميسانميسانفاضل شنيشل خليف672
am6.1.23كلثوم جعفرامل حاتم محمدمتزوج٠٧100000002236‐تموز‐61230017168١٣ميسانميسانفاضل عباس عبدال673
am6.5.94مطيرة مرادمھيمه حسن بارونيمتزوج٠٧1000000023045860‐تموز‐65940016747١٣ميسانميسانفاضل عبدهللا شويخ674
am6.2.55حسنه حميدزينب صالح حميدمتزوج٠٧10000000637192‐تموز‐62550017231١٣ميسانميسانفاضل عطوان صلبوخ675
am6.4.61اعباية عبداللة\ارملة٠٧1000000033065836‐تموز‐64610017008١٣ميسانميسانفاطمة غنتاب بندر676
am6.6.19كاظمية جبارعبير قاسم محمدمتزوج67م ٠٧10000000678‐تموز‐66190016543١٣ميسانميسانفالح حسن حمود677
am5.1.18صبرية عيسىايمان حسين سيدمتزوج21132م٠٧10000000‐تموز‐51180017300١٣ميسانميسانفالح حسون نوري678
im5.1.90غندة خزومكاملة رحيم صنكورمتزوج٠٧100000006813496‐تموز‐51900017378١٣ميسانميسانفرحان سعيد رداد679
am6.4.24صبرية فاضلفاطمة كورد ھاشممتزوج103م ٠٧1000000023‐تموز‐64240017203١٣ميسانميسانفرحان عبد ميشة680
am6.6.75موھة فزيعسليمه  احريجه قطانمتزوج٠٧100000008917797‐تموز‐66750016682١٣ميسانميسانفرحان عطوان قطان681
am6.2.46فاطمة جليدزھرة شرشاب حطابمتزوج98735م٠٧10000000‐تموز‐62460017240١٣ميسانميسانفرحان موسى شنيور682
am6.3.97صالحة حمد\ارملة٠٧10000000183552‐تموز‐63970017259١٣ميسانميسانفردوس عبد شمة683
im5.1.78زنوبه ذرب/ارملة٠٧100000007514807‐تموز‐51780017389١٣ميسانميسانفصيله كرم مشري684
am5.1.54ملكية كريممھين ميرزا عليمتزوج85103م٠٧10000000‐تموز‐51540017401١٣ميسانميسانفالح حسن جيبون685
am6.3.19حرية بريبت/ارمله٠٧1000000024348464‐تموز‐63190017510١٣ميسانميسانفنية علي مايع686
am6.7.55كفھن مطلبفتنه غالي حسنمتزوج٠٧1000000041282285‐تموز‐67550016760١٣ميسانميسانفياض محمد حسين687
am6.5.96روية وجرجومانا محمدمتزوج٠٧100000007615062‐تموز‐65960016745١٣ميسانميسانفيصل حمادي علي688
am6.7.40ھيلة حسنفاطمة حميدمتزوج160م ٠٧10000000633‐تموز‐67400016856١٣ميسانميسانفيصل صبير خلف689
am6.6.8طرمازة جاسمسھيه عبار عبدهللامتزوج٠٧1000000035871448‐تموز‐6680016532١٣ميسانميسانقاسم جبار عبدهللا690
am6.4.25بھية منيصبحميدة جميلمتزوج٠٧1000000032865521‐تموز‐64250017202١٣ميسانميسانقاسم جبل منيھل691
am6.4.59كاملة مناتيخالديه محسن حمدمتزوج5046م٠٧10000000‐تموز‐64590017010١٣ميسانميسانقاسم جويعد حمد692
am6.2.53سكينه حمدصغرى أسدهللامتزوج77م ٠٧10000000672‐تموز‐62530017233١٣ميسانميسانقاسم حرز لفتة693
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im5.1.85علية سعدنعيمة اوحيدمتزوج٠٧1000000020741215‐تموز‐51850017382١٣ميسانميسانقاسم خلف افدين694
am6.4.56كامله محسنايمان شبلمتزوج713116م٠٧10000000‐تموز‐64560017013١٣ميسانميسانقاسم رمضان سلطان695
am6.5.21غزاله عليايمان علي محمدمتزوج٠٧1000000061003‐تموز‐65210016678١٣ميسانميسانقاسم سعيد زيدان696
am6.1.86فاطمة كاظمحنان جبار عيسىمتزوج150102م٠٧10000000‐تموز‐61860016980١٣ميسانميسانقاسم عبدالزھرة حسب697
am6.4.62وحيده عجهربيعه حميدمتزوج62675م٠٧10000000‐تموز‐64620017007١٣ميسانميسانقاسم عبدعلي اطعيمة698

جليله دنانه جوده / نجاة حبيب متزوج٠٧10000000155132‐تموز‐66100016534١٣ميسانميسانقاسم عبيد محيسن699
am6.6.10فكر لعيوسعلوان

im5.1.95سكنة غضبانسھام  مفتن بدرمتزوج581155م٠٧10000000‐تموز‐51950017492١٣ميسانميسانقاسم كاظم علي700
im11.8.17خاجية عبودزھره حميد عبودمتزوج12م ٠٧10000000114‐تموز‐118170017449١٣ميسانميسانقاسم محمد جلب علي701

قاسم محمدعلي 702
am6.2.82فاطمة حسناقسام محمد تقيمتزوج٠٧10000000418014‐تموز‐62820017288١٣ميسانميسانمحمدتقي

am6.9.62دشداشة مرجانسمره كاطع شذرمتزوج72م٠٧10000000٦٥٩‐تموز‐69620017020١٣ميسانميسانقاسم مشمول روكان703
am6.9.22بنية ابراھيمليلى جبر عليمتزوج719126م٠٧10000000‐تموز‐69220016705١٣ميسانميسانقاسم مھدي غانم704
am6.9.16حواطة جاسمرسمية وريوش عطيةمتزوج٠٧1000000064958‐تموز‐69160016711١٣ميسانميسانقاسم موسى فلحي705
am5.1.16فريحة سيدعواد/ارملة987101م٠٧10000000‐تموز‐51160017302١٣ميسانميسانقسومة ديوان سيدعلي706

قصي شاكر 707
am6.1.58صبيحة جمعةزينب فتاح حسينمتزوج٠٧1000000023146117‐تموز‐61580017085١٣ميسانميسانعبدالصاحب

am6.7.46صاية رسنانوار جبارمتزوج88م ٠٧10000000710‐تموز‐67460016875١٣ميسانميسانقيس والي اسماعيل708
AM6.4.38شيالة عبود/ارمله272100م٠٧10000000‐تموز‐64380017059١٣ميسانميسانكاشية حاشوش حاضر709
am6.5.76موحة ثامرصايه مثنى حسينمتزوج٠٧1000000010520897‐تموز‐65760016793١٣ميسانميسانكاطع طعمة بركات710
im11.7.20سكينة جعفرشكلة جاسم سلطانمتزوج٠٧1000000017033986‐تموز‐117200017448١٣ميسانميسانكاطع محمد مطير711
am6.1.50بنية سيدزايربسته صالحمتزوج951136م٠٧10000000‐تموز‐61500017089١٣ميسانميسانكاظم ابراھيم صالح712
am6.7.91سنية شرھاننعيمه  صكرمتزوج67813م٠٧10000000‐تموز‐67910016805١٣ميسانميسانكاظم بدن حسين713
im11.9.3فرحة عيديكريمه عبره حسنمتزوج٠٧1000000035871594‐تموز‐11930017446١٣ميسانميسانكاظم جعاز كطوف714
am6.2.58فريده تقيجنان رضا محمدمتزوج٠٧1000000022945795‐تموز‐62580017228١٣ميسانميسانكاظم جمعة صالح715
am6.6.59زھرة عليويعايده قاسممتزوج112م ٠٧10000000649‐تموز‐66590016964١٣ميسانميسانكاظم حسون بليش716
am6.2.83غنيده سعيدفوزية رسن محمد / نغم كاظممتزوج٠٧1000000035771339‐تموز‐62830017227١٣ميسانميسانكاظم حسين علي717
im6.7.45مصر جبيرموحة خماطمتزوج٠٧1000000027655128‐تموز‐67450016873١٣ميسانميسانكاظم حمود مغامس718
am6.4.15علويه عامرفوزية محسن سويفمتزوج٠٧100000006212389‐تموز‐64150017212١٣ميسانميسانكاظم خلف محيبس719
am6.7.83سكنة فلحينعيمه شميثمتزوج64983م٠٧10000000‐تموز‐67830016813١٣ميسانميسانكاظم داغر عذيب720
im12.1.2ھيلة حمودمريم برج فرحانمتزوج154162م٠٧10000000‐تموز‐12120017447١٣ميسانميسانكاظم رحمة فرحان721
am6.3.48كبة محمدنسرين حمودي محمدمتزوج675153م٠٧10000000‐تموز‐63480017197١٣ميسانميسانكاظم رمح عودة722
AM6.7.3غنمة حسيننشد نعمه محسنمتزوج٠٧1000000065839‐تموز‐6730016769١٣ميسانميسانكاظم ساھي محسن723
am6.9.68كلوه جاسمزوديه فياض ھاشممتزوج139م٠٧10000000٦٥٨‐تموز‐69680016900١٣ميسانميسانكاظم شحت ھاشم724
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am6.9.20صدامة كاظم/ارمل٠٧1000000074312‐تموز‐69200016707١٣ميسانميسانكاظم طاھر جاسم725
AM6.4.49فھيمة حمدفرحه جونيمتزوج٠٧10000000163162‐تموز‐64490017049١٣ميسانميسانكاظم عبدالكريم عكلة726
am6.2.47شھد فارسمديحة عبدالرضا حلبوصمتزوج92م ٠٧10000000223‐تموز‐62470017239١٣ميسانميسانكاظم كطوف مرغبل727
am6.3.45فيھن كاظمحميده موسى طعمهمتزوج18م ٠٧10000000689‐تموز‐63450017132١٣ميسانميسانكاظم لفتة علي728
am6.6.86غازية جاسبكريمه ساھيمتزوج98م ٠٧10000000777‐تموز‐66860016939١٣ميسانميسانكاظم مويع بليش729
im12.5.7طرفية معيننصره حاتم بشيدرمتزوج٠٧1000000035665152‐تموز‐12570017429١٣ميسانميسانكاظم وادي معين730
am6.6.38نعناعة مناحيعالوي كاظم حسن30م ٠٧1000000087‐تموز‐66380016462١٣ميسانميسانكاظمية ابودكة عيسى731

كامل عبد الحسين 732
جنان يتور نعيمه / صالحه متزوج٠٧1000000056214‐تموز‐69530016922١٣ميسانميساننعيمة

am6.9.53صبرية اسودثرياك

im11.4.5زھرة عذيببشرى رحيم حسينمتزوج85م ٠٧10000000347‐تموز‐11450017430١٣ميسانميسانكامل علي سالم733
am6.6.25صبيحه حسنفاطمه قاسم كاظممتزوج٠٧10000000127186‐تموز‐66250016549١٣ميسانميسانكامل علي كاظم734
im11.4.15زھرة حافظ\ارملة٠٧1000000035871589‐تموز‐114150017431١٣ميسانميسانكاملة بنيان عشب735
im11.7.13بدلة عشب\ارملة515م٠٧10000000‐تموز‐117130017432١٣ميسانميسانكاملة جالب خواف736

حنونه حيدر حسين / فطوم متزوج9417م٠٧10000000‐تموز‐66280016452١٣ميسانميسانكرم حيدر احمد737
am6.6.28خالدية محمدمحسن ياسين

am6.2.99نغماشة حسينحياه عباس جاسممتزوج944186م٠٧10000000‐تموز‐62990017285١٣ميسانميسانكريم جبار ساري738
im12.2.9زعنافة عبوسيفھيمه شناوهمتزوج11453م٠٧10000000‐تموز‐12290017433١٣ميسانميسانكريم جالب خواف739
im12.5.5سارية شنيشلرسمية سالممتزوج٠٧1000000032765207‐تموز‐12550017434١٣ميسانميسانكريم حسن فالح740
am9.7.23فطيم غافلفوزية قاسم كاظممتزوج65417م٠٧10000000٣٢٨‐تموز‐97230016737١٣ميسانميسانكريم حمدان مظلوم741
am6.3.76سمية جالبرسمية رحمةمتزوج47م ٠٧10000000680‐تموز‐63760017256١٣ميسانميسانكريم راضي صحين742
im11.7.2علية جبرنعيمه جبار سويلممتزوج133م ٠٧10000000381‐تموز‐11720017435١٣ميسانميسانكريم رحيم سويلم743
im12.4.9حسن عباسكاظمية بدن كاظممتزوج٠٧10000000176124‐تموز‐12490017436١٣ميسانميسانكريم زغير غضيب744
AM6.4.31حسنة شليشفاطمه نعيم نباتمتزوج196112م٠٧10000000‐تموز‐64310017072١٣ميسانميسانكريم شلوان محمد745
im5.1.80طويجة حسنقسمة الزم سيالنمتزوج٠٧10000000416176‐تموز‐51800017387١٣ميسانميسانكريم عبيد زغير746
am6.4.99غند حميدزينب عبد الزھرهمتزوج200م ٠٧10000000870‐تموز‐64990017026١٣ميسانميسانكريم علي جاسم747
im12.4.5منسية طھيوشكريمه ھاشم شنيشلمتزوج37619م٠٧10000000‐تموز‐12450017437١٣ميسانميسانكريم علي طويلع748
am6.2.78فتوه مشموتاسراء كاملمتزوج٠٧1000000091708‐تموز‐62780017513١٣ميسانميسانكريم محمود عبدالسادة749
am6.3.96مطيرة حسنخميسة صحيبمتزوج748154م٠٧10000000‐تموز‐63960017260١٣ميسانميسانكريم مطيلب مشيغي750
am6.9.23بنية ابراھيمشيماء راضي عليمتزوج750112م٠٧10000000‐تموز‐69230016704١٣ميسانميسانكريم مھدي غانم751
am6.2.14فاطمة جليدوديان نعيممتزوج632120م٠٧10000000‐تموز‐62140017471١٣ميسانميسانكريم موسى شنيور752
am6.2.38ھولية ابراھيمناديه صاحبمتزوج25421م٠٧10000000‐تموز‐62380014545١٣ميسانميسانكريم نعمة جبر753
im12.2.8بليدة محمد\ارملة252190م٠٧10000000‐تموز‐12280017438١٣ميسانميسانكريمة سعيد ضميد754
im12.3.2رفيعة تفاح\ارملة18492م٠٧10000000‐تموز‐12320017439١٣ميسانميسانكريمة عجرش علي755
am6.1.79فخرية علي/ارملة٠٧100000003490‐تموز‐61790016986١٣ميسانميسانكريمة كريم عبدي756
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am6.2.85زھره جبار/ارملة٠٧1000000035871402‐تموز‐62850017409١٣ميسانميسانكريمه محمد علي757
am6.9.3بطه جميلزنوبة صافي عبودمتزوج٠٧100000007514998‐تموز‐6930016723١٣ميسانميسانكطان خلف اسماعيل758
am6.5.27فاطمة محمدحميده كاظم فنجانمتزوج٠٧10000000673129‐تموز‐65270016630١٣ميسانميسانكطان عبدالسادة الزم759
am5.1.13موعة سرحان/ارملة9456م٠٧10000000‐تموز‐51130017305١٣ميسانميسانكفاية موزان بنيان760
AM6.5.79زھرة محسن\ارملة٠٧1000000074213‐تموز‐65790016796١٣ميسانميسانكلثوم جابر سلمان761
AM6.5.88ملوك عبدنجاح عبدالمجيد تقيمتزوج٠٧1000000061139‐تموز‐65880016734١٣ميسانميسانكمال عبدالحميد تقي762
im11.6.9فجرة محيسن\ارملة٠٧1000000022544897‐تموز‐11690017440١٣ميسانميسانكوتة جغيبل مصيمص763
am6.5.92ھنوة ابراھيمسكينه كاظممتزوج142م ٠٧10000000689‐تموز‐65920016675١٣ميسانميسانالزم حمود طاھر764
im12.2.1مكية شويةسنيه العيبي حماديمتزوج٠٧100000008015994‐تموز‐12210017441١٣ميسانميسانالزم خلف فرج765
am6.9.28حواطة جاسمفاطمة حمدان خويفمتزوج٠٧10000000747181‐تموز‐69280016672١٣ميسانميسانالزم موسى فلحي766
am6.2.52فرحه حسينسارة موسى خلفمتزوج14321م٠٧10000000‐تموز‐62520017234١٣ميسانميسانلطيف مطر سعدون767
am6.2.65زكية حسانزھره خلفمتزوج147م ٠٧10000000680‐تموز‐62650017282١٣ميسانميسانلعيبي شذر عودة768
am6.4.94زھره سعدقشمه بدن حسينمتزوج٠٧100000007514962‐تموز‐64940017031١٣العمارهميسانلفته جالب زيبك769
am6.5.70ناجية محيمالك كاظم عسكرمتزوج150م٠٧10000000٨٦٥‐تموز‐65700016787١٣ميسانميسانليث عبدالحسين عبيد770
am6.4.21حذافة كيمليلى محمد جعفرمتزوج48282م٠٧10000000‐تموز‐64210017206١٣ديالىميسانماجد حسين خفي771
am6.3.30روية وجرنھيه  خلف شيحانمتزوج٠٧100000007615062‐تموز‐63300017146١٣ميسانميسانماجد حمادي علي772
AM6.4.35حسنة عبيدميعاد كريم مجونيمتزوج٠٧1000000030761233‐تموز‐64350017056١٣ميسانميسانماجد عاشور وطبان773
am6.6.76فاطمة شناوةارتحال ميسر جابرمتزوج115م ٠٧10000000633‐تموز‐66760016683١٣ميسانميسانماجد موسى جابر774
am5.1.51رابحة عبدالكريمزينب حمود محمدمتزوج57163م٠٧10000000‐تموز‐51510017500١٣ميسانميسانمازن وليد خالد775
im11.4.11حثروبة مجيتصبيحة حسن صايودمتزوج٠٧100000005210400‐تموز‐114110017442١٣ميسانميسانمالك جبر علي776
am6.3.73سكنة مطراحالم نعمه مجيميلمتزوج27384م٠٧10000000‐تموز‐63730017253١٣ميسانميسانمالك فالح مجبل777
am6.3.16جميلة حسينرابعه جاسممتزوج171م ٠٧10000000747‐تموز‐63160017103١٣ميسانميسانمالك نجم عبار778
am6.7.70فاطمة عبد الھادي/ارملة٠٧10000000499617‐تموز‐67700016772١٣ميسانميسانمائدة جعفر فرج779
am6.5.20توركية مريسكريمه رحيم ساعديمتزوج77864م٠٧10000000‐تموز‐65200016679١٣ميسانميسانمجبل عبادي حسين780
im11.6.6حميدة عبيدبنيه واوي كركوشمتزوج٠٧1000000036873433‐تموز‐11660017443١٣ميسانميسانمجبل عجيل حسين781
im11.6.12حفيظة حمودفوزية فرحان مديليمتزوج٠٧100000007114017‐تموز‐116120017445١٣ميسانميسانمجبل كاطع مويلي782
am6.2.57زھره رحمهزينب عودة لفتةمتزوج71159م٠٧10000000‐تموز‐62570017229١٣ميسانميسانمجيد بنيان لفتة783
am6.1.81مريم لفتةايمان جزاع نقدعليمتزوج972114م٠٧10000000‐تموز‐61810016985١٣ميسانميسانمجيد جمعة عيسى784
am6.3.22نعيمة شبلعليه نمر عبيدمتزوج49م ٠٧10000000688‐تموز‐63220017508١٣ميسانميسانمجيد حاتم فليح785
am6.9.88بنية نسيرعجوله محمدمتزوج٠٧100000006613076‐تموز‐69880017024١٣ميسانميسانمحبس سلمان سوادي786
am6.3.44حيھن حسنزھره عوفي عباسمتزوج٠٧100000007615042‐تموز‐63440017133١٣ميسانميسانمحبس محمد عباس787
im12.2.10غريبة عليرابعه علي سعدمتزوج٠٧10000000372‐تموز‐122100017532١٣ميسانميسانمحسر عليوي فياض788
am6.6.88سميرة جالبحسنه سكران غضب82م ٠٧10000000659‐تموز‐66880016937١٣ميسانميسانمحسن راضي صحين789
am6.4.95مروه حنونبسمه كعيد خفيمتزوج208109م٠٧10000000‐تموز‐64950017030١٣ميسانمحسن سيد خفي790
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am6.6.70صالحة علك عليجابريه حيدر خلفمتزوج٠٧100000007715295‐تموز‐66700016949١٣ميسانميسانمحسن طاھر حسن791
am6.7.56فخرية عبدالكريممحترم درويشمتزوج139142م٠٧10000000‐تموز‐67560016767١٣ميسانميسانمحسن عباس مزبان792

محسن عبدالحسين 793
am6.3.5حياصة حسنبشرى كريممتزوج81م ٠٧10000000303‐تموز‐6350017504١٣ميسانميسانزورة

am6.6.100حوري حسانزھره عليويمتزوج٠٧1000000011122084‐تموز‐661000016929١٣ميسانميسانمحسن عبدهللا ساري794
am6.2.44شرجيه جخيورامل ناھي صالحمتزوج75286م٠٧10000000‐تموز‐62440017242١٣ميسانميسانمحسن عبود خنجر795
am6.7.26دوخة ماضيجاسبيه حمدمتزوج٠٧1000000035671135‐تموز‐67260016827١٣ميسانميسانمحسن عبيد عويد796
im11.4.14حكيمة سلمانثمينه حطابمتزوج116م ٠٧10000000230‐تموز‐114140017534١٣ميسانميسانمحسن علي جالب797
am6.7.64صبريه ھاشممنى عبد الكريمخ داودمتزوج8483م٠٧10000000‐تموز‐67640016758١٣ميسانميسانمحمد ابراھيم حسب798
am6.6.91سنية شرھانسعده زغيرمتزوج195م ٠٧10000000678‐تموز‐66910016934١٣ميسانميسانمحمد بدن حسين799
im11.6.11جكارة نايفزھره مخليمتزوج211330م٠٧10000000‐تموز‐116110017533١٣ميسانميسانمحمد تركي زھيان800

سكنة جابر زھراء جمعهمتزوج632175م٠٧10000000‐تموز‐5180017124١٣ميسانميسانمحمد جاسم سيدھاشم801
am5.1.8سيدسلمان

ميسان‐ميسانمحمد جاسم كاظم802
am6.4.16فاطمه جبرسھام لفتة زايرمتزوج25159م٠٧10000000‐تموز‐64160017211١٣المشرح

معصومة امير / زھراء محمد متزوج929149م٠٧10000000‐تموز‐61830016982١٣ميسانميسانمحمد جبار علي803
am6.1.83فرحة منصورحسن

am6.9.47ملوك عبدسھام عبدالمجيد تقيمتزوج93481م٠٧10000000‐تموز‐69470016654١٣ميسانميسانمحمد جالل عبدالحميد804
im12.4.6موزة اسماعيلورده ھاشم سماريمتزوج٠٧1000000049617‐تموز‐12460017535١٣ميسانميسانمحمد حريز رھيج805

محمد حسن عبدهللا 806
am5.1.52جواھر مجيدساھره كاظم جودهمتزوج916131م٠٧10000000‐تموز‐51520017453١٣ميسانميسانشريف

AM6.7.9كريمة شرھانحمديه  حسينمتزوج٠٧10000000654148‐تموز‐6790016843١٣ميسانميسانمحمد حسن محيسن807
im12.4.14طويجة عجيلواشية غانم حميدمتزوج٠٧10000000307178‐تموز‐124140017549١٣ميسانميسانمحمد حسن معين808
am6.3.43صبرية موسىخديجه حيدرمتزوج٠٧1000000023146037‐تموز‐63430017134١٣ميسانميسانمحمد حسين جنار809
am6.9.13ھيله عبدزينة علي صبريمتزوج480105م٠٧10000000‐تموز‐69130016713١٣ميسانميسانمحمد حمدان سلطان810
am6.7.24زھرة متعبمنتھى سالممتزوج٠٧1000000011122073‐تموز‐67240016829١٣ميسانميسانمحمد حنتاو كيكم811
am6.5.64حليمة نعمةبسنه موسى حمودمتزوج٠٧1000000065148‐تموز‐65640016781١٣ميسانميسانمحمد خالد جعفر812
am6.9.45ثنوة طاھرنورية شذر عودةمتزوج٠٧1000000035671059‐تموز‐69450016656١٣ميسانميسانمحمد خلف كرم813
im11.8.15فاطمة حسونيتينه حسينمتزوج101م ٠٧1000000094‐تموز‐118150017526١٣ميسانميسانمحمد داود سلمان814

زينب لطيف محمود /مريم متزوج62م ٠٧10000000863‐تموز‐63290017147١٣ميسانميسانمحمد ذياب عايز815
am6.3.29حلثودة داغرعلي اكبر

am6.6.14حسنة جلوبقسمه وحيد جبارهمتزوج10483م٠٧10000000‐تموز‐66140016538١٣ميسانميسانمحمد راضي جبارة816
am6.7.71صبريه شويعزينب موحان رزاقمتزوج64417م٠٧10000000‐تموز‐67710016773١٣ديالىميسانمحمد راضي كاظم817
am6.9.78قسمة موسىسھله زامل داغرمتزوج٠٧1000000083048‐تموز‐69780016914١٣ميسانميسانمحمد رضا داغر818
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am6.5.57بنية مزبانسليمه ضمد مزبانمتزوج٠٧1000000031061842‐تموز‐65570016691١٣ميسانميسانمحمد زبين حسن819
am6.9.99خيريه حسينكبرى زين العابدينمتزوج٠٧10000000152880‐تموز‐69990016951١٣العمارهميسانمحمد زبين حسن820
im11.7.21زويرة عليويخالديه مجياس صالحمتزوج٠٧1000000029358415‐تموز‐117210017527١٣ميسانميسانمحمد سدخان حافظ821
am6.4.17ناجية حسنفتون ابراھيم حسينمتزوج672195م٠٧10000000‐تموز‐64170017210١٣ميسانميسانمحمد سعيد عذافة822
am6.2.45حوري زويرسكنة مانعمتزوج30م ٠٧10000000663‐تموز‐62450017241١٣ميسانميسانمحمد سعيد محمد823
AM6.4.46بيي يوسفكفايه لعيبي علوانمتزوج7921103م٠٧10000000‐تموز‐64460017048١٣ميسانميسانمحمد شبيب صابر824
am6.7.23سعدة محسنحسنه جاسممتزوج٠٧1000000073696‐تموز‐67230016830١٣ميسانميسانمحمد طالب سعد825
am6.5.85حدوة حميديندى ثامر عودهمتزوج٠٧10000000651151‐تموز‐65850016729١٣ميسانميسانمحمد عاجب عودة826
am6.9.82سعاد جمعهعذراء مجيد جمعهمتزوج85م ٠٧10000000934‐تموز‐69820016910١٣ميسانميسانمحمد عادل عبد827
AM6.4.34فخرية مالفائزه بانعليمتزوج٠٧1000000023146158‐تموز‐64340017125١٣ميسانميسانمحمد عباس حسين828

am6.5.33ملكة رماشيسعدونه بستان معيديمتزوج٠٧10000000680172‐تموز‐65330016636١٣ميسانميسانمحمد عبدالحسن ضامن829

am6.5.91ملوك عبدانتھاء عبد المجيدمتزوج٠٧1000000061139‐تموز‐65910016775١٣ميسانميسانمحمد عبدالحميد تقي830
im11.9.8ھدية ياسين/ارمل٠٧1000000028356402‐تموز‐11980017528١٣ميسانميسانمحمد عبدالرزاق مجيد831
am6.5.18غنيدة لفتةحريه سكر حسانمتزوج65878م٠٧10000000‐تموز‐65180016896١٣ميسانميسانمحمد عسل سلمان832
am6.5.6جميلة ھاديھديل نظام عبدالحسينمتزوج8431م٠٧10000000‐تموز‐6560016884١٣ميسانميسانمحمد علي عبدالحسين833

مريم مجيد باجي \ ايرنية متزوج31م ٠٧10000000947‐تموز‐63900017266١٣ميسانميسانمحمد علي فاخر834
am6.3.90رسلية عباسالجنسية

am6.1.94جمالة كاطعزينب حسين يوسفمتزوج٠٧10000000618122‐تموز‐61940017097١٣ميسانميسانمحمد عيسى بريدي835
am6.9.21شلتاغة ضمدزينب محرم كريممتزوج٠٧1000000030059917‐تموز‐69210016706١٣ميسانميسانمحمد غالي محمد836
am6.9.95فاطمة جبارزھره جريومتزوج٠٧100000006613061‐تموز‐69950016956١٣ميسانميسانمحمد غانم خليفة837
im11.6.7بدرية موزانامل جاسممتزوج51129م٠٧10000000‐تموز‐11670017547١٣ميسانميسانمحمد فالح صالح838
am6.4.66سنية حلونداء ھليجي فرحانمتزوج٠٧100000006212241‐تموز‐64660017003١٣ميسانميسانمحمد قاسم كاظم839
im11.7.18عذيبة فريحجماله فزيعمتزوج78187م٠٧10000000‐تموز‐117180017546١٣ميسانميسانمحمد كاظم لفتي840
im12.4.10كاظمية بدنانتصار عبد الواحدمتزوج176124م٠٧10000000‐تموز‐124100017545١٣ميسانميسانمحمد كريم زغير841
AM6.4.12حميدة منكاشزھرة شاكر خلفمتزوج٠٧100000006613130‐تموز‐64120017215١٣ميسانميسانمحمد كشيش بريسم842
am6.6.24جميلة عذيبعجيله فرج راضيمتزوج670138م٠٧10000000‐تموز‐66240016548١٣ميسانميسانمحمد محيسن شويط843
am6.5.39زنوبة سلمانفاطمه حسن عليمتزوج٠٧100000007414639‐تموز‐65390016646١٣ميسانميسانمحمد مناتي وادي844
am6.9.63فتيلة طاھرانعام حنون طاھرمتزوج٠٧1000000035871437‐تموز‐69630016897١٣ميسانميسانمحمد مھدي حسين845
am6.5.65وداد علي فاخرسكينه حسن نعمهمتزوج186م٠٧10000000٤١٣‐تموز‐65650016782١٣ميسانميسانمحمد ناصر حسين846
am6.5.78جمالة ركاضصابرين برھانمتزوج74897م٠٧10000000‐تموز‐65780016795١٣ميسانميسانمحمد ناصر حسين847
am6.5.45صبرية حسنرفي ابراھيممتزوج928182م٠٧10000000‐تموز‐65450016640١٣ميسانميسانمحمد ھادي كاظم848

محمدصالح عبدهللا 849
am6.4.81جواھر مجيدميسون حميد محمدمتزوج916167م٠٧10000000‐تموز‐64810017044١٣ميسانميسانشريف
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محمدعامر علي نظام 850

am6.2.93اميرة محمداالء حاكم عبداالميرمتزوج1467م٠٧10000000‐تموز‐62930017417١٣ميسانميسانالدين

محمدعلي جاسم 851
AM6.4.42صبيحة لفتةناديه حمدان حسينمتزوج٠٧1000000070298‐تموز‐64420017063١٣ميسانميسانمحمدعلي

محمدعلي علي 852
am6.3.47فاطمة نورعليباھره مرزه حمزةمتزوج٠٧1000000023045953‐تموز‐63470017198١٣ميسانميسانمحمدعلي

am6.6.43سكنة محمدھديه محمد كاظممتزوج66288م٠٧10000000‐تموز‐66430016467١٣ميسانميسانمحمود مشكور فاضل853
im11.4.6صاية مجيدناجيه عبد السادهمتزوج٠٧10000000224447‐تموز‐11460017544١٣ميسانميسانمحيبس جالي حسن854
am6.2.63ھليلة عطيةزھره نياويمتزوج٠٧1000000035671055‐تموز‐62630017280١٣ميسانميسانمحيبس سلمان مري855
im11.9.15نادمية اميسحليمه محيسنمتزوج149م ٠٧10000000361‐تموز‐119150017543١٣ميسانميسانمحيسن جبار سويلم856

im11.7.16كلثوم محمد فيصلرضيه شحيثمتزوج17093م٠٧10000000‐تموز‐117160017542١٣ميسانميسانمحيسن خواف مريد857

im12.1.9شھد رميزان/ارمل٠٧1000000036873520‐تموز‐12190017541١٣ميسانميسانمديد رحال ربيع858
am6.1.80جاسمية خلفمنال محمد ھاديمتزوج931174م٠٧10000000‐تموز‐61800016984١٣ميسانميسانمرتضى جاسم جلعوط859
im12.1.5شاھة عجيد/مطلقه٠٧10000000142765‐تموز‐12150017540١٣ميسانميسانمروة خليف مصيمص860
am6.3.1حمرية جاسم/ارمله170م ٠٧10000000778‐تموز‐6310017507١٣ميسانميسانمريم جاسم جھاد861

مريه سيدعاكول 862
AM6.1.11شامية سيدعيسىسيدسالم سيد محمدمتزوج٠٧1000000035771211‐تموز‐61110017200١٣ميسانميسانسيدعبدهللا

im11.4.9زويرة حسنكريمه حسنمتزوج6291م٠٧10000000‐تموز‐11490017539١٣ميسانميسانمزعل خويط مھوس863
am6.9.98حتيمة عليويزھراء حسينمتزوج٠٧1000000017631596‐تموز‐69980016953١٣ميسانميسانمزھر حطيحط ابراھيم864
im11.7.9شاھة زھيانفرح تركيمتزوج٠٧1000000022745290‐تموز‐11790017538١٣ميسانميسانمزھر حمد عواد865
am6.6.55ندامة كريممريم حيدرمتزوج٠٧1000000016833493‐تموز‐66550016968١٣ميسانميسانمسھر مجھول فالح866
im11.7.19فطيمة شايعزنوبه ھليل٠٧1000000036873518‐تموز‐117190017537١٣ميسانميسانمشري شبيب محمد867

موالني سلمان / سليمة وحيد متزوج15745م٠٧10000000‐تموز‐51760017391١٣ميسانميسانمشمول علي مطشر868
im5.1.76طشارة حسينجبر

am5.1.26حرية شمو/ارملة٠٧1000000032965729‐تموز‐51260017292١٣ميسانميسانمصيعة مشكور طاھر869
am6.5.68كاغدية طاعونسليمه حسين كرممتزوج٠٧1000000021142124‐تموز‐65680016785١٣ميسانميسانمطر ياسين كرم870
am6.5.28سارية لفتة\ارملة٠٧100000006613115‐تموز‐65280016631١٣ميسانميسانمطرة عبيد حسين871
am6.7.35حمدة مشريحياة حلو عيسىمتزوج89م ٠٧10000000632‐تموز‐67350016861١٣ميسانميسانمطلب لفتة فلحي872
im11.9.4فطيم كميلنكيه مكحولمتزوج٠٧1000000019739251‐تموز‐11940017536١٣ميسانميسانمطلق ماجد رحيل873
am6.6.90سكنة محمدجميله طالبمتزوج٠٧1000000027254321‐تموز‐66900016935١٣ميسانميسانمظر مشكور فاضل874
am6.4.98مريم مساھم/ارملة٠٧1000000011122102‐تموز‐64980017027١٣ميسانميسانمظلومة لعيبي بدر875
am6.9.84عنب جبرغاليه جبار حسينمتزوج٠٧1000000035871489‐تموز‐69840016908١٣ميسانميسانمعالك عويض عنبر876
am6.7.97حليمة جعيزدخيله كاظم عكيدمتزوج35696م٠٧10000000‐تموز‐67970016876١٣ميسانميسانمفتن برھان دويخ877
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am6.2.16فخرية داودزينب الزممتزوج69122م٠٧10000000‐تموز‐62160017452١٣ميسانميسانمقداد داود قاسم878
am6.6.49كاملة صالح/ارمله٠٧1000000035871524‐تموز‐66490016472١٣ميسانميسانمكنة معيدي جودة879
am6.3.33سنية حميدلميعه علي حنيشمتزوج٠٧10000000407981‐تموز‐63330017143١٣ميسانميسانمكي عبود غلوم880
im11.8.10نافلة راشد/ارملة171م ٠٧100000001226‐تموز‐118100017529١٣ميسانميسانمكية جاسم رسن881
im5.1.74بنية منشدنوفة خواف مريدمتزوج39710م٠٧10000000‐تموز‐51740017399١٣ميسانميسانمناتي سبھان مريد882
am6.3.57بلدة كاظممنتھى معالن ھاشممتزوج148م ٠٧10000000689‐تموز‐63570017188١٣ميسانميسانمناف جاسم ھادي883
am6.6.82سھير عبدالحسينخلود ايمان علي163م ٠٧10000000945‐تموز‐66820016943١٣ميسانميسانمناف سعدي باقر884
am6.6.52زھرة حسينفاطمه علي عباسمتزوج620م ٠٧10000000686‐تموز‐66520016475١٣ميسانميسانمناف نصر عباس885

am6.3.49نورية محمد طاھر\ارمله٠٧1000000081555‐تموز‐63490017196١٣ميسانميسانمنتھى باقر رضا886

am6.4.33فھيمة صالحساجده حميد فالحمتزوج٠٧10000000631198‐تموز‐64330017074١٣ميسانميسانمنصور احمد فالح887
am6.9.89بسنة قاسمليلى حسينمتزوج٠٧10000000219183‐تموز‐69890017023١٣ميسانميسانمنعم مجبل حسين888
im11.4.7نظرة عطيوي/ارملة٠٧100000007013970‐تموز‐11470017530١٣ميسانميسانمنوة لفتة سعدون889
im11.8.7جميلة شالھي/ارملة٠٧1000000025210314‐تموز‐11870017531١٣ميسانميسانمنيرة عبدالسادة زاير890
am6.3.54جميل سالمزينب عبد الحسين عبد هللامتزوج194م ٠٧10000000674‐تموز‐63540017191١٣ميسانميسانمھاجر رمضان عبدهللا891
im12.5.19حسن مطيلجنعيمة عبود رسنمتزوج٠٧10000000337135‐تموز‐125190017548١٣ميسانميسانمھدي جاسم جليب892
am6.3.13شھلولة غازيملكيه ھليلمتزوج183م ٠٧10000000686‐تموز‐63130017106١٣ميسانميسانمھدي جاسم كاظم893
am6.3.86زھرة ھاملابتسام عبد الزھره حميديمتزوج93م ٠٧10000000275‐تموز‐63860017270١٣ميسانميسانمھدي حسين حميدي894
im11.4.4صبرية عجيلمھا كريم145م ٠٧10000000208‐تموز‐11440017501١٣ميسانميسانمھدي خالد جبر895
am6.1.34نورية شاوازايمان نوري شوزيمتزوج96161م٠٧10000000‐تموز‐61340017165١٣ميسانميسانمھدي رضا شوزي896
im11.2.7زھرة عبدخالديه حسينمتزوج٠٧10000000307166‐تموز‐11270017502١٣ميسانميسانمھدي صالح غضبان897
am6.5.32حياة فرحانبتول ھادي راضيمتزوج629176م٠٧10000000‐تموز‐65320016635١٣ميسانميسانمھدي محمد العيبي898
am6.3.12وداد علي فاخرفاطمه حسنمتزوج186م ٠٧10000000413‐تموز‐63120017107١٣ميسانميسانمھدي ناصر حسين899
im12.1.7شاھة مكطوفكشرة تركي زھيانمتزوج٠٧1000000022645022‐تموز‐12170017376١٣ميسانميسانمھلي مكطوف بخيت900
am6.4.85ربيعة حميدحياه منشد عبودمتزوج85067م٠٧10000000‐تموز‐64850017040١٣ميسانميسانمھند قاسم عبدعلي901
am9.10.77فتوة غاتر\ارملة٠٧100000006613091‐تموز‐910770016739١٣ميسانميسانموحة قاسم بشيت902
am6.3.15خاجية ھاشمنعيمه حمودمتزوج45م ٠٧10000000356‐تموز‐63150017104١٣ميسانميسانموزان فالح مونس903
am6.9.2فطوم عوادصبيحة حمود ذربمتزوج72056م٠٧10000000‐تموز‐6920016724١٣ميسانميسانموسى حسن سيدذرب904
am6.9.38غويضة مسلمفيلية ياسين طھيوشمتزوج148م ٠٧10000000114‐تموز‐69380016774١٣ميسانميسانموسى علي نسير905
am6.9.77وحيدة رويضبتول محسن درويشمتزوج143م٠٧10000000٦١٨‐تموز‐69770016906١٣ميسانميسانموسى نعمة محمد906
am6.2.6ليلى نعمهمنتھى موسىمتزوج85164م٠٧10000000‐تموز‐6260017457١٣ميسانميسانموفق جاسم عبد907
am6.7.96نصرة مباركوبريه اروبقيمتزوج٠٧1000000027655177‐تموز‐67960016801١٣ميسانميسانمولى رويض عودة908
im12.4.11بسيھي عليلزمه ناھض شويةمتزوج٠٧1000000032665092‐تموز‐124110017444١٣ميسانميسانمونس خضير ثامر909
am6.6.71حليمة محسنزھراء قياس عليمتزوج198م ٠٧10000000359‐تموز‐66710016948١٣ميسانميسانمؤيد غازي عبدالحميد910
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am6.4.100سليمة حسونساسكيا اوتومتزوج84م ٠٧10000000122‐تموز‐641000017325١٣ميسانميسانميثم جبار عبدالحسن911
am6.2.90منسية عليويسناء عبل مشيطمتزوج987166م٠٧10000000‐تموز‐62900017414١٣ميسانميسانميثم حمود مشيط912
am6.1.73فخرية كرمالفت كلي عبودمتزوج958154م٠٧10000000‐تموز‐61730016992١٣بغدادميسانميثم فانوس محمد913
am6.4.19سنية حلورجاء جاسم كاظممتزوج351167م٠٧10000000‐تموز‐64190017208١٣ميسانميسانميثم قاسم كاظم914
am6.7.84نعيمة كاظمھيفاء كريممتزوج81263م٠٧10000000‐تموز‐67840016812١٣ميسانميسانناجي مطر عبدالحسن915

ناصر سيدحسين 916
am6.2.75شوغه سيدمطردله منشدمتزوج٠٧1000000035671042‐تموز‐62750017516١٣ميسانميسانعاكول

am6.2.64شكرية جبارمي محمد مكيمتزوج٠٧100000005810‐تموز‐62640017281١٣ميسانميسانناصر عزيز ناصر917
am6.1.78نعيمة جمعةفاطمة حسين كاظممتزوج946151م٠٧10000000‐تموز‐61780016987١٣ميسانميسانناصر عيدان صحيب918
am6.6.23عقره جبرحوسه عباس اصالنمتزوج٠٧100000006212311‐تموز‐66230016547١٣ميسانميسانناصر محمد كريم919
am6.9.73فخرية مھديسندس صاحبمتزوج٠٧1000000028055802‐تموز‐69730016765١٣ميسانميسانناظم جبار حسن920
am6.7.44بدرية ھاشمقادرية جبارمتزوج٠٧1000000055433‐تموز‐67440016874١٣ميسانميسانناظم عوفي كاظم921
am6.3.70جكارة خنفوس\ارملة70930م٠٧10000000‐تموز‐63700017176١٣ميسانميسانناعمة جودة مظروب922
am6.1.28بدرية عبدالرحيم\ارملة136م٠٧10000000٦٤‐تموز‐61280017174١٣ميسانميساننجاة نعيم بريسم923
am6.3.52صبرية شوكتسعاد ابو جري نعمهمتزوج19141م٠٧10000000‐تموز‐63520017193١٣ميسانميساننجاح زغير محسن924
AM6.4.41نوشة موسىليلى عزيز هللامتزوج٠٧10000000407953‐تموز‐64410017062١٣ميسانميساننجم عبداللة عيسى925
am5.1.6صينية حسينخوله فاضلمتزوج64312م٠٧10000000‐تموز‐5160017111١٣ميسانميساننجم كريم نجم926
am6.1.96مدلولة علي\ارملة٠٧1000000022945778‐تموز‐61960017091١٣ميسانميساننجمة عبد كرم927
am6.5.89مريم علي\ارملة٠٧100000003432‐تموز‐65890016733١٣ميسانميساننداء رضا حسن928
am6.4.96فاطمة جبرنجيه حليفي بدرمتزوج٠٧100000006011998‐تموز‐64960017029١٣ميساننصيف جاسم كاظم929
AM6.1.17كفھن خنيفرفخرية نصر عباسمتزوج٠٧10000000881185‐تموز‐61170017225١٣ميسانميساننصيف عبد موزان930
am6.3.87زھرة سيد زايرزنوبه جبار ناھدمتزوج171م ٠٧10000000658‐تموز‐63870017269١٣ميسانميساننعمة سيد طاھر ھاشم931
am6.7.88حميدة موسىحياة جبارمتزوج7515م٠٧10000000‐تموز‐67880016809١٣ميسانميساننعيم جبار خنجر932
am6.1.90غنمه مطلككاظميه رشيج صحينمتزوج٠٧1000000035671049‐تموز‐61900017083١٣ميسانميساننعيم جبر حريب933
am6.6.51برتقالة وحيدصبيحه كرم عنجمتزوج٠٧10000000637198‐تموز‐66510016474١٣ميسانميساننعيم جوني عذير934
am6.7.29فطيم نافلغازيه مطبوشمتزوج٠٧10000000317107‐تموز‐67290016822١٣ميسانميساننعيم حمدان مظلوم935
am6.4.58بيبي يوسفمريم حسن زبونمتزوج43586930ب٠٧10000000‐تموز‐64580017011١٣ميسانميساننعيم شبيب صابر936
am6.6.48مكية عبيدساجده جبار عبدهللامتزوج100م ٠٧10000000658‐تموز‐66480016471١٣ميسانميساننعيم عبود لفتة937
am6.1.29ولية الزمصالحه سحيبمتزوج٠٧1000000056124‐تموز‐61290017175١٣ميسانميساننعيم غليس جخيور938
am6.9.18خيرية صالحسھام عباس عبودمتزوج٠٧10000000‐تموز‐69180016709١٣ميسانميساننعيم نصيف جاسم939
am6.9.70بھية عبيد\ارملة٠٧100000008116196‐تموز‐69700016901١٣ميسانميساننعيمة فاضل طاھر940
am6.3.59كفھن ثابت وھيب\ارمله12780م٠٧10000000‐تموز‐63590017186١٣ميسانميساننعيمة مويرد موزان941
am5.1.5سھلة طه/ارمله332182م٠٧10000000‐تموز‐5150017112١٣ميسانميساننھاية عدنان حبيب942
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am6.2.4مكدر عيسىحسنه عبود راضيمتزوج٠٧100000006713283‐تموز‐6240017459١٣ميسانميساننورالدين حسين راضي943

am6.6.32حسنة سعيداحالم علي زاملمتزوج75675م٠٧10000000‐تموز‐66320016456١٣ميسانميساننوري جلوب جاسم944

am6.5.59طاكة جاسمفاطمه محمد سعيدمتزوج٠٧10000000725155‐تموز‐65590016689١٣ميسانميساننوري عبدالحسين سھيد945

am6.9.43شريفه جخيورسليمة جبار خنجرمتزوج752103م٠٧10000000‐تموز‐69430016658١٣ميسانميساننيروز عبود خنجر946
am6.1.60كبة محمدصبريه حمدان79083م٠٧10000000‐تموز‐61600017521١٣ميسانميسانھادي رمح عودة947
am6.5.9قسمة فليحنجيه ساھي صالحمتزوج65993م٠٧10000000‐تموز‐6590016887١٣ميسانميسانھادي زغير كاطع948
am9.7.8صبرية نعمةسليمه حميد\ساجده حمودمتزوج\673342م٠٧10000000‐تموز‐9780016738١٣ميسانميسانھاشم حمادي جابر949
am6.5.93جلثومة احمدمريم مصوب\رسميه معالنمتزوج\٠٧10000000122242132‐تموز‐65930016726١٣ميسانميسانھاشم شمخي ھاشم950
am6.3.66سعيدة كنبارايمان عبد الواحد بدنمتزوج193م ٠٧10000000751‐تموز‐63660017180١٣ميسانميسانھاشم قاسم محمد951
am6.9.96عصرية نعيمةفضيله كاظممتزوج٠٧1000000081187‐تموز‐69960016955١٣ميسانميسانھاشم محبس طاھر952
am6.7.53رياسة عبدهللاسكينه ھاشم شمغيمتزوج69798م٠٧10000000‐تموز‐67530016768١٣ميسانميسانھاشم معالن ھاشم953
am5.1.24زھرة بوبي/ارملة٠٧10000000418188‐تموز‐51240017294١٣ميسانميسانھاشمية ادكة اغا954
am5.1.50بنية حسنارملة٠٧1000000063297‐تموز‐51500017550١٣ميسانميسانھدية علوان مھودر955
am6.7.61ملوك عبدكفاح عبد المجيد تقيمتزوج٠٧1000000061139‐تموز‐67610016762١٣ميسانميسانھالل عبدالحميد تقي956
am6.3.18كاظمية يوسفحليمه جابر184م ٠٧10000000903‐تموز‐63180017511١٣ميسانميسانھالل علي عبدهللا957
im5.1.87حتروبه مجيفتسارة عبدالواحد يحيىمتزوج113149م٠٧10000000‐تموز‐51870017381١٣ميسانميسانوحيد جبر علي958
am6.6.62حريشة علي/ارمل٠٧1000000032364503‐تموز‐66620016961١٣ميسانميسانوحيد محمد مويرد959
am6.6.16كاغد خلفقاسم عبد محيسنمتزوجة26م ٠٧10000000812‐تموز‐66160016540١٣ميسانميسانوحيدة عباس محيسن960
am6.3.65سنية مشكورنجالء عبد الزھره كشيشمتزوج113م ٠٧10000000588‐تموز‐63650017181١٣ميسانميسانوليد جبر طعمة961
am6.9.26ھاشمية جبراسماء عبداللطيف حرزمتزوج٠٧100000009311‐تموز‐69260016674١٣ميسانميسانوليد خالد صالح962
am6.2.56عزيزه لفتهنورية صبيح يونسمتزوج18م ٠٧10000000766‐تموز‐62560017230١٣ميسانميسانياسر جاسم سالم963
am6.4.20شكيلة حرزمصرية دعير محمدمتزوج٠٧10000000‐تموز‐64200017207١٣ميسانميسانياسر زاير جاسم964
AM6.4.29نعمة شبيعھدى سعيدمتزوج709158م٠٧10000000‐تموز‐64290017070١٣ميسانميسانياسين خضير شنين965
im5.1.70حكم عبيدصالحة صافي علكمتزوج148م ٠٧1000000012‐تموز‐51700017395١٣ميسانميسانياسين طاھر علك966
am6.9.60سكنة جمعهسھام عبد الرضامتزوج٠٧1000000023146048‐تموز‐69600016915١٣ميسانميسانياسين علي درويش967
am6.4.72فاكه مھرسھام حسن تقيمتزوج94121م٠٧10000000‐تموز‐64720017051١٣ميسانميسانيحيى كريم ثويني968
am6.3.36خديجة محمدنوال عبداالمير خيرونمتزوج7442م٠٧10000000‐تموز‐63360017140١٣ميسانميسانيحيى محمد علي969
am6.6.83وبرية حسنكريمه كاظممتزوج96م ٠٧10000000678‐تموز‐66830016942١٣ميسانميسانيسر جاسم فرج970
am6.9.49جيتاية ھاديانتصار معالن ھاشممتزوج79م ٠٧10000000612‐تموز‐69490016652١٣ميسانميسانيعقوب جابر ھاشم971
am6.4.23مكية رويضسليمة كطان فليحمتزوج67149م٠٧10000000‐تموز‐64230017204١٣ميسانميسانيوسف صيوان غياض972
am6.3.38ليلى حمدامنه موسى \نجاة طالبمتزوج3458م٠٧10000000‐تموز‐63380017138١٣ميسانميسانيوسف فلحي جبارة973
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am6.7.63زھرة خلفجنان عبد محمدمتزوج71376م٠٧10000000‐تموز‐67630016757١٣ميسانميسانيوسف فياض عبدالسادة974

am6.3.23جسم فليححميده رحيم فضالهمتزوج76م ٠٧10000000655‐تموز‐63230017150١٣ميسانيوسف كاظم مطر975


