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12431041533704/07/2012م 15المجرالكبير00204045خلود جبار غلوماحمد حسن العيبي مطر البھادلي1

 العمارةميسان19377277064290401/09/2012العمارة\00098957٨جليلة صالح يوسفابراھيم قاسم كاظم عليوي السوداني2

المشرحميسان671335776064372610/10/2012المشرح00380173ثنوة نعمه حسنابراھيم محمد فرج طحيش الموسوي3

الكحالءميسان62113377064290501/09/2012مالكحالء00009502كريمة باتول حسانابراھيم معاون جبار علي الغنامي4

ميسان2977064290601/09/2012م 680المشرح00812196علية نصر عباساحمد جبار عباس اصالل الساعدي5

الكحالءميسان7069676064372710/10/2012مالكحالء00320720مجيدة قاسم حسيناحمد جبار محيسن غضيب المحمداوي6

ميسان177790024627510/10/2012م 633العمارة 00246275٩رغداء حسين حسناحمد حاتم محيسن علوان الحسيني7

ميسان247493231840775424/06/2012علي الشرقي00618231سليمة لعيبي حسناحمد حسن محمد سلمان البخاتي8

علي الغربيميسان2334646076064372810/10/2012علي الغربي00070135مھدية محسن جمعهاحمد حسين جمعه علي الجادري9

قلعة صالحميسان66216841041750904/07/2012مقلعة صالح00851047ساھرة عبدالكاظم شاوياحمد حمادي فاضل عباس الموسوي10

ميسان8421903340816124/06/2012مالمشرح00810502ليلى زغير محسناحمد خالد عبدالرضا رسن الساعدي11

ميسان19831041531104/07/2012م 695العمارة 00222263٨امنة محمد علياحمد خلف حيدر حسن العالق12

عمارةميسان6376777064290701/09/2012مالعمارة00499811٨ھناء رحيم معناحمد خنجر معين رميلي العيداوي13

ميسان110218623841765804/07/2012الكحالء00549995سامية صبر حمداناحمد دعيم حمدان كاظم الغنامي14

المشرحميسان72017477064290801/09/2012مالمشرح00243557خيرية جبر عباساحمد راضي شذر عودة الساعدي15

ميسان12872064268910/10/2012م 533الميمونة00763523فخرية جبار الزماحمد رحيم جاسم  الساعدي16

العمارةميسان73011477064290901/09/2012مالعمارة\00247669٢بتول علي غازياحمد زيدان زبون داموك الالمي17

ميسان63212011940755124/06/2012مالمشرح00053436زھرة سعد جابراحمد سيد موسى سيد عامر محمد البخاتي18

المشرحميسان3537058341041751004/07/2012المشرح00953374زنوبة ثابت ابوزركةاحمد صالح محمد عبدال البخاتي19

ميسان8641933540841524/06/2012مالكحالء00153306رباب جبار جاسماحمد عبدالحسن حمادي عبيد الغرباوي20

ميسان7911953640739224/06/2012مالكحالء00705617ھيفاء حسين محمداحمد عبدالحسين عبد علي والي الغرباوي21

المجر الكبيرالعمارةميسان3511377141773504/07/2012العدل00108832حياة جاسم ضميداحمد عبدهللا مناحي جسر العلوان22
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المجر الكبيرميسان55316542064317410/10/2012مالعدل00146744بدرية صبيح طعمهاحمد عريبي بشارة بدر الشغانبي23

ميسان65517815064308910/10/2012مالعدل00511891ھدى جبار زاملاحمد علي زامل ريج الغانمي24

ميسان6651643941537804/07/2012مالعزير00092260حليمة شنشول جاسماحمد محسن جاسم ھاشم الموسوي25

العمارةميسان39777126040750224/06/2012العمارة00334662زينب رحيم فندياحمد محسن زبون محسن الساعدي26

العمارةميسان4486914540799124/06/2012العمارة00359224٢بدرية عباس سيداحمد محسن عسكر كرم الدراجي27

ميسان4181161840775524/06/2012العمارة00658309مديحة علي حسيناحمد محمود احمد مراد الھبد خان28

ميسان75148863841766704/07/2012المشرح00088860سعدة داخل حريزاحمد مرجان حريز مريز الساعدي29

ميسان642313440835624/06/2012مالعمارة00213763سارة علي جابراحمد معالن ھاشم جابر العلوي30

العمارةميسان3318177064291001/09/2012مالعمارة\00155319٧رفيف شاكر عبدهللاحمد منعم حوجي علي الكظماوي31

المشرحالعمارةميسان3281084741420724/06/2012مالمشرح00372194كاملة كرم زبوناحمد مونس شايع مليشة الساعدي32

المشرحميسان7414794790086987510/10/2012المشرح م00869875٢فوزية حميد جالياحمد ھليجي مناحي يوسف الساعدي33

ميسان257713631940755224/06/2012المشرح00582407نوفة شھاب جباراحمد يوسف راضي سلمان الموسوي34

ميسان333393941538704/07/2012المشرح00896093حياة حسين حسناسماعيل جبارة حسن عجيل الموسوي35

العمارةميسان306611847141773804/07/2012العدل00662256صبيحة بدن كاظماسماعيل لفتة ارھيف جبر البيضاني36

ميسان357713991940755324/06/2012المشرح00374405فاطمة موسى سيداسماعيل محمد علي عبدهللا الموسوي37

ميسان6051813841536004/07/2012الكحالء00704328حليمة مايع جاسماسماعيل موسى جاسم شندي الساعدي38

ميسان224446494741419124/06/2012الميمونة00149464حلبوتة فريح دعداعاسويه واسط شراد  البھادلي39

الدويديجالمشرحالعمارةميسان72143454841415624/06/2012المشرح00603586باشا بريدي شبيجاعويطر سويلم غضيب جبر الكعبي40

المجر الكبيرميسان28456639790094481210/10/2012المجر الكبير00944812غالب كاظم حسيناقبال حمدان حسين نصر هللا دلدل41

العمارةميسان47938777064291101/09/2012العمارة\00005152٨عبدالصاحب ناجي صالحاقبال خليل ابراھيم يوسف الكناني42

ميسان231461411441437624/06/2012علي الغربي00520946عبدهللا لفتة بازياقبال عبدهللا لفتة بازي البناء43

ميسان1916315064309210/10/2012مالعمارة00832794عباس جبر عليوياقبال ھادي جاسم فلحي الموسوي44

ميسان716831441437724/06/2012مالعدل00180695عبد روبين حسنالعيوة جبار محيميد حمد الشغانبي45

ميسان27655173790017548210/10/2012العزير00175482ثويني عذير جوھرام ليلو عليوي وھيب  النصراوي46

العمارةميسان3318178064266910/10/2012مالعمارة\00155347١ھدى حسين جاسمامجد منعم حوجي علي الكظماوي47

ميسان67790024932510/10/2012م 626العدل م00249325٢ليلى اغضيب غاجيامريدي عجيل جوھر علك النصراوي48

العمارةميسان12377064291201/09/2012م 634العمارة 01127146٢وحيدة خليفة ثجيلامير خالد عبود جابر الساعدي49

ميسان8631041534804/07/2012م 626العدل00145234صبيحة حنون حسينامين حميد مسلم جودة الشغانبي50

ميسان1684540792824/06/2012م 676علي الشرقي00169551رسمية جعفر شوميامين علي شومي امير الماموسي51

العمارةميسان62718141041756604/07/2012مالمشرح00604328 علي مطر خنجرانتصار حمد عبد الحسن بھلول الساعدي52

 العمارةميسان25119978064267010/10/2012مالمشرح00244120عبدالصاحب جابر جاسمانعام حمادي حسين علي الياسري53

المشرحميسان658168790086916010/10/2012مالمشرح00869160ربيع موسى شنيورايمان نعيم مجيد ثويني الساعدي54
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ميسان7221161840775724/06/2012مالكحالء00203752حميدة علي فاضلباسم حسين فاضل مدھوش الغنامي55

ميسان615413340818724/06/2012مالعدل00947557فاخرة رحيمة لفتةباسم رشك سلمان مبارك الشغانبي56

ميسان737623941482304/07/2012مالعمارة00252968رسل عبود عليباسم فرحان عريبي محمد الجيزاني57

ميسان658142064315610/10/2012مالمشرح00190068فاطمة ضياء يوسفيباسم نعمة يوسف راضي الموسوي58

ميسان647193941480704/07/2012مالكحالء00703614نعيمه باتول حسانباني عبدالسادة الزم مكلف المحمداوي59

المشرحالعمارةميسان1331214741420824/06/2012المشرح00813860عيدة سباھي شايعبداي راشد داخل شاليع الالمي60

ميسان2241854941444324/06/2012مالمشرح00814551فضيله عطية عبيدبدر خلف جبر خنجر الكعبي61

ميسان17472064287610/10/2012م 385العزير00008550سھام جاسم محسربدر غاسم محسر عجيل النوفلي62

ميسان1923822511041438224/06/2012العدل00731470ابو صعيو جليل جبيربدرية عبيد مفتن محسن الفرطوسي63

المشرحميسان114138790029926910/10/2012مالمشرح00299269حسن ساھي رحمةبدرية عطية رحمة موزان الموسوي64

العمارةميسان226878064267110/10/2012العمارة\00252195٦علي علوان كريمبدرية علوان داغر باقر الربيعي65

العزيرميسان8260790096867810/10/2012مالعزير00968678بدرية حاتم فرھودبدن حميدي معين لجالج الغنامي66

ميسان6976064372910/10/2012م 707العدل م00145274١صديقة كليكل عبودبردان كاطع حطاب بدر الفرطوسي67

ميسان811611441041755504/07/2012المشرح00955462فاطمة لفتة محمدبرھان محمد خلف حمد الموسوي68

ميسان74146291940756924/06/2012المشرح00183977جالب حمود نميشبشة محسن صخر شوني الساعدي69

206411274841415224/06/2012الميمونة00294365مشحوتة علي سيدبشيت عثمان جبار مساعد الكعبي70

ميسان3951684941444224/06/2012مالعدل00514116نجمة صحن شبوطبالسم حسين موزان ھويرف الحمراني71

ميسان732443440836524/06/2012العمارة00864101سھام غالم رضابالسم محمد فھد جبارة المجادي72

ميسان2291133540842024/06/2012مالعزير00114222كريمة ناصر تويضيبلبل بدن حميدي معين الغنامي73

المجرالكبيرميسان61827790097147110/10/2012ا 310العدل م00971471٢حسن بديوي عليويبلعوط اعبيد تريجي عصري الشغانبي74

ميسان320629271741451624/06/2012مالعزير00769121بنية جاسم طاھربنية جاسم طاھر فرطوسي الفرطوسي75

العمارةميسان42823678064267210/10/2012العمارة\00361480١٠انوار صباح موسىبھاء قاسم كرم عبدهللا العطار76

ميسان00740054155333440835124/06/2012لقاء مجيد خليفةتالي زيارة مسلم حمد المحمداوي77

ميسان682371940757124/06/2012مالعزير00770169دالل كريم سالمتحرير رحيم برھان خوين المحمداوي78

العمارةميسان69816541041756704/07/2012مالعمارة /00221812١٠ابتسام عبدالرضا عريبيتحسين عبدالرحمن لفتة  البدري79

العمارةميسان2377064291301/09/2012م 649الكحالء00560906جھاد سكر قاسمتحسين علي جاسم محمد الشامي80

المشرحميسان741749478064267310/10/2012المشرح00382043حمدية قاسم العيويستحسين عودة ھليجي ضاحي الساعدي81

00923554زينة محيبس طعيمةتخم عباس مجمان  الفتالوي82
المجرالكبير 

ميسان12572064287810/10/2012م 448م٢

ميسان44790005002310/10/2012م 76كميت00050023كريمة مھدي محمدتركي مزعل حاجي مشيرف الزھيري83

ميسان651643340816424/06/2012مالكحالء00121564فاطمة حميدي سلمانثامر عودة عويتي جبر الشامي84

المشرحالعمارةميسان68134954841416724/06/2012المشرح00535551سليمة حسن متيعبثجيل حسوني موسى فياض الكعبي85
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ميسان71141914941420224/06/2012مشرح00288451صبيحة عاجب نعيسثجيل حلو لفتة حسوني الكعبي86

العمارةميسان1996041041398004/07/2012مالمجر الكبير00821851خالدية قاسم عكيلةثجيل حمد سدران مريھج الخفاجي87

ميسان74146023841767004/07/2012المشرح00869864زنوبة حسين كويطعثويني بودي عباس ذھب الساعدي88

العمارةميسان801596841041398404/07/2012المشرح00955980زھرة حسين كريمثويني ديوان فالح89

00313926كفاية ياسين حمودجابر حسين عبيد شاتي البيضاني90
المجرالكبير 

ميسان6217672064287710/10/2012ب 311م٢

ميسان3567116941041750104/07/2012المشرح00603468نعيمة محمد عليجابر خلف كرم منخي البخاتي91

السالمميسان221440687341462004/07/2012السالم00559554رضية مذكور حسينجاسب ثامر نزال طنش العيساوي92

ميسان6331573841767204/07/2012مالكحالء00529066ساعدية حسين نعمةجاسب حسن نعمه داود المحمداوي93

العمارةميسان4259241041398804/07/2012المشرح00182187رشكة جبر زنيدجاسب ديوان مالح سلمان الكعبي94

ميسان658363540842424/06/2012مالمشرح016004زينب سالم حسينجاسب ساھي رحمة موزان الموسوي95

ميسان650493540840324/06/2012مالكحالء00549008ابتسام محمد ماضيجاسب شرطي عيدي ھندوس الغنامي96

المشرحميسان9486790037284910/10/2012مالمشرح00372849حنونة شويلي زبونجاسب صحين اخنيجر طنيش الساعدي97

الكحالءميسان71330790080452810/10/2012مالكحالء00804528ونيرة حنتوش يوسفجاسب كاظم يوسف جبر الساعدي98

العمارةميسان816131790024670210/10/2012مالعمارة\00246702٩رقية موسى نعمهجاسم ابراھيم نعمة حسن ابوحمد99

ميسان2854581840775624/06/2012العمارة00153368فاطمة ناصر صفرجاسم اسماعيل عليوي عيدي الالمي100

ميسان233464193941481204/07/2012علي الغربي00246586سھيلة يبارة وھيبةجاسم بدر عباس عاتي البالوي101

ميسان301204540798424/06/2012مالمجر الكبير00314817نجاة سعيد عباسجاسم جيجالي عبد بندر الالمي102

ميسان27910211041435924/06/2012مالعمارة00225735ليلى عبود عليجاسم حاتم محيسن علوان الحسني103

الميمونةميسان181371874540793424/06/2012السالم00771193زھرة حسن حسينجاسم حافظ حسين حسن الدراجي104

ميسان6211473741404504/07/2012مالكحالء00169912نعيمة محمد محيسنجاسم حسين الحوم صنيھر الغنامي105

كاسبالعزيرالعمارةميسان437624741421024/06/2012العزير00847079جمالة حسين ھاملجاسم حسين جزر صفيح الغنامي106

ميسان6031611041435824/06/2012العمارة00400229ايمان جابر مھديجاسم خضير عباس ھالل البخاتي107

الكحالءميسان1281878064267410/10/2012الكحالء00767901كريمة قاسم كاظمجاسم رزيج عيدان موسى الغنامي108

ميسان73145474741418124/06/2012المشرح00301216فطومة كامل حمودجاسم سالم حرفش غافل الساعدي109

ميسان131253440940124/06/2012مالعزير00969245حسنة قاسم طعمهجاسم عبدالرضا رويض مھاوي الغنامي110

العدلالمجرالكبيرميسان13531041533904/07/2012م 626العدل00738028سناء رطيو عجةجاسم عبدعلي طعيمة فارس الشغانبي111

المشرحميسان719156790018495910/10/2012مالمشرح00184959بسنة عباس راضيجاسم عبود راضي رومي الموسوي112

العمارةميسان801264540798724/06/2012مالعمارة0405488٧حنان المھدي حسينجاسم علي حسين علي الجيزاني113

ميسان79157273741738304/07/2012المشرح00146171موھه حمود مشاليجاسم علي والي محيسن الساعدي114

ميسان79156704641442624/06/2012المشرح00124220حسنة منشد راضيجاسم عودة محيسن طخيخ115

ميسان6741443340819624/06/2012مالكحالء00353856جميلة جبار محيسنجاسم كاظم محمد مختاض المحمداوي116
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العمارةميسان39127710064308110/10/2012مالسالم00263379ھدى محمد ھنيجاسم محمد جاسم خلف الياسري117

العمارةميسان28814541041397904/07/2012مالمشرح00542361حميدة علي سلومجاسم محمد سلوم عيال الكعبي118

ميسان192393340819124/06/2012مالعزير00435444وحيده شعير حزيمجاسم محمد عبيد حلو النوفلي119

الكحالءميسان983640741424/06/2012م 647 الكحالء00767953غند شرطي عيديجاسم محمد ماضي سلمان الغنامي120

العدلالمجرالكبيرميسان8577064291401/09/2012م 727العدل00948290اميرة وھيب جثيرجاسم محمد مسعد مرھم الشغانبي121

السالمالعمارةمميسان1471944440967824/06/2012السالم00348042سومة حسين مطلكجاسم محمد مطلك اسماعيل الشروعي122

الكحالءميسان60718977064291501/09/2012مالكحالء00418768كريمة ھالل معالجاسم مزعل غضب شنجار المحمداوي123

ميسان68135774741419324/06/2012المشرح00545553سلوة مطير مريسجاسم نمر مريس شليل الكعبي124

الكحالءميسان70612176064271010/10/2012مالكحالء00171297مريم صبيح سيدجاسم ھاشم حمدان عويد المحمداوي125

ميسان3241043741739404/07/2012مالعمارة01728720سليمة كزار ناصرجالي سلمان غضيب خفي الرميثاوي126

المشرحميسان35370583790087010310/10/2012المشرح00870103خاتون موسى محمدجايد صالح محمد عبدال الموسوي127

العمارةميسان31881927141774004/07/2012المجر الكبير00350051سليمة جاسم ھاشمجبار امھلھل مزبان محيسن العمشاني128

ميسان477064291601/09/2012م 678المشرح م00896273١قسمة محبس شھدجبار جاسم شھيب خليل الساعدي129

الخمسالسالمميسان1164440969024/06/2012م 115السالم00467669امينة خليفة ظاھرجبار حبيب جبر مطر الياسري130

ميسان651823640738824/06/2012مالكحالء00572823خديجة رحيم نعمهجبار حلو حسين يوسف الشوكي131

ميسان41808331041530504/07/2012العمارة 00355282٧سكنة مراد عليجبار خميس احمد رضا العبدالخان132

ميسان359716884641442724/06/2012المشرح00722594بھية سعد مفتنجبار رحيم مفتن - الجعباوي133

المجر الكبيرميسان223917341461704/07/2012مالبصرة00490317سعدية فضالة علوانجبار رحيمة موزان حسن الفرطوسي134

المدثرةالعمارةميسان11277064291701/09/2012م 650الكحالء07616849نعيمة علي سھيمجبار رشيم فنجان عزيز المحمداوي135

ميسان77661741451824/06/2012مقلعة صالح00393227حليمة صبيح وطبانجبار زايد جريح ثويني الشغانبي136

ميسان899983440836624/06/2012السالم00086979كاظمية زغير شريجبار زبون عليوي فياض الخميساوي137

العزيرميسان6371177064291801/09/2012العزير00239855جنان عبدالحسين حسنجبار سالم غاسم حمد النوفلي138

ميسان19676064271110/10/2012م 719المشرح00243074انتظار صبيح محسنجبار سلمان معن صحن العبياوي139

ميسان651503741739804/07/2012مالكحالء00872933كريمة صوب هللا فاخرجبار شنيشل صريح شاطي المحمداوي140

عمارةميسان69717900364229410/10/2012مالعمارة\003642294٦خالدية جميل عبدجبار شنين خنجر يونس النوفلي141

ميسان431454511041435424/06/2012العمارة0032710قبيلة زيدان زبونجبار صالح ياسين عليج الالمي142

ميسان674591741451424/06/2012مالكحالء00154392غيدة جاسم محمدجبار عبدالسادة محمد فرج الحمراني143

العمارةميسان104277141772704/07/2012الكحالء0021551668كاظمية دعير مرانجبار عبدعلي مران حسين الجعباوي144

ميسان19839560790056193010/10/2012السالم00561930صبيحة لعيوس حسنجبار عبيد نعيمة بدر الشغانبي145

ميسان308614981741451524/06/2012العدل00971910سكنة نعيم حمدانجبار عجل اجخيور ناصر النصراوي146

ميسان650213841765604/07/2012مالكحالء00449396زينب مطر جابرجبار لعيبي عطية اليج الغنامي147
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الكحالءميسان14410677064291901/09/2012مالكحالء043270جميلة حسين مريھججبار مجيسر عكلو مسعد الغنامي148

ميسان6281163340819924/06/2012مالسالم00461173ميسون شنان داغرجبار محمد زغير رسن الزھراوي149

العمارةميسان659184790033741110/10/2012مالمشرح00337411كاملة عطوان عليويجبار محيبس شرھان كلخان الساعدي150

ميسان2881924641443024/06/2012مالمشرح00182974نوعة عبد جبرجبار محيبس لفتة151

المشرحميسان751500077064292001/09/2012المشرح00051147موحة موسى عبدالحسنجبار مزھر داغر جابر الساعدي152

ميسان673833841765204/07/2012مالكحالء00841207نعيمة عباس عليجبار مطعم حسن خلف الغنامي153

السالمالعمارةميسان220439594440968524/06/2012السالم1736276خالدية جعفر نعمهجبار نور نعمه محمد البطاط154

ميسان1281431840778924/06/2012مالكحالء00046826زھرة جبر حسينجبر فزيع موسى جبير الغنامي155

الكحالءميسان74712577064292101/09/2012مالكحالء00767944امل حسن صالحجبر كرم حسين صادق البخاتي156

ميسان2051944941420124/06/2012مالمشرح00544233وبرية زاير كاطعجحيل شبيت كاطع محمد الكعبي157

الكحالءميسان64917576064373010/10/2012الكحالء00849429حليمة حسين حسونجرو مطيلب مشيغي ماضي المحمداوي158

ميسان353705671840779224/06/2012المشرح00535793صبرية زاير جودةجعغر طاھر جودة حاجم البخاتي159

ميسان648303941537704/07/2012مالكحالء00422011سميرة محسن عبيدجعغر كاظم عبيد حسن الكشعمي160

الكحالءميسان6475477064292201/09/2012مالكحالء00445213ايمان صاحب مريھججعفر حسين مريھج عبدهللا الغنامي161

ميسان648153540841824/06/2012مالكحالء00718115ساجدة جعفر شاويجعفر عبدالزھرة يوسف جعفر البطاط162

ميسان6577064292301/09/2012م 75الكحالء00090141زينب كاظم جودةجعفر قاسم زغير جبر الغنامي163

ميسان79123340817924/06/2012مالكحالء00421944ليلى راضي كاظمجعفر موسى جبار عاتي الساعدي164

1631493640741624/06/2012العمارة /00332907٩صبيحة ھاشم غليمجعفر يصغ صفر علي الكيتاوي165

الكحالءميسان21281790012307810/10/2012مالكحالء00123078عبدهللا ثابت جودةجكارة عبدالكاظم مشجل جودة البوفرادي166

ميسان429854494641441424/06/2012الميمونة00771130حمدة عبدالرضا كريمجالب خلف موسى ساجت البزوني167

العمارةميسان2244463441041398204/07/2012الميمونة00711238بشيرة صبري حسينجالب كريم كاظم محمد الكعبي168

ميسان181360633540742824/06/2012السالم00539730حسنة سعيد حميدجلوب جاسم نھي صالح المحمداوي169

ميسان631143345419124/06/2012مالميمونة00137594حنان سعد شاللجلوب دكس عريبي سعد الغراوي170

الكحالءميسان11222212790017192910/10/2012بالكحالء00171929نسيمة مھدي حيدرجلوب عباس مسعد بريھي الغنامي171

ميسان1111206611041440024/06/2012الكحالء00445946بدرية عليوي محمدجليب عبار علي خضير الغنامي172

ميسان247493053841767304/07/2012علي الشرقي00316456علية شمة خميسجليل ربيع خميس حسين الجابري173

الكحالءميسان11122103790006110910/10/2012الكحالء00061109حنينة سعد سلمانجليل زاير سلمان ناصر البخاتي174

ميسان2765517331041531704/07/2012العزير00248551حنان شاطي خشنجمال ثويني عذير جوھر النصراوي175

الميمونةميسان214426727341462204/07/2012السالم00722101كريمة خالد عبدالحسنجمال عبدالحسن اسماعيل ھاشم الصغير176

ميسان4138258677064292401/09/2012الكحالء00768898جاسم ماضي سعدونجمالة ساري سعدون سوادي المحمداوي177

السالمالعمارةميسان3121777341462504/07/2012ملسالم000564435زوير نبات رخيصجمالة فضالة ضميد اديم الكريماوي178

ميسان197392772064288010/10/2012الميمونة00375754حميدة جليل عليجمعة العيبي نعمة خلف الجعباوي179
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ميسان6071783540866224/06/2012مالكحالء00046621نورة عاجب خلفجمعة حرز مطلب محمد البخاتي180

ميسان87313741402804/07/2012مالمشرح00125781سنيه زعرون ورطهجمعة حنون زبون حسن الموسوي181

ميسان144223640795324/06/2012مالكحالء00450457حسونة شھاب جبارجمعة خشن جبار علي الغنامي182

ميسان204466672064269710/10/2012الميمونة01073248سھام ھاشم مطلكجمعة رسن علوان  الكناني183

ميسان6501333841535804/07/2012مالكحالء00718763اخالص كاظم خضيريجمعة صبر حمدان كاظم الغنامي184

الميمونةميسان15861710064306610/10/2012مالميمونة000176518احالم عبادي محسنجمعة طاھر خميط عبد الرضا الكعبي185

ميسان6331843741403604/07/2012مالكحالء0045058جليلة حسين جسبجمعة طاھر محداد نوفل المحمداوي186

ميسان183790053117810/10/2012م 627المشرح00531178حليمة رحيم جبرجمعة عبود لفتة محيميد الكعبي187

ميسان127554540798024/06/2012العزير00371306خديجة ھاشم حمودجمعة علوان طاھر صافي السريح188

ميسان6576064271210/10/2012م 697العمارة 00953592٦بلقيس حمادي حسينجمعة فھد حسين علي الياسري189

العزيرقلعة صالحميسان715172790037156310/10/2012العزير00371563خالدية مجبل احمدجمعة محمد ماضي حسن الفريجي190

ميسان63310711041438124/06/2012مالكحالء00353642سعاد جلوب حميديجمعة مخيلص عبد هللا ثابت الساعدي191

ميسان630233741738204/07/2012مالعمارة00357301ماجده عبد ثجيلجمعة وحيد عالوي كاظم الساعدي192

ميسان658683841767404/07/2012مالمشرح00604002ليلى ضمد حسونجمعه احمد سالم عودة الموسوي193

ميسان6891433841536704/07/2012مالمشرح00949196 سھام عبود جعفرجمعه جبار حسن احمد الموسوي194

ميسان122242473640738424/06/2012الكحالء00200186كميلة رستم بالسمجمعه جوالن سبھان زغير الشامي195

السالمميسان212433117341460204/07/2012السالم00044665كريمة جبار عبدعليجمعه شالكة علوان عواد الحريشاوي196

ميسان6591943841535604/07/2012مالمشرح00954575زھراء جبار حسينجمعه عبدالواحد ثويني كويطع الساعدي197

ميسان6321901940756524/06/2012مالمشرح00374404وردة عباس سالمجمعه محمد علي عبدهللا الموسوي198

الكحالءميسان10621151790020250710/10/2012الكحالء00202507فخرية حمدان خويفجمھور حميد خواف جحيدو المحمداوي199

ميسان6361573640795724/06/2012مالعمارة /00164155١٢رغد علي مھديجميل عاصي الزم سلمان الزبيدي200

ميسان658783440940624/06/2012مالمشرح00729654فاطمة خلف شيحانجميل عبدالحسن شبل ثامر الساعدي201

ميسان1011333445418024/06/2012مالعمارة /00230638١٠سامية رحيم مجيدجميل مراد علي حسين الالمي202

ميسان237393741739904/07/2012مكميت00037729حنينة عفيت روكانجميل مزعل موسى سلمان الشراجي203

المشرحميسان84213277064292501/09/2012مالمشرح00124604نھلة خاجي عبيدجميل موسى كاظم خليوي الساعدي204

ميسان6585637064315210/10/2012مالمشرح00949881ايمان جامح خالدجميل ھاشم خالد بجاي الساعدي205

الميمونةميسان1813613877064295110/10/2012مالسالم00390477ھاشمية عثج راضيجنديل شرھان دويخ نعيمة الشغانبي206

الكحالءميسان931844442064316410/10/2012الكحالء00884446حفيظة موسى جبرجواد حسن جبر احمد الموسوي207

الميمونةميسان16132038790002169110/10/2012الميمونة00021691حيات شلش كاظمجواد حميد ولي حسن السراجي208

المشرحالعمارةميسان1976064373110/10/2012م 125العمارة00794662١٣علية قاسم حميدجواد عبدالكاظم سدخان رھيف الساعدي209

ميسان6071593540842124/06/2012مبني ھاشم00374822حميدة رحيم ونيسجواد عبدالكاظم عبدهللا ثابت الساعدي210

علي الشرقيميسان67017576064271310/10/2012معلي الشرقي297031نجاة عبدالسادة لفتةجواد فنجان علي يوسف الذھيباوي211
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الكحالءميسان648185790095159210/10/2012مالكحالء00951592انتصار االمي بدنجواد كاظم حسين نصيف الغنامي212

الكحالءميسان63317877064295210/10/2012مالكحالء00154837خالدية مطيلب لفتةجواد كاظم سعد سعدون الغنامي213

ميسان2277064295310/10/2012م 713الكحالء00169450امل سالم عطيةجواد كاظم صحين اليج الغنامي214

العدلميسان72815542064317310/10/2012مالعدل00328921فرحة عبدالحسين عبيدجواد كاظم عبيد نابت الشغانبي215

ميسان92183853841766104/07/2012الكحالء00154129زھرة مناتي جابرجواد كرم طاھر سلمان الموسوي216

ميسان357713933640741524/06/2012المشرح00725801غنمة عبود صبيحجواد مھدي احمد سلمان الموسوي217

ميسان394304941443924/06/2012مالميمونة00192549خاجية زغير حسنجوحي جبار محمد راھي الجعباوي218

00946008حميدة علي شنيرجيجالي عبد بندر رميض الالمي219
المجر الكبير

المجر الكبيرميسان123540842524/06/2012م 30م٢

الكحالءالعمارةميسان62113442064323010/10/2012مالكحالء00635696نجمة كاظم فنجانحاتم حميد علي سلومي المحمداوي220

ميسان16303211041435224/06/2012العمارة00857192نسمة عبد علي نجمحاتم محيسن علوان عودة الحسني221

ميسان6331013540841424/06/2012مالكحالء00607925نجوى كاظم ايدامحاتم ورواش ايدام ديوان البخاتي222

ميسان7189277377064295410/10/2012العدل00278110سليمة كاطع حميدحامد ثاني جمعة عليوي الشغانبي223

ميسان171790005498610/10/2012م 143المشرح م00054986١بتول خضر حواسحامد راضي حواس محمد الساعدي224

ميسان643331940756624/06/2012مالعمارة00371475حوراء عبد االمير حنونحامد طارش خزعل جبر الساعدي225

ميسان6861554540797924/06/2012مالمشرح00147784عالھن بنوان جبرحامد مھني فھد شريجي الالمي226

ميسان6321733640739424/06/2012مالمشرح00814440سليمة شالل حميدحبيب صابر حميد علي الساعدي227

358715353440969224/06/2012المشرح00146974نضيرة جياد محسنحبيب عالج محسن شھيوي الساعدي228

الكحالءميسان1112210877064295510/10/2012الكحالء00911904جبار عليوي ھذالحديد زغير جبر علي الغنامي229

ميسان90178033741404204/07/2012الكحالء00201191فاطمة سيد موسى سيد عامرحرز جابر جودة حاجم البخاتي230

ميسان3571404741419424/06/2012مالعزير00601677خديجة صالح موزانحزيم كاظم طويلع مسعد النوفلي231

ميسان673113340815324/06/2012مالكحالء080267حسنة راضي صحينحسان سكران غضيب مختاظ المحمداوي232

الكحالءميسان1052099876064271410/10/2012الكحالء00585335ھاشمية فرحان خشانحسن جابر صحين محمد الساعدي233

العمارةميسان7473278064280310/10/2012الكحالء00201904شروق سلمان جبارحسن جاسب كاظم يوسف الساعدي234

ميسان65143841535304/07/2012مالكحالء00948578زھرة حواس محمدحسن جاسم محمد جبارة الشامي235

1573640740724/06/2012م 164الكحالء00607576صبيحة حميد ھاشمحسن جاسم موسى اعجيل العكيلي236

ميسان75148963841765104/07/2012المشرح00725484شھلوله فاضل مزعلحسن جاوي علي عباس الكعبي237

ميسان7061873540841924/06/2012مالكحالء00122029زينب رحيم ونيسحسن جبار جناني حسن الغنامي238

الكحالءميسان5358841041757204/07/2012مالكحالء00061750جنان عبدهللا راضيحسن جبار رحيمة جبر الكناني239

الكحالءميسان1335676064373210/10/2012مالكحالء00702361زھرة عباس محمدحسن جبار نور محمد الھاشمي240

العمارةميسان111221513841774204/07/2012الكحالء00015388صبيحة حنتاو ديكمحسن جبارة جارح غوت الغانمي241

العزيرميسان6717677064295610/10/2012مالعزير00294237صبرية عبدهللا ناصرحسن جبارة علي طاھر البخاتي242
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ميسان917613340817324/06/2012مالكحالء00123793ايمان كاطع شتالحسن جبر فزيع موسى الغنامي243

الكحالءميسان41282254790055052610/10/2012الكحالء00550526سكنة جودة اليجحسن جويت لعيبي بدير الغنامي244

ميسان6785211041435324/06/2012مالمشرح288824بشرى عباس جاسمحسن حواس محمد جبارة الساعدي245

كميتميسان61410378064267510/10/2012مالعمارة\00032439٥سعيدة خنجر معينحسن خشين معن ارميلي العيداوي246

ميسان3005999772064268310/10/2012العدل م00733609١حرية فالح عليحسن خلف خالطي رباط الجعيبي247

ميسان3547073476064373310/10/2012المشرح م00096483١فاطمة لفتة ابراھيمحسن خماس جابر سلطان الموسوي248

ميسان33117790016503210/10/2012مالعمارة 00165032٧زھراء عباس عليحسن خنجر معين ارميلي العيداوي249

ميسان3263961741451224/06/2012العمارة /00867341٩حياة عاشور راضيحسن درويش جبارة مدھوش الحمراني250

ميسان105393941480804/07/2012مكميت00346859كريمة عيسى نوميحسن رضا عبدالرضا شكر االنصاري251

ميسان6491061940756424/06/2012مالكحالء00842798قيسة علي حسينحسن رمح عودة عبيد المحمداوي252

المشرحميسان6582678064280110/10/2012مالمشرح00814943سھلة جابر عبودحسن ساھي محسن جاسم البخاتي253

المشرحميسان65816477064295710/10/2012مالمشرح00126406عيدة عيسى طاھرحسن سعد جابر جودة البخاتي254

ميسان637423640795424/06/2012مالكحالء00248916كفاء وحيد عودةحسن صادق حسن سلمان السوداني255

ميسان3691534641441124/06/2012مالمشرح00722305حليمة كريم عطيةحسن عطية بوحي مخيفي الكعبي256

السالمميسان219436657341462104/07/2012السالم00774659رفعة جبار عليويحسن عطية جلود ھجيول الغراوي257

ميسان1571224741418524/06/2012مالمشرح00244785كريمة جاسم عاتيحسن عالوي زبون  الساعدي258

ميسان1576064271510/10/2012م 117الكحالء00849482شھلولة زغير طاھرحسن علي فاضل مدھوش الغنامي259

ميسان8790032146710/10/2012م 743العمارة 00321467٧جي جي شراتي زغيرحسن عليوي لعيبي عودة البخيتاوي260

المشرحميسان8015277064295810/10/2012مالعمارة00765490٧نظال عبدالزھرة عسلحسن عويد عسل سلمان الساعدي261

العمارةميسان781559342064315510/10/2012المشرح00811827وجدان جلوب مفتنحسن فاخر مفتن بطوش الكناني262

ميسان6451691840778624/06/2012مالعمارة00193460علياء سالم عبدحسن فالح حسن محمد الفرطوسي263

ميسان8121011241416924/06/2012مالمشرح00381678صديقة جاسم ثوينيحسن قاسم ثويني موسى الساعدي264

قلعة صالحميسان16476064271610/10/2012م 569العزير135454جاسمية عاتي لفتةحسن قاسم سليم كريم النوفلي265

ميسان673613640738124/06/2012مالكحالء00804589طلبة محيسن باشمحسن كاظم خضير شويع الغنامي266

العمارةميسان62713142064323510/10/2012مالمشرح00812801سليمة دبس عليحسن لفتة علي راضي الساعدي267

ميسان184511041435124/06/2012مالمشرح00536652جنسية عطوان راضيحسن محمد راضي رومي الموسوي268

العمارةميسان7216241041397704/07/2012مالسالم01798880عنيدة ناصر شيالحسن محمد شيال سعدان الغانمي269

ميسان6811041241417024/06/2012مالعدل00160398سلوى جلوب طعمةحسن محيبس وادي رحيمة العشماني270

الكحالءميسان72915876064373410/10/2012مالعمارة \00251695٣نجاة سعد سالمحسن مخيلص عبدهللا ثابت الساعدي271

ميسان650153540743624/06/2012مالكحالء00778346زھرة غتر حسنحسن موسى جاسم كلش الساعدي272

ميسان106210653841535404/07/2012الكحالء00018781صبرية عبدالحسن جبارةحسن نعمه داود شبة المحمداوي273

العزيرميسان7439976064271710/10/2012مالعمارة\00355838٧حسين عجيل واديحسنة علي سيد حنظل النوفلي274
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ميسان633243841774304/07/2012مالكحالء00154819محمد رسن ثابتحسنة غانم مطشر جبير الغانمي275

ميسان745481940756124/06/2012مالعمارة00230870كوثر مزبان ھاشمحسنين خالد عبدهللا محمد الكعبي276

ميسان711619911041436424/06/2012المشرح00374676شھالء مراد حسينحسون جاسم كاظم موسى الساعدي277

المشرحميسان6713246790053565210/10/2012المشرح00535652سندس ھاشم شمخيحسون ياسين زبون يوسف الموسوي278

المجر الكبيرميسان38216142064316210/10/2012مالعدل116618سليمة غضبان عنبرحسين ارويح مشكور سعيد الشغانبي279

ميسان111221253340816024/06/2012الكحالء00947962شمالة المي بدنحسين الحوم صنيھر محمد الغنامي280

ميسان6861453741738104/07/2012مالمشرح00535735مالية ابوالشوش كاطعحسين باني حسان سلمان الساعدي281

ميسان1141783440940724/06/2012مالمشرح00535238نومة فياض محمدحسين بجاي محمد سعد البخاتي282

ميسان305608873941481904/07/2012العدل00738497سناء حسن مغدحسين بحر منفي فرحان الفرطوسي283

العمارةميسان6102978064280210/10/2012العمارة\00657837٨سامية حسن كرمحسين جاري احمد محمد الالمي284

الكرخبغداد10211727141773204/07/2012المنصور00093676عروبة خالد كريمحسين جبار محيسن جابر الكرعاني285

السالمميسان5898710064308410/10/2012السالم00560755خيرية حميد عنيدحسين جبار محيسن شندي العبياوي286

ميسان32865431940756324/06/2012العزير00230301سھام محسن حميدحسين جبارة مبادر سويف الغنامي287

ميسان111220713640795924/06/2012الكحالء00547489زھرة غانم مطشرحسين حديد كاظم ثامر الغنامي288

الكحالءميسان4138259276064373510/10/2012الكحالء00703053شويلة سعيد خوافحسين حسن شري سلومي المحمداوي289

477224841415324/06/2012الميمونة00348235بيداء مطر راضيحسين حسن عبدهللا  البخاتي290

المشرحميسان7195177064295910/10/2012مالمشرح00954395زينب راضي درويشحسين حميد عبيد فريح الزبيدي291

ميسان13315837064310010/10/2012مالكحالء00767426حلھن سيدطاھر ھاشمحسين حيدر كاظم ھاشم العابد292

ميسان7276064373610/10/2012م 655العدل م00078278امل كاطع دربابةحسين ريسان مغتاض حطاب الفرطوسي293

ميسان413314741418424/06/2012مالمشرح00603878حسنة فليح حسنحسين سريح خلف حميد العصفوري294

ميسان871384741418824/06/2012مالمشرح00811690سعيدة شمخي حتاتةحسين سويلم غضيب جبر الكعبي295

ميسان6501953741738704/07/2012مالكحالء00353037تحرير كيالن مدلولحسين شرطي عيدي ھندوس الغنامي296

ميسان615833440836824/06/2012مالعدل00915226زعيلة صدام جبارةحسين شعيبط شرجي عبيد الشغانبي297

ميسان275604741419924/06/2012مالمشرح00298467حرية جالي ازويرحسين شھيب زوير  الكعبي298

الكحالءميسان8494876064373710/10/2012مالكحالء00046474حسنة فرحان شانيحسين صدام شاني سبھان الشامي299

ميسان65013640742124/06/2012مالكحالء00070246قسمة محمد ماضيحسين طابور غيالن مولى المشداوي300

ميسان251131840779624/06/2012مالمشرح00812926حياة علي مسلمحسين عباس مسلم عنيز الساعدي301

ميسان17677064296010/10/2012م 627المشرح00590079سعدة ورور شاھينحسين عبود قاسم بشيت الساعدي302

المشرحميسان23911477064296110/10/2012مالمشرح004562كاظمية خشين نويظحسين عبيد عويد خميس الالمي303

ميسان325648353741403904/07/2012العزير00436693شرطية عبيد حلوحسين عربي مبرد فياض النوفلي304

الكحالءميسان2456578064280410/10/2012مالكحالء00530305حسنة رشيم فنجانحسين علي اسماعيل محداد الغنامي305

ميسان2733341041756104/07/2012الكحالء00169019صبيحة حسن عليويحسين علي حسين ساجت المنصوري306
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ميسان311213540866024/06/2012مالعمارة/01727961٨فوزية كريم عبد الرحيمحسين علي عبد الرحمن  العبدالخاني307

ميسان6071821840779524/06/2012مالكحالء00046602كريمة جاسم قاسمحسين علي قاسم حيدر المحمداوي308

ميسان63293941480204/07/2012مالمشرح00331322نجاة سعد جابرحسين عيسى طاھر جودة البخاتي309

ميسان46790083800410/10/2012م 611العمارة /00838004١٠بنية جيخاو مخورحسين فاضل قاسم حسن الساعدي310

العمارةميسان8510977064296210/10/2012مالعمارة\00416207١٠سليمة جبار زويرحسين فرج كريم حسين الفكيكي311

ميسان6481291441437824/06/2012مالكحالء00444088حليمة جاسم قاسمحسين كاظم جودة اليج الغنامي312

ميسان6476413640739524/06/2012مالكحالء00420119وجيھة عبد مطرحسين كاظم سعد سعدون الغنامي313

الكحالءميسان6487577064296310/10/2012مالكحالء00443852منتھى شريف عيدانحسين كاظم سيد حافظ الساعدي314

الكحالءميسان128141790020166410/10/2012مالكحالء م00201664٢مطرة محمد عليحسين كاظم محمد حبيب الخليفاوي315

المجر الكبيرالعمارةميسان30059827141773904/07/2012العدل00249607نعيمة علي خالطيحسين كعيبر محي  ال صحين316

ميسان30661078790051450010/10/2012العدل م00514500١زھرة عداي جابرحسين الزم جبر سفيح الفرطوسي317

العزيرميسان323644677964570910/10/2012العزيرخميسة بداي رسنحسين مجيد بدن زغير المحمداوي318

الكحالءميسان10621157790004696410/10/2012الكحالء00046964رابعة حسين ساريحسين محمد ماضي سعدون الغنامي319

ميسان638741041756004/07/2012مالعمارة00629796حوراء جاسم نعمهحسين محمد نعمه جبر الموسوي320

العمارةميسان72719442064324410/10/2012المجر الكبير00280462كفاية جبار خنجرحسين محيبس وادي رحيمة العمشاني321

ميسان22439642064317010/10/2012العمارة\00652708٢مھا محمد خالدحسين مزبان ھاشم فرحان الناموس322

ميسان6271414540798824/06/2012مالمشرح00814291كعيدة ابو الشوش كاطعحسين موسى علي جودة الساعدي323

ميسان357713591940756024/06/2012المشرح00052235زھره عبيد مختاضحسين موسى قاسم سلمان الموسوي324

قلعة صالحميسان3286545378064280510/10/2012العزير00173460حنونة حسين طابورحسين ناصر مطنش زبون الغنامي325

ميسان6441911041436324/06/2012مالعمارة00628621جميلة خنجر معينحسين نعيم محيسن خلف البھادلي326

المشرحميسان65915342064322710/10/2012مالمشرح00189538مريم طاھر خضرحسين ياسين خضر محمد الموسوي327

ميسان105209783640742324/06/2012الكحالء00807289ھدى شجاع سكرحسين يوسف راضي سلمان الموسوي328

العمارةميسان3186340241041398604/07/2012المجر الكبير00741374نغماشة خلف عرنوصحطاب حمد سدران مريھج الخفاجي329

السالمميسان5621477064296410/10/2012مالعدل00181444يسر عبدالحسين نعيمةحكيمة فرج فريح عنبر المرياني330

ميسان412823081940782124/06/2012الكحالء00418160ماھودة موزان احيمرحلو جبار سماري عريم الغنامي331

ميسان633503340815224/06/2012مالكحالء00449614فريدة فيروز سلمانحلو عذافة جبر علي الغنامي332

الكحالءميسان1122220678064280610/10/2012بالكحالء00547729جاسم زغير جبرحلوة عذافة جبر علي الغنامي333

ميسان56111864641440924/06/2012العمارة00311733مشحوت رسن عليويحليمة حسين مجبل عطير البھادلي334

ميسان6801201940782224/06/2012مالمشرح00812052سليمة كاظم جبارحمد روكان حسين عبدهللا الساعدي335

المشرحميسان6788676064271810/10/2012مالمشرح00051126كاظمية شنيشل خليفحمد صبير مسلم حريجة الساعدي336

ميسان659243445418824/06/2012مالمشرحخالدية شالة حسينحمدان روكان حسين عبد هللا الساعدي337

الميمونةميسان72713076064373810/10/2012مالعدل00247880وحيدة طخيل شبلحمدان كاطع حطاب بدر الفرطوسي338
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الكحالءميسان931841641041750704/07/2012الكحالء00718855فوزية سكر حسانحمدان ھليل محمد علي كاظم الساعدي339

السالمالعمارةميسان2104198842064323910/10/2012السالم00722308فرات جواد حنيحنحمدان واحد ابوالھور حسين الكناني340

الكحالءميسان184153790037385810/10/2012مالمشرح00373858كرم محمد ديوانحمدية خلف جاسم محمد الياسري341

المشرحميسان71424841416124/06/2012المشرح00372999اھنيوة طاھر نونحمود ثجيل مدھوش محسن الكعبي342

ميسان7777064296510/10/2012م 678المشرح00351645كريمة جبار خنجرحمود جبار عباس اصالن الساعدي343

ميسان7676064373910/10/2012م 647الكحالء009513661شكرة حسين مغامسحمود رزيج عيدان موسى الغنامي344

العدلالعمارةميسان306610607341462304/07/2012العدل00310799طرفة سلي غريبحمود صلبوخ غانم حسين الفرطوسي345

المجر الكبيرميسان679594264316310/10/2012مالسالم00044369لزمة عبدالرضا رحيمةحمود عودة سلمان رسن الساعدي346

ميسان8176064271910/10/2012م 818العدل00707757جبارية قاسم عبدهللاحمود قاسم مرزوق خلف النصراوي347

ميسان1491271741452124/06/2012مالكحالء00636554بنية سبھان فنجانحمود مطيلب لفتة مسعود المحمداوي348

ميسان65911011041439424/06/2012مالمشرح00724894حليمة زاير جودةحمود وادي جودة حاجم البخاتي349

ميسان5231041532204/07/2012م 392المشرح00604239بسعاد قاسم حلوحميد احمد سابط عيسى الموسوي350

ميسان682243941538904/07/2012مالعزير00198869رقية برات علي شوشزيحميد ارجيان شبيب فنجان العزي351

ميسان649223841766904/07/2012مالكحالء00319421ھيفاء زامل كاظمحميد جاسب كاظم شريف الساعدي352

العمارةميسان74314790032163910/10/2012مالعمارة/00321639٧كريمة جمعه عيسىحميد جراغ نقدعلي حسين العطار353

العزيرميسان004362723266573657376064374010/10/2012خديجة رسن شلشحميد داخل ميزان سبھان النوفلي354

العمارةميسان369783841774104/07/2012مالمشرح00351915حنونة لفتة فلحيحميد راضي محسن صانت النوري355

ميسان6791493841536404/07/2012مالسالم00987453كفاية علي حمدانحميد سلمان امشيري كريدي الفرطوسي356

العزيرميسان30710677064296610/10/2012مالعزير293639كريمة عودة رحيمحميد شرھان نويصر مبارك المحمداوي357

العمارةميسان418069790022673410/10/2012العمارة\00226734٧قبيلة داود قاسمحميد صادق علي مراد الدراجي358

المشرحميسان28886790038159810/10/2012مالمشرح00381598جليلة حسون شنديحميد عباس مسلم عنيز الساعدي359

ميسان7214335790086900110/10/2012المشرح00869001جونة عبدالحسن عويدحميد عبيد فريح شليبة الزبيدي360

ميسان75149333640795824/06/2012المشرح00051854برنو حميد لعيبيحميد عطية دوين خليفه الساعدي361

المشرحميسان77815776064272010/10/2012المشرح00373792جميلة حنون جابرحميد علي جابر محسن الساعدي362

ميسان6271533445418124/06/2012مالمشرح00269959سعاد محسن جابرحميد عيسى جابر عبد هللا الموسوي363

العزيرميسان3401547341461004/07/2012مالعزير00289592زينب قاسم زغيرحميد فندي مشيت ماجد المحمداوي364

ميسان6501173841536304/07/2012مالكحالء00561353زھرة ناصر حسينحميد قاسم حسين راضي المحمداوي365

ميسان356710433445419024/06/2012المشرح00724334خميسة سيدطاھر ھاشمحميد قاسم ھاشم سلمان البخاتي366

ميسان961900311041439524/06/2012الكحالء00530512سعيده كشكول لعيبيحميد كاطع رباط سعيد السليماوي367

ميسان6811353741739704/07/2012مالعدل00160890فاطمة عودة سلمانحميد مجيد سلمان رسن الساعدي368

العدلالعمارةميسان66010942064322910/10/2012مالعزير00230753جواد محسن جاسمحميدة شنشول جاسم ھاشم الموسوي369

الميمونةميسان19037919790073217010/10/2012العدل00732170كاظم عكيد بدرحميدة فنطيل دويخ نعيمة الشغانبي370
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ميسان111220953741739204/07/2012الكحالء00767733جميلة رحمة شاطيحميدي رشم كحيط شغيف الغنامي371

الكحالءميسان1022027777064296710/10/2012الكحالء00015595جاسم محمد كاظمحناية محمد راضي سيد احمد النوري372

المشرحميسان661305076064272110/10/2012المشرح00810525شمالة رفش محسنحنون جابر محيسن بھلول الساعدي373

ميسان6581513741739004/07/2012م المشرح00054568فاتن زغير كاطعحنون غالب كاطع مجيري الساعدي374

ميسان205561840778524/06/2012مالمشرح00812074كاظمية حمدان عويدحنيتو سوادي رسن شخير الزيادي375

ميسان41582816790106804810/10/2012الكحالء 01068048٢عبود مشاري سعدونحنيشة محمد ماضي سعدون المحمداوي376

ميسان6781111041439624/06/2012مالمشرح00811361زھرة محمد كرمحواس عباس اصالن حمود الساعدي377

العمارةميسان15289178064280710/10/2012العمارة\00501034٦ھاشم محمد كاظمحياة باقر فاخر موسى الموسوي378

المشرحميسان35771220790081204710/10/2012المشرح00812047طاھر روكان حسينحياة مناحي حسن عبدهللا الساعدي379

ميسان626781241417124/06/2012مالعدل00279960فضة رزاق صكلوكحيدر امونس طعمه نعمه الشغانبي380

الكحالءميسان649127790042118510/10/2012مالكحالء00421185وفاء سلمان قاسمحيدر حسين نعمه حسن النوري381

ميسان72010411041436024/06/2012مالمشرح00184766فيروز جاسب كاظمحيدر سلمان جبار محمد الساعدي382

ميسان6711063941538504/07/2012العزير00557820كاظمية عبدالرضا سلمانحيدر عبدالزھرة مسلم رخيص الغنامي383

العمارةميسان3436845941041399404/07/2012الميمونة00768625احالم مھدي يوسفحيدر عزيز خلف رسن النصيري384

الكحالءميسان67493790020121110/10/2012مالكحالء00201211سليمة غالي محيسنحيدر كاظم حسان عبيد البخاتي385

السالمميسان221441007341461604/07/2012السالم00609023كريمة حسن حسينحيدر لفتة شھيب  الزھيواوي386

ميسان1593173231041531504/07/2012الميمونة00784109حياة كعيد حسينحيدر مجيد حمد عبدهللا الربيعي387

المجر الكبيرميسان13518842064323810/10/2012مالمجر الكبير00750847فضاء سامي كاظمحيدر محمد جواد يوسف الجالب388

ميسان80158644641443424/06/2012المشرح00896781ھاشم سيد ماردحيھن عجيل عيسى حسن الالمي389

العدلميسان18937685790055256910/10/2012بالعدل00552569طاھرة جبار سلمانخالد زاير جريح ثويني الشغانبي390

الكحالءميسان82347790055006310/10/2012مالكحالء00550063ساجدة كريم مطيلبخالد زبين مريدي مشغي المحمداوي391

ميسان659233340817424/06/2012مالمشرح00813321حليمة حسين جويخالد زغير عباس اكطامي الساعدي392

المجر الكبيرميسان634578064280810/10/2012مالمجر الكبير00824753معصومة ابراھيم صادقيخالد فرحان شنان حسين العكبي393

ميسان190641840775824/06/2012مالعمارة00247194فاطمة سليم اسماعيلخالد فليح حمد شريف الالمي394

الخمسالسالمميسان1104440968724/06/2012م 81السالم00715455حسنة مزيد عاشورخالد قاسم محمد شيال الغانمي395

الكحالءميسان64813177064296810/10/2012مالكحالء00443785ناجية مطر عبدالحسنخالد كاظم سيد حافظ الساعدي396

العمارةميسان2214406541041397604/07/2012السالم00066443كريمة عبدالحسن عبدخالد مجبل محسر واسط المحمداوي397

ميسان9976064272210/10/2012م 674الكحالء00949082ساجدة خيون برھانخالد محمد حسن باقر الشامي398

ميسان7371071840775924/06/2012مالعمارة01122440حميدة حمدان جبارخزعل عودة شافي فيلي الساعدي399

ميسان7531351741452024/06/2012مالعزير00263637نعيمة شغيت شنديخشان سديد عداي  المحمداوي400

ميسان2051714741419224/06/2012مالمشرح00722296ساعدية علي جھلولخشين موسى غافل سلطان الكعبي401

ميسان18376064374110/10/2012م 603العمارة 00935204١فاطمة زيدان زبونخضر جابر خنجر محمد البخاتي402
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الكحالءميسان11122046790084131010/10/2012الكحالء00841310فاطمة عبد فزيعخضر حردان خلف مسلم الغنامي403

الميمونةميسان31967710064308210/10/2012مالسالم00382980رحيمة عويش شطيبخضر حسن خليل حميدي المذخوري404

المشرحميسان6276642064316510/10/2012مالمشرح00299097زينب علي عبدهللاخضير جابر عبدهللا رومي الموسوي405

ميسان6071923540867024/06/2012مالكحالء294212ھدية نعيمه مطيلبخضير جبل غضيب لفتة الغنامي406

1324540793324/06/2012م 659المشرح00811857بسنة شامي روكانخضير شالة حسين عبدهللا الساعدي407

المشرحميسان601194576064374210/10/2012المشرح00183282وداد عواد جروخضير عباس حسين احمد الساعدي408

العدلالمجر الكبيرميسان557144790032827010/10/2012مالعدل م\00328270٢نعيمة جبل غضبخضير عبدالحسين كاظم وھيمة الھليجي409

العمارةميسان3306600031041533504/07/2012العزير00285399سعدية مطشر سريھيدخضير محمد فريح جبح الخفاجي410

ميسان1431494641440724/06/2012مالمشرح00813541علية حسين صخيخالف عبدالجبار محمد  الجبوري411

ميسان106210853440836024/06/2012الكحالء00452373ركن عليوي بھارخلف جابر باشط صالح الساعدي412

العمارةميسان547477064296910/10/2012مالعمارة\00509768٨نوشة صيوان بطيخلف حريجة عفلوك راشد الكناني413

العدلالعمارةميسان144727141772604/07/2012العدل 00028609٢تركية كاطع جودةخلف سالم جودة رباط الفرطوسي414

ميسان661301976064272310/10/2012المشرح00729727حميدة قاسم مريديخلف صالح عتيوي كاطع الساعدي415

ميسان111220723340819824/06/2012الكحالء00947535طلبة ياسين حديدخلف عنبر كاظم ثامر الغنامي416

ميسان6511643540743024/06/2012مالكحالء481510علياء خيون برھانخلف كاظم فنجان خشان المحمداوي417

ميسان14872064269310/10/2012م 326قلعة صالح00051549ياسة عبد خنيابخلف ورش شھد جبارة الفريجي418

ميسان72142164641441024/06/2012المشرح00380610شكيلة حسن عويدخليفة داخل شايع  الالمي419

ميسان73790032318510/10/2012م 101العمارة 00323185١٠حياة موات محمدخليفة سلمان كاطع زغير السوداني420

ميسان487174641443224/06/2012مالمشرح00981001زھرة جبر لفتةخليل زناد كرخي  الدايني421

المشرحميسان483134841415924/06/2012مالمشرح00729337حسنة علي خليفخليل سريح خلف حميد العصفوري422

ميسان6751903640742224/06/2012مالكحالء00671816علية طاھر كطافةخليل عبد الكاظم محمد صليط الدراجي423

المشرحميسان77814277064297010/10/2012مالمشرح00373519زھرة عبود شنيشلخليل عبدهللا شنيشل عويز الساعدي424

 المشرحميسان6731340077064297110/10/2012المشرح00380134خديجة كريم محسنخليل ورور مناحي لفتة الساعدي425

ميسان71140884641443524/06/2012المشرح00811025رسمية بدن حسونيخماس داغر حسوني وذيح الكعبي426

ميسان14676064374310/10/2012م 812المشرح00382244زينب جبار ساريخماس عباس مسلم عنيز الساعدي427

العمارةميسان2074120741041398704/07/2012الميمونة00348183وبرية خلف افدينخنجر عليوي خليل محيميد الجعباوي428

العمارةميسان1256342064316110/10/2012مالعمارة /00003136١فالح حسونخولة حسن حسين علي الالمي429

ميسان5271864941443824/06/2012مالميمونة00786984نجالء عبد الزھرة ھاشمخيري خزعل ماشي ليلو الساعدي430

ميسان157790086688610/10/2012م 603االعمارة 00866886٨رنا كاظم معنخيون خنجر معين رميلي العيداوي431

العمارهميسان18637710064307310/10/2012مالعماره/00251983٣سلمى كريم جاسمخيون طارش حميدي جواد الجوادي432

ميسان320834540798224/06/2012مالعزير00871958حلقومة عليوي ثوينيخيون مجمان عليوي محسن الفرطوسي433

الكحالءميسان4138258177064297210/10/2012الكحالء001068127سمية موسى جابرداغر ميسر جابر ابشيط الساعدي434
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ميسان731457011041439324/06/2012المشرح00185101شھلولة صحين خنيجرداھج مطلك دنبوس طنيش الساعدي435

ميسان11431041533304/07/2012م 655العدل م00388282٢ابتسام احنين بالسمداود زغير بھار سدخان العمشاني436

العمارةميسان351374540799824/06/2012مالمشرح886640سعدية جبر لفتةداوود نادر نوشي عطية الكناني437

ميسان7893342064317110/10/2012مالعدل00345892ميثاق حسين شكردرعم خريبط عاكول فياض الصحيناوي438

ميسان1931423440836324/06/2012مالعمارة00511706امل اكرم منصوردعير حسين ربيط شذر العبياوي439

المشرحميسان35370584790081161010/10/2012المشرح00811610زنوبة سلمان عباسديوان خشن عباس خماط الموسوي440

ميسان100710064571810/10/2012م 131العزير00178054غريبة محسن زغيرراشد عبار نعيمة عنان الغنامي441

ميسان659583841765304/07/2012مالمشرح00954849وردة عطية دوينراشد غانم خليفة مھنا الساعدي442

ميسان358715321840776024/06/2012المشرح00416004سھيلة عبود عالجراشد كاطع جياد محيسن الساعدي443

الكحالءميسان72213778064280910/10/2012مالكحالء00768804شمالة حسين حميدراضي جاسم صريح شاطي المحمداوي444

ميسان171710064571910/10/2012م 143المشرح00054998طليعة ساھي عبدالحسنراضي حواس محمد جبارة الساعدي445

ميسان327653424641442824/06/2012العزير0087251رحيمة كاظم شمھودراضي خضيري خالف ثويمر الغنامي446

ميسان358714113941537604/07/2012المشرح00125168ليلى حسين يوسفراضي رحمة يوسف راضي االموسوي447

ميسان629183540743124/06/2012مالعمارة /01727975٨ھاجر موسى محمدراضي سالم طاھر عبد السيد البھادلي448

ميسان6931213440833124/06/2012مالعمارة00157806كوثر كريم عليويراضي شرھان محيسن سيف البخيتاوي449

العمارةميسان751499342064323610/10/2012المشرح00727849ويلية سدخان رھيفراضي عبدالحسن كاظم سباھي الساعدي450

ميسان17377064297310/10/2012م 627المشرح00810382صبرية خضير محمدراضي عبدالرضا زاير حمود الساعدي451

678503640738224/06/2012مالمشرح00261699حسنة غانم عباسراضي علي عباس صافي الموسوي452

ميسان658573445418524/06/2012مالمشرح00604384فاطمة موزان بنيانراضي قاسم خلف اسماعيل الساعدي453

الكحالءميسان64918476064374410/10/2012مالكحالء00951759بھية عبدالحسن ناھيراضي كاظم شريف حيدر الساعدي454

العمارةميسان64813042064324610/10/2012العمارة00090078١١سميرة مھدي كاظمراضي لعيبي جودة ضامن الساعدي455

ميسان221441424741418024/06/2012السالم00801181نديمة عاتي كاظمراضي مريبط حافظ بدن الغانمي456

فخرية بھلول عطيةراضي موسى متعب457
     

ميسان1141807341460104/07/2012مالمشرح00730160

قلعة صالحميسان874383540867424/06/2012مقلعة صالح00570342ماھي رجب عليرافد حسن مجيد نادي العلي458

العمارةميسان251523841774504/07/2012مالمشرح00053544رجاء احمد ھليجيرافد زامل محسن حاجم الساعدي459

ميسان678211940755424/06/2012مالمشرح00125259جاسم ثويني موسىربيعه عودة عبدالكريم مطلك الكعبي460

العمارةميسان75664440968024/06/2012مالكحالء00064442حبوسي كريم جافترتبة نعيم حمادي كريش الغراوي461

العزيرميسان6823776064374510/10/2012العزير00434283فرات عيدان خوينرحيم برھان خوين شعنون المحمداوي462

ميسان6824737064309710/10/2012العزير00872300فاطمة سالم جاسمرحيم جاسم رسن زغير النوفلي463

ميسان353705104941443724/06/2012المشرح00188194حيھن محيسن لفتةرحيم جبر محميد  الكعبي464

المشرحميسان741462977064297410/10/2012المشرح00811341خديجة عبود واليرحيم جالب حمود نميش الساعدي465
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ميسان1890710064572010/10/2012م 267العمارة 00709316٦نعيمة عبدالزھرة كاظمرحيم حسن مھودر فزع الساعدي466

العدلالمجر الكبيرميسان62630710064572110/10/2012مالعدل م\00915555٢نورية حميد مسلمرحيم حمادي مسلم جودة الشغانبي467

68134444841415124/06/2012المشرح00643882رضية حسن متيعبرحيم رسن متيعب468

ميسان2931041531004/07/2012م 648الكحالء م00553158خديجة حسين سالمرحيم سعد كاظم محسن البخاتي469

العمارة1240750124/06/2012م 1552العدل م٢زمن سعد جلوبرحيم طبك جاسم مطلك العشماني470

السالمالعمارةميسان222145040660502/11/2011السالم00665169وفاء حسن جباررحيم عبيد نعيمة بدر الشغانبي471

ميسان6711943340818524/06/2012العزير00567954صبيحة خضير ضيغمرحيم عرنوص صالح جبر الغنامي472

الكحالءميسان7066776064374610/10/2012مالكحالء00418497بشرى حسن فنجانرحيم غانم موسى عجيل الساعدي473

ميسان6471043640741024/06/2012مالكحالء00534308شھد شرطي عيديرحيم كاظم مطشر سارح الغنامي474

ميسان673901940755524/06/2012مالكحالء00767897ايمان زامل عبدهللارحيم محمد جرخي حسن البو حمد475

ميسان129514741420524/06/2012مالمشرح00535291مھدية عطية عودةرحيم منشد شذر مھاوي الكعبي476

ميسان3597166277064297510/10/2012المشرح م00896996٢زھرا يابر عنكررحيم مھدي شويخ عطوي الالمي477

ميسان67132663540867524/06/2012المشرح00055393حميدة سعد سالمرحيم موزان حمود كاظم الموسوي478

ميسان6581883340818024/06/2012مالمشرح00351829زينب سعد سالمرحيم نعمة محمد سالم الموسوي479

ميسان6271403440837524/06/2012مالمشرح00590962زھرة موسى طاھررحيم وادي سيد جودة  البخاتي480

الكحالءميسان1112206378064281010/10/2012الكحالء00841348مطلك عبيد ھندوسرداعة حسين ساري سعدون المحمداوي481

علي الغربيميسان59519776064374710/10/2012علي الغربي00521511نسرين تركي ابو الريشرزاق جاسب ابوالريش بريبت الجعباوي482

ميسان6271663841765704/07/2012مالمشرح00088907وفاء مجيد شكارةرزاق راضي حميدي احمد النجفي483

ميسان179790055166310/10/2012م 131العزير00551663رداعة حسين طوينةرسن جبارة مبادر سويف الغنامي484

ميسان674443841537504/07/2012مالكحالء00885782جواھر فضالة موزانرسن صبر حمدان كاظم الغنامي485

ميسان5098231840776124/06/2012العمارة00102598زھرة طامور جاسمرسن ماين زاير عبدهللا الالمي486

ميسان1452897576064374810/10/2012كميت00346241وداد محمدجواد شاللرسن مرزوق فرحان غثوان الحميدي487

ميسان633263340816624/06/2012مالكحالء00418438سليمة جبل غضيبرسن مزود ماضي علي الغنامي488

الكحالءميسان6475777064277610/10/2012مالكحالء00636116صفية جاسم محمدرسول مطر محمد علي المحمداوي489

ميسان7677064277710/10/2012م 673الكحالء م00445709٢جكارة جبار مغامسرشك حسين مغامس نھير الغنامي490

العزيرقلعه صالحميسان185124710064572210/10/2012مالعزير00872179سليمة ساري غاسمرعد جبار جريو عرير النوفلي491

العزيرميسان17178064281110/10/2012م 12العزير00780927زھرة دايم مسلمرعد صبيح مسلم خفي العبادي492

قلعة صالحميسان624141710064572310/10/2012مقلعة صالح00485294نھاية سالم حسنرعد طالب كاظم عباس عباس493

العمارةميسان658166790072632210/10/2012مالمشرح00726322امل صبيح سيدرعد موسى سيد عويد الساعدي494

ميسان14177064277810/10/2012م 367العزير00289933زينب قاسم كاظمرعد وحيد عطاس حسن الغنامي495

ميسان6331263941482204/07/2012مالكحالء00949889جمعه نعيم عبدهللارفيعة عزيز عكلو مسعد الغانمي496

المجر الكبيرالعمارةميسان306611837141773004/07/2012العدل01795333سوزان اسماعيل لفتةرياض عودة ناطور علي البيضاني497
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ميسان6371643445417824/06/2012مالعمارة/107753٨اسراء عبد االمير عالويرياض عيدان جاسم محمد الدبيسي498

ميسان6246541041755704/07/2012مقلعة صالح00393006زھرة علي اكيدرياض مھدي حسين خلف الخطيب499

ميسان3256489431041530804/07/2012العزير00436544حوري علي عذيرزاجي كاظم سلمان محي النوفلي500

ميسان64914011041436124/06/2012مالكحالء00200248نديمة عبد الواحد ثوينيزامل جبار زوير فضالة الشامي501

ميسان771911940755624/06/2012مالعمارة00226209شغاتة معيدي جودةزامل لعيبي جودة ضامن الساعدي502

ميسان251523640737724/06/2012مالمشرح00088799فخرية حسان داغرزامل محسن حاجم طلك الساعدي503

ميسان5311941041755604/07/2012مالميمونة01732701خاتون خنيصر محمدزاير شايع داخل فارس الكعبي504

ميسان2672064268710/10/2012م 88السالم00711422سليمة عبد حسبزغير عبدالرضا عطية  المرياني505

ميسان3281684641441724/06/2012مالمشرح00814432زھرة سالم حسينزھراو سلمان حسين حسوني الكعبي506

الميمونةميسان3587145577064277910/10/2012المشرح00729866ثجيلة مطير دنبوسزھراو صحين خنجر اطنيش الساعدي507

 الكحالءميسان12116578064281210/10/2012مالكحالء00549272وحيدة خزعل عبدالحسينزھراو كريم خابر جھلول البھادلي508

الكحالءميسان65019878064281310/10/2012الكحالء00778110شرھان ركاض جابرزھرة جلوب خلف نابت الساعدي509

المشرحميسان80159754841416024/06/2012المشرح00955466حسنة متيعب بھيرزوير خريبط احفيت510

ميسان106210521741451124/06/2012الكحالء00256310سليمة مطيلب لفتةزيارة عبدالحسن جبارة مسعود المحمداوي511

ميسان67917337064315410/10/2012مالسالم00556708عزيزة مصاول فياضزيارة غضبان منھل عطية الفرطوسي512

المجر الكبيرالعمارةميسان149447141773104/07/2012مالمجر الكبير00469941ساعة امھلھل مزبانزيارة ھليل مزبان محسن العمشاني513

العمارةميسان27915342064315710/10/2012مالعمارة /00858903٦طالب جلوب لعيبيزينب جمعة لعيبي حسن الطرفي514

ميسان188710064572410/10/2012م 56الكحالء م00252181١محمد محيسن عبيدزينب حسين عبيد  الكشعمي515

العمارةميسان4737777064278010/10/2012مالعمارة\00296239٥ناھدة حنون محسنساجت مزھر عيدان سعدون البھادلي516

ميسان6271771940755724/06/2012مالمشرح00590075رھيفة فياض ھاشمسادة قاسم بشيت خلف الساعدي517

القرنةبصرة3679076064374910/10/2012مالعزير00111104بليص عجيل واديساعة راضي كلش رسن المنيشر518

الكحالءالعمارةميسان8851674540799024/06/2012الكحالء0006468كلثوم عبود نعمةسالم جواد حسن جبر الموسوي519

ميسان196390777910505810/10/2012الميمونة105058نسيمة عبدالرضا محيلسالم حميد حسن صابر البھادلي520

الكحالءميسان18712431041534504/07/2012الكحالء00170033وردة صالح منخيسالم خريبط حسين تعيب الدراجي521

الميمونةميسان16972064268810/10/2012م 416الميمونة0090316كاظمية خضر عباسسالم رسن علوان بندر العلياوي/كنانة522

ميسان1677064278110/10/2012م 863الكحالء م00947776٢مريم سبھان جبرسالم شھف جبر حنون الغنامي523

ميسان314627194941444724/06/2012المجر الكبير00822471سعدية رحيمة غليمسالم صدام مزعل  الشداوي524

المشرحالعمارةميسان16176064375010/10/2012م 627المشرح00721499زينب زاير عبدهللاسالم طاھر عبدهللا محسن البخاتي525

ميسان6811313741402904/07/2012مالعدل00145765فاطمة دينار حاتمسالم طبك جاسم مطلك العمشاني526

ميسان413825893340817724/06/2012الكحالء01068506قسمة كاظم سھيمسالم علي سھيم علي المحمداوي527

ميسان61817237064309410/10/2012مالعمارة00041093عذوبة عاصي جعفرسالم عويد عسل سلمان الساعدي528

ميسان7161783540840924/06/2012مالعدلابتسام ريسان مختاضسالم فريو مختاض حطاب الفرطوسي529
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ميسان6591203440940524/06/2012مالمشرح00723682ساھية جبار دنبوسسالم مطلك دنبوس طنيش الساعدي530

المشرحميسان751497876064400110/10/2012المشرح00729956موھية شمخي موسىساھي صالح علوان عزيز الساعدي531

ميسان684440968624/06/2012م 129المشرح00374157فخرية رسن محيسباھي شايع كعيد عبدعلي الالمي532

الكحالءميسان11122063710064572510/10/2012الكحالء00947011شمالة عيدي ھندوسسباھي عبيد ھندوس سماري الغنامي533

ميسان621753340820024/06/2012مالكحالء00445218جمالة طاھر راضيسبھان جبر حنون جبير الغنامي534

ميسان626463640740324/06/2012مالعدل00732395ميسون حمدان دويخسبھان مردان فريح نعيمة الشغانبي535

ميسان11377064278210/10/2012م 748الكحالء01070122احالم صبيح ثامرستار جبار ثامر سفيح الغنامي536

ميسان727871940755824/06/2012مالعدل00210993حياة جواد صحينستار جبار جعفر باقر الفرطوسي537

العدلميسان727152710064465110/10/2012مالعدل م\00389799٢سليمة عوفي كاظمستار جبار سلمان فريح النوفلي538

ميسان650683445417924/06/2012مالكحالء00949498منتھى غانم صالحستار جبار صالح مزبان الغنامي539

ميسان813773540841624/06/2012مالمجر الكبير00457666صبرية جاسب رحمةستار حرج جاعد عرار الفريجي540

ميسان6271243841537404/07/2012مالمشرح00542420حياة خاجي عبيدستار خلف شيحان سفيح الساعدي541

ميسان417833343841535204/07/2012الكحالء00572482خالدية فريح محيسنستار غالي محيسن دراج الكعبي542

ميسان271331840776224/06/2012مالعدل01795904ھناء جبار صالحسرحان سالم يونس سلطان الغالبي543

1554841415524/06/2012م 94المشرح00722057ثنوة شنيشل جبرسريح جبر مطر سعودي الكعبي544

ميسان10410111041436224/06/2012مالكحالء00928765بدرية ركاض جابرسريح كاظم ثحيرب برھان المحمداوي545

ميسان610981940755924/06/2012العمارة00091715عادل عبد ماجدسعاد جمعه ماجد رضا الالمي546

السوقذي قار37286076064400210/10/2012العدل00386547حياة فرحان عمارةسعد بجاي علي صكلوك الحسناوي547

ميسان75148343841535704/07/2012المشرح00125750فاطمة جريو غويضسعد بجاي محمد سعد البخاتي548

ميسان3577121041041756504/07/2012المشرح00125241فاطمة سيد علي سلطانسعد جابر جودة حاجم البخاتي549

العمارةميسان37133042064323710/10/2012الكحالء00231734ھدى شھاب حنتوشسعد جاسب كاظم يوسف الساعدي550

المشرحميسان6329841041757404/07/2012مالمشرح00054934عزيزة مقصود عليسعد جبار جاسم موسى الساعدي551

ميسان2876064400310/10/2012م 633الكحالء00353848بنية عبدهللا ثابتسعد سالم ناصر مدھوش الساعدي552

ميسان9272064269410/10/2012م 333السالم 00921381٢زھرة فاخر عبودسعد سلمان حسوني عبدالنبي البخاتي553

العمارةميسان64516477064278310/10/2012مالعمارة\00155993٧اقبال جبار اسدسعد صادق علي مراد الالمي554

ميسان713841840776324/06/2012مالكحالء00169819صبرية جاسم مريھجسعد عبد برھان باقر الساعدي555

المشرحميسان7114276064400410/10/2012مالمشرح00810612علية حسان سلمانسعد عودة سلمان حطيحط الساعدي556

ميسان175311041435524/06/2012مالعمارة00412170رافده علي حسينسعد فوزي جودة بغيل العلياوي557

المشرحميسان658105710064465210/10/2012مالمشرح00811003حميدة صابر حميدسعد كاظم حسن علي الساعدي558

ميسان1713540865324/06/2012م 596العمارة /00099286١نجالء عبدالجبار حسانسعد كيطان عالوي راشد الكعبي559

ميسان63211177064278410/10/2012م   المشرح00146384كاظمية زاير جاسمسعد محمد علي عبدهللا الموسوي560

العمارةميسان6401147907462110/10/2012مالعمارة\074621١امل عبداالمير عالويسعد يونس عفلوك سھر الدبيسي561
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ميسان41710064465310/10/2012م 143المشرح00896004اعتماد نعيم مجيدسعدون حسون شبل ثامر الساعدي562

ميسان941021940756724/06/2012مالمشرح00955664جودة رشيج صحينسعدون رحمة صحين خنجر الساعدي563

ميسان12677064278510/10/2012م 675الكحالء00948504تغريد حسين القاصيسعدون عبدالكاظم محمد صليط الدراجي564

الكحالءميسان1232451142064324210/10/2012العمارة010682369ملكية حمدان عباسسعدون علي محيسن محمد البخاتي565

ميسان11677064278610/10/2012م 208المشرح00949702كريمة صدام عبدسعدون فالح عبد محيسن الزبيدي566

المجر الكبيرميسان3086149578064281410/10/2012مالعدل00962300زھرة علي حسنسعدون كاظم موزان جابر النصراوي567

السالمالعمارةميسان159524440968124/06/2012السالم569135ھاشمية حميد عذارسعدون ھاشم حمود علي الزھيواوي568

ميسان5531743741751704/07/2012مالعدل00328354عبدالحسين جاسم مرزوقسعدونة حاتم عيدان وصخ السعيد569

الكحالءميسان67418710064465410/10/2012مالكحالء00063280حبيب نوام كاظمسعدونة صوب هللا فاخر شاطر المحمداوي570

ميسان318634943340816524/06/2012المجر الكبير00588002خولة مرز ياسينسعدي حرز ياسين عطية الماجدي571

ميسان900573741739104/07/2012مقلعة صالح00129743انتصار نجم عبدسعدي مجيد حسن محمد الالمي572

ميسان10621142710064465510/10/2012الكحالء00778625جلد شرھان شغيسعدية عبيد مخيفي مدلل المحمداوي573

علي الشرقيميسان67613878064281510/10/2012معلي الشرقي00218221بشرى رحيم محمدسعيد حسين سالم محمد الھليجي574

ميسان6471113640740224/06/2012مالكحالء00947256خولة حميدي رشمسعيد سلطان محسن حسين الغنامي575

ميسان2394777177064278710/10/2012علي الغربي00072415كوثر خضير عباسسعيد سيد الخاز سلمان ھيوري576

ميسان65129994741417924/06/2012المشرح00728538حليمة سلمان كطاميسعيد شرھان شذر طعمة الكناني577

ميسان16777064278810/10/2012م 633الكحالء00637213جدوة مھدي كاظمسعيد شنشول شريجي عاصي الساعدي578

 المشرحميسان811619478064281610/10/2012المشرح00243882صالح مري سنديلسعيدة جبر لفتة علي الساعدي579

ميسان143894741418224/06/2012مالمشرح00535409ايمان مجبل جبارسكر جبار السھل  الساعدي580

المشرحميسان6713281790046786710/10/2012المشرح00467867عيسى جابر عبدهللاسكنة علي عبدهللا رمي الموسوي581

المجر الكبيرميسان19037856710064308010/10/2012العدل م\00280458٢محمد ھني جاسمسكنة نعمه خلوفي ناصر الياسري582

ميسان198395593440836924/06/2012السالم00392426عسلة رحيم لفتةسلطان كريم لفتة عليوي الحمداوي583

الكحالءميسان1062110277064278910/10/2012الكحالء00585687مريم يونس حموديسلطان ميزان محيبس مزبان المحمداوي584

ميسان412822623640739824/06/2012الكحالء100363زھرة علي محمدسلمان ابراھيم حسين معين الياسري585

ميسان358714033440835224/06/2012المشرح00146101صبيحة ابراھيم مھديسلمان جبار حسن احمد الموسوي586

ميسان6951993445418424/06/2012مالعمارة00528346زينب سعدون كاظمسلمان حربي سلمان فنجان البھادلي587

العمارةميسان9166842064316010/10/2012العمارة /00398937٣نعيمة رحيم حسنسلمان داود قاسم كاظم الموسوي588

ميسان231041530404/07/2012م 772الكحالء م00350714١معصومة عبدالرضا كطانسلمان سباھي طعمة ناصر السوداني589

ميسان356711263741737804/07/2012المشرح00721674بسنة راضي سيدكرمسلمان سلطان مطلب مطير الموسوي590

ميسان17133243841536804/07/2012المشرح00707614فضيلة مناتي جابرسلمان علي محسن راضي الموسوي591

ميسان751495931041534204/07/2012المشرح00729963جمالة محمد زغيرسلمان فياض مسلم فيلي الساعدي592

الميمونةميسان65410478064281710/10/2012مالعدل00108138امينة حنون عبودسلمان كاطع حطاب بدر الفرطوسي593
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ميسان1271551840779124/06/2012مالعزير00177382عيدة مانع فارسسلمان البد عليوي محسن الفرطوسي594

ميسان33790179424610/10/2012م 588العزير01794246زينب العيبي رحيمةسليم ثويني عذير جوھر النصراوي595

ميسان6271893440833024/06/2012مالمشرح00949481سليمة حسن غانمسليم جمعة خضر سلمان الموسوي596

الكحالءميسان64711577064279010/10/2012مالكحالء00409091محمد رياض محمدسھام مطر محمد علي المحمداوي597

الميمونةميسان4298572576064400510/10/2012الميمونة00162562بليوة غضبان سويريسھم راضي حمود حسين المرياني598

ميسان193385171741451324/06/2012السالم00072292قسم جلود ناصرسيد سالم شبار مشعان نصرهللا599

العمارةميسان6801203445418924/06/2012مالمشرح00184026حميدة مناحي حسنشاكر حمد روكان حسين الساعدي600

ميسان342683991840778824/06/2012العمارة00157927علية حسن يحيىشاكر عبدهللا فتح هللا عيدي العطار601

ميسان6801263640796124/06/2012مالمشرح00544473خميسة جالب صالحشاكر عطية ضويحي عمادي الساعدي602

العمارةميسان18018842064324110/10/2012مالعمارة00030272سعاد حيدر احمدشاكر لطيف محمد جابر العلوي603

ميسان2491783540841024/06/2012مالكحالء00232865سھام جبار نورشاكر محمد جرخي حسن البومحمد604

ميسان67132894540799624/06/2012المشرح00810185اسراء علي طعمهشاكر محمد راضي رومي الموسوي605

ميسان358715413841537304/07/2012المشرح00726789نعيمه جبار حسينشالة حسين عبدهللا ھدمول الساعدي606

ميسان357712203440837124/06/2012المشرح00728499سميرة ساھي جيادشاھي روكان حسين عبدهللا الساعدي607

المشرحميسان82615076064272410/10/2012مالمشرح00590392كريمة عبود سلمانشايع داخل محيبس غالي الساعدي608

ميسان195113440832624/06/2012العمارة00007922حميدة سيد حميدشايع محمد سلطان صبح الموسوي609

ميسان413825913941538404/07/2012الكحالء00046375حرية حميد خوافشبوط حسن مجيري راضي المحمداوي610

المشرحميسان6789841041751204/07/2012مالمشرح00088937كاظمية روكان حسينشرھان عبدالرضا رسن سراج الساعدي611

العزيرميسان1561477064279110/10/2012مالعزير00556816خربية عذير جوھرشرھان نويصر مبارك باتول النصراوي612

ميسان1011621840778724/06/2012مالعمارة00189132علي قاسم حسينشريفة حنش ابوكطيفة جوحان الدبيسي613

ميسان113234441940780124/06/2012الكحالء00883969زينب عبود فاضلشعبان مھدي محمد عباس الناجي614

ميسان6823076064400610/10/2012مكميت00566845فريدة نجيب عبد الحسنشعيع ثجيل عيسى سلطان السراجي615

ميسان6151363741403204/07/2012مالعدل00512872جنان الزم حلوشغاتي عداي مفتن رحيمة الفرطوسي616

ميسان2051494741418724/06/2012مالمشرح00531897بتية بشيت كاطعشغيت حنون كاطع محمد الكعبي617

ميسان106211061840776924/06/2012الكحالء00768634فرحان كاظم شحرابشكرة طاھر محداد نوفل المحمداوي618

ميسان4348668577064395110/10/2012بالعدل00389173زينب رضا شغيتشمال عبدالحسن مزبان حبيب الفرطوسي619

العمارةميسان2074120441041398504/07/2012الميمونة00093779صبيحة حافظ درباششمخي فرحان مديلي غيالن الجعباوي620

ميسان6581421564309310/10/2012مالمشرح00869905زھرة دويش مناتيشنان ابو الھيل حسين وادي الساعدي621

ميسان71141744641442224/06/2012المشرح00053643خميسة ھاشم صلبوخشناوة راضي درع  الكعبي622

5099763640741324/06/2012العمارة /00493637٦ھاشمية معالن ھاشمشھاب احمد ھادي فاخر الجزائري623

الكحالءميسان650148790094983410/10/2012مالكحالء00949834رابعة كاظم يوسفشھاب حنتوش يوسف جبر الساعدي624

الكحالءميسان4128228077064395210/10/2012الكحالء00418165جسم عودة صلبوخشھد جبير سماري عرين الغنامي625
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ميسان75310341041756404/07/2012مالعزير01131543زھرة محيسن عريبيصابر خلف زيارة شويجر الغنامي626

ميسان673663841536604/07/2012مالكحالء00547372صبيحة ثامر سفيحصاحب جبارة جارح غوث الغنامي627

الميمونةميسان28910077064395310/10/2012مالسالم00539102فضيلة رزاق صكلوكصاحب شرھان دويخ نعمه الشغانبي628

ميسان24649291840776824/06/2012علي الشرقي00818555رازقية احمد سبعصادق جعفر شومي امير الالمي629

الكحالءميسان6481578064281810/10/2012مالكحالء00168744سھاد عبد مزھرصادق جعفر عبدالزھرة يوسف البطاط630

العمارةميسان6616641041398904/07/2012مالسالم00175009حكيمة سادة حسينصادق عبدالصاحب حسين عبدالحسن الدراجي631

ميسان642843741402604/07/2012مالعمارة00858904بتول ناصر محمدصادق معالن ھاشم جابر العلوي632

00329515حذافة اشنين سعدصالح جبر سعد محيسن الشميالوي633
المجرالكبير 

ميسان16372064269110/10/2012م 79م١

ميسان354707353440835824/06/2012المشرح00542976بنية محمد عليصالح حسن ديون حبيب الموسوي634

الكحالءميسان620162790042032610/10/2012مالكحالء00420326غيدة حسين عبدهللاصالح حمادي مسعد بريھي الغنامي635

ميسان741463037064309910/10/2012المشرح00813406ليلى زبون اعوجصالح حميدي حسين عبيد الساعدي636

309617824540793124/06/2012العدل م00389467٢قاسمية مختاض حسونصالح سحيب جخيور عبيد الشغانبي637

ميسان6269111041440624/06/2012مالعدل00109299نسمة ھاشم صدامصالح شبيب صابر ثويني الشغانبي638

494440968824/06/2012م 117الكحالء00443271ھيلة سوادي سلمانصالح صالح عبدهللا محمد الساعدي639

ميسان353705681940780224/06/2012المشرح00545526ربيعه زاير جودةصالح عيسى طاھر جودة البخاتي640

ميسان33366547710064465610/10/2012العزير00968907بدرية جعيول طوسيصالح ماجد فھد محيسن العبادي641

ميسان88790024437810/10/2012م 680المشرح00244378بھية صدام شانيصالح مھدي كاظم محمد الساعدي642

العمارةميسان415710064307010/10/2012الميمونةالميمونه181علية حسين جلوبصبار سلمان خلف جبارة المرياني643

المشرحميسان11410676064272510/10/2012المشرح00542827اربيعة اجخيور حاتمصبح سيد عويد اسيمر الساعدي644

الكحالءميسان11122165710064465710/10/2012الكحالء00420969سليمة رزيج عيدانصبري عباس مغامس نھير الغنامي645

الخيرالعمارةميسان10211727141773704/07/2012المنصور00343384جبار محيسن جابرصبرية محمد مزبان الفي الكرعاني646

 العزيرميسان6823676064400710/10/2012مالعزير م00172021١سوسن جمعه عيدانصبيح برھان خوين شعنون المحمداوي647

ميسان412422193640740024/06/2012الكحالء00767119فاطمة عمار غاويصبيح ثامر سفيح غويث الغنامي648

ميسان35470710710064465810/10/2012المشرح00814386خميسة جريو غويضصبيح جالب غويض عنبر الساعدي649

ميسان77753640739724/06/2012مالمشرح00300021ناجحة عبدالجليل محمدصبيح جلوب حردان مسير الساعدي650

ميسان110218113640739924/06/2012الكحالء00203610مظلومة لفتة فرجصبيح حرز مطيلب محمد البخاتي651

ميسان11172064269810/10/2012م 385العزير00552957زھرة طوفان حسينصبيح حسن احمد شمخي الحدادي652

الكحالءميسان65051710064465910/10/2012مالكحالء00529927حمرية قاسم حيدرصبيح زغير قاسم حيدر المحمداوي653

المشرحميسان3577121276064400810/10/2012المشرح00300538سكينة وادي جودةصبيح سيد زاير سيد جودة البخاتي654

ميسان67133781940780324/06/2012المشرح00504595فاطمة مھدي حسينصبيح شولي سعدون محمد الموسوي655

الكحالءميسان73612576064400910/10/2012مالعمارة\00217202٢حليمة جبر عباسصبيح صالح عباس مشري البخاتي656
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العزيرميسان3236453576064401010/10/2012العزير00634462مديحة جبار بدايصبيح عباس علي عبدهللا المحمداوي657

المشرحميسان62716476064401110/10/2012مالمشرح00953174فاطمة جواد غاجيصبيح عبدالرضا حسن جابر الساعدي658

ميسان3002099133540867324/06/2012العدل01795454زھرة جالب موزانصبيح عداي موزان علي الخليفاوي659

ميسان6551213841537004/07/2012مالعزير00111268جرية عبدالحسين رھيجصبيح غتر جبارة جوھر النصراوي660

العزيرميسان322642484841415824/06/2012العزير09024صبرية علي شباطصبيح قاسم غزاي مخيفي الشريد661

ميسان1872064269910/10/2012م 795العمارة00360882حتم حسن محسنصبيح كريم محسن رھيف الحريشاوي662

العزيرميسان74111777064275110/10/2012مالعمارة\00358013٥امينة راھي عجلصبيح كويم عذير بدن النوفلي663

ميسان1112217377064275210/10/2012الكحالء م00947797٢ھاشم محمد مغامسصبيحة راضي نجم صغير السوداني664

 علي الغربيميسان2314614177064395410/10/2012علي الغربي0059234رشيد عبدهللا لفتةصبيحة عبدعلي شويلي صفر السوراي665

الكحالءميسان71311577064395510/10/2012مالكحالء00169940جلد راضي عبدهللاصبيحة عنبر كاظم عبدهللا الغنامي666

المشرحميسان65129027900724397المشرح00724397قاسم حافظ غانمصبيحة محيسن زبون محسن الساعدي667

المجر الكبيرميسان687109790027162310/10/2012مالسالم00271623وفاء غانم كاطعصدام عاصي جاسم نھي المحمداوي668

ميسان1431934641441224/06/2012مالمشرح00811400سعيدة حتي بوحيصدام عطية بوحي مخيفي الكعبي669

ميسان1528783640739624/06/2012العمارة /00192080٦ازھار فدائي نجادصالح كريم جبر عبود العبودي670

ميسان0001966515330401710064307610/10/2012جبار طاھر خميطصينية كاطع حيال عبد علي الكعبي671

ميسان44094440967624/06/2012مالميمونة00785269نجاة حميد مجيدضياء جميل مجيد ھادي الميرزا672

ميسان6261471741451024/06/2012مالعدل00145946اميرة شارد حسنضياء خالد حسن مغد الشغانبي673

ميسان15831041532604/07/2012م 621الكحالء م00911631٢نھاد حسين ابراھيمضياء عبدالزھرة خليل عبدالنبي العلياوي674

ميسان19378443741404104/07/2012العدل00962958سكنة مشمول اجخيورطارش جلوب زغير جبارة النصراوي675

ميسان412822133640740124/06/2012الكحالء00062053غنمة زبون غانمطالب حسن مطر جابر البخاتي676

العمارةميسان8613177064395610/10/2012مالعمارة\00864360٦زھراء حسن محمدطالب حسين جويد عبكة الكعبي677

المشرحالعمارةميسان43640795524/06/2012م 205المشرح م00896377١كاملة ھاشم كاظمطالب علي حمود كاظم الموسوي678

العمارةميسان76034790076840810/10/2012مالكحالء00768408فاطمة مھدي كاظمطالب غالي عبدالحسن ناھي الشامي679

ميسان6942064267910/10/2012م 650الكحالء00637015شكرية عودة ابراھيمطالب فياض محمد حسين الياسري680

1913640738324/06/2012م 647الكحالء م297516٢خيرية محسن حميدطالب قاسم بدر عايز الغنامي681

ميسان2831041533004/07/2012م 64العمارة 00192698٦راھين ھاشم شمخيطالب معالن ھاشم جابر العلوي682

الكحالءميسان41282275710064466010/10/2012الكحالء00410578حكيمة مطر ھالشطاھر درباش رسن فضيل الغنامي683

المجر الكبيرميسان28356418710064308310/10/2012المجر الكبير0041120اكرم محمد رحمنطاھر شناوة عليوي شمخي البيضاني684

المجر الكبيرميسان310618211741450924/06/2012العدل00811466بدوية عاشور مزعلطبك جاسم مطلك سالمة العمشاني685

ميسان106210953741405004/07/2012الكحالء00807994سمرة خالد ھندوسطريفي لعيبي مطيلب برھان المحمداوي686

ميسان4031041532104/07/2012م 627المشرح م00954039١سكينة موسى محمدطعمة حسن منخي خنجر البخاتي687

 المشرحميسان659377064395710/10/2012مالمشرح00724557حرية عبد الحسين بنيانطعمه موسى كاظم اخليوي الساعدي688



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب ميسان خالل العام ٢٠١٢

المشرحميسان3841147341460504/07/2012مالعمارة\00837700١٠نجة جادر سعدطعيمه مسير علي وادي الخفاجي689

ميسان2324629277064275310/10/2012علي الغربي00249621عباس حسن قيطاسطلبة كميجة ملوح طھير الالمي690

1603640741924/06/2012م 338الكحالء م00198509١خولة شايع صيوانطه محمد خلف سليم العكبي691

الميمونةميسان6261878064281910/10/2012مالعدل054508سومة دبج كريمعابر حنون كريم زغير ال سعودي692

ميسان6371053440833424/06/2012العزير00551157امينة علي كاظمعادل جاسم عبد الرضا رويض الغنامي693

1664540792624/06/2012م 678المشرح00814573كواكب ضياء نورعادل جميل شاوي محمد البطاط694

العمارةميسان12442064268110/10/2012م 660الميمونة00763049لقاء صباح داغرعادل سالم راضي ابوخشة الكريماوي695

ميسان680661741450824/06/2012مالمشرح00545702فاطمة قاسم لفتةعادل عودة لفتة موزان الموسوي696

ميسان712453741738604/07/2012مالميمونة00784970سيناء حسين كريمعادل مجبل جودة سيالن المھني697

ميسان6471343540866424/06/2012مالكحالء00704318جنان كريم محمدعارف كاظم فنجان خشان المحمداوي698

ميسان2476064401210/10/2012م 680المشرح00543499فرحة صالح مريعاشور سلمان مري سندال الساعدي699

ميسان2985950372064269510/10/2012العدل00733536زھرة صدام اسماعيلعاشور معبد علي  العمشاني700

ميسان2331041532404/07/2012م 681العدل00108013رحيمة احمد مھوسعامر جاسب بدوي حلو الشغانبي701

العدلميسان6264477064275410/10/2012مالعدل00280550سعاد سدخان ذنونعامر حتيوي حنون جودة الشغانبي702

الكحالءميسان4241576064401310/10/2012مالحكالء00168515ليلى ھاتو فاخرعباس ثاني حسين يوسف الساري703

المشرحميسان1841793440837424/06/2012مالمشرح00814610علية راضي رمضانعباس جاسم حسين علي البياتي704

ميسان354706453340816224/06/2012المشرح00351902طماشة يوسف صالحعباس جاسم عوفي مري الساعدي705

ميسان664613540841324/06/2012مالعزير00369199شكلة عبد لفتةعباس جاسم لفته كحامي النوفلي706

المشرحالعمارةميسان13531041531604/07/2012م 8821المشرح0051904شھلة عبود دنبوسعباس جبار دنبوس طنيش الساعدي707

ميسان41815631041532304/07/2012العمارة /00030883٧رجاء مھدي حسنعباس جمعة علي نقدي الطرفي708

علي الغربيميسان513640741224/06/2012م 622علي الغربي00513145فاطمة قدرت محمدعباس جودة محيسن فرج البنداوي709

العمارةميسان741461642064323110/10/2012المشرح00870283فخرية حسون شنديعباس حسين شرھان كلخان الساعدي710

ميسان632253741739304/07/2012مالمشرح00813623اخالص طاھر لفتةعباس خلف شيحان سفيح الساعدي711

ميسان732873440833524/06/2012مالعمارة01730489زھراء محمد ھاشمعباس دينار فندي كباشي البھادلي712

العزيرقلعة صالحميسان889167341461804/07/2012مالعمارة\00095422٧ضوية جمعه خليفعباس رميح ثامر مختاض العبادي713

ميسان747433340818224/06/2012مالكحالء00061553ھدى حسن محسنعباس زاير عثمان عبد هللا القشعمي714

ميسان6859942064324010/10/2012مالعزير00371332سليمة محمد جرخيعباس ساري جاسم ھاشم الموسوي715

المشرحالعمارةميسان219121710064466110/10/2012مالعمارة\00626955٣خالدية برھان دريوشعباس سبھان حسن مرعي الساعدي716

المشرحميسان62716376064401410/10/2012مالمشرح00126336بتول جاسم عبدعباس صدام عبد محيسن الزبيدي717

العدلميسان3106182641041751404/07/2012مالعدل00346432عزيزة خليف مسعدعباس عبدعلي اطعيمة فارس الشغانبي718

ميسان416831163841766504/07/2012الكحالءجميلة موسى جاسمعباس عبدعلي شندي جناني الساعدي719

ميسان6581851940756224/06/2012مالمشرح00814239سليمة عباس محمدعباس علي عبدهللا رومي الموسوي720
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ميسان376750313741404804/07/2012علي الغربي00680134ساعدية حسن كيطانعباس علي كيطان باني الحرداني721

ميسان1841284741417624/06/2012مالمشرح00725069كريمة حسن لفتةعباس عودة والي مري الساعدي722

العزيرميسان9510476064401510/10/2012مالعزير00177216فوزية شعير حزيمعباس فاضل شجر رسن النوفلي723

ميسان7231293340819424/06/2012مالكحالء00231503ملينه حنتوش يوسفعباس كاظم يوسف جبر الساعدي724

ميسان6803342064267810/10/2012م 4الكحالء0017512زھراء تعبان عليعباس الزم حسن عبدعون البھادلي725

المشرحميسان678741041751304/07/2012مالمشرح00981178يسرى جاسب احمدعباس محمد ديوان محيسن الموسوي726

المجر الكبيرميسان55279542064324910/10/2012مالعدل00280063شميعة حسن الزمعباس محيبس وادي رحيمة العمشاني727

ميسان1631041533404/07/2012م 127العزير00433083بدور علي ھزاععباس ھادي جاسم ھاشم الموسوي728

الميمونةميسان5381977064275510/10/2012مالميمونة00048903خلود رحيم سلمانعباس ھاشم عوض عبدالجبار الميرزا729

ميسان3191614540797724/06/2012مالسالم00345267جميلة عاتي كعيدعباس وادي كعيد شخير الحريشاوي730

ميسان67132463841766304/07/2012المشرح00949920رضية ھاشم جاسمعباس ياسين زبون يوسف العالق731

ميسان40815064309110/10/2012مالعمارة0090435انعام حسن حسونعبد االمير محمد جيبون محمد التميمي732

ميسان412822313540841724/06/2012الكحالء00090414زھرة سالم حميدعبد الحسين جبار جناني حسن الغنامي733

ميسان7667611041440524/06/2012مالعدل00346587حمدية ناجي ھنديعبد الحسين حسن شليش نميم الشغانبي734

ميسان6151713741404304/07/2012مالعدل00733757حليمة جويعد زنيدعبد الحسين حمدان موسى حلو الشغانبي735

ميسان71140194941444124/06/2012المشرح00811027صبرية عليوي شرادعبد الحسين شھيب زوير شولي الكعبي736

ميسان637173540743524/06/2012مالعزير00173732علية سالم غاسمعبد الحسين فليح حسين مويرد النوفلي737

ميسان221440964941420324/06/2012السالم00721517حميدة نعيم لفتةعبد الرحمن عبد الحسن لفتة  الزھيراوي738

ميسان2446323540840724/06/2012العمارة /00953650٦نداء حسن جودةعبد الرضا غريد عبد الزھرة  الساعدي739

ميسان3067115511041440424/06/2012العدل0079440قنديلة جبر بدنعبد الزھرة صكلوك رسن حسن الفرطوسي740

العمارةميسان1547941041399104/07/2012مالمشرح00125632علوية مجيد صيھودعبد الزھرة مطر وادي شھيب الكعبي741

ميسان1941363540867224/06/2012قلعة صالح00693629فاطمة طه عزتعبد الكريم كاظم عبد الحسين درويش الزيداوي742

ميسان75149793445418324/06/2012المشرح00603557كاملة جعفر غانمعبد هللا شنيشل عويز منيثر الساعدي743

ميسان72914477064395810/10/2012مالعمارة00227966٣زھرة حيال محيسنعبد المطلب نعيم محمد سلمان السالمي744

ميسان661304411041440324/06/2012المشرح00812692حويثة محيسن بطيعبد الواحد محمد المي خالد الساعدي745

ميسان70821940780424/06/2012مالعزير00770274حسنة جبارة بديويعبد جبير خليفة منكة الغنامي746

المجر الكبيرميسان7281393540866124/06/2012مالعدل00707065فضيله رحيمة لفتةعبد حسين جمعة عليوي الشغانبي747

الكحالءميسان33640741124/06/2012م 573الكحالء01069868ملكية كاظم يوسفعبد حنتوش يوسف جبر الساعدي748

1873640741824/06/2012م 673الكحالء م00120808٢بشرى مھدي كاظمعبد صدام شاني سبھان الشامي749

ميسان358714733440833324/06/2012المشرح00869043رياسة كريم كطافةعبد علي خنيفر بدن رحيمة الساعدي750

3587149231041533804/07/2012المشرح م00536156٢شوحة موسى محمدعبد عودة بدن صافي الساعدي751

ميسان654393340818424/06/2012مالعدل00386546كاظمية ھاتو كاظمعبد عوفي كاظم فريح الشغانبي752
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ميسان632056790014631610/10/2012مالمشرح00146316الھام زمان جاسمعبداالمير رحيم حميدي حسين الساعدي753

العمارةميسان19790040290110/10/2012م 77العمارة 00402901٧نجمة عبود تايةعبداالمير عالوي جبر زوير الدبيسي754

الكحالءالعمارةميسان72219777064395910/10/2012مالكحالء3740375اقبال محمد تھيمعبداالمير فرحان كاظم ثحراب المحمداوي755

ميسان5541443540866924/06/2012مالعدل00345053نديمة محمد اجليبعبداالمير كاظم جبر كزار الفرطوسي756

العدلالمجر الكبيرميسان72792710064466210/10/2012مالعدل00245152شفاء فنجان فھدعبداالمير كاظم عكيد بدر الشغانبي757

ميسان6595415064308610/10/2012مالمشرح00953518نرجس سعدون عبدعليعبداالمير ماھود زاير خلف الزبيدي758

المجر الكبيرميسان62697710064466310/10/2012مالعدل00181732كوثر جبار صبيحعبدالجليل عبدالرزاق غانم رجال الغانمي759

189377351940780524/06/2012العدل00739941علية عبود جالبعبدالحسن جبار ثويبت مريھج الشغانبي760

ميسان181843540842224/06/2012مالعمارة /00708702٨رضية عيسى ناصرعبدالحسين ابراھيم يونس كرم البطاط761

ميسان659473440940224/06/2012مالمشرح00379153زھرة عبدالرضا صالحعبدالحسين جالب غويض عنبر الساعدي762

650مالكحالء00778969سليمة زبين مھودرعبدالحسين خالد طعمه وھيم المحمداوي763
           

الكحالءميسان11541041757104/07/2012

ميسان73710064466410/10/2012م 156العزير00685207بشرى برھان ثامرعبدالحسين خلف وادي حسين التميمي764

ميسان6591033841536104/07/2012مالمشرح00810837سامية حميد رسنعبدالحسين سدخان رھيف الساعدي الساعدي765

ميسان55714415064308810/10/2012مالعدل00078927جاسمية حسين شھيبعبدالحسين كاظم وھيمة عذيب الھليجي766

المشرحالعمارةميسان627190790053511810/10/2012مالمشرح00535118جسومة جاسم عليعبدالحسين كيطان خلف اسماعيل الساعدي767

ميسان68941341417224/06/2012مالمشرح00124858فاطمة عباس ھاشمعبدالحسين لعيبي حافظ لفتة الموسوي768

ميسان73145434641442924/06/2012المشرح00722038سومة سوادي غضبعبدالحسين موسى شبل ثامر الساعدي769

العزيرقلعة صالحميسان2814277064275610/10/2012مالعمارة\00403881٥حليمة جبار حمدانعبدالحميد جاسم حمدان يسر الفيصالوي770

ميسان5099763640738524/06/2012العمارة00192882تغريد خلف جبرعبدالرحمن احمد ھادي فاخر الجزائري771

ميسان3976423941538304/07/2012العمارة /00163369١١فاطمة مرتضى شورئيعبدالرحمن شنون عناد عبدالعباس كعب772

علي الغربيميسان2314616542064316610/10/2012علي الغربي00592802ماجدة عبد غلومعبدالرحمن مير علي عبل احمد الجادري773

الميمونةميسان195385014841416524/06/2012الميمونة00927036سليمة شاكر خلفعبدالرسول ياسين سيد شبيت البديري774

العمارةميسان309617777141773404/07/2012العدل006700958زينب عطار كاظمعبدالرضا اسوادي فنوص سلطان الشغانبي775

ميسان673223841765904/07/2012مالكحالء00547250سعاد جودة عرينعبدالرضا جبارة جارح غوث الغنامي776

الكحالءميسان16878064396010/10/2012م 621الكحالء00850304نعيمة عبدالواحد مرھجعبدالرضا حسين مريھج عبدهللا الغنامي777

الميمونةالعمارةميسان38497341461504/07/2012العمارة00812215كريمة شرھان شبيبعبدالرضا راشد حبيب خرماش الخفاجي778

قلعة صالحميسان3236457576064401610/10/2012العزير00782540بھية سريد عدايعبدالرضا شغيت شندي وسمي الساري779

ميسان314627373540865924/06/2012المجر الكبير00116977شيماء شاوي يوسفعبدالرضا شمال يوسف جبر التميمي780

الكحالءميسان17878064396110/10/2012م 164الكحالء00046752مطيرة مزود ماضيعبدالرضا عطية خلف مسلم الغنامي781

الكحالءميسان122222143841535104/07/2012بالكحالء00154007شامية حسن مفتنعبدالرضا عكلو مسعد ابريھي الغنامي782

ميسان6501503841766604/07/2012مالكحالء00913659جميلة كاظم جنانيعبدالزھرة جبار جناني  الغنامي783
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1193640742024/06/2012م 78الكحالء00010627حمدية جمعة واليعبدالزھرة جمعة ازغير فرج المحمداوي784

ميسان111973941482504/07/2012مالعمارة00091593سميرة حميد شاتيعبدالزھرة عبدهللا ورور علي النصيري785

المشرحالعمارةميسان686126710064466510/10/2012مالمشرح00869311حليمة جاسم بشيتعبدالزھرة عنون مريود خنياب الساعدي786

00824804حتم محمد حسونيعبدالسادة اعليوي حسوني علي البيضاني787
المجرالكبير 

ميسان3126220472064270010/10/2012م٢

ميسان8531041530904/07/2012م 659المشرح00535150علية قاسم خلفعبدالسادة جاسم علي صافي الساعدي788

ميسان73145494741418624/06/2012المشرح00124237مديرة جبار شامخعبدالسادة سالم حرفش  الساعدي789

ميسان64883340816824/06/2012مالكحالء00701662موحة حسين محمدعبدالسادة مطر رسن ثابت الغنامي790

ميسان161763941482404/07/2012مالعمارة00253207امل كريم عبدعبدالسالم عبدهللا ورور علي النصيري791

ميسان30761710064466610/10/2012العزير0080580اميرة راسم جبارعبدالقادر صالح ماجد فھد العبادي792

المجر الكبيرميسان655293640740424/06/2012مالعدل00740684سليمة علوان اسويدعبدالكاظم حميد مسلم جودة الشغانبي793

ميسان6672064268510/10/2012م 221الميمونة00769103كريمة جبار مسلمعبدالكاظم رحمة مذكور  المذخوري794

ميسان194540793524/06/2012م 125العمارة م00794658١جسومة ثويني موسىعبدالكاظم سدخان رھيف درباش الساعدي795

ميسان1631041532704/07/2012م 39السالم00557746خديجة حسن درويشعبدالكريم جثير محمد ياسين الزيرجاوي796

ميسان4180013941480504/07/2012العمارة00658736مھا عبداالمير موسىعبدالكريم جراغ نقدعلي حسين العطار797

ميسان14831041534604/07/2012م 274العمارة 00103424١١نعيمة ضمد سبھانعبدالكريم دعير محسن فھد الفياضي798

ميسان6491573440835924/06/2012مالكحالء00948865حناية كاظم سيدعبدالكريم شنيشل شراتي  الساعدي799

العزيرميسان29147341460404/07/2012مالعزير00369405وفاء خالد شلغمعبدالكريم كاظم داغر علك العبادي800

الميمونةميسان109594841416324/06/2012الميمونة00763405سميرة مجيد كحيطعبدالكريم مجيد ھادي محمد الميرزا801

ميسان207463440836424/06/2012مالميمونة00231463اقبال عبدالكريم عبدالحسينعبدالكريم مكي طاھر مري الكعبي802

العزيرميسان17076064401710/10/2012م 753العزير00174817حسنة عبدعلي جبارةعبدهللا شغيت شندي وسمي الساري803

العدلميسان4358696277064275710/10/2012بالعدل01796684سكنة تامول حاجمعبدهللا عناد شليش دبوس الشغانبي804

ميسان87172803340816724/06/2012الكحالء00949284صبيحة اسماعيل مطيلجعبدهللا نعمه موشي فالح البھادلي805

العزيرميسان2910241041750804/07/2012مالعزير00770434فردوس عبدالواحد عبدالجليلعبدالمحسن خليفة محمد علي العبادي806

ميسان611983741738504/07/2012مالعمارة00788990فضيلة جبار جعفرعبدالمنعم محمد شاكر محمد االمير807

ميسان15276064401810/10/2012م 337العزير00174330غوضة طاھر عليعبدالنبي جاسم علي دوين الغنامي808

الكحالءميسان10721200642064322610/10/2012الكحالء00450294سليمة حواس خلفعبدالنبي خالد طعمة وھام المحمداوي809

ميسان106210521840776724/06/2012الكحالء00010616حليمة حسين ساريعبدالنبي عبد الحسن جبارة مسعود المحمداوي810

الكحالءميسان4128224842064325010/10/2012الكحالء00550209صدامة محمود عليعبدالنبي البس دوار شرھان الساعدي811

العمارةميسان65710064466710/10/2012م 136العمارة 0037232٦صبرية خشين معنعبدالواحد خنجر معين رميلي العيداوي812

ميسان165329833741404704/07/2012الميمونة00161381محبوبة عبدهللا غالم عليعبدالواحد سعدون عبود علي الموزاني813

الكحالءميسان1062108878064282010/10/2012الحكالء00768576بسنة علي كلخانعبدالواحد عليوي مطيلب برھان الغنامي814
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العمارةميسان6303776064401910/10/2012مالعمارة\00413995٣كريمة كاطع محسنعبدالواحد مجبل ھاشم كامل الساعدي815

العزيرميسان131175710064466810/10/2012مالعزير00178146سليمة طعمه حماديعبدعلي جبارة علي طاھر البخاتي816

العمارةميسان1083941041399004/07/2012مالعزير00252630خالدية ضيغم صالحعبدعلي غيالن خثيث مسعد الربيعي817

1724540792924/06/2012م 706الكحالء00718651علية غافل مسلمعبدعلي فرحان كاظم شرھان المحمداوي818

ميسان1431321940780624/06/2012مالمشرح00604367حرية عليوي مريديعبل مشيط ارحيمه عطية الساعدي819

العمارةميسان948642064315910/10/2012مالكحالء00198167فرحة سامي واديعبود جابر جودة حاجم البخاتي820

الميمونةالعمارةميسان7341724540799224/06/2012العمارة00254673٩خديجة حيدر حسينعبود دعير جاسم ھاشم الشرع821

833540865424/06/2012م 129المشرح00723350حنونة طعمة بركاتعبود راضي رومي احمد الموسوي822

المشرحميسان731458242064324310/10/2012المشرح 0055934٢ملكية حسون شنديعبود عاصي شندي عجيل الساعدي823

ميسان154307724641441624/06/2012الميمونة00047249وفاء جبار مفتنعبود عبدالرزاق عبدالزھرة رشيد الحيدري824

ميسان720221840776624/06/2012مالمشرح00707347فھيمة عالوي ناصرعبود عبدالواحد ثويني كاطع الساعدي825

ميسان711503941480904/07/2012مالمشرح00896762معصومة عبدهللا حنضلعبود كريم منصور كريم الساعدي826

قلعة صالحميسان26552906710064466910/10/2012قلعة صالح00829827صبيحة عبدهللا حسينعبود محمد علي حسين الخطاوي827

ميسان621883340815424/06/2012مالكحالء00947270سھلة المي بدنعبيد الحوم صنھير محمد الغنامي828

ميسان84710064467010/10/2012م 214العمارة 00776575٣كريمة غالي ھليجيعبيد عبدالسادة محمد دويج المحمداوي829

ميسان14773741402704/07/2012مالسالم00712078بدرية جناني رسولعجد عاتي سلطان فرحان البھادلي830

ميسان310619394540798624/06/2012العدل00109622زھور حسن زبينعجالن جبار زبين شبيب النصراوي831

ميسان2064103672064287910/10/2012الميمونة00763427رسمية لفتة بھارعجمي جابر بھار خفي الربيعي832

العزيرالعمارةميسان479617341461104/07/2012مالعزير00657623بشة حلو شذرعداي قاسم عوزة  الفياض833

ميسان87994641442024/06/2012مالمشرح00300333نورية الزم فياضعدنان جادر نوشي834

الكحالءميسان18442064267610/10/2012م 849الكحالء00062123امنة ھاني حميدعدنان جاسم محمد جبارة الشامي835

ميسان62713511041440224/06/2012مالمشرح00725684امل جبار مصاولعدنان حسن مصاول مطر الساعدي836

583640740624/06/2012م 647الكحالء م041670٢ثريا عبدهللا اسماعيلعدنان عمران صالح عبدالنبي العلياوي837

ميسان649363540866724/06/2012مالكحالء00106852فاطمة سالم درجالعدنان قاسم حاتم ازبين الغنامي838

الكحالءميسان65217710064467110/10/2012مالكحالء00016302سليمة ناصر فضالةعدنان نعيمة فضالة صنھير الساعدي839

العزيرميسان3226428878064282110/10/2012العزير00780917طليعة فاضل ھانيعريبي دايم مسلم خفي العبادي840

ميسان15572064288410/10/2012م 238العدل م00948580٢زھرة صدام جابرعريف رحمة علي عيسى الياسري841

ميسان647283340817124/06/2012مالكحالء00947082سميرة نعيم عبدهللاعزرة مجيسر عكلو مسعد الغنامي842

ميسان627743741403804/07/2012مالمشرح00953749مايعة عنون مريودعزيز جاسم بشيت خليف الساعدي843

ميسان1673340818624/06/2012م 00323328746صبيحة زغير جزرعزيز جاسم جزر بضل المحمداوي844

ميسان6011803440833224/06/2012مالعمارة00215736بشيرة وحيد خليلعزيز جلوب فالح غازي الدبيسي845

ميسان6274811041440124/06/2012مالمشرح00727634حسنة حواس محمدعزيز راضي حميدي احمد النجفي846
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ميسان4184211041437524/06/2012العمارة00570501فوزية ھاشم غليمعزيز علوان والي عبد الربيعي847

ميسان6581483841765404/07/2012مالمشرح00535845حسنة حمدان عنيدعزيز غالب كاطع مجيري الساعدي848

العدلميسان6718276064402010/10/2012مالعزير00233862قاسم شرقي حسنعسلة عبود ديوان ساجد الشغانبي849

قلعة صالحميسان16731041534304/07/2012م 663قلعة صالح00131863زينب جابر يوسفعصمان محمد داود حمود الفيصالوي850

ميسان654483741738804/07/2012مالعدل00079068شميلة مجمان عليويعطشان عبيد تھيم فرطوس الفرطوسي851

الميمونةميسان4348663741041751604/07/2012السالم00271962شوكة محمد حسينعطية حمود عالوي زبون الحريشاوي852

السالمميسان71653710064467210/10/2012مالعدل م\00180455١حكيمة صبيح مطرعطية عبيد تھيم فرطوس الفرطوسي853

المجر الكبيرميسان55316542064315810/10/2012مالعدل0024939جمالة منصور سعدونعطية عريبي بشارة بدر الشغانبي854

ميسان3587151478064396210/10/2012المشرح00544469ختاوة كريم جبيرعطيه ضويحي عمادي جبر الساعدي855

الكحالءالعمارةميسان105109784540799424/06/2012الكحالء00950096صبيحة رحمة يوسفعقيل حسين يوسف راضي الموسوي856

ميسان70851940780724/06/2012مالعزير00871889شھال كاظم جبيرعقيل عبد جبير خليفة الغنامي857

المشرحميسان65910790087018810/10/2012مالمشرح00870188معصومة كريم عالويعقيل عبدالكاظم شذر عودة الساعدي858

ميسان83165293340816924/06/2012الكحالء00422237حسنة محسن عبيدعقيل كاظم عبيد حسن الكشعمي859

ميسان6711533941481604/07/2012مالعزير00782475خالدية محسن عليعقيل ھاني كاظم علي العبادي860

العمارةميسان6474342064322810/10/2012مالكحالء597380ابتھال حبيب ابراھيمعالء حسين ابراھيم عبدالنبي العلياوي861

العمارةميسان19678064396310/10/2012م 1العمارة 00005701٨رؤى كاظم عبدالرحمنعالء مجيد جمعة ماجد الالمي862

ميسان8961873445418224/06/2012مالعمارة00162815زينة قاسم صالحعالء محمود مجيد نيروز الجابري863

العمارةميسان36357141772804/07/2012مالعدل00613754رجاة شناوة عبدهللاعالوي حسين عبدهللا رسن الفرطوسي864

ميسان396174931041531404/07/2012العدل00210578سلوى سعد حمدانعالوي زغير بھار سدخان العمشاني865

ميسان1571654641443324/06/2012مالمشرح00730914سليمة حسين حسونيعالوي لفتة حسوني  الكعبي866

493640738724/06/2012م 730العمارة /00247071٢كاملة عبدعلي شنديعالوي موسى جاسم شندي الساعدي867

ميسان356891741450724/06/2012مالعدل00947214كاظمية جابر ھاشمعلوان جابر حاتم مشيل الشغانبي868

ميسان129214641442124/06/2012مالمشرح00590291كريمة شبيحي سالمعلوان شنين حطاب  الكعبي869

ميسان357713963340817824/06/2012المشرح00956019زھرة ياسين زبونعلوان صابر زبون حسن الموسوي870

310618013540865724/06/2012العدل00080208حليمة الزم شوكةعلي اثبيت عباس فرج الشغانبي871

العمارةميسان531041534404/07/2012م 642العمارة 00953262٦وفاء جاسم محمدعلي احمد ھادي فاخر الموسوي872

العمارةميسان111221634540799724/06/2012الكحالء00947783كاظمية مغامس نھيرعلي اسماعيل محداد نوفل الغنامي873

68011041041756204/07/2012مالمشرح00531940نقاء حسن جابرعلي جابر جاسم علي نور874

ميسان629103540743224/06/2012مالعمارة /00209465٨رقية سعيد سالمعلي جاسب محمد وادي حبيب875

ميسان6861844540798924/06/2012مالمشرح00722924فھيمة موسى حمودعلي جاسم كاظم موسى الساعدي876

ميسان649233741737704/07/2012مالكحالء00805140ناعمة ناصر مزعلعلي جاسم محمد جواد الشامي877

الكحالءميسان7609678064396410/10/2012مالكحالء00175444خالدة ابريج رويسعلي جالس مطشر سدخان الغنامي878
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ميسان8632911041437424/06/2012مالكحالء00951305بدرية ھاشم محمدعلي جرو عبار مغامس المحمداوي879

الكحالءميسان86315676064402110/10/2012مالكحالء00120818حميدة عباس جاسمعلي جمھور عبد فزيع الغنامي880

ميسان155308954941444024/06/2012الميمونة00579840شنونه عبد الصاحب حسينعلي حاتم جالب حسين الجبيناوي881

ميسان6501081840776524/06/2012مالكحالء078180جمالة حسين نعمهعلي حسان نعمه داود المحمداوي882

ميسان132474540798324/06/2012مالعمارة /00711153٢سھام فاضل عذيبعلي حسن سلطان سباھي النصراوي883

العمارةميسان6102978064282210/10/2012العمارة\00253535١٢نضال حنون جاريعلي حسين جاري احمد الالمي884

العدلالمجرالعمارةميسان72819542064324710/10/2012مالعدل00345374باسمة خماس كريزعلي حسين حافظ لكالك الھلياوي885

ميسان12876064402210/10/2012م 633الكحالء00572156مكية مشلج بانةعلي حسين حيبي نوفل المحمداوي886

ميسان1121533841537104/07/2012مالعمارة00409148سھام والي زبونعلي حسين زبون محيسن الساعدي887

ميسان678741840776424/06/2012مالمشرح00724318احالم عبدالنبي البسعلي حسين شاه علي الساعدي888

العمارهميسان61512378064282310/10/2012مالعدل01795754سھاد بلعوط عبيدعلي حسين شعيبط عبيد الشغانبي889

ميسان310618763841535504/07/2012مالعدل00490032منسية شلو تعيبعلي حسين عرمان صبر الشغانبي890

ميسان6551861741450624/06/2012مالعدل00078979فريدة كاظم معارجعلي حسين علوان دويخ الشغانبي891

الكحالءميسان67411977064275810/10/2012مالكحالء00449342شيماء مطر مزودعلي حسين مزود ماضي الغنامي892

الميمونةالعمارةميسان2832037341462404/07/2012الميمونة00333052خمائل خضير سلمانعلي حطحوط محمد سماري العكيلي893

العمارةميسان59216078064282410/10/2012مالعمارة\00531955٢سعدونة جبير خلفعلي حلو علي غلوم الزبيدي894

ميسان7191553841536904/07/2012مالمشرح00183997علوية مناحي حسنعلي حمد روكان حسين الساعدي895

الكحالءميسان18776064402310/10/2012 75مالكحالء00170582نھاد علي حسينعلي حمود حيبي نوفل المحمداوي896

ميسان651713445418624/06/2012مالكحالء00013527علية كاظم داغرعلي حميد خواف مجيجو المحمداوي897

ميسان35671062710064467310/10/2012المشرح00603583فاطمة جابر مھديعلي راضي سيدكرم زاير البخاتي898

العمارةميسان674233841774604/07/2012مالكحالء00418402بيان كاظم عثمانعلي راضي ماضي علي الغنامي899

علي الغربيميسان2404783176064402410/10/2012علي الغربي00069970    جسومة سلمان رضاعلي رحيم عبدعلي رحمن الجادري900

69136414440968924/06/2012المشرح00724907رسمية وادي ثوينيعلي رسن ثويني شريع الجيزاني901

ميسان35710064467410/10/2012م 674الكحالء00584645ابتسام صالح محمدعلي رسن محمد لفتة المحمداوي902

ميسان7178064396510/10/2012م 655العدل م 00511436٢رغد سلمان فھدعلي ريسان مغتاض حطاب الفرطوسي903

ميسان6374831041533604/07/2012العزير01794389سعيدة فاخر راضيعلي ساري جاسم ھاشم الموسوي904

الكحالءميسان63310976064402510/10/2012مالكحالء01070721سماح جبار محمد عليعلي سعد سالم ناصر الساعدي905

كميتميسان1392770978064396610/10/2012كميت00996573ھدى نعيم حسانيعلي سعدون نصر حميدي الخضراوي906

ميسان882371940780824/06/2012مالمشرح00956341بيداء سعيد داخلعلي شايع داخل محسن الساعدي907

ميسان16976064397610/10/2012م 71المشرح00727467نديمة عودة عبودعلي شلش محبس شھد الساعدي908

علي الغربيميسان2304588941041750604/07/2012علي الغربي00248291وفاء صاحب عبدعلي شمة فرج خليل الدشتي909
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ميسان64613278064282510/10/2012مالعمارة\00152646٤احالم جواد كاظمعلي شنون عبدهللا عذافة العكيلي910

ميسان673663841766004/07/2012مالكحالء00253749سعدة كاظم عودةعلي صاحب جبارة جارح الغنامي911

العمارةميسان3426827141041757004/07/2012  العمارة\00940464١٠بلسم كريم عبدهللاعلي صادق محمد علي السليمي912

العمارةميسان61129790015720210/10/2012مالعمارة\00157202١٠نضال حسين كاطععلي صالح عبدعلي جبر الشميالوي913

العمارةميسان51532710064306710/10/2012مالمشرح00543227عھود خصاف حرزعلي صبيح لفتة عيسى الساعدي914

المشرحميسان178710064467510/10/2012م 224المشرح00729096سھام عبدالقادر عباسعلي صدام عبد محيسن الزبيدي915

ميسان8121833841537204/07/2012مالمشرح00088871فاطمة محمد العل دوختعلي طارش صلبوخ زئبق الساعدي916

الميمونةميسان2771107341460704/07/2012مالسالم00771501سليمة قاسم علكعلي طارش الزم بشارة الغانمي917

 الكحالءميسان7796978064396710/10/2012مالكحالء00353360مريم منشد صالحعلي طالب حسن مطر البخاتي918

الكحالءميسان12224308710064475110/10/2012الكحالء00254727خديجة فاضل سعدعلي طالب سعد طاھر النوري919

ميسان165974641443624/06/2012مالميمونة00276470جاسبية جميغ مجيرمعلي طاھر خميط عبدالرضا الكعبي920

ميسان650893340817624/06/2012مالكحالء00449658ھناء محمد زايرعلي طعمة حمود جابر البخاتي921

ميسان274103445418724/06/2012مالعمارة00357152نبية خميس عبودعلي عباس باقر فاخر الجزائري922

ميسان217593741403704/07/2012مالعمارة00360486دالل رحيم جمعةعلي عبد الصاحب جابر سالم الوزان923

ميسان3231041530204/07/2012م 854العمارة 00528222٧عديلة علي جمعةعلي عبدالحسين طه مھنا الويل924

عمارةميسان6111678064300110/10/2012مالعمارة\00796460١٠وفاء عبدالزھرة شويععلي عبدالزھرة عباس عناد الحسينات925

الكحالءميسان3576064397710/10/2012م 633الكحالء00122140عذراء ضاھر كطافةعلي عبدالكاظم محمد السلط الدراجي926

الكحالءميسان6516078064396810/10/2012مالحكالء00062751سناء لطيف حسينعلي عبدالكريم نفاوة بدر البھادلي927

ميسان13172064269610/10/2012م 134قلعة صالح00828481حميدة مجيد شويععلي عبدهللا حسين  الزيداوي928

كميتميسان67717276064397810/10/2012كميت103251سمية مران سيمرادعلي عبيد سكر ملك الربيعي929

ميسان658523440832724/06/2012مالمشرح00870696سلوى شاھور جبارعلي عودة شافي فيلي الساعدي930

ميسان14978064396910/10/2012م 706الكحالء00171520شمالة عذافة جبرعلي غانم صالح مزبان الغنامي931

الكحالءميسان7061378064397010/10/2012مالكحالء00449802سليمة حبيب كاظمعلي غانم محمد مختاض المحمداوي932

الكحالءميسان1171577064275910/10/2012مالكحالء00350295بطة عرين لفتةعلي فاضل مدھوش رفيع البخاتي933

ميسان6071821741450524/06/2012مالكحالء00637349حلة كاظم شايععلي قاسم حيدر شايع المحمداوي934

ميسان83165293640738024/06/2012الكحالء00595191سليمة زاير عثمانعلي كاظم عبيد حسن الكشعمي935

ميسان81160723741404404/07/2012المشرح00729682فاطمة مطر سلطانعلي كرم سلطان حبيب البخاتي936

العمارةميسان142788710064475210/10/2012العمارة\00498496١كوثر محمد خضيرعلي كريم علي حمادي الزبيدي937

ميسان163790052826010/10/2012م 145العمارة 00528260٨نعيمة رسن خلفعلي كريم كناوي كاظم الشمري938

ميسان700281840779724/06/2012مالعمارة00412474نجاة غالي محيسنعلي كيطان زاير سوادي الساعدي939

العزيرميسان5478064300201/09/2012م 60العزير00850406نعيمة عبدالسادة مبادرعلي لفتة جاسب اضريب المالكي940

ميسان8978064397110/10/2012م 788العمارة 01730637٩حنان فيصل عبدعلي ماشاف رسن علي الموسوي941
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124841415724/06/2012م 330المشرح00810304صبرية يونس شليلعلي متيعب ابھير زبيدة الكعبي942

ميسان661663440832924/06/2012مالميمونة00375110اسراء علي حسينعلي مجبل جودة سيالن المھني943

ميسان6471951940780924/06/2012مالكحالء00152679كاظمية محمد زايرعلي محسن سعد سلمان البخاتي944

ميسان16576064397910/10/2012م 653كميت00426046كفاية قاسم حافظعلي محسن عالوي جليھم الساعدي945

الكحالءميسان11522859710064475310/10/2012الكحالء00412537ھاشمية حميد عبيدعلي محمد بريدي محيل السوداني946

ميسان106211041741450424/06/2012الكحالء00950212سميرة سرباج لبيثعلي مخيلف غياض زغير المحمداوي947

الميمونةميسان2254492678064397210/10/2012الميمونة00769463بشرى كريم تقيعلي موسى عكلة شناوة الكعبي948

ميسان6851111041437324/06/2012مالعزير00854565كاظمية شخير مباركعلي مولى رويض عودة النصراوي949

ميسان708753540866324/06/2012مالعزير00769863رسمية شليج مفتنعلي ناصر مطنش زبون الغنامي950

ميسان15272064269210/10/2012م 238العدل00210008صدامة غالي فزيععلي نعمة فزيع فنجان المنشداوي951

ميسان633593340817024/06/2012مالكحالء00529316ساعدية حسين حسنعلي نعمه داود شبة المحمداوي952

ميسان6781753440835324/06/2012مالمشرح00870043امل ھاشم قاسمعلي نعمه محمد سالم الموسوي953

00245201نديمة كاظم لھيوجعلي ھاشم امسلم علي الشغانبي954
المجر الكبير

1624540793224/06/2012م 668م٢

ميسان2469037064315310/10/2012مالعمارة00809783جنان جاسب كاظمعلي ھاشم شني عبدهللا الخرسان955

العزيرميسان333665957341460804/07/2012العزير00576830خديجة سلمان شناوةعلي ياسين الزم جودة الحسني956

الكحالءميسان790169710064475410/10/2012مالكحالء00412120سالم زھراو ساريعلية حسين ساري سعدون المحمداوي957

ميسان6191877064276010/10/2012م 31العدل م00196358٢حسن ديوان شرھانعلية صبيح مطر منشد الشغانبي958

ميسان1571894741419524/06/2012مالمشرح00590787كريمة جبار طريرعليوي حمادي طرار صنھير الكعبي959

العمارةميسان32478064397310/10/2012مالعمارة\0009866١٠فاطمة عيدي محمدعماد سالم عبد ماجد الماجدي960

العمارهميسان538129710064306910/10/2012مالميمونه00294301زمن جلوب عمارعماد كاظم عمار جبر الحيدري961

ميسان271743741403504/07/2012مالعمارة00254357اشرف ضامن عليعماد ليلو غازي فليح النصيري962

ميسان2051643340819524/06/2012مالمشرح00380792نوال محمد حسنعماد نعيم مجيد ثويني مجيد963

ميسان11231041532504/07/2012م 14العمارة 00220206١٠شھناز محمد عباسعمار سعدون عبد ماجد الماجدي964

ميسان691443440835524/06/2012مالعمارة00151327احالم سعد عبدالعاليعمار عبدالصاحب جابر سالم الوزان965

ميسان117713540840824/06/2012مالكحالء00252504كاظمية عبد هللا ثابتعنفيش خلف نابت جودة الساعدي966

ميسان239573340815824/06/2012مالمشرح00185273سلوى زامل كاظمعودة جابر عبدهللا رومي الموسوي967

ميسان2021524540797824/06/2012مالسالم00771154حليمة صبيح جاملعودة جبار حامي عوفي الكريماوي968

ميسان4128220377064276110/10/2012الكحالء00320722جسومة زوير ودايعودة جويت لعيبي بدير الغنامي969

ميسان127737064309610/10/2012مالعزير00092523جندالة خلف ليلوعودة رحيمة مبارك  النصراوي970

ميسان632673941481104/07/2012مالمشرح00382317حليمة عبود دنبوسعودة شرھان مويرد كشيش الساعدي971

الميمونةميسان19037873710064475510/10/2012العدل م 00915720٢بدرية ھاشم فرجعوفي كاظم فريح فرج الشغانبي972
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ميسان1613203815064308710/10/2012الميمونة00616822رفيعة كاظم خضيريعويد حميد والي حسن السراجي973

المشرحميسان2056776064398010/10/2012مالمشرح00579415زھرة محيسن زغيرعيادة جبر ناصر برھان الساعدي974

العمارةميسان41805578064300310/10/2012العمارة\00392157٧فرحان شيخة جعفرعيدة علي مھدي اسماعيل ھرداوي975

ميسان626160710064475610/10/2012العدل م00149403فليحة عامر حاتمعيسى جابر حاتم مشيل الشغانبي976

الكحالءميسان65114878064397410/10/2012مالكحالء00572078بھية كاظم مطشرعيسى جبار لفتة محمد النور977

العمارةميسان13256378064300410/10/2012العمارة\00158457١٠اميرة عباس حسنعيسى حمود فرج داود البخاتي978

ميسان57710064475710/10/2012م 552العدل م00962299٢سكنة سلمان حيدرعيسى حيدر خلف محمد النور979

ميسان6501973340815524/06/2012مالكحالء00449950وحيدة سلمان ابراھيمعيسى فياض محمد حسين الياسري980

ميسان4915641041755804/07/2012مالمجر الكبير00858578ملكية كاطع ياسينغازي جمعه ياسين قاسم البھادلي981

العزيرميسان70810977064276210/10/2012مالعزير00238206فاطمة ضباب مجمانغازي خيون مجمان عليوي الفرطوسي982

ميسان861773841536204/07/2012مالعمارة00837243حليمة شنتة كاظمغازي لعيبي كاظم سدخان البھادلي983

المشرحالعمارةميسان35470762710064475810/10/2012المشرح00243374اشواق صاحب زبونغالب حمادي ھندول ورش العبيات984

المشرحميسان1297978064397510/10/2012مالمشرح00053400حتم فريو مختاضغالي حسين منيثر جاسم الساعدي985

الكحالءميسان4128230377064276310/10/2012الكحالء00255202عوجية كاظم ذربغانم صالح مزبان منصور الغنامي986

ميسان6331421940781024/06/2012مالكحالء00090872علية غانم صالحغانم عذافة جبر علي الغنامي987

العزيرميسان323774841416624/06/2012مالعزير00286345مكية صوالغ خلفغانم كاطع كريم علوان الغانمي988

ميسان14978064470110/10/2012م 189الكحالء م00422120١زھرة جاسم محمدغانم محمد مغتاض عاتي المحمداوي989

الكحالءميسان74819176064398110/10/2012مالكحالء01070257نصرة فنجان حمدانغانم ھاشم حمدان عويد المحمداوي990

ميسان7615017710064475910/10/2012المشرح00814885خضر حواس محمدغنيمة جاسم محمد جبارة الشامي991

ميسان6519811041437224/06/2012مالكحالء00948927ھناء سالم صالحغيالن كاصد محمد لفتة المحمداوي992

الكحالءميسان1232450376064398210/10/2012الكحالء00706567فضيلة عبدالواحد حسينفاخر حلو حسين يوسف ابو شوكه السادة993

ميسان62517811041437124/06/2012مالميمونة00049520مطرة كريم لفتةفاخر رحيمة لفتة عليوي المحمداوي994

ميسان23146197710064476010/10/2012علي الغربي00069764شكرية نصرهللا عليفاخر عبد درويش بجاي الجادري995

ميسان4068108911041437024/06/2012العزير00682305حليمة مزعل غضبفاخر مدلل معال داغر الغنامي996

ميسان204407124941445024/06/2012الميمونة00193869فاطمة مظلوم رضيوفاخر مونس رضيو جلود الربيعي997

ميسان164181940781124/06/2012مالعزير00957501عجمية راضي حسنفاضل اسود محمد ميرد النوفلي998

ميسان6721473640740524/06/2012مالكحالء00350793سعاد حسين رضافاضل جمعة عبد علي السوداني999

ميسان5921571940781224/06/2012مالعمارة00402252زينب عبداللرضا باقرفاضل حردان لعيبي صحن الساعدي1,000

المجر الكبيرميسان18242064267710/10/2012م 626العدل00915509ساعة حسن انعيمةفاضل حنون كريم زغير السعودي1,001

ميسان681391840779824/06/2012مالعدل00197865حميدة عاشور وطبانفاضل رشك سلمان مبارك الشغانبي1,002

ميسان356711861940781324/06/2012المشرح00981957حبيبة فرحان جريوفاضل شھيدل شرھان مريد الساعدي1,003

الكحالءميسان266677064276410/10/2012مالكحالء003514سليمة جبار جاسمفاضل عباس يوسف جعفر البطاط1,004
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ميسان6616015064309010/10/2012مالميمونة00711301شيماء حسين كريمفاضل مجبل جودة سيالن المھني1,005

المشرحالعمارةميسان751480478064470210/10/2012المشرح00870166موسى شنيور محمدفاطمة جليد ساير محمد الساعدي1,006

الكحالءميسان1044778064470310/10/2012مبني ھاشم00176146مطر رسن ثابتفاطمة عبدالواحد مريھج عبدهللا الغنامي1,007

الكحالءميسان41282310710064476110/10/2012الكحالء00807570حسين جبير سماريفاطمة عودة صلبوخ شتيوي الغنامي1,008

المجر الكبيرميسان6264476064398310/10/2012مالعدل م00078556٢فليحة عبدالحسن جبارفالح حتيوي حنون جودة الشغانبي1,009

ميسان32639611041436924/06/2012العمارة00332947خديجة محسن درويشفالح حسن درويش جبارة الحمراني1,010

ميسان193384953941481704/07/2012العدل00278455ميسون كاظم جابرفالح حسن زبون صابر الشغانبي1,011

ميسان6451691741450324/06/2012مالعمارة /00193078٧اقبال فليح حمدفالح حسن محمد عبدالكريم الفرطوسي1,012

ذي قار72861710064476210/10/2012مالعدل م \00386210١حياة رحيم حماديفالح حسن وداي حبيب الغالبي1,013

ميسان160319223540743424/06/2012الميمونة00150047نبات حسين جمعةفالح رحيمة لفتة عليوي الحميداوي1,014

 العمارةميسان2334646076064398410/10/2012علي الغربي00070241حسين جمعه عليفخرية جالب لفتة الفيضل الجعباوي1,015

كميتالعمارةميسان7416790032314810/10/2012مالعمارة\00323148١٠محمد جاسم فالحفخرية عباس كاظم فنجان الدراجي1,016

ميسان47012641041750204/07/2012مالعمارة \00255302٤ازھر بريج رويسفراس ابوبطل رويس عليخ المحمداوي1,017

ميسان3981233540867124/06/2012مالعمارة /00251291٣سوزان كريم الوسفراس عبد الكاظم احمد اسماعيل االسدي1,018

ميسان69577764741419824/06/2012مالمجر الكبير00526841وبرية ميري كنوانفرج جويد عبدعلي علوش الخفاجي1,019

ميسان668483540742624/06/2012مالمجر الكبير0073734غند عبد اسماعيلفرج صابط سلطان حسين البخاتي1,020

ميسان226451174540797624/06/2012الميمونة00851178فاطمة صلبوخ عبادةفرج طرار ناھض شبيب المھملة1,021

علي الغربيميسان3747475042064316810/10/2012علي الغربي00520352علية عزيز علوانفرج منو طنبر محمد السراي1,022

العمارةميسان5510849710064307210/10/2012العمارة\٨لعيبي عذيب حاتمفرجة جاسم منشد حافظ السراي1,023

كميتميسان144287733440837324/06/2012كميت00758215بتول ساھي عبدفرحان جبار حسين محمد الزيرجاوي1,024

ميسان106211303941481504/07/2012الكحالء00010784رفيعة حمود حيبيفرحان حسين حيبي نوفل المحمداوي1,025

ميسان16877064276510/10/2012م 473العمارة 00853326٥نھى سعد مناتيفرحان حسين ياسر عباس العالق1,026

ميسان358715311940781424/06/2012المشرح00813431خالدية حبيب عالجفرحان ساھي جياد محسن الساعدي1,027

الكحالءميسان11122171710064476310/10/2012الكحالء00804128وسيلة شبار داغرفرحان عباس غضب فضل الغنامي1,028

ميسان161693941482104/07/2012مالعمارة /00653457١ملكية علي محمدفرحان عريبي محمد كاظم الجيزاني1,029

ميسان6651831840779924/06/2012مالعزير00433071بنية كريم عزيزفرحان محسين لفتة مغامس النصراوي1,030

الكحالءميسان69114978064470410/10/2012مالعمارة\00194103٣فاطمة عبدالحسين عبدهللافرحان مخيلص عبدهللا ثابت الساعدي1,031

المشرحميسان1841627341460604/07/2012مالمشرح00811427صبيحة كاظم عبودفرحان موسى متعب حمد الكعبي1,032

ميسان68617078064470510/10/2012مالمشرح00361947علي سعد جابرفظة سيدموسى سيدعامر سيدمحمد البخاتي1,033

ميسان738613741737904/07/2012مالعمارة00325116شيماء صالح عبدفالح حسون حنين كاطع البيضاني1,034

الكحالءميسان10621167790077845810/10/2012الكحالء00778458جمالة سوادي رسنفنجان حمدان عويد اسيمر المحمداوي1,035

ميسان626841741450224/06/2012مالعدل00388599مذبوبة شرھان دويخفوزي حمدان دويخ نعيمة الشغانبي1,036
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ميسان6211521940781524/06/2012الكحالء00703860زھراء خلف سرحانفياض عبدالسادة الزم مكلف المحمداوي1,037

ميسان891777611041436824/06/2012الكحالء00450077زھرة صالح خنجرفياض غانم عباس صافي النجاه1,038

ميسان6591801940781624/06/2012مالمشرح00244040ايمان جبار غالبفيصل جاسم سدخان عزيز الساعدي1,039

ميسان2778064300510/10/2012م 385العزير00563859حياة حميد مھودرفيصل مالك يوسف علي الحسيني1,040

العمارةميسان153578064470610/10/2012مالعمارة 00629037٦ملكية مجيد الزمفيصل وليد الزم حسين الساعدي1,041

ميسان727841940781724/06/2012مالعدل00948289انتصار موزان شناوةقاسم اثبيت عباس فرج الشغانبي1,042

المشرحميسان3577137078064470710/10/2012المشرح00052318سعاد مجيد جاسمقاسم احمد جاسم حسن الموسوي1,043

ميسان2135511041436724/06/2012مالعمارة00641930ابتسام ناجي كاظمقاسم جابر ھاشم جابر العلوي1,044

ميسان751480876064398510/10/2012المشرح م00124506٢حنوة راضي كرمقاسم جبر مشري خنجر الموسوي1,045

المشرحميسان632198710064476410/10/2012المشرح00053904سعيدة احمد نعمهقاسم حسين فرج حسن الموسوي1,046

ميسان14378064470810/10/2012م 143المشرح00535170حسنة موسى صابرقاسم حمود صابر حميد الساعدي1,047

ميسان6017611041436624/06/2012مالكحالء00705127بشرى كريم سالمقاسم حميد كاطع رباط السليماوي1,048

691365331041534004/07/2012المشرح00590803فاطمة عباس عليقاسم حميد مجدي محسن الكعبي1,049

2415631041534704/07/2012العمارة 00953074٦ازھار فخري سعيدقاسم خزعل حسن عبدالعباس القزويني1,050

العمارةميسان75149993841767504/07/2012المشرح00638172مشرية محمد خنيابقاسم خلف اسماعيل عبود الساعدي1,051

ميسان131871741450124/06/2012مالعزير00770295فاطمة عبدالزھرة مسلمقاسم خليفة عايز ثامر الغنامي1,052

ميسان1272064268410/10/2012م 458السالم00538204صبيحة منشد قادرقاسم خميس حسين علي السعد1,053

ميسان6261021840780024/06/2012مالعدل01796700صالحة حسن عرمانقاسم دينار حاتم مطلك العشماني1,054

ميسان632933741739504/07/2012مالمشرح016940انتصار محمد كعيدقاسم رحيم موزان حمود الموسوي1,055

ميسان3691834641443124/06/2012مالمشرح00382648ربيعة حسن لفتةقاسم رمل لفتة عودة الساعدي1,056

المشرحالعمارةميسان42064323310/10/2012ال6890مالمشرح00536518غندة ساھي واديقاسم سلمان طاھر جودة البخاتي1,057

ميسان6271013741739604/07/2012مالمشرح00812257حنان محمد كاظمقاسم شنيشل سنيد محسن الالمي1,058

ميسان63243941537904/07/2012مالمشرح00953131حمدة برھان محمدقاسم شولي سعدون محمد الموسوي1,059

الكحالءميسان6495678064470910/10/2012مالكحالء00554188سھام حالل احمدقاسم صبيح محمد محبس البخاتي1,060

ميسان1541794641442424/06/2012مالمشرح00147327فاطمة لفتة بوحيقاسم طعمة نجدي محمد الكعبي1,061

ميسان67313841767104/07/2012مالكحالء00947359خليلة عبدالرضا رشكقاسم عبدالواحد مرھج عبدهللا الغنامي1,062

عمارةميسان69427710064476510/10/2012مالعمارة\00002822١٠موحة فاخر ھاتوقاسم عطوان راضي رومي الموسوي1,063

ميسان1891493340815624/06/2012مالكحالء00422124حليمة جبار محيسنقاسم غانم محمد مختاض المحمداوي1,064

ميسان79710064476610/10/2012م 632المشرح00723308شتالة شحت ھاشمقاسم فياض ھاشم صكر الساعدي1,065

العزيرميسان75352710064476710/10/2012العزير00239434زينب علي عاتيقاسم لفتة اميرد عبار المحمداوي1,066

ميسان50411710064476810/10/2012مالعمارة\00250253٦ايمان احمد ھاديقاسم محمد كاظم حيدر الموسوي1,067

ميسان2087411041436524/06/2012مالمشرح00813840حسنة زغير ھذالقاسم محيسن بنيان علي الساعدي1,068
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العزيرميسان328654107341460904/07/2012العزير00552165فاطمة فاخر حنونقاسم ياسين الزم جودة الحلفي1,069

العمارةميسان591174731041534904/07/2012العمارة 00223101١١عبدالزھرة حليحل موزانقاھرة عبدالرضا شبوط فنجان المسعودي1,070

ميسان648283941480304/07/2012مالكحالء00417924جنان جمعه علكقحطان عبدهللا راضي عطية البھادلي1,071

ميسان65543741403404/07/2012مالعدل00915000حليمة عوفي كاظمقدوري جبار سلمان فريح الشغانبي1,072

ميسان111220883640795124/06/2012الكحالء01070207دليل مريھج سلمانقسمة عيسى جبارة مسعود المحمداوي1,073

ميسان75148411840775124/06/2012المشرح00956493علي جاري صالحقنديلة جودة حسين صلبوخ الساعدي1,074

ميسان14878064471010/10/2012م 654العدل م00259441٢زينب جنديل شرھانقيس حسن محيسن نعمة الشغانبي1,075

ميسان3076122637064309810/10/2012العدل00963571زكية خيون مفنيكاطع درباية حسن تفيح الفرطوسي1,076

ميسان416830133440836724/06/2012الكحالء00202333انتصار عبدعلي شنديكاطع موسى جاسم شندي الساعدي1,077

00288169مريم قاسم رجبكاطع ھاشم جبر مطير البطبوطي1,078
المجرالكبير 

ميسان312622163540865524/06/2012م٢

ميسان162322974641441824/06/2012الميمونة01073892زھرة زبون محمدكاطع ھاشم داخل ابراھيم الساعدي1,079

حي االبرارالميمونةميسان12710064476910/10/2012م 710الميمونة00161851زينة عبدالرضا شنونكاظم ارھيف جاسم محمد البھادلي1,080

ميسان6071561840775224/06/2012مالكحالء00637314علية محمد سيدرحمةكاظم ايدام ديوان سلمان البخاتي1,081

ميسان82603540866824/06/2012مالعزير00917000جنسية شذر حاتمكاظم بدن حميدي معين الغنامي1,082

ميسان6265637064309510/10/2012مالعدل00515478خالدية عيسى مبادركاظم بلعوط عبيد ترجي الشغانبي1,083

ميسان3106190278064300610/10/2012العدل00740814طرفية كريم ثوينيكاظم جابر شذر عليخان الشغانبي1,084

ميسان92183653640795224/06/2012الكحالء00255144فاطمة محمد محسنكاظم جاسم موسى عجيل الكعيلي1,085

الكحالءميسان6719176064398610/10/2012مالعزير00048754فاطمة حسن مطركاظم جبير خليفة منكة الغنامي1,086

ميسان204407134641441524/06/2012الميمونة00442093جمالة محمد شغيتكاظم جواد حسن عطيوي السوداني1,087

ميسان117341840775324/06/2012مالكحالء00417899زھرة كاظم شايعكاظم جودة اليج زغير الغنامي1,088

ميسان65313841774404/07/2012مالكحالء00201147سلوى محسن نعمهكاظم حسن نعمه داود المحمداوي1,089

ميسان647531840778424/06/2012مالكحالء00420112علية حسن مزودكاظم حسين مريھج عبدهللا الغنامي1,090

ميسان6331401940782024/06/2012الكحالء00928425حسنة خالد ھندوسكاظم حلو جبار سماري الغنامي1,091

العدلالمجرالكبيرميسان16331041532904/07/2012م 819العدل00556965جمالة عريبي كاطعكاظم حميد مھدي رباط الفرطوسي1,092

ميسان7031463941538104/07/2012معلي الغربي00304458دالل مجيد حميدكاظم حيدر ناصر ماجد الالمي1,093

ميسان327653424741420624/06/2012العزير00872254سليمة صدام حسينكاظم خضيري خالف تويمر الغنامي1,094

العمارةميسان711417441041398104/07/2012المشرح00955956شلتاغة نجدي محمدكاظم راضي درع عجمي الكعبي1,095

العمارةميسان63013578064471110/10/2012مالعمارةانعام عبدالحسن ضامنكاظم رشك حبيب خضير فريداوي1,096

ميسان6511233941538804/07/2012مالكحالء00447047سعاد علوان حميديكاظم رشيم فنجان عزيز المحمداوي1,097

البصرة694678064471210/10/2012ب 435العدل00490694كاملة عودة مصباحكاظم زيارة صكوك وادي الشغانبي1,098

المشرحميسان680177790012483410/10/2012مالمشرح00124834زھراء موسى عامركاظم سعد جابر جودة البخاتي1,099
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ميسان72790014667910/10/2012م 632المشرح00146679شيھن سيدطاھر ھاشمكاظم سيدعلي سيدسلمان حسين البخاتي1,100

الكحالءميسان86315076064398710/10/2012مالكحالء00120515ضوية زناد حسينكاظم شبوط حسن مجيري المحمداوي1,101

ميسان111520853640737924/06/2012الكحالء00232691شماله حسين خلفكاظم شتال عبدهللا ساري الغنامي1,102

ميسان647443340819324/06/2012مالكحالء00560407زھرة عرموط حسونكاظم شھف جبر حنون الغنامي1,103

الكحالءميسان67514441041750404/07/2012مالكحالء0025965نعيمة جاسم بشيتكاظم صاحب ياسين حسين الساعدي1,104

الكحالءميسان647101710064477010/10/2012مالكحالء00718282مريم مولى مطلككاظم صحين اليج زغير الغنامي1,105

ميسان8231041530604/07/2012م 288مشرح م00052691٢شنھاز عودة مخوركاظم عباس مجبر سلس العبياوي1,106

الكحالءميسان10621157710064477110/10/2012الكحالء00436318شكرية صبري عباسكاظم عبد عليوي ماضي المحمداوي1,107

ميسان2176064398810/10/2012م 637العزير00602100انتصار عبدالحسن ارحيمكاظم عبد يونس شريف العبادي1,108

ميسان191380363941538004/07/2012العدل00259814جميلة اسماري حسونكاظم عبدالرضا جويعد منشد الشغانبي1,109

المشرحميسان68610076064398910/10/2012مالمشرح00268259ليلى سلمان عجركاظم عبداللة فارس جميل الساعدي1,110

ميسان2476064399010/10/2012م 632المشرحفاطمة عباس جاسمكاظم عبود والي مري الساعدي1,111

ميسان64717711041439224/06/2012مالكحالء00015664جسم كاظم عبد هللاكاظم عبيد ھندوس سماري الغنامي1,112

المشرحميسان62712941041756904/07/2012م   المشرح00531241زينب محمد راضيكاظم عطوان راضي رومي الموسوي1,113

ميسان64716111041439124/06/2012مالكحالء00169129قسمة محمد ماضيكاظم عطية خلف مسلم الغنامي1,114

4478778064300710/10/2012مالكحالء00843371كفھن عبد راضيكاظم علي اسماعيل محداد الغنامي1,115

ميسان714631840778324/06/2012مالكحالء00252020رضية حسين فاضلكاظم علي فاضل مدھوش الغنامي1,116

ميسان720553941480604/07/2012مالمشرح00707469زھرة ساھي جبركاظم علي محسن راضي الموسوي1,117

ميسان6321553640739124/06/2012مالكحالء00353756غازية عبيد ھندوسكاظم عودة صلبوخ شتوي الغنامي1,118

العمارةميسان31611678064300810/10/2012العمارة 00045755٢صبرية ثاني جيادكاظم غيالن حسين مسعد العبودي1,119

ميسان354707544741420024/06/2012المشرح00126514سليمة كاظم رسنكاظم فرحان بلوط حنين الكناني1,120

ميسان413825881840778224/06/2012الكحالء042620مطرة رمح عودةكاظم فنجان خشان محمد المحمداوي1,121

ميسان7481503340817524/06/2012مالكحالء01070199كفھن عباس مسلمكاظم محسن جبار ساري المحمداوي1,122

ميسانالعزير615474741419724/06/2012مالعزيرمناھل جليل عريبيكاظم محيسن عبدالنبي زيارة الغنامي1,123

ميسان4778064471310/10/2012م 557العدل00145545زھراء قاسم بريوكاظم مزھر منشد ھذال المحمداوي1,124

ميسان671743841766204/07/2012مالعزير00113346حسنة شنين محيسنكاظم مولى رويض عودة النصراوي1,125

ميسان64790016015010/10/2012م 329العدل00160150الزم حلو ضيغمكاظمية دبج كريم زغير الفرطوسي1,126

العدلميسان6261142064317510/10/2012مالعدل00028656ھاشم عبدعلي طعيمةكاظمية سلمان مزبان نيروز النصراوي1,127

ميسان23847502710064477210/10/2012علي الغربي00071563جاسب علي طارشكاظمية عريبي شريجي قاسم الشمري1,128

ميسان106210753640737624/06/2012الكحالء00064143انتصار وحيد حسينكامل بدر خوين علي المحمداوي1,129

بغداد2803276064399110/10/2012معلي الشرقي00257474جاسمية مطشر جودةكامل زائر جميل علوان الالمي1,130

ميسان650913640796024/06/2012مالكحالء00017282ساجدة راحم راضيكامل سلمان ابراھيم حسين الياسري1,131
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ميسان552893741404004/07/2012مالعدل00160276حليمة بجاي ھتلركامل عذافه حسن الزم العمشاني1,132

ميسان157754741420924/06/2012مالمشرح00707033حميدة حسن ثجيلكامل كوكز سلمان خيطان الالمي1,133

ميسان6321171940781924/06/2012مالمشرح00590248فاطمة عبود جابركامل نعمه حسن منخي البخاتي1,134

ميسان87710064477310/10/2012م 627المشرح00531033سامية جواد مھديكريم ابراھيم مھدي احمد الموسوي1,135

المجر الكبيرميسان30126222177064276610/10/2012         المجر الكبير00215966فاطمة حسين جداوةكريم ارحيمة اربيع ازغير الموزاني1,136

العزيرالعمارةميسان33665014440967724/06/2012مالعمارة00577008خالدة علي حسينكريم اعذيب صخي داغر الربيعي1,137

ميسان621764540798524/06/2012مالكحالء00547216زھرة حزيم حسانكريم باتول حسان خضير الغنامي1,138

المشرحميسان1574841041751104/07/2012مالم٨٢١شرح0053295كريمة لفتة خلفكريم جاسم علي والي الساعدي1,139

المشرحميسان7515178064471510/10/2012مالمشرح00244439طلبة عبود خنجركريم جبار خنجر خالوي الساعدي1,140

ميسان5941844540799924/06/2012مالعمارة /00860010٢يسرى صدام حسينكريم جريو ابراھيم ناھض البھادلي1,141

ميسان8687963440832824/06/2012معلي الغربي00533123امنية علي حسينكريم حسن علي حسين الناصري1,142

المشرحميسان69531478064300910/10/2012مالعمارة00222154خيرية علي شميصكريم حمد شميص باروني الكناني1,143

ميسان6211003741738904/07/2012مالكحالء00010620صغرى مختار كريمكريم حميد عطية ذباب الكشعمي1,144

ميسان15831041533204/07/2012م 654العدل م00258707٣جواھر محمد داودكريم خريبط عاكول فياض الصحيناوي1,145

ميسان1291576776064399210/10/2012كميت00766698سعاد كاظم عوادكريم خيون عواد علي الدراجي1,146

المجرالكبيرميسان2925824242064317210/10/2012المجر الكبير00555955ماجدة ابراھيم بندركريم رحمن علي محمد الرفاعي1,147

ميسان357713843941480104/07/2012المشرح00051807سامية محبس طاھركريم رحيم حميد طاھر الموسوي1,148

ميسان418753741404604/07/2012العمارة00226329فردوس عبد العباس كاظمكريم صادق غلوم غافل الغافل1,149

ميسان658881840778124/06/2012مالمشرح00814377صبيحة حسين كاظمكريم صالح علوان عزيز الساعدي1,150

ميسان30661155790024970010/10/2012العدل00249700كفاية كاطع ابوالھيلكريم صكلوك رسن حسن الفرطوسي1,151

ميسان162323884941444424/06/2012الميمونة00764700فضيله نكيل عليويكريم صلبوخ عجيل علي الساعدي1,152

ميسان3472064268210/10/2012م 333السالم00263742فخرية جاسم عباسكريم عاتي عبد بشارة الغانمي1,153

ميسان818691840778024/06/2012مالعدل00512700ھضيمة كريم طرفكريم عاثور وطبان علي خان الفرطوسي1,154

ميسان6651933440836224/06/2012مالعزير00437393خميسة حسين ماضيكريم عبدالرضا رويض مھاوي الغنامي1,155

العمارةميسان13116441041399304/07/2012مالعزير00174034سھام جويعد حسينكريم عزيز كاظم سلمان الكويشي1,156

ميسان682263941481304/07/2012العزير090825سھيلة محسن درويشكريم علي شاتي منبت المحمداوي1,157

الثغرالقرنةالبصرة19172064269010/10/2012م 320العزير00319599رفيعة كاظم نصركريم عليخ بدر خفي الشغانبي1,158

ميسان678371741451924/06/2012مالمشرح00722055جميلة عطوان عليكريم عودة بعنون خفاجي الساعدي1,159

243540865124/06/2012م 265المجر الكبير00960826كريمة صاحب حافظكريم فليح عبدالحسن شعين الكعبي1,160

ميسان1396790963741404904/07/2012العدل00490352شكرية برھان مخيلفكريم قاسم حسين علوان الشرشامي1,161

ميسان6191903445417724/06/2012مالكحالء00883302خلود شنيشل شرانيكريم كاظم سيد حافظ الساعدي1,162

ميسان4790078222210/10/2012م 131العزير00782222صفية طالب يوسفكريم مالك يوسف علي الحسيني1,163
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المشرحالعمارةميسان8378064471610/10/2012م 627المشرح00351347سھام محمد شھيبكريم محبس شھد شناوة الساعدي1,164

ميسان43858484941444624/06/2012الميمونة00194042ريانة وھام رحيلكريم محمد مھدي محميد الجمالي1,165

الميمونةالعمارةميسان438597141772904/07/2012الميمونة00888777حمدية حلو فريحكريم مطشر عجيل ولي الجمالي1,166

المشرحميسان3567105778064471710/10/2012المشرح00054499زھرة ھاني صالحكريم مھدي حسين حمدهللا البخاتي1,167

العمارةميسان358714414440968424/06/2012المشرح604725حميدة ارحيمة بديويكريم ناھي بديوي بليسم الساعدي1,168

ميسان327652094741417824/06/2012العزير00092571حرية سلمان رسنكريم ھاشم شنيشل فريج النوفلي1,169

ميسان128255293540866624/06/2012كميت00279687نورية حسن قمبركريم وحيد شمة رحيم الدراجي1,170

ميسان214426291441437924/06/2012السالم00715184حسين كريم خلبوصكريمة جلوب موسى حفيت الخزعلي1,171

العدلالمجر الكبيرميسان30861489790010856910/10/2012العدل00108569ھاشم بدر راضيكريمة شذر راضي لعيبي النصراوي1,172

العدلميسان3106182076064399310/10/2012العدل00948490جاسم دينار حاتمكريمة طبك جاسم مطلك العمشاني1,173

ميسان11790023045110/10/2012م 746العمارة-00230451١٠رابعة غانم داخلكويم عذير بدن عليج النوفلي1,174

ميسان6581333440940324/06/2012مالمشرح00562572جليلة صالح علوانالزم بستان معيدي جودة الساعدي1,175

ميسان6581101940781824/06/2012مالمشرح00491555حميدة ناھي صالحالزم جبر عباس ذھب الساعدي1,176

المجر الكبيرميسانميسان14081217341461404/07/2012مم الصدر00332344حليوة شويل مطيرالزم جبر مطير خالوي الكعبي1,177

الكحالءميسان723132790023152610/10/2012مالكحالء00231526وفاء عبدالرضا عكلوالزم حسين عبدهللا مسعد الغنامي1,178

ميسان650543841535904/07/2012مالكحالء00418981سامية كاظم الزمالزم زھير غضيب نايف الغانمي1,179

الكحالءميسان64717178064471810/10/2012مالكحالء00409944كوثر جبار كاطعالزم عذافة جبر علي الغنامي1,180

ميسان106211401741451824/06/2012الكحالء00412771مجافت سالم ناصرلزمة علي خلف سماري الساعدي1,181

المشرحميسان392161790086981810/10/2012مالمشرح00869818نسرين كريم صانتلطيف جبار صانت غانم الساعدي1,182

ميسان779111041439024/06/2012مالعمارة00905564جنان عدنان ابو كطفةلطيف عبود قاسم محمد الدبيسي1,183

ميسان7878064471910/10/2012م 621الكحالء م00351001٢نعيمة كاظم رويضلعيبي حسن محسر محمود الغنامي1,184

المشرحميسان6613108790038201810/10/2012المشرح00382018علية حسين نعمهلفتة جريو زبون خنجر الساعدي1,185

1473640795624/06/2012م 673الكحالء00951656خضيرة كريم نصيرلفتة زوير وادي لعيبي الغنامي1,186

ميسان931844978064471410/10/2012الكحالء00123203حرية جبار الزملفتة عمارة بغيل صالح الساعدي1,187

ميسان356716983540840624/06/2012المشرح00727755زھرة حمود الميلفتة محمد المي ضاحي الساعدي1,188

ميسان6471723340819224/06/2012مالكحالء01066562زھرة خلف بدنلفتة مطر داغر خفي الغنامي1,189

ميسان331811940757524/06/2012مالعمارة00249863منعم جوحيليلى عبدالعزيز عبدالكريم جعفر الشرھان1,190

ميسان626923340818324/06/2012مالعدل00738741عجيبة صابر شفلحماجد حسن مغد نصر الشغانبي1,191

ميسان11278064472110/10/2012م 706الكحالء00171201نغم صبر محسنماجد خضير رسن محمد المحمداوي1,192

المشرحميسان12614710064307410/10/2012مالعمارة\00315168٣بشرى مھاوي محمدماجد رحيم اليذ ابراھيم الشريفي1,193

العمارةميسان3217341461304/07/2012مالعزيرالعزير64190عروبة ياسين حنشماجد سلمان شناوة غضبان العبادي1,194

البصرة67362710064477410/10/2012مالكحالء01068292شيماء خضير موسىماضي حسين مغامس نھير الغنامي1,195
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ميسان6731281840777724/06/2012مالكحالء00560776سليمة عبار عروانماضي صوالغ خلف محداد المحمداوي1,196

ميسان196710064307910/10/2012م 71المشرح00810564فاطمة قاسم محيبسماضي نجدي محمد جوال الكعبي1,197

العمارهميسان207155710064307710/10/2012مالميمونه00331504سوسن كريم جبارمالك حسين جبار علوخ البزوني1,198

ميسان3278064472210/10/2012م 799العمارة 00407525٢زينب محسن عباسمالك خالد عبود جابر الساعدي1,199

ميسان661614540800024/06/2012مالميمونة00887047اسيا محمد طرارمالك محمد درويش نعمه الزبيدي1,200

قلعة صالحميسان6649276064399410/10/2012مالعزير00371331فوزية كاظم الزممانع قاسم محمد مريود النوفلي1,201

283540865224/06/2012م 651الكحالء00447553ايمان شياع كشكولماھر كاظم لعيبي عذار السليماوي1,202

المشرحميسان6613068710064477510/10/2012المشرح00188002زھرة جاسم حسينمبارك كاظم صحين خواف الساعدي1,203

المشرحميسان75114742064324810/10/2012مالمشرح00298371كريمة محيسن مغتاضمجيد سلطان كيطان فريح الالمي1,204

ميسان182790063839910/10/2012م 627المشرح00638399خديجة فياض محمدمجيد عيسى جابر عبدهللا الموسوي1,205

المشرحميسان741465942064316710/10/2012المشرح00956391سمرة جلوب عالويمحبس ناصر ملوح خواف الكناني1,206

العدلميسان707152790015971210/10/2012مالعدل00159712جميلة مذكور حسينمحسن اھليل غاجي صيھود الفرطوسي1,207

ميسان62211741041757504/07/2012معلي الغربي00045679مريم محمد عليمحسن جبر ھاشم مطيلب الزيداوي1,208

ميسان671327941041755904/07/2012المشرح00053460وبرية جابر عبدهللامحسن جعفر عبدهللا رومي الموسوي1,209

ميسان648411940757324/06/2012مالكحالء01067541فخرية عبود فاضلمحسن جعفر محمد عباس الناجي1,210

ميسان6211943741738004/07/2012مالكحالء00420616خولة خلف محمدمحسن جوني سلطان كشمر السوداني1,211

ميسان358714124641440824/06/2012المشرح00814066سكنة عالوي نعمهمحسن خلف مھدي  الياسري1,212

ميسان191653340819024/06/2012مالعمارة00867571موشية رسن ناصرمحسن درويش جباره مدھوش الحمراني1,213

العكرالعدلالمجرميسانالعمارة3096177577064276710/10/2012العدل00518059احالم اشكاحي غضبانمحسن عاشور نحو جلود الجعاري1,214

ميسان114710064305110/10/2012م 689المشرح00299750سمية جاسم داغرمحسن عكرب جبر رسن الفريجي1,215

ميسان678513440836124/06/2012مالمشرح00052928كاظمية محمد جابرمحسن علي عباس صافي الموسوي1,216

ميسان73790086979010/10/2012م 658المشرح00869790فضيلة عزيز حسينمحسن علي كرم سلطان البخاتي1,217

ميسان752433640742424/06/2012ممشرح00124765نعيمة راضي حسنمحسن كاظم حسن علي الساعدي1,218

ميسان621973340818124/06/2012مالكحالء00445961وسيله المي بدنمحمد الحوم صنيھر محمد الغنامي1,219

ميسان297593003941481804/07/2012العدل01795590سلوى عرب بدايمحمد جاسم حمود فياض الموزاني1,220

ميسان680613841766404/07/2012ممشرح00956371سندس ناصر محمدمحمد جبار عباس اصالن الساعدي1,221

الكحالءميسان13918778064472310/10/2012مالعمارة\00709167٦زينب حميد حبيبمحمد جبار عيسى احمد الشوكي1,222

ميسان3331041530304/07/2012م 695العمارة 00254763٨فاطمة سعدون كاظممحمد جبار منصور حسين البھادلي1,223

الكحالءميسان1442710064305210/10/2012مالكحالء00275491وحيدة صحين عاجبمحمد حديد كاظم عبدهللا الغنامي1,224

ميسان59215641041756304/07/2012مالعمارة00333459صديقة محمدحسين محمدزادةمحمد حسن محسن ابو الھوش الدبيسي1,225

863540865824/06/2012م 722الكحالء00203508نھودة جابر جودةمحمد حسن مطر جابر البخاتي1,226
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ميسان6468241041755204/07/2012العمارة00765574عبير جبار كشكولمحمد حسين القاصي عباس الزركوش1,227

ميسان356710394641441924/06/2012مشرح00812872بدو زاير ديوانمحمد حسين محمد لعيبي البخاتي1,228

الميمونةميسان197393077341460304/07/2012الميمونة00527595فظيلة سلمان رسنمحمد حميد حسين حليحل المحمداوي1,229

العدلالمجرالكبيرميسان10776064399510/10/2012م 626العدل م00914952٢حربية حمادي مسلممحمد حميد مسلم جودة الشغانبي1,230

المعيلالكحالءميسان18376064399610/10/2012م 633الكحالء00949943جمالة صبيح كاظممحمد خالد ھندوس سماري الغنامي1,231

ميسان310619303440837024/06/2012العدل00707749فلایر كاظم عبدهللامحمد خضر جبارة خشين النصراوي1,232

الكحالءميسان64984710064305310/10/2012مالكحالء00706025سعيدة لعيبي حافظمحمد خلف جاسم محمد الياسري1,233

ميسان48713742064316910/10/2012مالمشرح133865حميدة رحيمة حسينمحمد خماس جبر صلبوخ الساعدي1,234

كميتميسان129157678064472410/10/2012كميت00900927ناھدة كاظم عوادمحمد خيون عواد علي الدراجي1,235

ميسان64710211041438824/06/2012مالكحالء00805108زينب فضالة موزانمحمد راضي مرھج عبدهللا الغنامي1,236

ميسان6507111041438424/06/2012مالكحالء00561489شيماء محسن عبد هللامحمد رسن محمد لفتة المحمداوي1,237

الكحالءميسان6735041041751504/07/2012مالكحالء00046333سليمة موسى راضيمحمد رشم كحيط شغيف الغنامي1,238

ميسان9231041531904/07/2012م 725علي الشرقي00267142ھدى عبدالكاظم جودةمحمد رشيد ھليل مسافر الذھبي1,239

المشرحالعمارةميسان3587145441041756804/07/2012المشرح00124082حنونة جابر محيسنمحمد رفش محسن بھلول الساعدي1,240

ميسان224384641442524/06/2012مالمشرح00531415صبرية شكاكي عجيلمحمد رمل لفتة عودة الساعدي1,241

ميسان6291441041755404/07/2012مالعمارة00400025رواء عبدالصاحب جابرمحمد زاير مطر علي المحمدي1,242

الكحالءميسان6506478064472510/10/2012مالكحالء00913981قسمة شبوط حسنمحمد زبين مريدي مشيغي المحمداوي1,243

الميمونةالعمارةميسان1563104442064323410/10/2012الميمونة00763634سليمة عبيد كاطعمحمد زناد جبر سويف الحريشاوي1,244

ميسان358715314540798124/06/2012المشرح00244574جسومة عجيل عالجمحمد ساھي جياد محيسن الساعدي1,245

ميسان6382711041438524/06/2012العمارة00937520بشرى كاظم حربيمحمد سعد كاظم محسن البخاتي1,246

ميسان8661373540866524/06/2012مالعمارة /00076837٣رسلية سندال حسينمحمد سعدون حسون سلط البخاتي1,247

ميسان80158944941444924/06/2012المشرح00544017ليلى علي سلوممحمد شبيت كاطع محمد الكعبي1,248

اكحالءميسان6477342064323210/10/2012مالكحالء00583614ھاشمية موزان عمارةمحمد شھف جبر حنون الغنامي1,249

ميسان128710064305410/10/2012م 625الميمونة00761941زھراء محمد حسينمحمد صادق كرم شبع الغانمي1,250

المجر الكبيرميسان33162070710064305510/10/2012بالمجر الكبير00555491ھاشمية حسوني حسانمحمد صباح برھان جابر الفرطوسي1,251

ميسان2814011041438324/06/2012مالعمارة00597105علياء غازي حسينمحمد عبد الرزاق حسين شبار الزبيدي1,252

ميسان6331561940757024/06/2012مالكحالء00449863خالدية صخر عريبيمحمد عبد راضي سلطان الغنامي1,253

ميسان10976064399710/10/2012م 739العمارة 00354674١٠انوار عبدالكريم جبارمحمد عبعوب فالح الصيھود ال منشد1,254

ميسان6271783540840524/06/2012مالمشرح00723629امل امين جبارمحمد عبود جعفر حسن الموسوي1,255

الكحالءميسان48790023216110/10/2012م 747الكحالء م00232161٢ليلى دريول محمدمحمد عبود مشاري سعدون المحمداوي1,256

العزيرميسان192393640738624/06/2012العزير00681738صبيحة ھاشم محمدمحمد عبيد حلو عبيد النوفلي1,257

المشرحميسان3577139977064276810/10/2012المشرح00810703جسومة جعفر عبدهللامحمد علي عبدهللا رومي الموسوي1,258



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب ميسان خالل العام ٢٠١٢

ميسان680623640737824/06/2012مالمشرح00725616زھرة جبار غالبمحمد غانم جبار دنبوس الساعدي1,259

ميسان157581940756824/06/2012مالمشرح00379314ھند زامل عبدهللامحمد قاسم حسن فرج الموسوي1,260

ميسان2931041533104/07/2012م 664العزير00177707وردة ھنديل سليممحمد قاسم سليم كريم النوفلي1,261

ميسان28790087134201/09/2012م 41العزير00871342علية عبدالزھرة منحوشمحمد قاسم منحوش شفيف العبادي1,262

ميسان64710111041435624/06/2012مالكحالء00767597سھام عبد هللا صحينمحمد كاظم صحين اليج الغنامي1,263

ميسان6457311041435724/06/2012مالعمارة00155087شمة نادر عليمحمد كاظم منشد سويد السوداني1,264

ميسان5331041532804/07/2012م 682العزير00231682ليلى ساري جاسممحمد محسن جاسم ھاشم الموسوي1,265

المشرحميسان791579576064399810/10/2012المشرح00052463حنونة حنش صخرمحمد محسن صخر شونة الساعدي1,266

ميسان201401114941420424/06/2012الميمونة00888189جسومة بنيان غاليمحمد مطشر غالي سھر الجبيناوي1,267

كميتميسان3687346278064265110/10/2012كميت00752424حسنة علي مھديمحمد منجل صالح ھالل البخاتي1,268

ميسان79157593340815924/06/2012المشرح0038202بسنة سعد سالممحمد نعمة محمد سالم الموسوي1,269

 العزيرميسان63459790112741110/10/2012مالعمارة\01127411٢نوال ضينو سواديمحمد نعيمة مطيلب جبر الغنامي1,270

ميسان105209781641417324/06/2012الكحالء00710899عومية عبيد درويشمحمد يوسف راضي سلمان الموسوي1,271

824540792724/06/2012م 841الكحالء00885421سحر محمد عبدعليمحمود عبدالحسن عبدعلي والي الغرباوي1,272

10621013640740824/06/2012الكحالء294401زھرة عاكول زغيرمخيلص عبدهللا ثابت جودة الساعدي1,273

ميسان17876064399910/10/2012م 114المشرح00724492رقية سعد بجايمرتضى حسين بجاي محمد البخاتي1,274

ميسان192710064305610/10/2012م 19العمارة 00710582٩زھرة ياسين كاظممرتضى عيسى كاظم ھاشم الموسوي1,275

الميمونةميسان78916677064276910/10/2012مالعدل00149021سعد جلوب طعمةمريسة جبار وادي رحيمة العشماني1,276

العزيرقلعة صالحميسان41382579710064305710/10/2012الكحالء00767930عبدهللا جلود مخيلفمريم علي دھيم بخيت العوفي1,277

المشرحميسان65875710064305810/10/2012مالمشرح00952316علية ابوالھيل حسينمزھر دويش مناتي سعد الساعدي1,278

ميسان7472011041439724/06/2012مالكحالء00572986خليلة كاظم سعيدمزھر راضي مرھج عبد هللا الغنامي1,279

ميسان412823063340817224/06/2012الكحالء00419543ھناء معاون جبارمزھر عباس محمد حسين الموسوي1,280

ميسان675884540799524/06/2012مالكحالء00948251منى عبدالعظيم اسماعيلمزھر عبدالكاظم شاوي جاسم ناجي1,281

ميسان87374741418324/06/2012مالمشرح00831351سكنة قاسم سلمانمزھر فليح حسن حميد الكعبي1,282

العدلميسان6292876064400010/10/2012مالعمارة\00363450٨علياء جاسم عليمصطفى عبدالواحد عيدان شمال البھادلي1,283

ميسان15378064265210/10/2012م 184المشرح00373859ليلى يوسف طاھرمصطفى كرم محمد ديوان الموسوي1,284

المجر الكبيرميسان7421078064265310/10/2012مالعمارة\00953531٦زينب قاسم حسنمصطفى ھاشم حسن محمد العوادي1,285

ميسان3587152511041439824/06/2012المشرح00707542نعيمة كاظم موسىمطر عبد الحسن جبر بيھش الساعدي1,286

ميسان5031041534104/07/2012م 632المشرح00590459طيبة مھدي كاظممطر لفتة فلحي عيسى الموسوي1,287

السالمالميمونةميسان53219677064277010/10/2012مالسالم00720834شيشة حسين عليويمطر ليلو عطوان موسى الحريشاوي1,288

المشرحميسان68014841041755104/07/2012مالمشرح00304209ازھار نعمه جاسممطر محبسن طاھر رومي الياسري1,289

ميسان1331613841765504/07/2012مالكحالء131314قسمة عثمان ماضيمطر مزود ماضي علي الغنامي1,290
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ميسان675473941481404/07/2012مالكحالء00121966يسرى عبدالزھرة يوسفمطلب ھاشم شمخي ھاشم العلوي1,291

الكحالءميسان1042064324510/10/2012م 127العزير00957143ملكية خلف محمدمطير غاسم حمد مزود الفريجي1,292

ميسان731763941538204/07/2012مالمجر الكبير00978838انوار عباس جبارمقداد عبدهللا مالح محمد الجويبراوي1,293

ميسان76064270110/10/2012م 110م 889العمارة 00096393٧نسيمة جبل غضيبمكي نعيمة مطيلب جبر الغنامي1,294

الكحالءميسان1112201378064265410/10/2012الكحالء00169417صاحب مريھج عبدهللامكية بدن سلمان محمد الغنامي1,295

ميسان74146503540840424/06/2012المشرح00726527نعيمة مشول محسنمناحي حسن عبد هللا ھدمول الساعدي1,296

ميسان6111737064315110/10/2012مالعمارة00207718سھام جبار شھابمنذر جبار حمود مھنى الغرباوي1,297

الكحالءميسان6732876064270210/10/2012مالكحالء00351027حليمة حسين محمدمنشد حسن محسر محمود الغنامي1,298

الكحالءميسان6473778064265510/10/2012مالكحالء00947547مديحة حسين مريھجمنشد صالح صابر عجيل البخاتي1,299

الكحالءميسان21056790031861210/10/2012مالكحالء00318612خالدة عباس مولىمنصور عبدالكاظم محمد  الدراجي1,300

المشرحميسان310576064270310/10/2012مالمشرحانتصار مشرف كاظممنير عبدالرزاق عباس رميح الساعدي1,301

الميمونةميسان1613200972064268610/10/2012الميمونة00219920عوفة علي عيسىمھاوي حسن حسين عبدهللا الحيدري1,302

ميسان6968841041755304/07/2012مالعمارة00149769فاطمة جاسم محمــــــــــدمھدي جابر جاسم علي نور1,303

ميسان7178311041439924/06/2012مالكحالءغنمة سباھي عبيدمھدي جبار لفتة محمد النور1,304

العدلميسان654160710064306810/10/2012مالعدل234405زينب كاظم مولىمھدي جبر نعمة راضي االسماعيلي1,305

1835663540865624/06/2012العمارة /00004289٩خاجية سيد غلوممھدي حسون غلوم طماش الالمي1,306

الكحالءميسان86114576064270410/10/2012مالكحالء00014216نعيمة حسن فرجمھدي خلف جاسم محمد الياسري1,307

ميسان11972064288310/10/2012م 47السالم01797281غنية حسين صافيمھدي سرحان رداد جاري العيساوي1,308

ميسان8678064265610/10/2012م 674الكحالء00418288سليمة علك صالحمھدي سرحان صالح مزبان الغنامي1,309

ميسان8876064270510/10/2012م 673الكحالء00446807شقراء كرم حسينمھدي صبح حسين صافي البخاتي1,310

المشرحالعمارةميسان8116072710064305910/10/2012المشرح م00052807٢حميدة عجيل حمدمھدي علي كرم سلطان البخاتي1,311

ميسان412822583340818824/06/2012الكحالء00452227ناجية خلف ابراھيممھدي عودة ابراھيم حسن الياسري1,312

ميسان358714133640739324/06/2012المشرح00896938بنية ابراھيم سعدمھدي غانم عباس صافي الموسوي1,313

الكحالءميسان7135177064277110/10/2012مالكحالء00169424ليلى عبد سھيممھدي كاظم سھيم علي المحمداوي1,314

ميسان941133340815724/06/2012مالمشرح00953459رويحة علي محمدمھدي كاظم عيسى جاسم البخاتي1,315

ميسان7615023790005103510/10/2012المشرح م00051035٢صبيحة جبار زويرمھدي كاظم محمد جابر الساعدي1,316

المشرحميسان239733440837224/06/2012مالمشرح00269575ازھار جمعه جاسممھدي مزھر عبدالحسين محسن الزبيدي1,317

ميسان86318976064270610/10/2012مقلعة صالح00851146ليلى عبدهللا داودمھدي ياسر ھادي مناف الياسري1,318

ميسان679161641417424/06/2012مالسالم00569487صديقة حيدر عليموازي عبد مفتن خليوي المرياني1,319

السالمميسان6551977064277210/10/2012مالعدل00249378حسنة شعيبط عبيدموحان حمادي مسلم جودة الشغانبي1,320

ميسان3851133640739024/06/2012مالعزير00957852بدرية ثابت زغيرموزان البد عليوي محسن الفرطوسي1,321

ميسان107412143941480404/07/2012الكحالء04378زھرة ابراھيم دھشموسى جاسم كلش نعيمة الساعدي1,322
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ميسان7711673741738404/07/2012مالكحالء00421161علوية حميدي سلمانموسى جبار عاتي جبر الساعدي1,323

ميسان6071913440835424/06/2012مالكحالء00550998زھرة ساھي كاظمموسى حسين علي مخيلف المحمداوي1,324

ميسان78064265710/10/2012ا٢ 377277العمارة م00331367١زكية محمد زبونموسى حمد زبين ملح الدراجي1,325

الكحالءميسان67524790091247010/10/2012مالكحالء00912470غنية حسن حبيبموسى حمود حبيب نوفل المحمداوي1,326

ميسان17336777064277310/10/2012العمارة 00492724٦موحة معالن ھاشمموسى مھدي ھاشم جابر العلوي1,327

المجرالكبيرميسان11078064472010/10/2012م 863قلعة صالح00089753شيماء كريم ياسرمؤيد جاسم جبار عيسى الموسوي1,328

00243766ھمدم علي جانميثم حمزة عباس جاسم البھادلي1,329
المجرالكبير 

ميسان19442064268010/10/2012م 916م١

ميسان974540793024/06/2012م 629العمارة/00098211٨زينب صباح محسنميثم عالوي جبر زويد الدبيسي1,330

العمارةميسان74119741041750304/07/2012مالعمارة\00358713٥زھراء عبدالرضا شنونميثم قاسم سيد شامخ الالمي1,331

ميسان111220853841774704/07/2012الكحالء00201555رحيمة محمد رسنناجي شتال عبدهللا ساري الغنامي1,332

ميسان646923445417624/06/2012العمارة00152211امينة خالد حطابناجي شرھان محيسن سيف البخيتاوي1,333

ميسان719621840779024/06/2012مالمشرح00188077سليمة خضير دوحيناجي لفتة محمد المي الساعدي1,334

الكحالءميسان871729710064306010/10/2012الكحالء00063088سعاد عبدالواحد احمدناجي مھدي عطية ذياب القشعمي1,335

علي الغربيميسان11531041531304/07/2012م 939علي الغربي00247239نادية عيسى امينناجي ميرعلي نورعلي سي علي الجادري1,336

ميسان6891311840777824/06/2012مالمشرح00147277سكنة دعير رستمناصر جاسم غويتر منيثر الساعدي1,337

ميسان1812607072064288110/10/2012السالم00391965شنشولة فاضل خليفةناصر جخم خضير جاري العيساوي1,338

العمارةميسان3106190541041397804/07/2012العدل00562417وحيدة اتھيم محسنناصر جليب محسن  الجعاري1,339

ميسان2242233941481004/07/2012العمارة /00852045٢كريمة سريح راضيناصر حميد موسى علي النصيري1,340

المشرحميسان632123790072277410/10/2012مالمشرح00722774سعاد سكر حسانناصر حيال حسان سلمان الساعدي1,341

العمارةميسان596177064277410/10/2012مالعمارة\00866430٨ساعدية منجل صالحناصر خضر عباس ھالل البخاتي1,342

المشرحميسان80159754841416224/06/2012المشرح00921816فضيلة حسين عالويناصر زويد خريبط اجفيت الكعبي343

ميسان877064277510/10/2012م 329العدل م00245113٢كاملة تعبان محمدناصر سلطان محمد والي الخرساني1,344

ميسان57001424741417724/06/2012مالمشرح00638314ولية جبر كاظمناصر عاتي مظلوم  الساعدي1,345

358714733540841224/06/2012المشرح00949162فخرية عبدهللا فارسناصر عبدعلي خنيفر بدن الساعدي1,346

الكحالءميسان674195710064306110/10/2012مالكحالء01070660نسيمة سلمان حسنناصر علي حسن شري المحمداوي1,347

المجر الكبيرميسان91649710064306210/10/2012مالمجر الكبير00117889ھاشمية دبيج كريمناظم بزون جبر غالي الفرطوسي1,348

ميسان76150333941482004/07/2012المشرح00638741حكيمة جاسم محمدناعم محبس كاظم محمد الساعدي1,349

الكحالءميسان1222426541041757304/07/2012الكحالء00121345رضية شاني برھانناعم ناصر مزعل حسين البوغدير1,350

ميسان3331041530104/07/2012م 488العدل م00145401١شربت امحيبس امحينناھض حسن مغد نصر الشغانبي1,351

الكحالءميسان695476064270710/10/2012مالعمارة\00509093٨ھدية عيسى فلحيناھي حسين مكلش علي المحمداوي1,352

المجر الكبيرميسان7141773604/07/2012حسن عيسى شمخينباتة ربيع لعيبي خريبط الصبيحاوي1,353
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الميمونةميسان7662278064265810/10/2012مالعدل00328325اميرة حمدان فھدنثر فنجان فھد نصر الشغانبي1,354

650129314841415424/06/2012المشرح 00055054١جاسم سلمان منخينجاة جاسم رسن صالح الموزاني1,355

العمارةميسان17091710064307510/10/2012مالعمارة/00385055١٢ستار جبار غليمنجاة علي حسين حبيسي البھادلي1,356

العمارةميسان37790094040210/10/2012م 85العمارة 00940402١٠سھام كاطع عليوينجاح موسى عيسى محمد العبودي1,357

السالمالميمونةميسان434566314440968324/06/2012السالم00666411لميعه شمال حسيننجم حمدان شاوي محمد الساعدي1,358

ميسان2127111041438924/06/2012مالكحالء00534756سكنة خليل عبد النبينجم عبد هللا اسماعيل عبد النبي التميمي1,359

ميسان15719478064265910/10/2012مالمشرح00268552فاطمة حسن عبدهللانزار حيدر نوشي عطية الالمي1,360

ميسان211943741403004/07/2012مالمجر الكبير00946937رحاب سامي كاظمنزار عدنان كاظم حسين الدلدل1,361

ميسان358714521840777624/06/2012المشرح00981576عيدة شاھور جبارنصيف جاسم غويتر منثر الساعدي1,362

المشرحالعمارةميسان6512825790024333010/10/2012المشرح00243330زكية سودي عبدنصيف جبار عبود صالح االسدي1,363

ميسان650821840779424/06/2012مالكحالء00342484عبدالزھرة حسن نعمةنضال حسين نعمه داود المحمداوي1,364

العمارةميسان716109710064306310/10/2012مالعدل00947223امل قاسم حسيننعمة سلمان امشري كريدي الفرطوسي1,365

ميسان87634641442324/06/2012مالمشرح00124296بدرية ھاشم صلبوخنعمة نجدي محمد جوال الكعبي1,366

ميسان658133741403304/07/2012مالمشرح00604984اقبال زاير جودةنعمة وادي سيد جودة حاجم البخاتي1,367

البصرة20961678710064306410/10/2012العدل م00971658٢كاطع رسن فھيدنعناعه جادر جبار حسوني العواجي1,368

ميسان66110883841766804/07/2012مشرح00182964علية صاحب ياسيننعيم جاسم بشيت خليف الساعدي1,369

الكحالءميسان991971577064290101/09/2012الكحالء00152720سعاد رمضان عطيةنعيم جمعة جودة سماري السليماوي1,370

ميسان626334540799324/06/2012مالعدل00150047سعدة بحر منفينعيم حسن مغد نصر الشغانبي1,371

ميسان1841134941444524/06/2012مالمشرح00603594سميرة محيسن موسىنعيم حسوني موسى فياض الكعبي1,372

ميسان7131523340816324/06/2012مالكحالء00201299باسمة خلف شغيتنعيم حسين حديد كاظم الغنامي1,373

الميمونةميسان202402947341461204/07/2012الميمونة00725701كفھن عذيب صخينعيم حسين عبدعلي  الحريشاوي374

السالمالعمارةميسان208415974440967924/06/2012الميمونة66106490--حياة حميد مجيدنعيم رمضان محمدعلي ھادي الميرزا1,375

ميسان637123540841124/06/2012العزير00615921كريمة ساري غاسمنعيم سالم غاسم حمد النوفلي1,376

العمارةميسان40117790173073410/10/2012مالعمارة\01730734٩بدرية عبد حسننعيم طابور خالد عاتي البھادلي1,377

ميسان112222153841536504/07/2012بالكحالء00708923غند عكلو مسعدنعيم عبدهللا مسعد ابريھي الغنامي1,378

العزيرميسان6644577064290201/09/2012العزير00633620نديمة كاظم رويضنعيم قاسم محمد اميرد النوفلي1,379

ميسان128713640738924/06/2012مالكحالء0045156شيالة عبدالعباس جبارنعيم كاظم مطشر سارح الغنامي1,380

المشرحميسان390790035121710/10/2012مالمشرح00351217امل خلف سويفنعيم مجيد ثويني سلطان الساعدي1,381

الكحالءميسان4158281278064266010/10/2012 الحكالء00318848راضي كزار غياضنعيمة عبدهللا لفتة مسعود المحمداوي1,382

ميسان184213440940424/06/2012مالمشرح00535229حياة علي سعدنوري جواد مھدي احمد الموسوي1,383

ميسان6321531940757224/06/2012مالمشرح869261فخرية عبد الھادي حسننوري محمد علي عبدهللا الموسوي1,384

السالمالعمارةميسان1151914440968224/06/2012السالم569134عربية عبدهللا جبرنوري ھاشم حمود محي الزھيواوي1,385
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المشرحميسان73017178064266110/10/2012م94738 01127303وجيھة خضر نعمةھادي احمد نعمه فرج الموسوي1,386

المشرحالعمارةميسان8976064270810/10/2012م 659المشرح00724561رسمية مسلم محيبسھادي جبار كنيكر مزعبك الساعدي1,387

الميمونةميسان4298572578064266210/10/2012الميمونة00193863صبيحة سلمان خلفھادي راضي حمود حسين المرياني1,388

ميسان6071471441438024/06/2012مالكحالء00549629جسومة صالح محمدھادي رسن محمد لفتة المحمداوي1,389

ميسان5611473540840124/06/2012مالعدل00510368صبيحة ريسان مختاضھادي سلمان فھد نصر الشغانبي1,390

ميسان405164641441324/06/2012مالمشرح00535844بشرى سيدعلي سيدجاسمھادي عباس جاسم رسن الموسوي1,391

ميسان633633340819724/06/2012مالكحالء00708547زينب يوسف حماديھادي لفتة فرج شبوط البخاتي1,392

العزيرالعمارةميسان71816379007705910/10/2012العزير0077059فضيلة عطوان صلبوخھادي مارسن لعيبي رسن الفريجي1,393

ميسان671321231041531204/07/2012المشرح00952722حلوة جاسم محبسھادي محمد شھيب انفاوة الساعدي1,394

ميسان7771211041438624/06/2012مالمشرح00536398سعاد جاسم كاظمھادي مطر عبد الحسن جبر الساعدي1,395

ميسان6261203540742924/06/2012مالعدل01796961سلمى حسن كطانھاشم بلعوط عبيد شرجي الشغانبي1,396

الميمونةميسان742103340818924/06/2012العمارة00284060حتيه برھان دويخھاشم حسن محمد بندر العوادي1,397

ميسان6451073741403104/07/2012مالعمارة00212796سوزان فرحان موسىھاشم حنون جاري احمد الالمي1,398

ميسان32865594790057795710/10/2012العزير00577957بسمة لعيبي داودھاشم رويض شنين سريح النوفلي1,399

ميسان325648954741418924/06/2012العزير00591842فطيم راشد مشيغيھاشم صحين علك بندر النوفلي1,400

ميسان240478403741737604/07/2012علي الغربي00069390سليمة حسن عبدھاشم عبد الحسين عبد عبدهللا جادري1,401

ميسان63312911041438724/06/2012مالكحالء00549712ھدية رسن محمدھاشم علي حسن لفتة المحمداوي1,402

المشرحالعمارةميسان7188790029966510/10/2012مالمشرح00299665بھية حليفي بدرھاشم كاظم عبيد جواد الشريفي1,403

ميسان6071881840779324/06/2012مالكحالء00949135فخرية جبر عباسھاشم محمد محيسن مجري البخاتي1,404

ميسان6321333941538604/07/2012مالمشرح00269599جميلة سلمان قاسمھاشم نعمه يوسف راضي الموسوي1,405

ميسان626673540742724/06/2012مالعدل00210866سليمة جبار مويلحھاني امريدي عجيل جوھد النصراوي1,406

الكحالءميسان1543640740924/06/2012م 651الكحالء00013584انتصار شھاب حنوشھاني عبد حنتوش يوسف الساعدي1,407

الكحالءميسان61915878064266310/10/2012مالكحالء00422015علياء حسين عبيدھاني كاظم عبيد حسن الكشعمي1,408

السالمميسانالعمارة221241347341539004/07/2012السالم057283نعيمة رسن عبد النبيھالل حسوني عبدالنبي كاظم البخاتي1,409

ميسان97654741419624/06/2012مالميمونة052220حيبية شايع شرھانھليل محمد غويض  الجعباوي1,410

ميسان1427753640741724/06/2012العمارة /00250421١محمد علي جمعةھيام جواد ناصح موزان الساعدي1,411

المشرحميسان75111377064290301/09/2012مالمشرح00269296خوله عاصي جاسمھيثم سلمان بدن صافي الساعدي1,412

ميسان661308678064266410/10/2012المشرح م00187496١سمرة محبس شھدوحيد حسن حسين خليوي الساعدي1,413

العدلميسان32915878064266510/10/2012مالعدل00513667كريمة عصمان حسنوحيد حسن مغد نصر الشغانبي1,414

الكحالءميسان6744578064266610/10/2012مالكحالء00806281برھان ركاض جابروحيدة حسين راضي سعدون المحمداوي1,415

ميسان72064288210/10/2012م 268191السالم00448100عبدالزھرة حسن لفتةوركاء جبار عبيد عيسى1,416
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ميسان647561741451724/06/2012مالكحالء00351938خالدية كريم عرنوصوسام مطر محمد علي المحمداوي1,417

ميسان22426715064308510/10/2012العمارة01127114خولة فرحان عيديوصفي شرھان كاطع علي الشريفي1,418

ميسان6201963540743324/06/2012مالعزير00092756صبيحة كاظم رويضياسر بدن حميدي معين الغنامي1,419

ميسان1878064266710/10/2012م 642العمارة 00864925٦رجاء دعير خلفياسر صبير خلف طعيمة البوعلي1,420

ميسان412823061940757424/06/2012الكحالء00550030حكيمة محمد عليياسين عباس محمد حسين الموسوي1,421

ميسان531474941444824/06/2012مالميمونةبنية كاطع جبرياسين عبد السادة ابو ھودة حافظ الجعباوي1,422

العدلميسان4778064266810/10/2012م 557العدل م00249353٢نجاة حسن عبيديحيى مزھر منشد ھذال المحمداوي1,423

ميسان838353540842324/06/2012مالسالم00717765اشواق جبار عبيديحيى موات لفتة عليوي المحمداوي1,424

العمارهميسان41679710064307110/10/2012الميمونه/00440495١اسراء عبد المنعم مجيديحيى ھاشم عوض عبد الجبار الميرزا1,425

المجر الكبيرميسان31061985710064306510/10/2012المجر الكبير00945084سميرة وھيب جثيريسر ياسين عناد جثير الشغانبي1,426

ميسان6731041532004/07/2012م 655العدل00210414فاطمة عبدالحسين عبيديعقوب عبدالرضا عبيد ثابت الشغانبي1,427

ميسان70613640742524/06/2012مالكحالء00122067سلوى صدام زغيريعقوب ھاشم راضي مناحي الغنامي1,428

ميسان10376064270910/10/2012م 706الكحالء00171135تغريد جاسم زغيريعقوب ھاشم زغير جبر الغنامي1,429

ميسان7331041531804/07/2012م 655العدل00249431جنان محمد خضيريوسف عبدالرضا عبيد  الشغانبي1,430

86614841041750504/07/2012مالعمارة\00101001٣مكارم صادق حسنيوسف عالوي يوسف سعيد الھاشمي1,431

ميسان67343540840224/06/2012مالكحالء00883663سكنة علي حسينيوسف محسن عبد هللا ساري الغنامي1,432

ميسان6731041530704/07/2012م 655العدل م00388167٢ھيفاء محمد خضيريونس عبدالرضا عبيد ثابت الشغانبي1,433
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