
لجنة تنفيذ المادة ١٤٠ من دستور جمھورية العراق
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القريةالناحيةالقضاءالمحافظةتاريخ الصكرقم الصكالوجبةالمرحلةالسجلالصحيفةئرة االحوال المدنرقم الھويةاسم الزوجةاالسم الرباعي واللقبت

1
ابراھيم حسن عبد عطية

بغداد4659024829056216104/07/2012الكرخ00768096سكينة عباس محمدالسوداني

واسط115644056156404/07/2012م27بدرة00996395ربيعة رحمن سلطانابراھيم سلمان سلطان عبد علي2

3
ابراھيم محمد حسن مرشد

واسط114339056183204/07/2012م61الحي557963منار محمد حسينمحمد االسدي

بغداد3670818433048005604/07/2012الرصافة106848سعاد ناجي نور محمدابراھيم محمد علي  ملك شاھي4

5
ابكار مزھر عكال البطيخ 

الدبونيواسط5257026345048023604/07/2012الدبوني180218بشرى محمود زواويالمجبلي

6
احسان اسماعيل ابراھيم حسين

بغداد72168361102046211204/07/2012االعظمية00646691زھرا علي علي فامالعبيدي

7
احالم حسون صادق مھدي

بغداد111445056191404/07/2012م65الكرادة الشرقية104335بنوان سكر مذكورالعكايشي

8
احالم عيسى حمد ياسين

بغداد7783338056136804/07/2012البشائر00862702نوري جعفرالواسطي

9
احالم محمد حسن علي اكبر

الفيلي
فاخر محمد امين علي

واسط3964319945056191604/07/2012بدرة00069392اكبر

خانقينديالى235682153056194604/07/2012الرصافة00599964سعدي سھراب داوداحالم محمود فتاح كريم10

ديالى198984027047987704/07/2012بعقوبة00191788فاطمة محمد حسناحمد جاسم راشد فارس التميمي11

12
احمد حميد رشيد جار هللا

بغداد16077680434056195904/07/2012الكاظمية167505فاطمة زھرا حسينالدجيلي

13
احمد سعد الدين نور يوسف

بغداد5862243048018404/07/2012م الصدر00276324اسماء ضياء نورالبطاط

14
احمد صالح حمد مجبل

واسط94445048023204/07/2012م91كوت615701رباب عاشور عيسىالجعيفيري

15
احمد عبد المحسن عبد الجاسم

النعمانيةواسط12610643048018904/07/2012النعمانية252975شيرين كريم حنتوشاالحمد الفيلي

ديالى102953056231104/07/2012م85الخالص00714443عطية علي نقياحمد عدنان عبد رديني16

17
احمد علي حسن احمد

ديالى5685328553056193204/07/2012الوجيھية00418237ھيفاء جاسم حسنالمندالوي
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18
احمد عيدان كاظم حسين

الخالصديالى197130129056216204/07/2012الخالص00524691معصومة حيدر حميداالرناوطي

بغداد104389633047986704/07/2012م٠ الصدر0125916زينب رفعت جباراحمد فيصل طاھر قاسم الزبيدي19

بغداد138155725056166704/07/2012الصدر00604470عصمة علي حسناحمد محمد جبر علي الساعدي20

21
احمد ھادي موسى حسن 

بغداد121153334047990004/07/2012الكاظمية00577510كتايون عبد هللا ملكيانالياسري

22
اسحاق ابراھيم محمد علي 

الغروي
ايمان عبد الرسول 

بغداد983565210056165204/07/2012الكاظمية00707448نوري

23
اسد جھاد رحمة هللا علي

بلدصالح الدين220419110347056179504/07/2012بلد3715200امل عبد الغني محمودالحسيني

العبارةبعقوبةديالى60703132056210504/07/2012المعبر00584043سعدية غالم عباساسد حسين جاسم حسين التميمي24

25
اسعد خميس خضير ھذال

بغداد82132841056210704/07/2012االعظمية00945290بيبي معصومة سيد مرادالجبوري

26
اسعد عبد االمير موسى محمد

بغداد8323054056164304/07/2012المحمودية00038813عبيد عبد االمير سلمانالشاطي

27
اسماعيل ابراھيم حسن علي

بغداد10312051654056163904/07/2012الكرادة الشرقية00761409فركان كاظم ھاشميالموسوي

28
اسماعيل حسين علي قاسم

بغداد11085955539048021404/07/2012كرادة الشرقية0056166ھناء محمد مختارالكاظمي

29
اسماعيل خليل عبدعلي محمود

الجصاصي
سحر محمدحسن عبد

بغداد71382536046222704/07/2012الكاظمية00761531المجيد

30
اسماعيل سوزة علي مھدي

النعمانيةواسط19801024056166904/07/2012كوت00905800حمدية كاظم وناسالخزعلي

31
اسماعيل قھرمان مير علي 

واسط1639943056146804/07/2012الكوت00340756فوزية داود سلمانالكمالي

32
اسماعيل ھادي علي عيسى

بغداد17051185344056156104/07/2012الكاظمية00996407فاطمة غالم حسينالجاف

33
اكرم عبد الغني محمد كاظم 

بغداد56398029056166004/07/2012االعظمية00489016رضية مھدي اشياعالشمري

واسط11512635046234704/07/2012الحي313202سھيلة كاظم محمداكرم موحان عبد حسن34
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بغداد176389225046210204/07/2012الرصافة00597333حامد عبيد كشمرامل عيدان كرم علي الخطاوي35

36
امير جواد عبد الحسين محمد

بغداد5326326729056216304/07/2012الكرخ05514سھيلة مزبان ھذالالخفاف

37
اميري رضا محمد اسماعيل

بغداد85725056196404/07/2012م55المحمودية0090325سعدية ناجيالبوعواد

38
امين مردان حطاب موسى

بغداد10368896047993804/07/2012الصدر00128082وداد زويد عليويالساعدي

بغداد3652418318047990404/07/2012الرصافة00039921حسين احمد عليامينة حسن بھرام شريف39

واسط98617056149604/07/2012م183الحي127303عباس عيسى احمدانصاف حميد مجيد . الخطاوي40

بغداد26814135410046210804/07/2012الرصافة00817109مھناز حسين رحيماياد عبد هللا عبد الفتاح مصطفى41

42
اياد عيدان عبد الرسول احمد

صالح الدين220592110347056179604/07/2012بلد00185381اخالص سعد فليحالحرباوي

43
ايمان عزيز علي حسن

بغداد15817579143048017604/07/2012الكاظمية548907ھدى محمد حسنالعصامي

44
بادع عبد علي مجيد محمد

صالح الدين28447056180604/07/2012م87بلد00307417سكينة محي عبد العزيزالحمزاوي

45
باسل عبد السادة حمادي جبر

بغداد8942933056175504/07/2012الكاظمية00008773نھى جالي حماديالبو علي

بغداد4238321233056175604/07/2012الكرخ00653756اعظم محمد رضاباسل عبود محمد باقر النوال46

47
باسم عبد المنعم حسين مصلح 

بغداد18361091939048021204/07/2012الطارمية279058سميرة عبد العلي فريمانالدليمي

48
باسم قاسم حمودي نجم

بغداد699393533047986404/07/2012االعظمية00958051فرشتة اسماعيل محمديالخزرجي

الكوتواسط26543748015304/07/2012الكوت988564االء علي محمدباقر جاسم محمد ديكان الخماسي49

بغداد6434331233056175704/07/2012االعظمية00578203سميرة مكي عباسبدري قاسم محمد علي الجبوري50

واسط95910142047988304/07/2012الكوت00706084عايد داود سلمانبدرية تقي كبيري بھادر القطبي51

بدرية حسين مراد علي الربيعي52
محمد حسين مھدي جار

ديالى54822836048025504/07/2012المعبر00075520هللا
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53
بدرية عبد الصاحب علي عبد

واسط1048635046213404/07/2012الرصافة24771عبد الحميد سھراب مرادالحسين

54
بدرية علي نازم عبد الرسول 

بغداد161148129056182204/07/2012الرصافة00174362علي خماس محمدمحمد افيلي

واسط92375623748016604/07/2012الرصافة459046محمد علي قاسم حسنبدرية غضبان جمشير يارة الجاف55

56
بدن عبد الرضا جادر زوير

بغداد185103839056183604/07/2012الصدر00634734ليلى عين هللا فرخاريالعقابي

57
برھان عباس محمد حسين 

الخالصديالى93157632048027404/07/2012ھبھب00751322انغام محمد حسينالمعموري

58
بريسم شمة شريجي قاسم 

النعمانيةواسط193399746056151004/07/2012النعمانية00065015فليحة محمد عباسعطوان

59
بشار خيون عسكر عباس

واسط4247056178004/07/2012م110الحي00249376حنونة خلف منصورخطاوي

واسط5576427836046223204/07/2012الزبيدية863832اسماء حسن علوانبشير بدر محمود مھنا الربيعي60

الحيواسط5514042056186304/07/2012الحي389074انعام عبد الكاظم مرادبشير ناصر حميد رشيد الصفار61

واسط42101738048013204/07/2012كوت00934711سناء حسين سھراببھجت لفتة حيدر حسين القطبي62

63
تحسين عبد مطر حسين

بغداد166400441048004504/07/2012الكرادة الشرقية00607891فاتن محمد ھاديالعوادي

64
تحسين محسن حسين علي

الجبوري
مرضية عبد العباس

بغداد12733312410056225304/07/2012االعظمية00038576يوسف

65
تحسين ھادي حمزة صافي

بغداد119114033048006304/07/2012الكاظمية578074صبيحة حسن تقيالربيعي

66
تركي حمزة مجيد محمد

بلدصالح الدين219628109947056179704/07/2012بلد500572حياة قاسم زينيالحمزاوي

67
ثامر شريف طاھر علي

بغداد4061410056225404/07/2012م71الرصافة00816348بسعاد جمعة احمدالموسوي

68
تامر عبد الرزاق مولود خلف

بغداد1427293156181204/07/2012الرصافة110206شھالء كاظم انديشةالعزاوي

69
ثامر عمران عيسى لطيف

بغداد63033238056136504/07/2012الرصافة00778440زھراء عطا محمدالعزاوي

واسط3800719145048023504/07/2012الموفقية1312539شھربانو محمد روكيثامر الزم علي سلمان الزيدي70
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71
ثامر وحيد بريدي حسن

بغداد1641545048000404/07/2012بغداد00856843صغرى مھدي مراديانالشمري

72
ثائر محمد سلطان سلومي

ديالى51102936046223704/07/2012المقدادية17155سھامة علي حسينالعطافي

73
ثناء فرزدق محمد سلطان 

بغداد83453056194304/07/2012م28االعظمية668333حوراء جواد حسنالدھلكي

74
جابر حسوني خليل خليف 

واسط18245048024104/07/2012م165الصويرة00601050ملوك محمد رضاالعجيلي

بغداد148939056183304/07/2012م185كاظمية217115معصومة عباس عليجابر عبد محمد جبر  العكيلي75

76
جاسب عودة كزار فرج

بغداد16374539048021704/07/2012الصدر00806281شاھناز محمد جعفرالفريجي

77
جاسم اسماعيل عبد علي

بغداد16331781738056139704/07/2012الكاظمية00820463خديجة حسين كاكاريوسف السوداني

ديالى6653056193804/07/2012م177ھبھب00588069اسيا صفر عليجاسم امين عبد هللا صالح78

79
جاسم حسن احمد سفر

ديالى5594428053056194204/07/2012الوجيھية206881زھرة محمد صالحالمندالوي

80
جاسم حسين خلف مريبط

بغداد2001413633047985804/07/2012الرصافة00080503عفت اسماعيل كاظميالالمي

81
جاسم خضير عباس محمود

بغداد9438333047987504/07/2012بغداد الجديدة01952656زھراء علي اكبرالربيعي

بغداد4415256200104/07/2012الصدر1401941بلقيس غالم رضا يعقوبجاسم زغير صالح خواف البو ع82

83
جاسم عباس محمد جودة

بغداد352641048004904/07/2012م55م الصدر00265364خديجة مراد عليالدبيسي

ديالى16753056194004/07/2012م175الخالص00906683صديقة حسين قبانيجاسم عبد الحسين عباس ثامر84

85
جاسم عبد السيد مجلي عكلة 

التميمي
سميرة صادق عبد 

واسط120101614047988404/07/2012كوت183180الكريم

86
جاسم عبد الوھاب جاسم محمد

بغداد33721739056142604/07/2012الرصافة00568756نركس غالم رضاالقرة غولي

87
جاسم عبد خضير عباس

صالح الدين219684109947056179804/07/2012بلد00816033جاسم عبد خضيرالعموري

88
جاسم عذاب محسن علي 

بغداد388441048004704/07/2012م163م الصدر00794936زينب محمد جعفرالربيعاوي
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89
جاسم لفتة مزبان حسين البو

بغداد427711341056162204/07/2012الصدر481437دالل عبد القادر رشيدمحمد

90
جاسم محمد احمد منصور 

بلدروزديالى5322726729059165304/07/2012بلدروز00584134فاطمة علي محمدالعتبي

91
جاسم محمد بشير كريم 

واسط2427412235046235004/07/2012الحي117853كاظمية حسين طھمازالخزعلي

بغداد78381438056138704/07/2012م٠الصدر00928162كبرى علي محمدجاسم محمد جبر شناعة اميلي92

93
جاسم محمد جواد كاظم ال

بغداد168897845310056171504/07/2012الكاظمية195598طاھرة حسين محمدزريج

94
جاسم محمد حمزة خلف 

بغداد1240023405614204/07/2012الوحدة00078081سيدة حميد مصطفىالشھيلي

95
جاسم محمد ديكان حداد

الكوتواسط265428056190904/07/2012كوت00265488فاطمة علي الذيبالخماسي

96
جاسم محمد علي هللا وردي

بغداد5824354056163004/07/2012الكاظمية00825407امنة حسين شكر هللالتركي

97
جاسم محمد علي جودة

بغداد168365410448003204/07/2012م٠الصدر00775557نجوى جاسم محلفالساعدي

بغداد12347061823047991304/07/2012م٠الصدر504877سعدية علوان شوكانجاسم محمد فياض شيحان98

99
جاسم مخيط محسن علي

بغداد14203171153056176604/07/2012م٠الصدر00307409احالم عباس محمد جوادالمحمداوي

100
جاسم ناصر خلف كطيف

بغداد2648710047996104/07/2012م35م الصدر00733299خديجة عبد الكريم لفتةالربيعي

بغداد39401739056142704/07/2012الصدر01786922كبرى صفر عليجاسم يوسف عمر خلف101

102
جبار احمد سلمان رسول

بغداد10273429056165804/07/2012شيخ سعد00756296فتحية صالح قدوريالقطبي

103
جبار احمد سلمان سبھان 

بغداد54573273310056144304/07/2012الكرخ00634141نركس اسماعيل حسنالمالكي

104
جبار حسن طاھر شوكت 

بغداد54225272210056196204/07/2012الكرخ060301زھراء محمد محمدالكناني

الحيواسط112236056176304/07/2012م145الحي00236076صبرية محمد خسروجبار حسون عبد علي ولي شنو105
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106
جبار خنجر حربي ربيط 

بغداد16642438056136704/07/2012م٠الصدر00841887خديجة محمد تقيالنبطاني

107
جبار رضا غالم عبد هللا

الكوتواسط2206311138048012704/07/2012ناحية واسط129603سعدية محسن عليالسراي

بغداد10530852738056136904/07/2012الكرادة الشرقية00457576زھراء محمد عليجبار سيد سلمان بندر الالمي108

109
جبار عبد السادة زاير فرحان 

بغداد77694429046211704/07/2012التاجي00772207علياء كاظم عوضالحميدي

110
جبار عبد السيد فليح عبد هللا

بغداد20366334056181704/07/2012م٠الصدر00679277مليحة اصغر داناالظاھري

111
جبار عيدان نعيس حسون

العزيزيةالحفريةواسط38056135204/07/2012ذ117٨٠العزيزية00066974خديجة حسين زادةالشمري

112
جبار فرحان علوان ابراھيم 

الحيواسط13573536048025404/07/2012الحي00676841رسمية خطاوي شوزيالجادري

113
جبار مھندس كاظم سعود

واسط11171235046198904/07/2012كوت085338بي بي نساء سيد عليخميساوي

جصانواسط137686928056191104/07/2012الكوت00494776حسنة لفتة تبينةجبر مطر كاظم شكارة التميمي114

115
جعفر حسن عنيد عالوي

بغداد9590639056184204/07/2012مالكاظمية00285077امل خضير عليالزبيدي

116
جعفر دخيل حسين فندي

الربيعي
ماجدة خميس عبد

صالح الدين103102554056162904/07/2012بلد00928362الحسين

117
جعفر صادق حبيب جعفر

الدجيلصالح الدين13185544056216904/07/2012الدجيل00158296كفاح كاظم صالحالدجيلي

118
جعفر صادق محمد علي

بغداد583750310056172104/07/2012المحمودية847337سليمة فرحان فاضلالحمداني

119
جعفر عاشور حبيني عناد

واسط72063727056181104/07/2012كوت879084خديجة احمد غالمالطائي

120
جعفر الزم ضامن جودة

بغداد364453056194404/07/2012م157م الصدر00056205كفاية مطشر خيريالعكيلي

واسط7184435046213204/07/2012الكوت00278699ناھدة جمشيد حواسجعفر مراد علي سلطان بيرة121

122
جعفر ناجي حمودي اسماعيل

بغداد17727141056210304/07/2012بغداد الجديدة01395668بشرى رشيد ابو الھوىالھاشمي

بغداد128414141048003104/07/2012االعظمية009442474سوسن قاسم عليجالل سليمان علي مراد123
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الحيواسط79924047996004/07/2012م189الموفقية00150471امل رحيمة حطيمجليل كاظم نجم ھنديل العكبي124

125
جليل محمد حسين جعفر

بغداد196152439056211104/07/2012الرحمان00288399مريم جمعة حيدرالباجالني

بغداد68341056133104/07/2012م74بغداد الجديدة00294868زھراء احمد عليجليل مھدي صالح جبل الشويلي126

127
جمال جبار سدخان شليش

بغداد33347056177604/07/2012م31الكاظمية373603سھى عبد االمير حمزةالجابري

128
جمال جوان نتاش منصور

بغداد6812738048012804/07/2012ناحية واسط002310450اشواق سلمان حسينالسراي

129
جمال خضير عبد علي عزيز

بغداد36132252056200804/07/2012الكرادة الشرقية00540672خديجة محمد تقيالمعموري

130
جمال عبد االمير كاظم جويد

بغداد237527933056175304/07/2012الرصافة501575سلمى عاشور اماميالجصاني

131
جمالة عزيز بريسم حاجم

العزيزيةواسط13976446056151504/07/2012بدرة00230911حسين داخل بريسمالخطاوي

132
جمعة دوشي عبد الزھرة

بغداد8687543553056231004/07/2012م الصدر916237امل عطشان محمدحسين الفريجي

133
جمعة عسكر حسن جعفر

المقداديةديالى632529056215904/07/2012المقدادية00220132غنية خان عليالزنكناوي

134
جمعة غويلي محمود صيف

واسط1468836046224804/07/2012الحي113264فائزة داود سلمانبادساية

135
جميل جبار عليوي يوسف

بغداد136116751047993104/07/2012الصدر338404حليمة سلمان عليويالفريجي

136
جميل مال هللا علوان مبارك

النصرديالى97112410056226804/07/2012ابي صيدا00519142مديحة عبد جاسمالربيعي

واسط2874336046224204/07/2012زرباطية004404شذى فليح حسنجميل نظر قنبر  القاسمي137

138
جميلة خلف محمد بصري

واسط5020629943048017904/07/2012شيخ سعد00054065علي سوزةالجابري

الحيواسط2474914241048004804/07/2012الحي00249184طالب حمود عليجميلة عبد عويد علي الكاوري139

140
جنان تركي جمعة شيرزاد

بغداد2902114633047986604/07/2012الرصافة01211302كريم مراد فتاحالفيلي

بغداد1543488410056225204/07/2012الصدر090761ايمان عبد النبي فتاحجھاد سعدون عناد بدن الدراجي141
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ديالى23106836046224904/07/2012الخالص00544406سليمة حاتم لفتةجواد بحر جواد حسون142

بغداد62776314410056222404/07/2012االعظمية00325611كريمة علي حسينجواد حسن جواد محمد الدھلكي143

144
جواد حسين علي ميرزة

بغداد2774813934047989304/07/2012الرصافة00970179قسيمة دوخي محمدالربيعي

145
جواد خنفر كاظم حسين

ديالى18439344056211704/07/2012الخالص0086036ايناس احمد ھاديالمجمعي

146
جواد عبد الرحمن يونس كاظم

بغداد182461913410056225804/07/2012المنصور00824256امنة عبد الرزاق نورالنوري

147
جواد علي اكبر مير بھرام

بدرةواسط11057842056187404/07/2012زرباطية00391333رحيمة فرھود غالمالفيلي
زرباطي

ة

148
جواد كاظم موسى عليوي

بغداد109843056145404/07/2012م176التاجي00697788فوزية محمد سعيدالطريشي

149
جودة خلف جحف عباس

بغداد2943714838056136304/07/2012البشائر00188550اريج اسماعيل ناموسالشحماني

بغداد189730394941056146704/07/2012ابي غريب00101826طيبة محمجد يعقوبجياد خليفة حسين كمر الفريجي150

واسط45672338056135504/07/2012الكوت24567مھري اكبر قلي حسنحازم دواد سليم علي التميمي151

واسط47255345048023304/07/2012االعظمية355793ريا مھدي صالححازم نجم عبد جاسم الربيعي152

153
حافظ كاظم حمادي سلمان

بغداد4674623429056165704/07/2012الكرخ00915818شيماء اسماعيل حسنالمعموري

154
حاكم حسن حمادي موسى

بغداد46379233048005404/07/2012كرادة الشرقية00437591خلود سلمان شبيبالھماش

بغداد286239056182904/07/2012م87الرصافة00942380وحيدة صفر امان عليحامد احمد قنبر محمد الحيدري155

العزيزيةواسط5220626235046198104/07/2012الخلفاء00496977سعاد مجيد احمدحامد جبار خلف دخيل الزبيدي156

157
حامد رحمان عبد هللا كرم 

واسط1155638048013404/07/2012كوت00325540ذكرى محمد حسنالطائي

158
حامد عبد الرحمن خلف مروح

بغداد197108410056225604/07/2012بغداد الجديدة00447513فاطمة حسن محمدالدايني

بغداد15032241048003904/07/2012الصدر01905830نجاة فالح خلفحامد قاسم ھاشم خلف السويدي159
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160
حامد محسن عودة حسن

الوحدةالمدائنبغداد1683655410056220604/07/2012الكرادة الشرقية00437129رجاء سكر عباسالشويلي

بغداد10519452638056138304/07/2012كرادة الشرقية0053820منير حسين عباسحبيب سعيد سحان رشيد الوائلي161

162
حبيب سعيد محمد جارهللا

بغداد13980934056195304/07/2012بغداد الجديدة00394691فاطمة درويش عليالزيدي

163
حبيب شلتاغ حسين وادي

شيخ سعدواسط555222046210104/07/2012شيخ سعد00438887فاطمة جياد موسىالطعان

بغداد397053056230904/07/2012م162الكاظمية0087249منى عباس خليلحبيب مجيد عبد علي الربيعي164

165
حبيب موسى ولكي حسين

بغداد190589629056166204/07/2012مالرصافة421511حمدية عنبر جوھرالالمي

واسط22115739048020604/07/2012الحي121520سعادة غالم حسينحربي حمزة ھادي داود بدري166

167
حسام خلف ھديد طعمة

واسط7877333047987004/07/2012كوت00477939اعظم محمود علي اكبرالعميري

168
حسام مجيد سيفي نصير

بغداد1847056178404/07/2012م168المنصور00187318خالدة لطيف عبودالشكرجي

169
حسان خزعل مھدي علي

واسط804633056175104/07/2012كوت040266فرحة محمد مھديالموسوي

170
حسن جاسم حسن علي

بغداد188361941056169004/07/2012م٠الصدر00978197ايمان شاكر عبديالخرساني

بغداد4726423739056142904/07/2012الكرخ00025946خديجة حيدر نوريحسن جبار ملك محمد المالكي171

172
حسن حسين حسن شوجة

بغداد108152426056166604/07/2012الرصافة0065510ساجدة محي ساميالكريعاوي

173
حسن خريوت عمار شمام البو

واسط80511110047993904/07/2012البشائر2664251بديعة ھادي حسينرغيف

174
حسن خضير حمزة جاسم

بغداد114381439048022304/07/2012الصدر00223249بسي محمد عبدالباوي

175
حسن رضا داود سلمان

واسط20644056155804/07/2012م5كوت00331131فاطمة قتالي شاوليالھماشي

حسن صالح ولي علي الزركاني176
كواكب عبد الحسين

واسط185105535046213804/07/2012بدرة00526085مال هللا

بغداد74378619047990604/07/2012الصدر371102شيماء ابراھيم عليحسن صيوان داغر حلو المالكي177
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178
حسن طاھر لفتة موسى

بغداد71822410056222304/07/2012بغداد الجديدة00723064صفاء سعد شاللالزھيري

179
حسن ظاھر محمود اطيف

بغداد1535853056192604/07/2012الكوت947536افسر محمد اسماعيلالزيدي

180
حسن عباس اسماعيل حمادي

ديالى2681913536046223604/07/2012بني سعد00696162مريم رضائي ماند كارالعامري

181
حسن عبيد جبر غندور

واسط54907310056159404/07/2012الصويرة180256معصومة سيد موسىالعجياوي

182
حسن علي جياد مظلوم

بغداد9380326047992204/07/2012م٠الصدر00105821معصومة اكبر عابدينالمحمداوي

183
حسن علي رضا مراد

بغداد7769333048005704/07/2012الرصافة00576940ظاھرة علي حيدرالسوميري

ديالى404636046224104/07/2012بعقوبة00940765كفاء فاضل جوادحسن علي عباس حسن الطرف184

بغداد4838945048000104/07/2012احوال الصدر00611629سالمة مراد عليحسن علي ھاشم طاھر البياتي185

بغداد73403435046213104/07/2012بغداد الجديدة00646778سعدية جبار عبدحسن فالح عبد دفار البديري186

187
حسن فرحان عبد حسن

الحيواسط16475437048016204/07/2012الحي143872اقبال نومي عليالواسطي

واسط11438056162004/07/2012م41الزبيدية00234693امھال حسن عليحسن فلفل فيروز رضا القطبي188

189
حسن محسن جايد محيسن

بغداد83175134056141404/07/2012كاظمية00110462سعاد محمد غانمالساعدي

190
حسن محمد بدير حمداوي

بغداد1777225047993004/07/2012الكاظمية357381امنة عبد الزھرة محمودالزبيدي

191
حسن محمد رحوم محمد

بغداد1298531534048008104/07/2012االعظمية01932922كوثر عباس شلشالدھلكي

بغداد39254952056201004/07/2012الكاظمية00572925بتول طاھر جبارحسن محمد ياسين طه النجفي192

193
حسن ھادي عبد الحسين عبود

بغداد15529077745048023904/07/2012الكاظمية00527038رحيق صدوق يوسفالشحتور

الحيواسط2435412443048019604/07/2012الحي108365عبد هللا وادي عليحسنة عبد محمد  الوندي194

بغداد1421021047990704/07/2012الرصافة00981295ابراھيم عليحسنة كاظم نزال  بني عقبة195

196
حسنين علي عبد الصاحب عبد

الرضا الخطيب
تقي عبد الكريم عبد

النعمانيةواسط7655838056138804/07/2012النعمانية00834654الصاحب
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197
حسنين علي محمد رشيد

واسط2062039056143304/07/2012الكوت165120سندس سعيد غالبابراھيم الھواء

198
حسين رسة نصر هللا طاھر

بغداد13144939048020404/07/2012بغداد الجديدة00979109جميلة حنون  عليويالعكيلي

199
حسين زبون زامل محمد

بغداد49367033056175404/07/2012بغداد الجديدة00897984شمس علي ذسعدونالساعدي

200
حسين سامي جابر عباس 

بغداد14984553056232304/07/2012بغداد الجديدة01390392ايمان انور موسىالبدري

201
حسين سعيد اسماعيل محمد ابو

بغداد16551782839048021804/07/2012الكاظمية006550548امنة محمد جوادالنفط

بغداد52390331046212204/07/2012م٠ الصدر00462476طيبة رمضان محمدحسين سيد فليح حسن الجبوري202

203
حسين صباح مطر غيالن

بغداد1421284310056170904/07/2012الجسر00415699محبوبة حسن ياريالمشايخي

204
حسين ضامن ناتي غوينم

بغداد1783939048020304/07/2012م٠الصدر00712440نادية محسن ليويالبنداوي

205
حسين طاھر جاسم محمد

الخالصديالى51102429056182104/07/2012الخالص00209566زھرة حسين عبدالخدران

206
حسين عباس حسن رضا

بغداد5370626929046211504/07/2012الكرخ00472732نظيرة محمد صفرالساعدي

207
حسين عباس حسن علي

الخالصديالى2450712337048017004/07/2012ھبھب00545711ليلى محمد مھديالمعموري

بغداد72106410056221504/07/2012المنصور00862839ايلينا اسكندرحسين عباس علي ابراھيم دلو208

209
حسين عبد السيد مجلي عكلة

واسط33839056211304/07/2012م173الكوت00256071خواطر عدنان زغيرالتميمي

ديالى5238526253056193304/07/2012بلد روز358569صبيحة رضا عليحسين عزيز عرب تقي .210

211
حسين علوان خماس شكر

الحرديالى242410056227504/07/2012المعبر00926939ثريا سيد ابراھيمالخزرجي

212
حسين علوان ماضي مران

واسط69732056215404/07/2012م192الشحيمية00004963بروين عين هللا رفيعيالالين

213
حسين علوان مخور علي

الحيواسط85241048004104/07/2012الحي269227راضية ھاشم شوھانيالشوھاني

214
حسين علوان مراد رحمن

المقداديةديالى825144056216604/07/2012ابوصيدا00461309حميدة جمھور عليالربيعي
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215
حسين علي حسين عطية

ديالى5721728732056160304/07/2012المقدادية00213479ثريا حسين احمدالتميمي

216
حسين علي شويع محي

بغداد33853310056157804/07/2012الصدر01506615فاطمة محمد عيسىالجيزاني

217
حسين علي عبد الحسين عبد

واسط18978838056135904/07/2012م٠الصدر358761اميرة اسماعيل حسنهللا الفلكي

218
حسين علي عبد هللا محمد

بغداد5667210056215104/07/2012الكاظمية00691270سناء خضير عباسالعطار

بغداد3158415834047989604/07/2012الرصافة326937فخرية جمعة يوسفحسين علي محمد حسن الفيلي219

220
حسين علي محمود عبود

بغداد89409441048004604/07/2012االعظمية00672646زينب عبد االمير عبدالھنداوي

العصريةبدرةواسط2195332048027504/07/2012بدرة00481200كريمة عيدان طعمةحسين علي ميرزا شاھين .221

222
حسين علي ياسين ايوب

بغداد90299634056181804/07/2012الكاظمية003550337عذراء عباس مھديالسعدي

223
حسين عويد علي مساعد 

بغداد311918239048022504/07/2012بغداد الجديدة723361حميدة ھاشم سلمانالربيعي

224
حسين فرحان حسن عباس

بغداد11774751929046211604/07/2012الكرادة الشرقية00491194اقبال فليح حسنالجميلي

225
حسين فھد جميعي مطير

بغداد110943048018204/07/2012م149م الصدر00243954شوكت علي حسينالبطبوطي

226
حسين محارب فنجان اسماري

بغداد54495273410056221604/07/2012الكرخ169781نجمة رجب خدا برستالحلفي

الحيواسط2555912822056167004/07/2012الحي00370618كتيبة عبد الزھرةحسين محمود سلمان عبد علي227

الكوتواسط13974637048016804/07/2012الكوت044160دلة زاجي راضيحسين مطرود محيسن حسين228

229
حسين ميزان جواد ضاحي

واسط15169375935046233804/07/2012الجسر00098875اسية حمد حسينالشمري

بغداد72154833047985604/07/2012الصدر143107مريم محمد محمودحسين ناصر عبد سھيل الدلفي230

231
حسين ھادي مختار علي

بغداد66229056182004/07/2012م88م الصدر00802643زينب محمود وليالربيعي

232
حسين ھادي يوسف نعمة ابو

واسط30102837046238404/07/2012البشائر424797خديجة نعمة خلفيرغيف
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واسط4474136046223404/07/2012العزيزية31789منيرة محسن جسامحسين وحيد شمة رحيم الجابري233

234
حطاب جبار حيدر بديري

بغداد121662410056227304/07/2012الصدر122108صغرى محمد رحيمالربيعاوي

235
حقي اسماعيل محمد فرج

بغداد6951434841048003804/07/2012االعظمية00516318ايمان محمد حسين محمدالنجار

الحيواسط14785744056157004/07/2012الحي01188336زھراء عبد الكاظم مرادحقي سماعيل قلي حيدر الوندي236

237
حمدان كاظم حسن واعي

بغداد11550939056182804/07/2012م٠الصدر221714سكنة جابر سلمانالمحمداوي

238
حمدي ھاشم عبيد موازي

الدبونيواسط13317136048026304/07/2012الدبوني01620600خالدة محمد ھاديالشمري

239
حمدي ھاشم عبيد موازي

الدبونيواسط13317136048026304/07/2012الدبوني01620600خالدة محمد ھاديالشمري

بغداد2154056164404/07/2012م108الكرخ00972677صبيحة محمد حسنحمزة بشان عبد كمون الكعبي240

بغداد331106410056221004/07/2012بغداد الجديدة00262861زھرة ھاشم طاھرحمود جبر نعمة عكلة السوداني241

بغداد1131034410056221804/07/2012الصدر171222بشرى جبار رحيمةحمود سيد فرج ثجيل الكعبي242

243
حمود مريود خنياب صكر

بغداد10745634056140704/07/2012م٠ الصدر271195حسنة عبد هللا محسنالساعدي

244
حميد امين مجيد موسى

واسط38115737046238604/07/2012الحي642710اقبال رشاد مجيدالشوھاني

بغداد91646459310056158204/07/2012الصدر00617218حرية عودة نعمةحميد حاتم شاكر شجر الساعدي245

246
حميد حامد ابراھيم سلطان

بغداد5617228139056183004/07/2012الزبيديه00864102دعاء عبد الكريم حسنالزبيدي

ديالى165102636046222904/07/2012ھبھب00798935طيبة محمد باقرحميد حنون علي بندر الساري247

248
حميد سليمان ياس كاظم

صالح الدين76447056179404/07/2012م50بلد40528شاھناز سليمان عبد هللالجوالغي

249
حميد عبد االمير عباس علي

بغداد174919875310056144604/07/2012الكاظمية00218470زينب جعفر باقرالخزرجي

250
حميد عبد الوھاب محمد عويد

بلدصالح الدين11421547056178804/07/2012بلد954480فضيلة علي عبدالحرباوي
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قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة في محافظة واسط/بغداد/ديالى/الدجيل  الذين استلموا صكوكھم جاھزة لالستالم

ديالى57115236046222804/07/2012بلدروز00987045زھراء عزيز النجارحميد عطية حسين  نداوي251

252
حميد عطيوي علي تايح

موفقيةالكوتواسط15326235048011004/07/2012الموفقية812493امونة عالوي كوخيالحجيمي

253
حميد قاسم صابط فدعل

بغداد12879164434056141904/07/2012بغداد الجديدة00722224ايمان جسام شرھانالدراجي

بغداد61633137048016404/07/2012المعبر00118368ساھرة قاسم محمدحميد مجيد احمد طه الخزرجي254

بغداد179367839048021504/07/2012الصدر00341607زھراء حميد محمدحميد محمد جبر رسن البغدادي255

بغداد37596188410056221104/07/2012الرصافة00751279صغرى خير هللا حسنحميد موسى محمد علي الكناني256

حميد ناجي عبد نعمة الدوري257
بشرى عبد العزيز عبد

صالح الدين11378947056179304/07/2012بلد00513466الرحمن

بغداد28107439048020804/07/2012الرصافة00949465حوى ابو الفتح عبد عليحميد ناصر حسين تقي الدھان258

259
حميد ولي عبدعلي سوزي

واسط2592913021047987604/07/2012الحي00643282خلود عبد الكريم عبدالوندي

260
حوراء معين عبد الرضا حبيب 

بغداد46744234410056221204/07/2012الكرخ00686175محمد كاظم علياالكرع

261
حياة عبد الزھرة يوسف جعفر

بغداد90553310056171304/07/2012الصدر00929206سعد الدين نورالبطاط

262
حيدر بشار محمد عريبي

الحيواسط83102537047998004/07/2012الحي1188038ھمسة حميد رحيمالعريبي

بغداد146372545048023804/07/2012كاظمية00464465ھويدة علي محمدحيدر جعفر ابراھيم حسين ملح263

264
حيدر جعفر حسين داموك

بغداد121405441056169104/07/2012الصدر378191ناھيد عبد الكريم عباسالساعدي

265
حيدر جعفر صادق عبد الكريم

بغداد16108280691047993704/07/2012الكاظمية00466647اشواق محسن جعفرالجمالي

بغداد4349635048011604/07/2012الصدر876543سكينة درويش اغا نجادحيدر شمة عسكر شمكة الفيلي266

267
حيدر عبد الواحد جاسم حسن

بغداد1144406639048022004/07/2012الكرادة الشرقية00947955نورا ياسين خضيرالفريجان

بغداد2214511144056155904/07/2012الرصافة00237867ايثار غالب محمد عليحيدر غازي عباس محمد268

269
حيدر كاظم محمد عباس

بغداد93346392056196904/07/2012المحمودية00222960شكرية جاسم حميدالمسافري
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270
حيدر كاظم مھدي شبيب

الحيواسط2467712419047995704/07/2012الحي00426626زمن طالب عسكرالعبودي

بغداد11592338056135804/07/2012م٠الصدر439523دنيا كاوة عليحيدر محمد احمد سليم الحداد271

272
حيدر محمد عبد هللا ويس

بغداد22650114310056170804/07/2012الرصافة00259080ھدى عبد الحسين جوادالربيعي

واسط17114936056172904/07/2012النعمانية00602108امنة محمود حيدرحيدر محمد كاظم عبيد القريشي273

بغداد106310310056160804/07/2012الكوت00878407تھاني كامل راضيحيدر نصار عباس خلف االمير274

275
خالد حمادة عبد سليمان

بلدصالح الدين22063711047056179204/07/2012الضلوعية00036035لذة عمر فدعمالجبوري
الضلوع
ية

276
خالد خلف عكش محيسن

الحيواسط17075415047995404/07/2012الحي269564وعود عبود خالطيالمياحي

277
خالد سعدون محمد علي محمد

بغداد10777153934056181504/07/2012الكرادة الشرقية00786617انعام مدلول سعدونالخفاجي

بغداد79030396310056171904/07/2012االعظمية109551زھراء محمد عليخالد عودة كريم علي الالمي278

279
خالد الزم جابر لجالج

بغداد573799310056158104/07/2012الصدر340667امل راھي جربوالموسوي

بغداد902052056201804/07/2012مبعقوبة01168609جاسم عبد عليخديجة مھدي سعود علي280

281
خزعل داود رسن سلمان

بغداد79947400310056160604/07/2012االعظمية108282سلمة جاسم محمدالسراج

282
خزعل مالك خزعل فالح ال

بغداد905334056195704/07/2012الكرخ00572555ازھار مصطفى حسنمنشد

بغداد2678613441048004204/07/2012الرصافة00492801امنة عبد عليخضر عباس عبد عبد هللا البناء283

284
خضير جخيور كاظم مطلك

بغداد19380135046233904/07/2012احوال الصدر0069432اخالص موسى عيسىالشيميلي

285
خضير عباس حسون علي

صالح الدين108107344056155504/07/2012الدجيل00850628جنان جواد حسينالحيدري

286
خضير عباس سلطان عايز

بغداد112041757853056192704/07/2012الكرادة00519825اعظم اكبر اباديالعذاري

287
خضير كاظم حسين عبد

بغداد59211823242056187104/07/2012الكرادة الشرقية00454365رزيقة عبد حرزةالربيعي
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288
خلف جبار ناصر بكال

بغداد5498933047986104/07/2012م٠الصدر29987صبيحة رحيم عليالموسوي

واسط78368537056190504/07/2012كاظمية00056281معصومة دھقاني فيروزخلف حسين زفر فرحان البدري289

بغداد17416837048015704/07/2012الصدر00506283جنان بدر جبرخلف فرحان سعيد اطليع290

291
خليل ابراھيم عباس محمد

واسط4220237046239904/07/2012الحي808880فاطمة محمد حسينالبدري

خليل ابراھيم قنبر حسن292
فاطمة نور علي مير

الحيواسط146497453046211004/07/2012الرصافة00495485علي

293
خليل اسماعيل محمد حسين

بغداد7467636048025804/07/2012ھبھب215629نوال محمود حيدرالبرزنجي

بغداد118856310056171804/07/2012الرصافة00360224حمدية مجيد عليخليل برھان عباس علي رشيدي294

295
خليل خيري عبد طالل

بغداد1379053056232104/07/2012الكاظمية00393811زھراء غالي حسينالمرشداوي
المحمود
ية

296
خليل رحيمة كريم عيسى

بغداد27399034047989904/07/2012م الصدر00923120زھراء محسن ناھياالسدي

297
خليل غفوري مھدي محمد

واسط2399312037047997604/07/2012الحي111219الھام عزيز حمزةالكناني

298
خليل قلي حيدر اسماعيل

واسط19115737046239404/07/2012الحي1783361ماجدة ولي عبد عليالوندي

299
خيري عداي حسن عبيد

بغداد99653056193004/07/2012م26م الصدر00268492نجالء سعد شاللالكورجي

300
خيون عبيد راشد صليبي

واسط183101637056190304/07/2012الكوت00689913كوثر اسماعيل جودةالكشاوي

301
داود صالح مھدي صالح

بغداد14621873239048022404/07/2012الكرخ00670941فطومة محمد سليمانعكيدي

واسط17836056161904/07/2012م199الشحيمية68984عيدة محسن محمددرويش نعمة محمد طاھر302

303
ذكاء حسين عبد علي حسين

بغداد11074655439056168304/07/2012كرادة الشرقية00225876ايمان علي حسنالخفاجي

304
راضي جمعة حمدان عبيد

الرطبةاالنبار4346421836056176004/07/2012الرطبة000009202جميلة جواد صادقالكبيسي

305
راضي لفتة سعدون ثابت

بغداد10226634048008304/07/2012م.الصدر00340864زھراء احمد عباسالغراوي
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306
راغب نعيم سلمان داود

النعماني
حوراء صادق عبد

النعمانيةواسط17173029056167804/07/2012النعمانية1622633االمير

307
رافل عبد الصاحب فرحان

بغداد154372363047993404/07/2012الكاظمية00439351رافل عبد الصاحب مرادزيدان السالمي

308
رائد عبد الكاظم عبد الحسين

بغداد115353339056183504/07/2012االعظمية00373700فاطمة محمد كاظمسعد الخزعلي

بغداد11066155436056175804/07/2012كراد الشرقية00606081اخالص ابراھيم مرادرحمان شيرزا علي يارة قلولس309

310
رحيم حجي مخيلف رخيص

بغداد643898310056172004/07/2012المنصور00342523سليمة علي بھبھانيالمالكي

311
رحيم حمادي ضمد زكم

بغداد40415203410056226504/07/2012الكرخ208789بتول جواد حسينالجابري

312
رحيم حمود عبد النبي حسن

بغداد1692041118056197004/07/2012م٠الصدر388529مائدة محمد عليالدراجي

313
رحيم ضامن حسن جبارة

بغداد100610542056186604/07/2012مدينة الصدر00579714صبيحة كاظم عبد هللالزيداوي

314
رحيم عبود بدن شنين

بغداد41853056192804/07/2012م120م الصدر00278575كنيز علي غالمالكريماوي

رحيم علي جبار عويد الدلفي315
محترم محمد باقر علي

الصويرةواسط2592238056138104/07/2012الشحييمية01183455اكبر

316
رحيم قاسم بديوي كنيھر

بغداد1407670439056183804/07/2012الصدر00850414مزكان خرابار متعليالفرطوسي

بغداد1890533048005204/07/2012احوال الصدر200404كوثر باقر سلطانرحيم ياسين بدن طوفان الزيرج317

318
رزاق كطافة ناصر جدوة

بغداد8374637046238504/07/2012م٠الصدر636442زينب غالم حسينالقرغولي

بغداد180400038056136104/07/2012الكاظمية00858550ناھدة امين عليرزاق محمود احمد علي فيلي319

320
رزاق نعمة حطحوط حسين

واسط129226536046225004/07/2012الكوت0050135وجدان حميد عبودالربيعي

321
رسمية عبد الرسول حسين

بغداد15642978326056166504/07/2012الكاظمية216262اسماعيل جاسم حمودييوسف الكردي

322
رشيد ابراھيم ھواس شريف

بغداد3603518139048020504/07/2012الرصافة00181318عصمت برات حسينالجاف

323
رشيد صادق كاظم موسى

الھويدرالعبارةبعقوبةديالى155150046056150704/07/2012المعبر00550401سعدية حسين نوريالربيعي
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بغداد185768310056157904/07/2012الدجيل093812سھيلة ھداوي حمدرشيد عبد االمير عباس  البالل324

واسط3312116616056160404/07/2012الموفقية107549ليلى عبد الحسن شھابرشيد كاظم محمد مطير البدري325

326
رضا عبد المطلب رضا عباس

الھويدربعقوبةديالى119122136048025104/07/2012المعبر00759733ريم سالم عبودالتميمي

327
رضا غازي عودة محمد

الربيعي
فاطمة محمد سعيد

ديالى22112336056172604/07/2012ھبھب0034722ابراھيم

328
رضا محمد احمد سليم

بغداد2333410056221404/07/2012الكرادة الشرقية00486973ناھدة موسى عليالصفروندي

329
رضا محمود حسين علي

بغداد1691735048010704/07/2012النعمانية00367682سھاد ھادي خيونالھيوري

بغداد2341011819047988504/07/2012الرصافة150176نھى عاشور رضارعد انصيف جاسم امين الفتال330

بغداد28113238056138404/07/2012االعظمية0005373صبيحة ھادي ناجيرعد جميل محمد علي الدوري331

332
رعد حامد عبد الوھاب

بغداد65053056176504/07/2012م60الكرادة الشرقية00994924سندس محمد ابراھيمرمضان الكبان

333
رعد حسن حسين علوان

بغداد10812554129056165604/07/2012الكرادة الشرقية00667922شروق محمد صادقعجباي

334
رعد حميد جوني صبر

بغداد5315026641048003004/07/2012الكرخ00346464فيروزة زنكنة خير اباديالمقدادي

335
رعد ستار عسكر حسن

المقداديةديالى192107529056166104/07/2012المقدادية00165956خولة جمعة عسكرالزنكناوي

336
رعد ضياء فاضل خضير

بغداد11394239056143604/07/2012الكرخ00768530اقبال جليل ابراھيمالعبيدي

بغداد1412408410056220804/07/2012الرصافة00310858حنان محسن توفيقرعد كريم جواد عباس337

338
رعد محسن زمان سالمة

بغداد33411658047993204/07/2012الكرادة الشرقية00661737كلثوم علي اصغرالدايني

339
رعد محيسن عبار عزيز

واسط1893169135046212904/07/2012بغداد الجديدة00894719فاتن شرھان حمدالقريشي

340
رفاه جبار محمد عبد هللا

بغداد41048003304/07/2012م70٣٥٣٣االعظمية00192912زينب جواد كرمالنداوي

بغداد16191281041056133004/07/2012جميلة00334831ياسمين فتح هللا ميرزارمزي رضا رزوقي جعفر341

342
رواد طارق عبد علي عيسى

ھويدربعقوبةديالى1509526056166304/07/2012بعقوبة00791776غير متزوجالربيعي
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343
رياض جاسم محمد عتيبي

بغداد48382133047987304/07/2012م٠ الصدر00588338محبوبة محمد رضاالحجامي

344
رياض عبد الخالق عبد الرضا

بغداد19238048013104/07/2012م127الكاظمية11073676فلایر راضي صادقحمودي الحكيم

345
رياض عذيب علوش ادي

الحيواسط14398635048010904/07/2012الحي0643292سھاد عبد الحسين محيالباجاوي

346
رياض كاظم زويد عجيل

بغدداد172352441056161004/07/2012م م الصدر00163103انتصار جاسم عبدالعجيل

347
رياض محمد فيزة كريم

الھويدربعقوبةديالى198108046056150504/07/2012المعبر00892549خلود قاسم محمدالخزعلي

348
رياض وحيد عطوان حفيص

بغداد13920733047986504/07/2012احوال الصدر26786نورية اشرف عباسالالمي

349
ريسان حسان كحيط لفتة ابو

بغداد135471678410056220904/07/2012الكرخ00695777فاطمة احمد غانمزيد

350
ريسان حضير محمد اكي

واسط164110035046199004/07/2012الحي127465ليلى محمود احمدالحائك

351
ريسان فرحان رمضان ناصر

واسط106745048000604/07/2012م166الحي991778بيداء جبار ھاشمالھماوندي

352
ريسان موحان عبد حسن

الحيواسط2425712244056157404/07/2012الحي605714حميدة تقي محمدالواسطي

بغداد16099671056197104/07/2012بغداد الجديدة1266314علي سعيد حسينزبيدة اسماعيل تمر قاسم الفيلي353

واسط19891337048016104/07/2012شيخ سعد701324ميسون رشيد كريمزكي فھد كريم تقي354

واسط1499846056151204/07/2012كوت68664محمد علي فنجرزكية عباس احمد ملك شاه355

356
زھرة احمد مالك حسين

ديالى5685328529056216404/07/2012الوجيھية00649108علي حسنالمندالوي

357
زھرة شنون حسن رميح

بغداد59639056183704/07/2012م198م الصدر00630110زامل حمدانالساعدي

بغداد668731056149404/07/2012الرصافة00322146ميادة حكمت محسنزھير جاسم محمد عباس358

359
زھير خزعل فيصل حسين

بعقوبةديالى1822236048026804/07/2012بعقوبة00723281انتصار عبود كريمالوادي

الحيواسط9115738056138604/07/2012الحي1769954ميسون محمد رضازھير سلمان ھادي داود360

بغداد6434933056148204/07/2012الصدر626936مسعود ابراھيمزينب شمة عسكر شمكة الفيلي361
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362
ساجد جاسم محمد بشير

الحيواسط177112235048011304/07/2012الحي1372121ليلى خزعل عدنانالخزعلي

363
ساجد فاخر شبوط فرحان

بغداد14599273034056141804/07/2012المنصور00967047زھراء حسين قنبريالسراجي

364
سالم حسن طاھر عطية

بغداد76368935046234804/07/2012االعظمية318580زھرة ناصر جاسمالجابري

بغداد152126336056172804/07/2012ھبھب00077875ايمان عباس خليلسالم حسين علي محمد الربيعي365

بغداد98756738056136004/07/2012بغداد الجديدة76543فرشتة شيروس اسماعيلسالم رحمن شريف كريم الفيلي366

بغداد3894219525056196504/07/2012الرصافة00605970شكرية علي دادوزاسالم عباس علي نوري الفيلي367

368
سالم عبد الحسن عمارة محمد

بغداد102103733047987204/07/2012م٠الصدر466567انتصار طاھر لفتةالزھيواوي

بلدصالح الدين30887044056216504/07/2012بلد429305مروى ھاني جاسمسالم علي حسين احمد الحسني369

بغداد14735238056139604/07/2012الصدر00001264زھراء علي رحيمسالم كاظم رسن علي الساعدي370

371
سالم نيسان نمر حاشوش

بغداد63711342056187504/07/2012مم الصدر573069زھرة عاتي كاطعالخليفاوي

المقداديةديالى179112753056194504/07/2012الوجيھية157452سورية سعيد احمدسالم ولي صالح علي المندالوي372

373
سامي جواد كاظم عبد هللا

واسط128109745048024004/07/2012الكوت63196سابينة فريد ريكةاالكرع

واسط108945048022904/07/2012م81الكوت0790432ثناء علي نصر هللاسامي عدنان خلف عطية374

375
سامي محمد ناصر عيال

بغداد122354234056168504/07/2012م الصدر0024078اعظم نور هللا شفيعيالربيعاوي

376
سامي منصور محمود يوسف

واسط1843666742056146904/07/2012الرصافة00783123فاطمة مراد عليرستمي

ديالى164100632047992804/07/2012بعقوبة00226592بري رضا احمديستار جاسم حسن جواد القريشي377

واسط172112237046239504/07/2012الحي676712صبيحة حسين محمدستار جبار جراغ قاسم الوندي378

379
ستار جبار حسن زوير

بغداد1738233047985504/07/2012الكرخ37809سكينة امر هللا فرخاريالحسيناوي
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380
ستار جبار حمود خفيف

الساعدي
معصومة سيف هللا

بغداد144352833056160504/07/2012الصدر00585337محسن

381
ستار جبار عيسى بارون

واسط11115737046238804/07/2012الحي269747فائزة جمعة جاسمالوردي

بغداد364331056149304/07/2012م66م الصدر00047752خالدة حميد حسينستار جبار كاظم شغيل الالمي382

383
ستار جبار محمد علي مھدي

بغداد3385552056202404/07/2012الكاظمية00159547سعدية حسين عباسالقديفجي

384
ستار كاظم جودي سلطان

بغداد10718454056164604/07/2012الرصافة00542277نسرين جبار صالحالالمي

385
ستار كاظم كشمر حمد هللا

بغداد99357825047991604/07/2012الكاظمية084085زھراء عبد هللا اقداشالجابري

386
ستار ميذاب صالح فريح

بغداد12906664639056183104/07/2012بني سعد00350940ھاشمية محسن جبرالدراجي

واسط80110544056217504/07/2012زرباطية00977193احالم يوسف سلطانسجاد رحمن سلطان عبد علي .387

388
سجاد مشكور عبد علي

بغداد24953056231504/07/2012م126االعظمية00257594زينب محمد مھديالجبوري

389
سعد ابراھيم كمر نغماش

بغداد4652224833048006104/07/2012الكرخ00404398مدينة حجة هللا عليويالذھيباوي

390
سعد جاسب حسين علي

بغداد131443253056193904/07/2012م الصدر00546319شيماء جعفر حسينالساعدي

391
سعد جبر فندي عبد السادة

بغداد3500417639048020204/07/2012الرصافة00935966امل علي حسينالعبودي

بغداد1232458342056185404/07/2012الحي043099فاطمة محمد علي عباسسعد جبر والي تويلي السراي392

393
سعد حسين علي عباس

الخالصديالى35103027056180904/07/2012الخالص00195543صفية جان اغاالموسوي

394
سعد حنتوش عيدان شاھين

بغداد85132822047990904/07/2012االظمية00861275لمى ابراھيم كاظمالتميمي

بغداد141007706410056225704/07/2012م الصدر00612357ارزو علي يارامحمدسعد سالم سعيد شمخي الكناني395

396
سعد صادق تقي سليمان

بغداد5366226953056193104/07/2012الكرخ000078544فاطمة علي حسينالربيعي

397
سعد عباس احمد موسى

الدجيلصالح الدين19712044056217204/07/2012الدجيل01882714مھدي سعيد عباسالزبيدي
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398
سعد عذاب طعمة رصاص

بغداد1090654735048010104/07/2012الكرادة الشرقية00538138منيرة اغا سيد مرتضىالربيعي

399
سعد فرحان عليوي عذوب

بغداد159322796410056225504/07/2012الكاظمية9411مھري اسحاق مراديالموسوي

بغداد1157310056143904/07/2012م62الحي538916سكينة حبيب شاكرسعد كريم زينل علي الواسطي400

بغداد17168285939056182704/07/2012الكاظمية00130728اميرة عبد الرسول مكيسعد كريم علي حسن االحمر401

402
سعد موسى عمران عبيد

بغداد128342310056158804/07/2012الرصافة00473246زھرة جسام شرھانالخفاجي

403
سعدون حسن احمد خصاف

بغداد42731310056158404/07/2012الصدر00004412ھيلة عبد الواحد ناصرالسواعدي

404
سعدون سليمان خالد حسين

بعقوبةديالى15285152056202304/07/2012بعقوبة00191908رانية شامل سليماناالمين

405
سعدون مراد حسين موسى

بغداد14367053056231904/07/2012الكاظمية00362955سھام حسين احمدمساق

406
سعدي جسام محمد سھيل

بغداد18111690629046211404/07/2012ابي غريب00480935وفاء فاخر منصورالزبيدي

407
سعدي رسول عبد محمد

بغداد10246951333047986304/07/2012الكرادة الشرقية00486465اشواق كاظم شنتةالخفاجي

408
سعدي كاظم جعفر حبيب

الدجيلصالح الدين1485644056156704/07/2012الدجيل120548نضال اسماعيل جاسمالعبيدي

بغداد31939056184004/07/2012م135م-الصدر228837سنية عصواد مايعسعيد حسين حمد ايونس409

410
سعيد حمود عباس الحجيلي

الحيواسط48106844056217004/07/2012الحي00062659حنان ماجد خضيرالحسيناوي

بغداد392253056232004/07/2012م103االعظمية00789502حسنة جبر غافلسعيد سالم محمد موزان الكعبي411

الحيواسط17462087439056182604/07/2012المنصور00105226عويد عباسسكينة سلمان غالي مانع العتابي412

413
سالم امين مجيد موسى

الحيواسط112236056175904/07/2012م188الحي00249390بشرى محسن محمدالشوھاني

الكوتواسط1784936048026204/07/2012كوت00604979كفاح محمد عبد محمدسالم حسن محمد ھاشم القطبي414

واسط14115735048011404/07/2012الحي258369ھند عبد الكاظم ياسينسالم رحمان حسن علي415

416
سالم عبد الرسول حمودي

بغداد108294542410056227104/07/2012الكرادة الشرقية01403123مالك نور حسن زلزلةحسن السعدي
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ديالى146253056194104/07/2012م96المعبر00938247علي سالم محمدسالم محمد فيزة كريم الخزعلي417

418
سالم نايف حسون مطشر

بغداد18326054056210104/07/2012الصدر00986831ثريا حميد عباسالسعيدي

419
سلمان صادق عبد محسن

بغداد16644883331046212304/07/2012الكاظمية00502143سعاد مھدي حسنيالبغدادي

420
سلمان عبد الكريم سلمان حميد

الحدادي
ضحى فاضل عبد

بلدصالح الدين11676447056179104/07/2012بلد307229الحسين

421
سلمان عبد عاصي مؤنس

بغداد81226310056171704/07/2012الكرخ00061166انوار جبار حسينالغضباوي

422
سلمان عبود عبد هللا عبد

مدائنبغداد149332747410056222204/07/2012الرشيد00783013افسانة فيزي اوخيتيالدليمي

423
سلمان علي محيسن عليوي

بغداد1958359838056139304/07/2012المنصور00227906زھرة رسولالخاقاني

424
سلمان كامل نجم ھدھود

الشمري
مھناز عبد الحسين

العزيزيةواسط108443048019004/07/2012م144العزيزية00285970خوكزاد

425
سليم رحيم صالح زغير

بلدروزديالى9810136048025604/07/2012الحي084645انتصار شكر محموداالركوازي

426
سليم صادق جعفر محمد علي

بغداد15810979133047987104/07/2012الكاظمية76554سكينة اسماعيل زادةالكاظمي

427
سمير احمد جمشير حيدر

بغداد104100625056196804/07/2012م الصدر00018072سھام سلمان حيدرالخالدي

428
سمير حسن غلطة منديل

بغداد381766410056222504/07/2012م٠الصدر00147379انعام محمد علي حسينالغراوي

429
سمير حسين نصر هللا فرج

بغداد3653118334056182404/07/2012الرصافة00261642ھناء كريم نصرهللالموسوي

430
سمير سعيد عباس عبد الغني

بغداد5151525833047986004/07/2012الكرخ00128061فاطمة حبيب هللا كرمانيالعبوسي

431
سمير صوالغ جبر حاضر

بغداد1512552056201304/07/2012الكاظمية316358عفاف باقر مھديالزبيدي

432
سمير عباس حسين علي

بغداد109110546410056227404/07/2012الكرادة الشرقية00901043زھراء جان عليالسراج

بغداد169028553056230804/07/2012الرصافة00941268فوزية اسماعيل قليسمير عواد ملك محمد الكناني433

بغداد37334838056138504/07/2012الرصافة007664445كريمة حسين شكرسمير غضبان سلمان عبد434
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435
سمير محمد عباس محمود

ديالى26365532046212404/07/2012الكرادة الشرقية257926فاطمة عباس حسنالسعدي

الحيواسط2505812636056147204/07/2012الحي565291كاظم كبيش عليسميرة شندل خميس قاسم القاسم436

بغداد129462310056158904/07/2012الرصافة00360300نعمة محمد جراغسميرة قاسم علي  الجبوري437

438
سميرة كامل مجيد احمد

واسط1137647056177804/07/2012كوت00650678ھاشم قنبر عليالموسوي

الحيواسط318938056145804/07/2012الموفقية022975فاضل جابر موسىسميرة كرم محمد زاير النوري439

واسط87945056191504/07/2012م24العزيزية00267470حسن عبد هللا لھواكسھام كريم حسن علي الفيلي440

بغداد9916449633047989104/07/2012الكرادة الشرقية215104ھاجر محمد ابريسھيل نجم عبود حسين الشمري441

بغداد8945044834046141604/07/2012مدينة الصدر00588846علي شمة عسكرسھيلة بايير طھماز حمزة الفيلي442

443
سوادي نعيمة عاشور لھمود

بغداد185610252056152904/07/2012الصدر01645210قسمة جبر كاظمالساعدي

444
سيد عبد الرضا عبد الحسن

بغداد1877641056168904/07/2012كوت01513047امة حسين مھديمھدي الكناني

الحيواسط177115746056151604/07/2012الحي696197الھام مھدي جراغشاكر جميل باكة يارة الواسطي445

بغداد3879546056150604/07/2012ناحية واسط097121زھراء رضا حداديشاكر كاظم جبر دبيس السراي446

447
شاكر كصاد محسن دھش

بغداد105130335048011704/07/2012الكرخ00478176رسمية نور كاظمالبديري

448
شامل سعيد ھاشم حسون

بغداد174194410056226204/07/2012المنصور00370632ليلى برات عليالعامري

449
شحاذة احمد حسن حميد

الحدادي
انتظار عبد الصاحب

بلدصالح الدين220029110147056179004/07/2012بلد00621431عبد الواحد

450
شريف محمد علي حسن علي

بغداد17031485241056168604/07/2012الكاظمية00089114ھالة زھير جمعةالصحاف

451
شمس الدين عبد النبي محمود

بغداد74343048018004/07/2012م82الذھب00282633شيماء حبيب عبد المجيدمراد وارمرياري

نعمانيةواسط1283924056197204/07/2012النعمانية00191338سوسن محمد حسينشھيد كريم حسين نور رفعتي452
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453
شوكت علي جاسم محمد علي

بغداد10970654935046233104/07/2012الكرادة الشرقية420582امل احمد محمدالحجاج

الصويرةواسط19178136048026104/07/2012الزبيدية01482201رشا صادق زيدصاحب ريكان غافل منصور454

455
صادق اسماعيل علي عباس

بغداد6776420561856004/07/2012الكاظمية00964617ابتسام عبد الرسول عليسلمان

456
صادق جعفر ھادي كاظم

واسط13012237047998504/07/2012جصان1772نورية ابراھيم شاه كرمالعاملي

457
صادق حسون كريم لفتي

الكوتواسط13112937048015404/07/2012كوت00133015انتظار شكر عبد الحسينالدينوري

458
صادق علوان دنبوس ماضي

حيواسط192415352056153004/07/2012الصدر00002142عفيفية مجبل فاضلالفرطوسي

بغداد98358492310056159004/07/2012الكرادة الشرقية00519356خديجة نعمة المحمدصادق كاظم عباس مشالي459

واسط5110137047997704/07/2012الحي084482عاشور علي مرزةصالح جبار جراغ قاسم الوندي460

461
صالح جبار ظاھر منشد

بغداد16939056184104/07/2012م19م الصدر00218978بشرى كاظم عليالساعدي

بغداد12074260435046198704/07/2012م٠ الصدر374851زھراء علي محمدصالح حسن علي جواد الدراجي462

463
صالح خضير عباس غالي

بغداد35390535046232604/07/2012الجسر134713خديجة رسول حسينالصدعاني

464
صالح مجيد حسين كركوش

الحيواسط1447239056184404/07/2012البشائر982047خولة جمعة منسيالعكيلي

465
صالح مھدي محمد حسن احمد

صالح الدين553344056147604/07/2012بلد74935خديجة حسين زادةالشيباني

466
صالح ھادي سلمان كاظم

بغداد571091410056221904/07/2012الكرخ00247459لميعة ابراھيم خضيرالعبيدي

467
صالح ھويدي حمود جاسم

النعمانيةواسط12872939056142804/07/2012النعمانية00691439رضا ھويدي حمودالحياني

468
صباح راضي غيدان سعيد

الشماعيةبغداد102372934056140104/07/2012المنصور00084728فاطمة محمد حسينالعبودي

469
صباح صاحب كطوف كال

 النعمانيةواسط111211842056185204/07/2012النعمانية0076921زھراء شاكر كاظمشوھاني

صباح عبد االمير عبد حسن470
سعدية عبد الكاظم عبد

الحيواسط13614332046212504/07/2012الحي00190523العباس
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471
صباح غضبان جمشير يارة

واسط2219911135048010804/07/2012الرصافة150083وحيدة مھدي وابيرةالجاف

472
صباح محصر سيد كاطع

بغداد7364538056210604/07/2012الصدر00265162ناھد غالم عليطليباوي

بغداد4699223538056139004/07/2012الكرخ00587140فاطمة غالم رضاصباح محمود نايف مناوخ473

474
صباح وادي اسماعيل حمدي

بغداد17924139048021904/07/2012الكرخ00227343حنان موحان جبارالالمي

475
صبحي كاظم حنوش طالل

بغداد37365234047989504/07/2012الصدر00411515معظم خانم كاظمالبھادلي

476
صبحي نعمة ھادي حبيب

صالح الدين46214044047991904/07/2012بلد003995779فاطمة ابراھيم خوشحالالبياتي

477
صبري زايد شرھان جبارة

بغداد180407639048021304/07/2012الصدر00262983تحرير خضير عباسالكعبي

الحيواسط2555912817056197304/07/2012الحي133201محمود سلمان عبد عليصبرية يوسف طعيمة صوين478

479
صبيح سرحان شناوة حيدر

الزھوراالستقاللبغداد6044339056143004/07/2012م٠الصدر748434سعاد جبار كاظمالسواعد

480
صدقي مرزة شريف سعيد ال

بغداد6480410056227204/07/2012االعظمية00791694انعام حسن جعفرسلمان

بغداد1521776146056150804/07/2012الجر00531039ھبة احمد راتبصفاء شمة عبد هللا ابراھيم481

482
صفاء ناجي محمد حسين

الشكرجي
جنان محمد جواد عبد

بغداد188116045048022804/07/2012الرصافة1681950الباقي

483
صفر جراغ داود يوسف

الحيواسط9124336048026504/07/2012الحي028798سميرة رحيم حسنالجادري

484
صفية جاسم مھدي علي

بغداد30013942056185604/07/2012الرصافة00783087مشكور محمود دشرالموسوي

485
صالح الدين محمد مارد خارع

بغداد87359133047989004/07/2012الكرخ00839392بان سامي سلمانالفياض

486
صالح حسن عباس ابراھيم

بغداد73389733056175204/07/2012المنصور00302634رشا كاظم خلفالمسافر

487
صالح حسن محمد اسماري

بغداد6841048002804/07/2012م106الكاظمية9656فاطمة خلف بارونيالسعيدي

488
صالح حسن محمود محمد

بغداد2279154056164004/07/2012سامراء271295ايفيلين صادق عبودعلي النائب
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489
صالح حمد عالوي حمد

بغداد136149681310056168004/07/2012الكرخ00907674رضية شالكة عالويالحسيناوي

490
صالح حميد صالح الياس

بغداد29541056210904/07/2012م19الراشدية898134افراح حسين عليالرديني

491
صالح دريول كريم موسى

بغداد1653648410056226904/07/2012م٠الصدر01324187نجالء صباح عباسعجرش

492
صالح عبد الرضا يوسف علي

بغداد410056226104/07/2012م78٣٩٠٥الكرخ00871799منى رحيم يوسفالقزويني

493
صالح عبد الھادي غياض

بغداد18078590454056163604/07/2012المنصور00561654اكرم حسين عليحربي النداوي

494
صالح عبد الواحد عبد هللا

بغداد182976915410056226004/07/2012المنصور00020311مريم درة ميانةزغير الساعدي

495
صالح مھدي احمد خميس

بغداد110445553310056157704/07/2012الكرادة الشرقية00177488كبرى محمد باقر حسينالخميس

496
صالح موسى رضا اسد

الحسيني
خولة عبد الحسين عبد

صالح الدين1525244046210404/07/2012بلد835818االمير

497
ضرغام محمد خضير بندر

الحيواسط80115746056150204/07/2012الحي17699941مريم قاسم خضيرھيوري

498
ضوية جبار عباس علوان

الكوتواسط29135048010204/07/2012كوت00864245خضر ابراھيم حكيمالعزاوي

بغداد722039056143504/07/2012الكرخ00304281مريم علي زادة قربانضياء عبد االمير عبود علي499

500
ضياء عبد الكاظم محمد علي

صالح الدين18191147046210604/07/2012الكاظمية384439ليلى فيروز علي اھورمحمد حسن العطار

501
ضياء عبد سبتي عالوي

صالح الدين14619647056178304/07/2012يثرب0058548بروين رضا زادةالتميمي

502
ضياء علي حسين احمد

بغداد51010181852056202504/07/2012الكرادة الشرقية107022امال جابر حسنالشريفي

503
ضياء مزھر نعمة زبون

بغداد12058539056169804/07/2012الكاظمية00881720اعظم شير غالميالمحمداوي

504
ضياء ناجي عليوي عيسى

واسط91110037046237904/07/2012الحي0864149ندى عبد الملك محمدالربيعي

505
طارق حسين فيصل حسين

بعقوبةديالى116237056190404/07/2012م53المعبر00232614االء رسول محمدالربيعي
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506
طارق قاسم عباس محمد علي

بغداد366754056164204/07/2012الكاظمية00501640افاق طارق باقرالربيعي

507
طالب ابراھيم نعمة زاجي

الحيواسط3024415237047998104/07/2012البشائر256442فاطمة عزيز منصورابورغيف

508
طالب عبد هللا كاظم عدين

بغداد11064955434056141504/07/2012الكرادة الشرقية00682955ايمان محمد حسنالنداوي

509
طعمة دعيج عبد خريسان

الحفريةالعزيزيةواسط3915038056135304/07/2012الحفرية01869222خيرية غني جميلالشمري

510
طعمة عبد الحسن طعمة مراد

بغداد81133310056159304/07/2012الصويرة00216518نجوى اغا مرادالفيلي

بغداد3953519835046198204/07/2012الرصافة095761فاطمة عباس رضاطه خليل صالح احمد العزي511

ديالى13103637046237604/07/2012الخالص00014871زنوبة حريجة عودةطه عباس علي خلف الكردي512

513
طه عبد الحسن فرج خلف

بغداد75945048024204/07/2012م96الكاظمية00001181ايمان مھدي كريماالبراھيمي

بغداد16440539056184304/07/2012الكاظمية00026243  طه علي جابر مظلوم المظلوم514

ديالى102253056230204/07/2012م221كنعان312551ھاجر حسن امينطه ياسين عباس علي515

بغداد8362134056196004/07/2012الصدر11169صحبة علي ھويزيعادل جاسم عيدان جاسم الكعبي516

517
عادل جعفر كصاب حمد

بغداد12574622047991104/07/2012مدينة الصدر00137294زينب علي خضيرالساعدي

518
عادل حسين عداي صيني

بغداد1830341056161804/07/2012المنصور00898770ابتسام جاسم محمدالزبيدي

519
عادل حسين مفتن يوسف

بغداد133869310056172204/07/2012م٠الصدر00912599ايمان ميرة عليالكعبي

بغداد172399735046199104/07/2012م٠ الصدر01899185نھى شاكر عادلعادل سالم جاسم عمارة االسدي520

521
عادل عبد الرضا عيسى حسين

بغداد149767233048006204/07/2012الرصافة00922582نسرين محسن عبدالكناني

ديالى57227836056161404/07/2012المقدادية00347187رقية سيف هللا عليعادل علي حسين عطية التميمي522

بغداد123406838056137704/07/2012الكاظمية0342673اقبال قاسم حسنعادل محمود احمد علي فيلية523

524
عادل مھدي جاسم محمد

بغداد39923200310056170604/07/2012الكرخ00047189انسية علي اسماعيلالموسوي
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525
عاشور زكيمي رستم حسن

النعمانيةواسط104137056190104/07/2012م186النعمانية00994910صبيحة حميد حسنالھيوري

بغداد1536835046234204/07/2012الحي130801سعدية حامي فتكةعاشور ملك ھاشم كاظم الفيلي526

527
عاصي فنيطل محمد حسين

بغداد1232404310056144204/07/2012م الصدر0080189كريمة علي حسنالسوداني

528
عالية محمد ابو الحسن محمد

بغداد6712452056152704/07/2012الكاظمية00652071عبد المجيد جواد محمدالكاظمي

بغداد8588043035046213004/07/2012االعظمية00717349نصرت ابراھيم ازادعامر بدن سلمان خلف الفضلي529

530
عامر جاسم صالح احمد

صالح الدين105644056155204/07/2012م47الدجيل00694707ثناء عبد الحمزة عبد هللالخفاجي

531
عامر جمعة كريم بشير

الحيواسط101102535046198304/07/2012الحي0448053فاطمة علوان محمدالخزاعلي

الدجيلصالح الدين6974844056156804/07/2012الدجيل002894وداد جوھر حيدرعامر حسن نجم عبد السالمي532

533
عامر سلمان عبد علي سلمان

بغداد31375043048019904/07/2012الكرخ141274فيروز سليم عبد االميرقنديل

534
عامر صفر عرب عبد القادر

البياتي
سناء محمد رضا عبد

واسط185187310056160204/07/2012كوت01872451الجاسم

535
عامر عبد االمير حاتم علي 

بغداد6231431233048006704/07/2012االعظمية514264نابلس شاه مراد مامكالجبوري

536
عائدة جعفر جاسم محمد علي

الحكيم
عبد الصاحب حسين

بغداد1505854056164104/07/2012الكوت00451206عيدي

537
عباس جاسم حسن احمد

ديالى128053056193404/07/2012م55944الوجيھية00418229نوال علي حسنالمندالوي

واسط18344056162704/07/2012مم133الكوت3127114عاصمة ياسين حيدرعباس جفات ھزاع عطيوي538

539
عباس حتي حيران محمد

واسط72111243048018804/07/2012جصان85510صبيحة كيم عونالزبيدي

540
عباس حمود مريود خنياب

بغداد182385439048021004/07/2012م٠الصدر00717538سكينة مران سة مرادالساعدي

541
عباس حمود مظخور حديد

الصدربغداد14723322056211504/07/2012الكرادة الشرقية00863460بشرى حسن محمدالشويلي

542
عباس رحيم حسن عزيز

الحيواسط3300216635048010504/07/2012الموفقية0042360لميعة دبي فرحانالربيعي
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543
عباس زنجار سلمان عالوي

واسط10928056146204/07/2012م5بدرة00322468وجيھة شمخي غليمالذھيبات

544
عباس سالم محمد محمود

بغداد18146090853056231204/07/2012المنصور00838948نجاة محمد عليالسورميري

ديالى180105647056177704/07/2012الدجيل00772966صديقة رمضان احمدعباس عبد عباس علي الجميلي545

546
عباس علي اكبر علي عبد

بدرةواسط192111044056217304/07/2012بدرة230031مريم علي سميناالشتكي

بغداد396512942056186104/07/2012بغداد الجديدة00926360اسراء سالم سواديعباس علي حسين جبر اميلي547

548
عباس عنيد جويعد كمبر

بغداد39362038056139104/07/2012م٠الصدر00800810ابتسام صالح كاظمالدراجي

549
عباس غالي شتيت معلة

بغداد35218310056157604/07/2012الصدر092911سوري غفور اسدالدراجي

550
عباس كاظم سابط فدعم

بغداد522091410056222004/07/2012بغداد الجديدة01390216انتصار جاسم سابطالدراجي

551
عباس كاظم عباس يونس

بغداد17082785543048019104/07/2012الكاظمية00537127زھراء محمد رمضانالعكيلي

552
عباس كريم شلتاغ حمادي

بغداد6797333047988904/07/2012الكاظمية017400حميدة زغير حسنالفتالوي

بغداد124047621310056170404/07/2012م٠الصدر01865994انعام نتوش محسنعباس محمد جبر عبود بني الم553

554
عباس محمد عباس محمد

ديالى2444412332046211904/07/2012ھبھب00771812  العبيدي

555
عباس محمد علي جواد محمد

بغداد6277731435048011804/07/2012االعظمية00606098مروج حامد صاحبالدھلكي

556
عباس محمد علي جواد محمد

بغداد6277731435048011804/07/2012االعظمية00606098مروج حامد صاحبالدھلكي

557
عباس مرتضى كاظم علي

واسط11674746056150104/07/2012كوت063235ايمان قنبر فرجالكناني

558
عبد االلة عباس فاضل سلمان

بغداد048005904/07/2012 6190931033الكرخ00838305فاطمة ھادي فاضلالتكعجي

559
عبد االمير حسن علي مراد

بغداد166504543048019704/07/2012الكاظميه964352سيدة سمرة سيد لفتةالعلوي

560
عبد االمير عبد رجب علي

بغداد17189386044056157304/07/2012الكاظمية167781محبوبة يد هللا بختياريالشمري
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561
عبد االمير مالك مھدي رضا

الحيواسط174115746056150904/07/2012الحي312385اعظم محمد معززالوندي

562
عبد االمير محمد باقر مرشد

الكوتواسط79109936056176104/07/2012الحي137019شيماء توفيق موسىمحمد االسدي

563
عبد الباسط خضير عيه راشد

بغداد92379822047991004/07/2012م٠الصدر611629عفت احمد علويالوائلي

564
عبد الباقي عباس ندا مطر

صالح الدين113054056162804/07/2012م225984الدجيل00260606ميسونذ نزار محمودالحياني

565
عبد الجبار جواد ابراھيم جواد

بغداد17137218056149704/07/2012كاظمية00508161شيماء ابراھيم كاظمويه

566
عبد الجبار حسين علي بشارة

بغداد174793874310056158304/07/2012المنصور00647683لميعة علوان حسنالنداوي

567
عبد الجبار حميد عباس عبود

صالح الدين82047056180504/07/2012م120بلد56566زينب زھير ھاديالبداوي

568
عبد الجليل حسن كنيھر مايود

بغداد37111252056202004/07/2012م.الصدر01213520فاطمة علي محمدالمكصوصي

569
عبد الحسين حسن حسون بندر

الكعبي
بي بي زھراء جواد

بغداد18754693835046198804/07/2012الكاظمية00678434احمدي

570
عبد الحسين رضا نصر هللا

بغداد16550882154056163404/07/2012الكاظمية00428799سميرة كاظم حسينيوسف ابو العسل

571
عبد الحسين سلمان مطلك

بغداد280843056168204/07/2012م160اللطيفية00652960ھند عبد العزيز مطلكسلمان الخزرجي

572
عبد الحسين سلمان مطلك

بغداد280843056168204/07/2012م160اللطيفية00652960ھند عبد العزيز مطلكسلمان الخزرجي

573
عبد الحسين عبد النبي موسى

بغداد319310056169304/07/2012م52م الصدر00412023دالل عبد السادة موسىيوسف الحدايدوي

574
عبد الحسين عبد الواحد بدن

بغداد82318412310056171404/07/2012االعظمية00488507فاطمة عداي شراحةثاني الساعدي

575
عبد الحسين كامل عبد محمد

بلدصالح الدين220316110254056210204/07/2012بلد00094091سكينة محمد سفرالبلداوي

576
عبد الحسين ھادي علوان

المقداديةديالى581006410056232504/07/2012بعقوبة01170594سنية ابراھيم جاسمحسين التميمي

577
عبد الحسين وھيب عبد هللا

بغداد122365135046233604/07/2012م .الصدر000398915زھراء محسن مرويعالوي الذھيباوي
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578
عبد الحكيم طاھر حسين حاجم

الخالصديالى130100543087480104/07/2012الخالص00313470جنت خانم محمد عليالسعدي

579
عبد الخالق خضير بندر 

واسط114345048000804/07/2012م63الحي124910سحر كاظم حميدالواسطي

580
عبد الرحمن مھدي كاظم جواد

بغداد147359141048003704/07/2012الكرخ00543436جنان ياور عباسالحميري

581
عبد الرزاق جاسم كرم علي

واسط1166636046223804/07/2012الكوت00242742ھدية فارس زايرالطائي

582
عبد الرزاق صالح مھدي

بغداد3403938056146504/07/2012كاظمية00123571مريم قربان كدضداحسين الدبة

583
عبد الرزاق عاتي عيسى كاظم

الربيعي
بتول اسماعيل غال

بغداد914410056227004/07/2012الكاظمية00871417محسين

584
عبد الرزاق فيصل حسين

بغداد172382635046233204/07/2012بغداد الجديدة00747157مديحة محمد جواد عليميرزا الوادي

585
عبد الرزاق كاظم عسكر

بغداد12586861534056140504/07/2012م٠الصدر00163444زھرة شاكر محمودحسين الكعبي

586
عبد الرزاق محمد خلف نجم

بغداد400938056162504/07/2012م189الطارمية00830709زھراء محمد رحيمالحيالي

587
عبد الرزاق محمد خلف نجم

بغداد400938056162504/07/2012م189الطارمية00830709زھراء محمد رحيمالحيالي

588
عبد الرزاق ناصر حسين علي

بغداد533579310056172404/07/2012الكاظمية0001003يسرى احمد مصطفىالحسن

589
عبد الرسول عبد الرزاق

الكوتواسط17599836048026004/07/2012كوت00457602اسراء سالم محمد عليموحان حسن الوائلي

590
عبد الرسول عبد الرزاق

الكوتواسط17599836048026004/07/2012كوت00457602اسراء سالم محمد عليموحان حسن الوائلي

591
عبد الرضا كاظم حسين سلمان

بغداد9942142056187204/07/2012المنصور00707425زھراء غالم حسينالمكصوصي

592
عبد الرضا مجيد حميد محمود

ديالى85547056180404/07/2012م41الدجيل00852497ابتھاج عالء حسينالخزعلي

593
عبد الزھرة جلوب مطر عنبر

بغداد13028945048000904/07/2012الصدر01978929زينب محمد صادقالدراجي

594
عبد الزھرة دريول كريم

بغداد42442134056181904/07/2012م٠الصدر653660زھراء نور واليموسى السوداني
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595
عبد الزھرة زاير حسين موسى

بغداد545338056138204/07/2012م٠الصدر01678722فاطمة حسين محمدالساعدي

596
عبد الزھرة كريم بدر مانع

العبودي
حليمة محمود علي

بغداد51228257410056220404/07/2012الكرخ559893اصغر

597
عبد الستار جبار كطوف كلة

النعمانيةواسط154817828056215504/07/2012النعمانية00141553سعاد فرحان عبدالشوھاني

598
عبد الستار جليل لعيبي عكلة

بغداد131361853056230104/07/2012الرصافة00799581استبرق رحيم محسنالنوري

599
عبد الستار حميد عباس عبود

صالح الدين109847056180304/07/2012م124بلد00167207شكرية عبد حمزةالبلداوي

ديالى53214267110056169504/07/2012بلدروز00235726صبرية ولي صالحعبد الستار رجب درويش محمد600

601
عبد الستار عجمي دانة جامل

ديالى112153056231704/07/2012م139المقدادية00243228اسماء ابراھم علوانالساعدي

602
عبد السالم عبد الحسين كريم

الشعببغداد96910052056153104/07/2012مم الصدر341908قيثار قاسم حسنحسن الخزعلي

603
عبد السالم عالوي ياسين

بغداد842081210047990104/07/2012االعظمية0086139ابتسام عبد الستار مجيدطاھر الھاشمي

بغداد2210411139056183404/07/2012الرصافة00801690سوسن محمد غازيعبد الصاحب عباس علي محمد604

بغداد2210411139056183404/07/2012الرصافة00801690سوسن محمد غازيعبد الصاحب عباس علي محمد605

606
عبد الصاحب مرزة محمد عبد

بغداد11985034056141304/07/2012الكاظمية214247ليلى ابراھيم محمدعلي الزاغي

607
عبد العظيم جواد ابراھيم جواد

بغداد13435791410056226704/07/2012الكاظمية00818695طاھرة نصر هللا عليدبة

608
عبد العظيم علوان عبد الحسين

بغداد105823310047991704/07/2012الزبيدية00217995طاھرة علي رضا الكالبي

609
عبد الكاظم حسين محمد حسين

الخالصديالى99146136056176404/07/2012بغداد الجديده00360749ايمان عباس عاليالسعدي

610
عبد الكاظم حسين محمد حسين

الخالصديالى99146136056176404/07/2012بغداد الجديده00360749ايمان عباس عاليالسعدي

611
عبد الكاظم فرحان جمعة داري

الحيواسط155115741056132804/07/2012الحي500981فضيلة ولي عليالوندي
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612
عبد الكاظم ناصر حسين راشد

بغداد104372841048003604/07/2012الصدر00399754طاھرةض غالم عليالتميمي

بغداد3878319435046198404/07/2012الرصافة00257756مريم عبد الحسينعبد الكريم جاسم رضا العبوس613

خانقينديالى2852614335048011104/07/2012الرصافة00677500ساھرة رضا عليعبد الكريم جاسم علي . شروان614

615
عبد الكريم حسن حسين حسن

بغداد19386135046232904/07/2012االعظمية00340173بسعاد باقر سلطانالخفاف

616
عبد الكريم حمد هللا رستم مراد

بغداد42923452056200904/07/2012الرصافة00285013سركول حسين عليالخطاوي

617
. عبد الكريم رشيد عيسى

بغداد1682314310056171204/07/2012االعظمية00281738نورية سيد عبد هللالمشاھدي

618
عبد الكريم سلمان جمشير

بغداد12140636056172704/07/2012المنصور00041291احالم احمد عليرضا الجيزاني

619
عبد الكريم عبد الرضا محمد

واسط122496236046223104/07/2012كوت01867238فاطمة علي اصغرصالح السعيدي

620
عبد الكريم عبد الوھاب كريم

بغداد8034653056194804/07/2012الكرادة الشرقية00667926سعاد حميد حسنياسين الطائي

621
عبد الكريم عبد خضير عباس

صالح الدين83447056180104/07/2012م67بلد96965سلمى عبد هللا احمدالبلداوي

622
عبد الكريم عمران رمضان

بغداد1019635046234604/07/2012الرصافة106729كلزار سليمان نور محمدعلي الكھريزي

بغداد133096753056194904/07/2012الخالص00579480بشرى طالب احمدعبد الكريم محمد عبد علوان623

624
عبد الكريم مرتضى محمد

واسط70947056178904/07/2012م186كوت00283918شھالء سيد مراد عليبختيار الكناني

625
عبد الكريم مھدي مفتن عالج

بغداد13402335046212804/07/2012بغداد الجديدة00287697زينب محسن درويشالبو محمد

626
عبد اللطيف سھيل نجم عبد هللا

بغداد28383531056149504/07/2012الرصافة00756378امال خليل غالمالحسيني

627
. عبد اللطيف عبد الكريم سلوم

بغداد10997555083047993604/07/2012الكرادة الشرقية01389654سعادة حسين عليالربيعي

628
. عبد اللطيف عبد الكريم سلوم

بغداد10997555083047993604/07/2012الكرادة الشرقية01389654سعادة حسين عليالربيعي

629
عبد هللا حران صفانة عبرة

الزبيديةواسط18378123047995104/07/2012الزبيدية128053رحيمة محمد صفانةالدليمي



لجنة تنفيذ المادة ١٤٠ من دستور جمھورية العراق
قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة في محافظة واسط/بغداد/ديالى/الدجيل  الذين استلموا صكوكھم جاھزة لالستالم

بغداد175372439048020904/07/2012الكاظمية00814573ايمان اسد ھاديعبد هللا حسن عبد الكريم سھيل630

631
عبد هللا عبد االمير عبد هللا

بغداد55231037048017204/07/2012الرصافة00783857ايمان غضبان حمةجاسم الحار

632
عبد هللا عبد االمير عبد هللا

بغداد55231037048017204/07/2012الرصافة00783857ايمان غضبان حمةجاسم الحار

633
عبد المحسن حسين امين

بغداد16997685022047988604/07/2012الكاظمية00910245نسرين ھاني اسدمحسن الصباغ

634
عبد المنعم محمد جواد كاظم

بغداد67161341056146604/07/2012الرصافة00361501فاطمة عبد االمير عليحمادي المسلماوي

635
عبد المھدي عون سلمان محمد

بغداد10710138056139404/07/2012الكاظمية112172كبرى علي محمد رضاالسعدي

636
عبد النبي رحمن سلطان عبد

واسط9236042056187304/07/2012الذھب00552450اسيا عيسى عباسعلي

637
عبد الواحد بدن ثاني زويد

بغداد82318412310056158504/07/2012االعظمية00347248حميدة عيسى حسينالساعدي

638
عبد الوھاب صافي حسن نحو

بغداد15847864341056133204/07/2012م الصدر00745387ليدا نجاة عليالبو محمد

639
عبد الوھاب عبد الرزاق جاسم

الخالصديالى10622529056165504/07/2012ھبھب00939484نضال عبد اللطيف كاظمخلف الخالدي
الخويل
ص

640
عبد علي جاسم مطر ناصر

صالح الدين99105344056156304/07/2012بلد00807858بروين محمد احمدالعبيدي

641
عبد علي فرحان داود كريم

واسط5030129937056190604/07/2012شيخ سعد00152050رجاء عواد سلمانخطاوي
شيخ 
سعد

بغداد3666818441056132604/07/2012الرصافة0013103مريم ابراھيم فتاحعبد علي ولي642

643
عبد فاضل ساجت ھزاع

بغداد100320057742056187704/07/2012الرشيد00168693معصومة شعبان شيخيالمعموري

الحيواسط8115738056137604/07/2012الحي1769953عذراء مجيد جدوععبداالمير سلمان ھادي  بدري644

بغداد1988033048006404/07/2012ابي غريب00162330نصيبة منديل خميسعبود بدر خميس حافظ الداودي645

646
عبود محمد حسين جمعة

العزيزيةواسط11925837048015904/07/2012العزيزية31967ميسون ابراھيم نصيفالنداوي

الكوتواسط1626928056215804/07/2012الكوت00071451سھام عبد هللا فنجانعدنان حبيب علي اكبر محمد647
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الكوتواسط1784914056167604/07/2012الكوتنورية علي غزليعدنان حسن محمد ھاشم القطبي648

649
عدنان حسن ھليل عبد الرضا

الحيواسط6577819056167704/07/2012الحي00439269زينب حامد حماديالشحماني

بغداد33810442056186504/07/2012الكاظمية00594849باسمة عزيز ابراھيمعدنان حميد محمد علي العطار650

651
عدنان راشد حسن رستم

الحيواسط14311443048019504/07/2012الحي287841اميرة شناوة رستمالربيعي

652
عدنان رضيوي صالح جار هللا

واسط8777335046234104/07/2012كوت00865886احالم صاحب محمدال جار هللا

653
عدنان زيدان حسون داغر

واسط17114434056142504/07/2012النعمانية0249062امل فاضل عيداناالحمدي

654
عدنان عبد الحسين محسن

واسط1518015046210304/07/2012النعمانية016040حياة عبد المجيد محسنحظي البركاوي

655
عدنان عبد الرزاق صالح

بغداد851117017252056201904/07/2012الكاظمية00547616صبيحة خليل ابراھيممھدي دبس

656
عدنان علوان شوكان عبد هللا

الحيواسط51109915056149804/07/2012الحي00283032مرضية عباس محمدالواسطي

بغداد6243831333047985904/07/2012االعظمية00283719سعاد عبد الحافظ حسونعدنان علي عبد هللا  الجبوري657

658
عدنان عليوي سلمان اسفيح

بغداد35225056196704/07/2012م155م الصدر00520034سداد مراد عليالالمي

659
عذيب اكليھم غويلي محمد

بغداد2376037046239604/07/2012احوال الصدر00265254زھراء مھدي جبارالعكيلي

النعمانيةواسط1891939048022104/07/2012النعمانية00244993محمود حسن جمشيرعربية ھاشم كلة علي كنانة660

661
عريبي سعيد مطلب جنديل

واسط12320928056215704/07/2012كوت00457498مديحة لطيف عبد السادةالھماشي

662
عزيز ثابت محمد يعكوب

الدجيلصالح الدين12120144056217104/07/2012الدجيل00603101باسمة سرحان حميدالخربطلي

الحيواسط104418047995304/07/2012م18الحي00895901ندية لطيف شريفعزيز جبر خلف والي السراي663

واسط2519912636046223904/07/2012الحي291150سعدية كاظم رشيدعزيز داري علي محمد الصياد664

665
عزيز علي حسين عبد هللا

بغداد136351934056142404/07/2012كرادة الشرقية00650636مريم رمضان عليالجاف
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بغداد2887814554056163804/07/2012الرصافة00501462كيفية احمد محمدعزيز غالم علي  الربيعي666

667
عزيز مبدر حسن عزيز

صالح الدين74844056155404/07/2012م86الدجيل00511806زھرا نور محمدالمرسومي

668
عصام جاسم محمد صالح

ديالى39155837046240004/07/2012المقدادية00644178زينب سعيد احمدالقويلي

669
عصام عبود صالح عبد

بغداد161292807310056170304/07/2012الكاظمية00355445علياء عباس راضيالحسين الشكرجي

670
عصام محمد رضا مرشد

واسط198110037046238004/07/2012الحي457351سلوى غالم رحيممحمد االسدي

671
عصام محمد مھدي عبد االمير

بغداد36863742056185704/07/2012الكاظمية184691ھناء محمد عباسالجمالي

672
عطا ھادي حياوي محمد

واسط14722232047992704/07/2012الكوت00916286شھناز غيدانشكروك

بغداد8816244138056136404/07/2012م٠الصدر428819فاطمة علي رمضانعطية محسن جبر اصليع673

بغداد8572642938048013604/07/2012االعظمية00368098احالم شناوة سعيدعقيل حميد بدن جربوع الدلفي674

بغداد8572642938048013604/07/2012االعظمية00368098احالم شناوة سعيدعقيل حميد بدن جربوع الدلفي675

676
عالء جعفر حسين ابراھيم

200الكاظمية540117جمانة جعفر عباسحلمي
(71)122

بغداد838056135104/07/2012

الحيواسط12685738056169904/07/2012الحي243607فرح سعد عويدعالء حسين عويد . الغريباوي677

بغداد4160320921056167104/07/2012كرخ00758932سھام كاظم احمدعالء صادق داود بقال باشي678

679
عالء عبد الرضا علي محمد

واسط183105536046224304/07/2012بدرة00602630انتظار جبار عليالالمي

680
عالء محمد مراد سخصة

واسط33120724047991504/07/2012الحي1958401كوثر علي محمدالشوھاني

681
عالوي جبار علي محمد

واسط822135046213704/07/2012كوت00731578ندى حسن عبد الحسنالتميمي

682
عالوي جبار علي محمد

واسط822135046213704/07/2012كوت00731578ندى حسن عبد الحسنالتميمي

683
عالوي شرھان سلمان داود

الكوتواسط10626745056147704/07/2012الكوت00457065زھرة شدھان سلمانالملطاشي

بغداد3652418046212104/07/2012الكاظمية00089084محمد علي احيالعلي احيال مطلك عايد العايد684
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685
علي بالسم ھليل خريبط

بغداد15918641056160904/07/2012الصدر00810368ربيعة كاظم عباسالبھادلي

686
علي جابر محمد ھادي نعمة

9913654056163104/07/2012بلد00912021انتصار فاضل عباسالبلداوي

687
علي جبار حمدان ھذيلي

بغداد9388838048013004/07/2012الصدر00267290سھاد علي عبد الحسنالفرطوسي

688
علي جعفر جاعد ذياب

بغداد362310242040445104/07/2012بغداد الجديدة00315103جيمن مراد عليالساعدي

بغداد15119475635048011504/07/2012الوحدة00439421غصون مھدي حسينعلي جعفر علي حسين العالق689

ديالى2449512344056155304/07/2012ھبھب00304921منتھى عبد الحميد عليعلي جواد كاظم جواد السعدي690

691
علي حاتم حسن صالح

صالح الدين74844056156204/07/2012م71الدجيل00308318مدينة نادر قليالمرسومي

الدجيلصالح الدين225855113054056163704/07/2012الدجيل00493278فاطمة حسين عليعلي حبيب كاظم اسد الموسوي692

واسط50103235046232704/07/2012جصان00989420رباب رحمن سلطانعلي حتي حيران محمد693

بغداد23265538056135704/07/2012الكاظمية00219273شھالء محسن قاسمعلي حسن خلف مناف الياسري694

695
علي حسون كريم لفتي

واسط12484337046239004/07/2012كوت00281016اميرة لفتة حيدرالدينوري

بغداد125113626410046210904/07/2012الصدر00493108فاطمة ابو الحسن بلوجعلي حسين بدر طاھر الالمي696

بغداد125113626410046210904/07/2012الصدر00493108فاطمة ابو الحسن بلوجعلي حسين بدر طاھر الالمي697

698
علي حسين عليوي حسين

بغداد38553056231604/07/2012م115ابي غريب00194621نجاة محمد سعيدالعامري

699
علي حمود مريود خنياب

بغداد10745634056140804/07/2012احوال الصدر00745877ايمان عبد الرضا حسنالساعدي

بغداد600119865310056161504/07/2012الصدر00287305بدرية ابراھيم رضاعلي خزعل علي مرھج الالمي700

بغداد144397335046212704/07/2012الصدر00978260سنكين طال مراد جانعلي خلف باروني كرم القطبي701

702
علي خليبص سوسة جلود

الكوتواسط18347837048015504/07/2012الكوت00451893ايمان محمد محسنالمكصوصي

بغداد5736128731056168404/07/2012الزبيدية029327صديقة صادق اكبريعلي دريب غانم معيدي الزاملي703
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بغداد17528587738046212004/07/2012الكاظمية000992158خضرة عباس ھاللعلي ذباح داخل جاني العكيلي704

705
علي راھي عبيد سوادي

بغداد88106133047986804/07/2012المنصور00367433معصومة غالم عليالشبالوي

706
علي رحيم زغير شريف

بغداد10062950441048004304/07/2012كرادة الشرقية00003964زھرا مطھر دغالكناني

واسط3287516546056150304/07/2012الحي1109820خديجة سوران نورعلي سلمان محمد مكي العذاري707

708
علي شاه حسين عبد الحسين

كوتواسط1446837056190204/07/2012كوت00256534سكينة خاكرم علي كرمملك شاه

بغداد41939252056202204/07/2012م الصدر00025828ساجدة جواد حسينعلي صابر محمد علي الربيعي709

710
علي صاحب جاسم محمد

بغداد198413553056193504/07/2012الكاظمية819507فاطمة حسين جاسمالجنابي

واسط182105535046232804/07/2012بدرة0096084ھناء علي اكبر عليعلي صالح ولي علي الزركاني711

712
علي صبر غضيب عليوي

الكوتواسط8912047996204/07/2012م141الموفقية519772كريمة جبر غضيبالزيدي

713
علي عباس صالح جواد

الدجيلصالح الدين39117544056216704/07/2012الدجيل00772174شذى ناجي رجبالخزعلي

714
علي عباس عبد الرضا عباس

بغداد16803584135046233304/07/2012الكاظمية00431401سعدية كريم محمدالزركاني

الحيواسط2455212344056156604/07/2012الحي0643410خديجة محمد طوريعلي عباس قاسم عبد علي715

716
علي عبد االحد علي حيدر

الحيواسط753232048027304/07/2012الحي080046كريمة علي حسينالحيدر

717
علي عبد الرزاق كاظم بربوني

بغداد18315042056185504/07/2012الكرخ0052753منصورة تقي كال ھدوزالفتالوي

718
علي عبد العزيز مكي خضير

بغداد24953056195004/07/2012م13االعظمية00000623اميرة عطا عبدالربيعي

719
علي عبد المھدي عبد الكريم 

واسط228237048017304/07/2012كوت495944باسمة قاسم حسناالوسي

720
علي عبد النبي سويف العجيج

واسط194110310056144504/07/2012الحي69764شيماء كاظم مطشرالشحماني

بغداد12603963138056147404/07/2012الصدر152214فرستة بابا عليعلي عبد خضير عطية رسيتم721
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واسط184102535046197904/07/2012الحي003685سالمة محسن مجيدعلي علوان شوكان عبد هللا722

الحيواسط1263534056182504/07/2012البشائر00450599رجابة زريجي عليعلي عودة علي عبيد العقابي723

724
علي عودة محسن محمد

التميمي
ميساء عبد الحمزة

واسط7758638832048027204/07/2012االعظمية00564774ساري

بغداد82319412310056144904/07/2012االعظمية0091888حياة علي بدنعلي غاوي بدن ثاني الساعدي725

الحربغداد356543056184504/07/2012الكرادة00567115انعام علي حسينعلي كاظم جواد سليم الحسيني726

بغداد6410253056192904/07/2012بغداد الجديدة00855644بتول انعيمة كمرعلي كاظم سابط فدعم الدراجي727

بغداد185725410056226604/07/2012كوت00629166ليلى جياني رسولعلي كريم رسول علي الكيادي728

بغداد12128860733047986904/07/2012م٠ الصدر264226فرانك كريم حسنعلي لفتة غالي وادي الالمي729

العزيزيةواسط81815642056185304/07/2012مالعزيزية00213155فيروز ياسين شيرخانعلي محسن جسام  الھذيلي730

731
علي محمد ھاشم عاشور

الحيواسط196109946056151704/07/2012الحي388116بتول محمود جمعةالھاشمي

732
علي محيسن ساجت حسين

الساعدي
معصومة ابو الحسن

بغداد19242439048022204/07/2012م٠الصدر01686258محمد

بعقوبةديالى3242413410056222104/07/2012بعقوبة00823973ايمان سيد عبد هللاعلي مناتي علي سلمان733

734
علي منصور كرم علي

واسط9185635046233504/07/2012الرصافة00610889نورية داود ھواسالبدراوي

بغداد156378538056139504/07/2012الصدر00679585حياة جيجان عبدعلي منفي صكر علي المالكي735

736
علي مھدي اسماعيل ابراھيم

بلدصالح الدين9419044056157204/07/2012بلد0283729خديجة ناجي مھديالبوعظة

737
علي مھدي رزوقي عبد

بغداد2985949552056152804/07/2012الكرخ00695031شھالء حكيم حسنالشكاكي

738
علي مھدي رضا محمود

بغداد16467382453056230404/07/2012الكاظمية00358298ساجدة محمد عليانالخرساني

بغداد36891185310056144104/07/2012الرصافة00636548نجية حيدر صفرعلي موسى ولي كريم المرياني739

بغداد36891185310056144104/07/2012الرصافة00636548نجية حيدر صفرعلي موسى ولي كريم المرياني740

بغداد14300371654056164804/07/2012الكرخ078485ليال حسين غالميعلي ناجي جويعد بدن الربيعي741
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الكوتواسط20101136056147304/07/2012الكوت00644401خيرية سوزي محمدعلي نصر الدين كمال ملك شاه742

الكوتواسط20101136056147304/07/2012الكوت00644401خيرية سوزي محمدعلي نصر الدين كمال ملك شاه743

بغداد161350735046198604/07/2012احوال الصدر00922987حسنة عطية رحمةعلي نعمة حسين محمد البخاتي744

745
علي نور حسين عيسى ابو

بغداد97433056148804/07/2012م187الكاظمية00387555سليمة جعفر حسنشامة

746
علي نور حسين عيسى ابو

بغداد97433056148804/07/2012م187الكاظمية00387555سليمة جعفر حسنشامة

بغداد190589631056149204/07/2012الرصافة00995560ھدى عيسى امينعماد حبيب موسى ولكي فيلي747

بغداد13956869845048000704/07/2012الكرخ1020131نسرين خليفة عبد هللاعماد خلف حسن كزير الفريجي748

749
عماد رعد عبد الكريم حسن

بغداد1791867410056220704/07/2012الكاظمية44293جنان ابراھيم حسنالموسوي

بغداد399634056146004/07/2012الكرادة665732بتول محمد باقرعماد سعدون حسين الجمعان750

751
عماد سلمان احمد حبيب

بلدروزديالى5039525437048015804/07/2012بلدروز00077812خلود جاسم كطراناالخرس

752
عماد عبد هللا عبد العزيز زبين

العتابي
فريدة علي اكبر عبد

بغداد2122210733047985404/07/2012الرصافة00440656الحسين

بعقوبةديالى143101253056231404/07/2012المعبر0056116مارية شيفان نسويعماد عدنان مھدي ساره753

754
عماد مبدر دواح مرموص

الزبيديةواسط50103935078011204/07/2012الزبيدية9243635اشراق مالك دواحالداوري

بغداد195663979310056159104/07/2012المنصور00972442زھرة محمد كاظمعماد مجيد فعل رباط السوداني755

756
عماد محمد شيت حمودي

بغداد438026056166404/07/2012م96الكرادة الشرقية00724429ابتسام حكمت محسنحسن عنين

757
عماد محمد مھدي صالح

بغداد54410869142056186404/07/2012الكرادة00576058حواء علي اصغرالتميمي

بغداد1373352056201204/07/2012االعظمية00015228ايمان جواد كاظمعماد ھادي طالب كاظم الحلي758

759
عمار زامل وجر راشد

بغداد127749639410056220304/07/2012م الصدر297803سميرة عبد الكريم ميرزاالساعدي
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760
عمار مجيد خليفة عماد

بغداد41943048018604/07/2012م43االعظمية00192615زھرة عبد الكاظم محمدالشموسي

بغداد3757618854056163304/07/2012الرصافة00510426صبيحة حسين مرموصعمران بنيان فارس . المدني761

762
عمران حامد عبيد يوسف

الحيواسط3299516514056148104/07/2012الحي388501شيماء سعيوط حسونالرزكاني

763
عمران صالح ھادي ناصر

واسط4899024528056167204/07/2012الشحيمية00065926غسق علي محسنالمعموري

واسط92236056161204/07/2012م9االعظمية00949753فريدة محمد مھديعمران موسى قاسم علي764

واسط92236056161204/07/2012م9االعظمية00949753فريدة محمد مھديعمران موسى قاسم علي765

766
عودة عباس فرج شھوان

بغداد190235236048026704/07/2012م٠الصدر00574677ابتسام سعيد كازيالفريجي

767
عودة عباس فرج شھوان

بغداد190235236048026704/07/2012م٠الصدر00574677ابتسام سعيد كازيالفريجي

768
عيسى جمعة محمد حسين

بغداد9870743047992904/07/2012االعظمية00330084نداء جواد كاظمالربيعي

769
غالب منصور حيدر خان

بغداد131035046213904/07/2012الرصافة00557465صفية عيسى كاكاخانسيالن الفيلي

770
غزوان فيصل حبيب نصر

العزيزيةواسط129115539048020704/07/2012العزيزية00319988علياء فالح مھديالنصر

771
. غني عبد الرضا سعيد

بغداد169127633048005304/07/2012م٠ الصدر296414سامية شغيب شنديالصقري

772
فارس ابراھيم علي لطيف

الزبيربغداد14355137048016704/07/2012االعظية105862نسيمة خليل ابراھيمالعامري

773
فارس ابراھيم علي لطيف

الزبيربغداد14355137048016704/07/2012االعظية105862نسيمة خليل ابراھيمالعامري

774
فارس جبار مرھج رستم

واسط4438922235046233004/07/2012الصويرة00865644كاظمية اللة عليالربيعي

775
فاروق اسماعيل محسن غايب

بغداد6741048005004/07/2012م118الكاظمية00116276بلقيس رحيم جوادالخزرجي

776
فاروق تركي جمعة شيرزاد

بغداد156969733048005104/07/2012الرصافة00139331انتصار مراد سعيدالفيلي

777
فاضل جاسم علي كيطان

بغداد14116970641056211604/07/2012الصدر206207زھرا حبيب هللالبھادلي
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778
فاضل جاسم علي كيطان

بغداد14116970641056211604/07/2012الصدر206207زھرا حبيب هللالبھادلي

779
فاضل جبار سلطان مراد

صالح الدين525734048007804/07/2012الكرخ00851806امنة باقر سلطانالسليمان

780
فاضل زيدان صالح قاسم

واسط21159310056170104/07/2012شيخ سعد453791نرجس سالم عاشورالشوھاني

781
فاضل عبد النبي موسى جبار

واسط6516623047991404/07/2012ناحية واسط00417820شھناز كاكة مرادالمكصوصي

واسط12628056211204/07/2012م188الحي0023999خديجة حسين عليفاضل عبد بندر محمد الھيوري782

783
فاضل محمد مناتي حرب

بغداد178389647056178704/07/2012م٠الصدر0922699وفاء نوري غالمالسوداني

واسط12638056211004/07/2012م187الحي1190كوثر فاضل محمودفاضل محمود احمد كيرزة قنبر784

785
فاضل مھدي محمد نصيف

ديالى571812937047998304/07/2012بني سعد655461زينة جعفر يصخالجمعي

786
فاطمة عبد الكاظم مراد نجم

واسط24630124310056170504/07/2012الحي109128عبد الكريم سودان نورالوندي

787
فاطمة عبد علي راشد محمد

الصويرةواسط14785237048015604/07/2012الصويرة647856رضا كريم حقيالربيعي

788
فاطمة عبد علي راشد محمد

الصويرةواسط14785237048015604/07/2012الصويرة647856رضا كريم حقيالربيعي

789
فالح مھدي بريسم خنجر

بغداد60389525047992004/07/2012م٠ الصدر00618283تھاني عباس محمدالربيعي

فائز ھادي احمد شلك البصام790
ناھدة راضي عبد

بغداد358217452056202104/07/2012مالكاظمية00890007ابراھيم

الخالصديالى41048002904/07/2012م159١٠٢٦ھبھب00361401احالم بك مرادفائق مھدي جواد عباس النداوي791

بغداد17202686184047995604/07/2012الكاظمية00682798مريم رمضان عليفتحي رحيم احمد يوسف الشبر792

بغداد17202686184047995604/07/2012الكاظمية00682798مريم رمضان عليفتحي رحيم احمد يوسف الشبر793

794
فراس عبد العزيز حسين علي

بغداد169328734056141104/07/2012الكاظمية276291فضيلة سعيد احمدالبكري

بغداد773524310056171104/07/2012الصدر00059041ليلى عبد الكاظم مطرفرحان رشم محسن مطر795
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796
فرحان محيسن علي غانم 

بغداد98915433048006504/07/2012بغداد الجديدة0055826رقية اسماعيل محمدالحميداوي

797
فضيلة سبع خميس كاظم

ديالى5721728736048026404/07/2012المقدادية00115674علي حسينالعطافي

798
فضيلة سبع خميس كاظم 

ديالى5721728736048026404/07/2012المقدادية00115674علي حسينالعطافي

799
فضيلة عباس عودة فرج 

واسط80543048019804/07/2012م48كوت00151084جاسم محمدالزركاني

واسط4074120436046223004/07/2012بدرة00682441داخل بريسم حاجمفطيم عبد علي سلطان الخطاوي800

بغداد101246310056170204/07/2012الرصافة00862936فاطمة حسين شكرفالح جمعة علي غالم الربيعي801

802
فالح حسن سعيد سباھي

بغداد644434056142304/07/2012الصدر00874948علية محمد عيسىالغزاوي

العزيزيةواسط5395327013056150004/07/2012العزيزيةزينب حميد مجيدفالح عبيد حسين مالح الراوري803

804
فالح فرحان بنوان ابراھيم

بغداد24162634047989804/07/2012الكاظمية00576769سھامة سعد هللا عزيزيالجابري

805
فالح قاسم نظرعلي حيدر

واسط110413539056143404/07/2012شيخ سعد144229امل يوسف كريمالالمي

بغداد4715823638056145704/07/2012الكرخ00848473بيداء عبد الصمد حسنفليح حسن حمد حسن العبيدي806

807
فوزي ابراھيم حسين علي

الفيلي
ليلى محمد جواد محمد

بغداد1462903852056200704/07/2012الرصافة00895202مراد

بغداد3984020043048019304/07/2012بدرة00303073علي بنجة مھديفوزية سوزة مھدي حسين808

809
فؤاد علي حسين علي

واسط2251811336046222604/07/2012الرصافة0804863سامية سوزة عبد عليالمنوجيري

810
فيحان عبد الحسن خلف شاني

واسط1762289310056211404/07/2012نعمانية273191شكرية نعمة لھيبالحجامي

811
فيصل حبيب نصر ھيدان

العزيزيةواسط2125839056183904/07/2012العزيزية00135377ھدية مھدي مھدي سلمانالشمري

812
فيصل سلطان موزان محمد

بغداد97938048012904/07/2012م187شيخ سعد00131142نجمة رحيم عبد عليعلي البالوي



لجنة تنفيذ المادة ١٤٠ من دستور جمھورية العراق
قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة في محافظة واسط/بغداد/ديالى/الدجيل  الذين استلموا صكوكھم جاھزة لالستالم

الزبيديةواسط5566127917056148904/07/2012الزبيدية50083تغريد فيحان ذيابفيصل محمد عباس درويش813

814
فيصل ياسين شاطي شريعة

واسط46282445048023004/07/2012كوت26543ماخرين اولكا اثاتوانياالوائلي

بغداد884413456195504/07/2012الصدر00719614زھراء محسن عباسقاسم اجتير عبود موسى الرستماو815

816
قاسم حسون حميد حسن

ديالى81102936046223304/07/2012المقدادية00994013وضحة علي حسينالعطافي

بغداد557182792547987904/07/2012الكرخ955760نجاة عبد الكاظم خضيرقاسم حميد خضر عبد هللا817

818
قاسم خزعل عبد المھدي محمد

ديالى6082930537046238304/07/2012ابي صيدا458416سوزان درھان رشيدالتميمي

الحيواسط60115745048023404/07/2012الحي270430رقية عبد بندرقاسم خضير بندر . الواسطي819

820
قاسم سرحان راضي جبر

بغداد19156854056163204/07/2012الصدر00733158سلبة رستم ابراھيمالسعيدي

واسط111646056151104/07/2012م81النعمانية00255075حسنة عباس نعيمقاسم شمة شريجي قاسم عطوان821

822
قاسم عبد الحسن طعمة مراد

بغداد180786210056196304/07/2012الصويرة0195742رشا كريم نجمالمياحي

823
قاسم عبد الحسين علي حسين

بغداد60846305310056172304/07/2012الكرخ0048475زينب خزعل عبد الكريمالخفاجي

بغداد18246391343056184604/07/2012المنصور00586108افراح كاظم شبيبقاسم علي حسين جاسم الساعدي824

825
قاسم عليوي سلمان كاصد

بغداد5366626047992304/07/2012م٠ الصدر00072910ام البنين حسين عليالربيعي

826
قاسم محسن كاظم حسون

الكوتواسط177405736048026904/07/2012م٠الصدر00041658حذام مشكور مرشدالقريشي

827
قاسم محسن كاظم حسون

الكوتواسط177405736048026904/07/2012م٠الصدر00041658حذام مشكور مرشدالقريشي

بغداد11857433047986204/07/2012م٠الصدر0074959اشواق ھادي سلمانقاسم محمد جمعة فليح الدراجي828

829
قاسم محمد حاشوش شفلح

بغداد19573035046213304/07/2012الصدر00776826معصومة محمد بخشيالنصراوي

قاسم محمد سريح سيد التميمي830
زھراء موسويان

الكوتواسط14416342056187004/07/2012الكوت00236139خولنجاتي
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831
قاسم مھاوي محمد سبھان

بغداد104426056146404/07/2012م143الراشدية00983450ميسون عبد الزھرة جبرالعزاوي

832
قيس عاصم حميد عمران

بغداد425219752056201104/07/2012مالكرادة الشرقية00609453سناء حميد حسنالربيعي

833
قيس عبد الصاحب ابو الحسن

بغداد1316734056181604/07/2012الكاظمية844752سالي عبد الرزاق فيصلحسن الخيام

الصويرةواسط72121047995504/07/2012م22الصويره452541ابتھال جليل حجيجقيس علي عبيس كاظم العجيلي834

835
قيس محسن حميد خلف

بغداد722372943048017704/07/2012المنصور20240زينب ناصر ھاشمالموسوي

836
قيس نصيف جاسم صالح

العزاوي
زاھدة محمد سعيد

الخالصديالى2640513336048025704/07/2012ھبھب00120416ابراھيم

837
قيس نعمة جمعة فيصل

بغداد2092810538056139204/07/2012الرصافة00031386سيدة محترم ابو الفضلالخميساوي

بلدصالح الدين283547056178604/07/2012بلد56952كوثر نعمة حموديقيس نواف جاسم محمد الشافعي838

839
كاظم الوس سھر باھض

المالكي
شھناز نصرت هللا

بغداد144345048001104/07/2012م176م الصدر00191055منصور

بغداد135954210056160704/07/2012الكرخ01228557سميرة ابراھيم محسنكاظم جاسم غافل حسين العكيلي840

841
كاظم جليب علوان ميدان

واسط4474033047987404/07/2012الزبيدية29482حبيبة محمد قنبرالزبيدي

الخالصديالى1447735126056197404/07/2012ھبھب00160359سكينة محمد عليكاظم جواد حبيب باقر المھداوي842

843
كاظم حمادي جبارة محمد

بغداد3051936046224004/07/2012الراشدية00626596ھالة كاظم حماديالموسوي

الكوتواسط48110937048015104/07/2012الكوت0034143زھراء حسن كل محمدكاظم حنش وساك تقي الساعدي844

النعمانيةواسط139447035046198504/07/2012النعمانية00231835فرح نجم عباسكاظم داود سلمان فيروز القطبي845

النعمانيةواسط177104132048027004/07/2012النعمانية00994758ثمينة علوان عزيزكاظم سلطان عزيز حسن الفيلي846

847
كاظم عبد الواحد محسن عزيز

بغداد65104141048003504/07/2012م٠الصدر00498275عفاف حسن صالحالبھادلي
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848
كاظم عجاج شعيث نجم

واسط8479545048023704/07/2012واسط064170اميرة برھان ابوالدولالخسارية

849
كاظم عطية سندان غضيب

بغداد8281134056195404/07/2012شيخ سعد129953معصومة حسين سلدوزالسراي

850
كاظم علي حسن احمد

ديالى50146637046239304/07/2012الوجيھية00306949وداد عباس احمدالمندالوي

851
كاظم قاسم جواد موسى السير

ديالى5323637046239204/07/2012بعقوبة00104163صبيحة قاسم محمدميري

852
كاظم محمد عفلوك شايب

القريشي
زينب محمد جواد

الزبيديةواسط104245327056148304/07/2012االحرار361699اسماعيل

كاظم ميذاب كرم نور العكيلي853
ماجدة عبد الحسين

بغداد13122935046198004/07/2012الصدر00506686غاوي

كاظم ھاشم عيسى علي البطاط854
زھراء عبد العباس

بغداد68013584442056145504/07/2012الكرخ00589765سيندار

بغداد22039111410056220504/07/2012الرصافة00942056سناء عبد الحسين محمدكامل احمد محمد مراد الربيعي855

856
كامل ساجت كيطان مساعد

بغداد25381133048005504/07/2012االعظمية00726565ياسمين لفتة احمدالشويلي

857
كامل نعمة ضامن عبد هللا

بغداد12390034047989404/07/2012م الصدر00746163خديجة سيد عليالدراجي

858
كريم ابراھيم كاظم مرزي

الكوتواسط111110437048016304/07/2012شيخ سعد152867احالم محمد كاظمالكاوري

واسط22115246056151304/07/2012كوت0948909احالم ابراھيم عليكريم اسكندر علي محمد القطبي859

بغداد911815352056200504/07/2012نعمانية186754حوا رجب عليكريم بالسم محمد راشد البھادلي860

861
كريم جاسم غيالن تفل

بغداد17925938056136604/07/2012م٠الصدر00785948معصومة سلمان اصغرالمحمداوي

كريم جاسم محمد صبيح العقابي862
زھراء صفري غالم

بغداد11692541048004004/07/2012م٠الصدر00371660رضا

863
كريم حريز جعفر حمادي

بغداد119602210046211804/07/2012االعظمية00231080حسنة مھدي ابراھيمالنوري

864
كريم حسن ناموس عنفوص

واسط20201132047992604/07/2012الكوت398475سوزان كريم حسنالخماسي

865
كريم خليفة احمد نغمش

بغداد428819052056152604/07/2012مم الصدر00619342رنا محمد حسينالشمري
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866
كريم رحيم كيطان سلمان

واسط1127737046238704/07/2012العزيزية00135323صديقة علي اكبرالدريسي

واسط111537056169404/07/2012م159جصان00681476رقية ابراھيم مداحيانكريم صالل شليبة . العبادي867

868
كريم عبد الحسين كاظم حسين

بغداد6211952056200304/07/2012االعظميةحنونة قاسم مفروندالصبيحاوي

869
كريم عبد الرضا اكة احمد

الكوتواسط1776935048010604/07/2012كوت00937538ثريا عبد علي ناصرالشمري

870
كريم عبد هللا حسن حسين

واسط2772813939048020104/07/2012الحي495851سلمى علي مرادالقيسي

كريم علي جودة غافل الساعدي871
فخرية عبد الحسين

بغداد189110233048006004/07/2012بغداد الجديدة00260958سعود

بغداد1631307310056167904/07/2012الصدر296280ھدية جودة بلدكريم علي فياض حسن خليفاوي872

واسط194112236046224604/07/2012الحي00067419خيرية عبد جمعةكريم غضبان حميد ولي873

874
كريم فاضل شھاب حمود

الھويدربعقوبةديالى57282929056216004/07/2012المعبر00436951كل نياز حراويالعبيدي

875
كريم محسن كاظم كاطع

بغداد8970044938056136204/07/2012م٠الصدر00867800توران علي رضاالساعدي

876
كريم محمد جاسم محمد

الكوتواسط1775642056185904/07/2012كوت00650986سعدية ايبيل يوسفالعميري

واسط5466435046234004/07/2012النعمانية00452074اعظم اكبر دھقانكريم محمد ذياب حميد البو سعد877

واسط127101732056168104/07/2012كوت00033524ايمان عطا عبدكريم مطرود محمد علي الطائي878

879
كمال اكبر عبد هللا علي

بغداد7359933047985304/07/2012الرصافة00351445معصومة رمضان عليالحريشي

بغداد22518542056186904/07/2012ماالعظمية00644139خاور محمد جعفركمال فليح حسن علي السوداني880

881
كميلة عزيز عرب تقي االقره

ديالى1096127056181004/07/2012المقدادية00597547علي مرادطوسي

النعمانيةواسط144397336048025204/07/2012النعمانية146313فؤاد كاظم علوانكوثر محمد حسين نور ماسي882

883
كوثر محمود جمعة موسى

واسط76109933047985204/07/2012الحي0991173زيارة ضامن حسبالنصيري
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بغداد176326547056180004/07/2012الكاظمية00309720باقر كاظم حميدكوثر ھاني جاسم محمد العبيدي884

885
لطيف جلوب حسين محمد

بغداد4365955046211104/07/2012الصدر00141854علية كريم كريم حيدرالھماشي

886
لطيف طعمة عطية معيدي

القريشي
مھيمن فخر الواعظين

النعمانيةواسط74341056168804/07/2012النعمانية00158740مھدوي

بغداد567833238056135604/07/2012م الصدر8796فاطمة قربان عليلطيف ھادي سالم عباس الجنابي887

888
لؤي عبد الرزاق فيصل حسين

بغداد172382635046233404/07/2012بغداد الجديدة00000411رنا فائق شاكرالوادي

بغداد52400838048012604/07/2012الكرادة الشرقية00406421ساھرة كاظم محمدليث جميل صالح حسن العبيدي889

890
ليث حسن صادق حسين

بغداد11109255645048001204/07/2012الكرادة الشرقية334527ھناء نبيل رضاالحيدري

بغداد4313238056140004/07/2012الرصافة004760092اصيل حسان لطيفليث كاظم طه محمد وتوت891

892
ليلى عباس يعكوب ناصر

بغداد3610118145048000204/07/2012الرصافة00584733ياسين شيرخان عزيزالجادري

المقداديةديالى5903329626056180704/07/2012المقدادية00718292حسين احمد حسنليلى كاظم علي خلف التميمي893

894
ليلى كشكول محمد عباس

الحيواسط1242462942056186204/07/2012الحي00608281جبار نور محمدالوندي

بغداد186639433047985104/07/2012الرصافة00404520جاسم عبدليلى نعمة يوسف معلة االسدي895

بغداد1722192834056140604/07/2012الصدر00265565بشرى حاتم رحمةماجد احمد عطية علي العبودي896

897
ماجد جعفر جاسم محمد علي

بغداد183829254056164504/07/2012الرصافة00897886لمياء عبد االمير ھاديالحكيم

898
ماجد حسين ياسين فاضل

واسط4288621543048020004/07/2012الذھب00792743مديحة يوسف سلطانالعباسي

899
ماجد رضا رزوقي جعفر

بغداد161912810310056171604/07/2012الكاظمية00527148لمياء محسن يةنسالحداد

900
ماجد عبد هللا محمد غالي

بغداد25386934048007904/07/2012م٠الصدر01258663سھام حسن سعيدالفريجي

واسط1774328047992504/07/2012الذھب004347فريبا بماني خميسماجد عبد ھويدي بري .901
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902
ماجد عزيز علي حسن

بغداد15817579143048018504/07/2012الكاظمية00424420اسيل صباح عبد االميرالعصامي

بغداد2441945256200404/07/2012الكاظمية3171471اكرام السادات سيد عليماجد مجيد حسن علي الجميلي903

904
ماجد محسن زناد حمزة

بغداد130985655310056171004/07/2012الصدر00335566احمد ماجد محسنالربيعي

905
مازن محمد ھادي محمد جواد

واسط457743705619004/07/2012الكوت00002209بتول حسان خزعلكاظم الخفاجي

906
ماضي ناصر حسين سلمان

الحيواسط48217056149004/07/2012م156الحي0288530زينب عبد ردادالمياحي

907
ماھر عبد الحسين حمود صالح

حيواسط1452891542056185804/07/2012بشائر271721العنود عويد غوريالعقابي

908
مثنى فارس الماس سلمان

الخالصديالى5134829056165904/07/2012ھبھب110082يسرى خليل محمدالحيالي
القصير
ين

واسط2429512243048018104/07/2012الحي00699191سوسن ماھود سلمانمثنى محمد رؤوف سعيد البناء909

910
مجيد رحيم صالح زغير

بغداد2478412439056147004/07/2012الحي00134308فيان عيسى نقياركوازي

بغداد53389831056161704/07/2012الكاظمية385691فاطمة عبد الكاظممجيد كاظم حشجوري لفتة السعد911

912
مجيد موسى علي جقل

نعمانيةواسط147111236048025304/07/2012النعمانية00602073فضيلة زيدان صالحالمعموري

بغداد2693213533047985704/07/2012الرصافة415574فاطمة احمد يحيىمجيد ولي نوري جعفر مير913

914
محسن حسن شريف كاظم

الصويرةواسط5180735048010304/07/2012الصويرة00247122نضال لطيف موسىالربيعي

915
محسن سيد زغير طاھر

بغداد47197134056195804/07/2012الصدر00588233سليمة زمان سلمانالموزاني

916
محسن شاتي ناصر جدار

بغداد642980333056148704/07/2012الكاظمية00912642مسعودة محمد رضاالبيضاني

917
محسن عبد النبي موسى يوسف

بغداد52319310056158004/07/2012الصدر00848480خديجة جواد يعقوبالربيعي

918
محسن علي دلي نفيش

واسط4394336046224704/07/2012العزيزية00469942فاطمة علي اكبرالجعباوي

919
محسن علي محمد خضير

بغداد2355211818047990504/07/2012ناحية واسط107359فاطمة غالم رضاالحسيناوي
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920
محسن عليوي محيسن جاسم

واسط10822338056139904/07/2012كوت00546642باسمة عبد الحسن حمودالبديري

921
محسن فاضل حمزة مرھون

الوزيريةبني سعدبعقوبةديالى2681713537048015204/07/2012بني سعد00790179زليخا ابراھيم تلكرديالعامري

واسط349719056197504/07/2012الموفقية375315زينب حسن ھاديمحمد بشير رھيف وھيب الدبي922

بغداد36221315256200604/07/2012الصدر981823سھيلة جليل لعيبيمحمد ثامر احمد يوسف الموسوي923

924
محمد جاسم حسن حميدي

الحيواسط1067627047992404/07/2012الحي312138ھناء سعدون تاج كردونالشبري

925
محمد جاسم سابط فدعم

بغداد15731431056149104/07/2012الصدر168893زينب كاظم سابطالدراجي

926
محمد جاسم فرج عيسى

النعمانيةواسط17563639056143204/07/2012نعمانية382294اسماء محمد عبد هللالھماشي

927
محمد جاسم موسى علي

بغداد13472310056161604/07/2012الكاظمية27091حميدة عبد الواحد خلفالربيعاوي

بغداد132427039056143704/07/2012م٠الصدر00583777علية عبد الزھرة عودةمحمد جبر عبد السادة غانم928

929
محمد جواد كاظم جابر موسى

الكوتواسط15072737048016004/07/2012الموفقية00170081صبا احمد حمدبني الم

930
محمد حسن علي حسين 

بغداد5581928018056148404/07/2012الكرخ00301057نضال صفوك عزيزالسراج

واسط1379727047995204/07/2012كوت080666زينب حسن موسىمحمد حسن موسى حسن الفيلي931

932
محمد حسون حسين محمد

واسط2420312341056161104/07/2012الحي1874535سعدية كحل حسنالزركوشي

933
محمد حسين علي حسين محمد

واسط13569532046988204/07/2012كوت00976187سوزان توفيق موسىالبيضاني

الحيواسط1735943048018304/07/2012كوت321653سعاد جودي علوانمحمد حسين محمد شيخة كيمي934

935
محمد خزعل نعمة علك

بغداد26137542056185104/07/2012المنصور00755435فاطمة قدير رضيدةالساعدي

936
محمد خصاف زوير مخيمير

بغداد54410056220204/07/2012م142الكرخ00074866زينب حسين رمضانالبيضاني

937
محمد خضير بندر محمد

الحيواسط557636056176204/07/2012الحي00399369ضوية حيدر محسنالھيوري
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938
محمد خلف حميدي مطشر

بغداد18248991341048004404/07/2012المنصور00108900زينب محمد صالحالساعدي

939
محمد دھش غياض رامي

بغداد10479945048022604/07/2012الموفقية00457546صغرى مراد عليالغرباوي

واسط121247842056145204/07/2012الحي69717تھاني حسن باكةمحمد رحيم صالح زغير940

941
محمد زبون يوسف حسين

بغداد8120740734048007604/07/2012االعظمية00726820اعظم محمد عليالربيعي

942
محمد سعدون حسن احمد

بغداد42731310056170704/07/2012م٠الصدر22919وسن قاسم كاطعالسواعدي

943
محمد شرھان محسن شامي

بغداد11124179410056221304/07/2012م.الصدر808551نوال كاظم فرجالعكيلي

944
محمد شنين محمد محسن

حيواسط35115743056145104/07/2012حي258648حياة جبر محمدالموسوي

945
محمد صالح عبد االمير محمد

بلدصالح الدين14528444056157504/07/2012بلد097313كريمة خضير عباسالطويلة

946
محمد عبد الحسن فرج خلف

بغداد1334410056220104/07/2012م79الكاظمية00813324ناجحة كريم علواناالبراھيمي

947
محمد عبد الحسين اكريم

واسط2552212845048022704/07/2012الحي336615سكينة علي محمد عليسلمان الكعبي

948
محمد عبد الرضا عبد علي

محمد الخزرجي
ميسون فاضل محمد

بغداد165453023562204/07/2012م175المنصور00438385علي
حي
السالم

949
محمد عبد الستار ھالل دراج

ديالى145807337047997904/07/2012الخالص00585977لقاء حسن عليالعبيدي

950
محمد عبد الكريم نامق خضر

ديالى30352143048017804/07/2012الرصافة00031474زينب حسن كاظمالحسني

951
محمد عبد الواحد داخل عالج

بغداد64253056232404/07/2012م192م الصدر01214626نداء عبيد عبد السادةالعبودي

952
محمد عدنان خضير تقي

بغداد7910439629056162304/07/2012االعظمية00055644معصومة عباس عليزرجاوي

محمد علي حبيب جعفر العبيدي953
شريفة محمد علي

صالح الدين85544056155704/07/2012م71الدجيل00142015محمود

بغداد16099668056148604/07/2012بغداد الجديدة00897581بشرى مراد سعيدمحمد علي سعيد حسين الفيلي954

955
محمد علي سلمان ھادي داود

بغداد60117936046224404/07/2012الحي1769952زينب غالم رضاالبدري
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بغداد151891210056165104/07/2012الصدر00115373خيرية شريف احمدمحمد علي مجيد عزيز الفيلي956

957
محمد عودة محمد نيروز

بغداد1212741310056144004/07/2012الكرخ0066083جنان حسين جعفرالشوھاني

بغداد11768658935046233704/07/2012الكرادة الشرقية00453656مھيمن محمد نائينيمحمد غند عبيد حمادي الربيعي958

959
محمد فاضل علوان حسين

ديالى6218428056191204/07/2012االعظمية7650زھرة خزعل صبريالعامري

960
محمد فيصل حسين علي

ديالى55202837047998204/07/2012المعبر00372612نبيھة حنون حميدالربيعي

961
محمد قاسم جراغ كرم

بدرةواسط19692336048025904/07/2012زرباطية00282948احرار اكبر زيدانالخطاوي

962
محمد قاسم خلف مرجان

بغداد3137410056226304/07/2012م169الكرادة الشرقية00015844زينة داود محمدالسيالوي

بغداد169987850310056210404/07/2012الكاظمية404095فاطمة حسن حسينمحمد كرومي عبد جواد الطائي963

بغداد106369134056195104/07/2012الكاظمية00766641حنان حسين محمدمحمد كمال كاظم علي الحكيم964

965
محمد لعيبي مھاوي جبار

بغداد174366534056141204/07/2012م٠ الصدر01785074اشرف حسين الطبطبائيالطيباوي

966
محمد لعيبي ناجي علي

بغداد1823310056159204/07/2012الكرخ561773عصمت علي محمدالزريجاوي

بغداد111759559310056169204/07/2012كرادة الشرقية00121336ھناء ابراھيم حاج هللامحمد لفتة جابر علي الخفاجي967

بغداد63356410056221704/07/2012الصدر00782882خلود ابراھيم عسكرمحمد لفتة جاسم حسين السعدي968

الصويرةواسط5556027835047995904/07/2012الزبيدية213778اورسوالكور نيليا بوشمحمد مجيد شطب969

970
محمد محمد علي مصطفى

بغداد8554056164704/07/2012م18الكاظمية00540576نھى حسن احمدعلي الحيدري

بغداد7806039145048024304/07/2012االعظمية00909310رجاء عبد سعوديمحمد محي احمد عبد العزاوي971

972
محمد مرتضى موسى ولكي

بغداد11905896210056196104/07/2012الرصافة00158997سھاد حبيب موسىالشھواني

973
محمد مزھر حسين ارشيم

واسط1896189494316960504/07/2012ابي غريب00674299افراح علي زويدالعقابي

واسط91645048000504/07/2012م93الحي0570650بشرى حمدان عليمحمد منصور حسين قاسم974



لجنة تنفيذ المادة ١٤٠ من دستور جمھورية العراق
قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة في محافظة واسط/بغداد/ديالى/الدجيل  الذين استلموا صكوكھم جاھزة لالستالم

975
محمد موسى حنون زبون

بغداد117410056225904/07/2012م115م الصدر00886544خيرية جمعة حنونالعالق

976
محمد ناصر حبيني ابراھيم

النعمانيةواسط12525038048013504/07/2012النعمانية00255909ميعاد عبد حبينيالالمي

977
محمد نصيف محمد جابر

ديالى85102137046237804/07/2012الخالص00178763زھراء ذو الفقار محمدالعامري

978
محمد ھادي باروني حسين

واسط18830446047988704/07/2012نعمانية00328015نصرت عبدالكريم جبارالمعموري

979
محمد ھادي دويش سفيح

واسط14671324056166804/07/2012جصان00719335نھاد حمدان راضيالزبيدي

بغداد30386941047991804/07/2012الصدر00450204ھيماء بالسم محمدمحمد وحيد بدن صالح العلياوي980

981
محمد ياسين علي حسين مال

بغداد130156441056132704/07/2012كرادة الشرقية00427616نعمة احمد عبد الرسولعلي

982
محمد يوسف قاسم حسن

بغداد41915852056201504/07/2012الصدر00980346ھيفاء محمد قليالمبرقع

983
محمد يونس عبد الحسن ثامر

واسط211138310056145004/07/2012النعمانية267406اسيل محمد علي جبرالخاقاني

واسط29110537046239704/07/2012زرباطية00282898احالم مجيد سلمانمحمدعلي عبدل شيرة محمد984

بغداد3666718428056191004/07/2012الرصافة00898205علياء فؤاد عليمحمود سامي منصور محمود985

بغداد16100680634056195604/07/2012الكاظمية076308طاھرة ماشاءهللا نوغانيمحمود سلمان علي سلمان بنانة986
سبع
البور

987
محمود عبد جاسم ابراھيم

ديالى8336056210804/07/2012م21ابي صيدا00894051امنة صالح عباسالبياتي

988
محمود عبد جاسم ابراھيم

بغداد8336056210804/07/2012م21ابي صيدا00894051امنة صالح عباسالبياتي

989
محمود فرج عبد القادر وليد

بغداد1871038056137804/07/2012بعقوبة00351183مرضية محمد حسينالجاف

بغداد92641056145304/07/2012م61م الصدر00578516شكرية عباس عليمحمود كريم ثامر شلش990

991
محمود مجيد علي محمد

بغداد2898714521047990804/07/2012الرصافة00157882خديجة ابراھيم عليالزبيدي

بغداد5780234048008004/07/2012احوال الصدر00934289زھرة شاكر ياسينمحمود محمد حسين علي الفيلي992
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993
محمود ميشا قسيل محمود

الكوتواسط60106332048027104/07/2012كوت0208264سعاد كطوف حسنالجادري

994
محمود ياسين محمود عبد هللا

الدجيلصالح الدين226077113144056157104/07/2012الدجيل00441532زينب رضا محمدالحيدري

995
محي رشيد سلمان علي

بغداد9650838056168704/07/2012الكاظمية423279سعدية حمزة ناصرالخزعلي

996
محي رشيد سلمان علي

بغداد9650838056168704/07/2012الكاظمية423279سعدية حمزة ناصرالخزعلي

997
مديحة فرج شوزي موسى

واسط444736046224504/07/2012كوت0044935عبد الحسين علي محمدالقطبي

998
مرتضى سھراب مراد علي

واسط3984620035046213504/07/2012بدرة69365فخرية برزو مرادرضا القيسي

999
مرتضى محمد علي مصطفى

علي الحيدري
ازھار عبد المطلب

بغداد1183564410056226404/07/2012الكاظمية00688587محسن

بغداد10643048019204/07/2012م135الرصافة00923398عبد الرحمن محمد زكيمريم علي حسن محمد الفيلي1000

1001
مزھر كاظم علوان حمد

واسط404317138056145604/07/2012النعمانية856121ھناء عمران موسىالزبيدي

1002
مسلم حمود عباس الجعيلي

الحيواسط51106838056138004/07/2012الحي22456وسن علي جاسمالحسيناوي

1003
مسلم مجيد حميد محمود

ديالى177105647056178204/07/2012الدجيل00772586ماجدة مسلم مجيدالخزعلي

1004
مصطفى عبد الزھرة عبد علي

بغداد7761338933047989204/07/2012االعظمية00744280جليلة شاھمراد مامكزبون الساعدي

بغداد132286225047987804/07/2012م٠الصدر974487سعاد عبد النبي محمدمصطفى عيدان حسين مدلول1005

1006
مصطفى محمد علي مجيد

عزيز الفيلي
جوان غضبان ساية

بغداد74418526056147104/07/2012الصدر00358801خاني

1007
مظفر حسن رحيم خلف

بغداد27392034048007704/07/2012االعظمية00347792انتصار ھاشم عباسالسوداني

الحيواسط107104817047990304/07/2012الحي85501198الينا ستريز يازيكمظفر مھدي ثويني علي العنزي1008

1009
مظھر عبد النبي جالب سدخان

بغداد1923104653056193604/07/2012اعظمية00958348ثريا سادات قاسميالشميالوي

1010
مظھر محمد جواد حمادي

بغداد84216835252056201404/07/2012الكاظمية00747666فاضلة محمد حسنالعامري
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1011
معروف ناجي عبد محمد

بلدصالح الدين76447047995804/07/2012م115بلد00185067عفاف حسن عليالبلداوي

1012
معصومة حيدر خانة علي 

بغداد7685622056148004/07/2012الرصافة00085209طاھر جوادالباوي

1013
معن محمد جواد حمادي

بغداد1934065530506230304/07/2012الكاظمية00684538زينب صفاء حسينالعامري

1014
مقداد عبد الصاحب احمد

واسط132109736048026604/07/2012كوت00694783ثناء منعم محمد عليابراھيم الكناني

1015
مقداد فرحان علوش ادي

واسط2484412536046223504/07/2012الحي0010637االء عذيب علوشالباجاوي

بغداد4304423622056147804/07/2012الكرخ00669487ايمان شھاب حمدمكي مھدي حسين ھاشم النجفي1016

1017
مناھل علي ھنيد غافل

الكوتواسط575438056135404/07/2012الرصافة00593930عبد النبي فتاحالرويشدي

بغداد18872853056231804/07/2012كاظمية00566467امنة حاضر جابرمنتظر ناصر كاظم كرم البخاتي1018

1019
منصور عصواد فريح حسن

واسط94790110056149904/07/2012الكوت128069اقبال ظاھر كاظمالغرباوي

1020
منعم محمد حسين مھدي

ديالى54822837046238104/07/2012المعبر00536668سعاد كاظم حسنجارهللا الربيعي

منيب حميد محمد كريم رشدي1021
خنساء محمد باقر عبد

بغداد172745864310056169704/07/2012الكاظمية076486الحميد

بغداد403792310056144404/07/2012كاظمية00793123محمد رضا رزوقيمھا فتح هللا مرزا اغا المرشدي1022

بغداد403792310056144404/07/2012كاظمية00793123محمد رضا رزوقيمھا فتح هللا مرزا اغا المرشدي1023

1024
مھدي جابر عبيد مطرود

واسط18070445048023104/07/2012كوت00649782شذى كريم عبدالشمري

1025
مھدي حبيب مريود خنياب

بغداد368417052056153304/07/2012الصدر441828نھاية بدن حسينالساعدي

1026
مھدي عبد هللا شمخي جبر

بغداد14282571534056182304/07/2012الكرخ00224424جميلة جعفر عليالربيعي

1027
مھدي كامل عبد الحسين كريم

بغداد132449739056167304/07/2012الصدر00620823عبير عبد المنعم حسنالقرغولي

بغداد200857118046211304/07/2012المحمودية00536479سھامة خزعل  حمزةمھدي كريم شناوة احمد العابدي1028
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1029
مھدي محسن عليوي الغافل

واسط2548712835046213604/07/2012الحي425594اريج عبد الھادي عبدهللالتميمي

1030
مھدي محسن عليوي الغافل

واسط2548712835046213604/07/2012الحي425594اريج عبد الھادي عبدهللالتميمي

بغداد1814180610047993504/07/2012م٠الصدر00944767فاطمة زامل وجرمھدي محمد موسى عالي1031

1032
موحان رحيم طارش كارش

بغداد19343122047991204/07/2012بغداد الجديدة00788438جميلة مدلول مظلومزعوري

1033
موسى جعفر حسين علي

بغداد75241334056140904/07/2012احوال الصدر01332024سھام ابراھيم خضرالربيعاوي

1034
موسى جلوب موسى عفيت

بغداد935252056153204/07/2012الصدر01641344سھيلة وجر موسىالخزاعي

واسط12810547056178104/07/2012بدرة0069356افروز ابراھيم بازيارموسى حبيب اسد ظاھر1035

واسط18442634048008204/07/2012بغداد الجديدة00181295اميرة حسن خاتمموسى حسن حسين  الفيلي1036

واسط18442634048008204/07/2012بغداد الجديدة00181295اميرة حسن خاتمموسى حسن حسين  الفيلي1037

1038
موسى حميد رستم فريمان

خانقينديالى50146546056150404/07/2012المقدادية00445770افتاب حميد ميرزاالرستم

بغداد158068034056142204/07/2012الرصافة00660083ھناء قاسم يحيىموفق رشيد خليل صالح العلوي1039

بغداد2767813941056132904/07/2012الرصافة00562509طاھرة علي نقيموفق طالب محمد علي الفيلي1040

1041
مؤيد خضير عباس حسون

الدجيلصالح الدين226229113244056216804/07/2012الدجيل00308772وسام محمد عباسالعامري

1042
مؤيد صبري محمد يغكوب

الدجيلصالح الدين11074844056155104/07/2012الدجيل011089كفاح ناجي رجبالخربطلي

بغداد194352425056196604/07/2012م٠الصدر6684050حوراء سامي كاظممؤيد فاخر حمود عبيد الالمي1043

1044
ميثم جليل عبدعلي سوزي

واسط183110037046239804/07/2012الحي0249667ساجدة ولي عبدعليوندي

1045
ناجح محمود عبود احمد

ديالى54118153056230604/07/2012المقدادية00298134نركس حسن برغمديالعبيدي

1046
ناجح مزھر مانع جوھر

الحيواسط3910019617056162404/07/2012الموفقية00418749شذى رسول عكشالكويشي

بغداد54062841048002604/07/2012الرصافة00624129مريم علم زادةناجي صالح حسن  الخزرجي1047
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1048
ناصر جبار خضر عباس

الصويرةواسط169368535046234304/07/2012كاظمية00151675يسرى مطشر مجيدالموسوي

الحيواسط5514042056186704/07/2012الحي00545027امل داخل محمدناصر حميد رشيد كرم الصفار1049

1050
نافع مھدي صالح ھادي

االنباري
فرزانة ناوخاص

بغداد101356434056141004/07/2012الكاظمية009625موسوي

1051
ناھض جمعة حسن فريح

137153الصدر00841149نرجس محمد عليالقريشي
686137

بغداد15339048021104/07/2012

1052
ناھض فائق عمران محمد

بغداد4509622638056137904/07/2012الكرخ00270786فاطمة حسين محمدالجبوري

واسط79732056215304/07/2012م185الشحيمية00765300خديجة عين هللا رفيعينايف عيدان نايف شويخ1053
الشحيم
ية

1054
نبيل حسين موسى عبد الحسن

نجف
شھرزاد مصطفى

بغداد50135535048010404/07/2012الرصافة00571574ابراھيم

1055
نبيل عبد هللا ھاني رضا

ديالى52062726056161304/07/2012المعبر540103مريم عبد العلي مھدويالزبيدي

واسط10195932047988004/07/2012الكوت00922376ثريا رسول محمدنجم عابد داود سلمان الخزاعلي1056

صالح الدين88847056180204/07/2012م188بلد00255528مريم غالم علينجم عبد خليل محمد التميمي1057

بغداد189488633048005804/07/2012المنصور00620226زھراء امام بخش عباسنجم عبد لفتة خلف الزيداوي1058

1059
نجم عبيد موسى رذالة

واسط17252428056215604/07/2012كوت0869528ھناء جعفر موسىالجعيفري

واسط42702245048000304/07/2012الكوت96254سھام علي درويشنجم ماشاء هللا محمد ولي يرة1060

1061
نداء اسد منت علي طھماز

بغداد29038146310056143804/07/2012الرصافة0050512خليل ابراھيم حسينالفيلي

1062
نزار طالب صادق نصيف

ديالى1084426047992104/07/2012الخالص00899292طيبة بشير مالكالحرباوي

1063
نصيف جاسم محمد مشعل

المقداديةديالى1823353056230504/07/2012ابي صيدا00614489عالھن عويد علوانالربيعي
ابي 
صيدا

1064
نعمان غضبان حبيب نصر هللا

بغداد188999545046210504/07/2012الرصافة01257710ھناء جواد كاظمالشوھاني

1065
نعمة جارهللا كريم عبد هللا

بغداد8105061047993304/07/2012بغدادالجديدة00487028حسنة جاسم حسينالعتابي
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1066
نعيم جلوب كاطع نعمة

بغداد1792204210056215204/07/2012م٠الصدر00718610امل عبد جميلالخزعلي

بغداد381446056151404/07/2012م177م الصدر00402802زينب عبد االمير غنينعيم ياسين بدن طوفان الزيرج1067

1068
نعيمة محمود عطية نقل

العزيزيةواسط5510127637056190704/07/2012العزيزية51762جسام شرھان لكيالشمري

1069
نور هللا خان محمد رضا فتاح

بغداد48437133048006604/07/2012كرادة الشرقية00794438سميرة حميد رشيدالفيلي

1070
نوري حمود مظخور حداد

بغداد14723334056141704/07/2012الكرادة الشرقية166622شيرين حسين غريبالشويلي

واسط18830423047988104/07/2012النعمانية030335خيرية كاظم محمدھادي باروني جقل مھدي1071

1072
ھادي عبد االمير خلف جبار

بغداد411654046164904/07/2012م65المحمودية00344319محجوبة بن الوالد حموالعتابي

1073
ھادي عبد الرضا كاظم حسين

بغداد4031934056140204/07/2012م. الصدر00952595مالكة مقطاع سعدونالعكيلي

1074
ھادي عبد هللا باش اغا عباس

بلدروزديالى8640829056165404/07/2012بلدروز00670301مديحة داود سلمانالتميمي

1075
ھادي مھدي صادق عزيز

بغداد2251111326056180804/07/2012الرصافة414404مديحة فرھودالنصيري

1076
ھادي يوسف نعمة زاجي ابو 

واسط675433437048017104/07/2012الموفقية354لميعة كريم عباسرغيف

1077
ھاشم جبار حسن صبار

بغداد3046068152056200204/07/2012الكرخ00629297ھدى فاضل عليالحسيني

1078
ھاشم حبيب قاسم بدر

بغداد3392641048003404/07/2012م٠الصدر00072839سليمة خلف مغامسالحريشاوي

1079
ھاشم حسون عبد الحسين جاسم

الدجيلصالح لدين6387844056217404/07/2012الدجيل00346519سرور علي ماي خانالخربطلي

بغداد80854050616504/07/2012م198بغداد الجديدة950859زاھرة باقر جعفرھاشم خلف برغش بدر الموالي1080

1081
ھاشم طعمة ھاشم محمد

بغداد8964444939056145904/07/2012م٠الصدر514291خديجة حمود شنازالجابري

1082
ھاشم علي سفر علي محمد

بغداد429441048002704/07/2012م4294مالرصافة00354865انتصار مجيد منصورحسين

بغداد152165834047989704/07/2012م الصدر00107920فضيلة حسين حسنھاشم فاضل سيد محمود الكعبي1083

بغداد5104334056140304/07/2012الصدر00143730حنونة لعيبي حافظھاشم لفتة حيدر جعفر الموزان1084
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1085
ھاشم محمد حسجاوي ناصر

بغداد6031444056156904/07/2012الصدر00928381قبيلة سركال يونسالحسجاوي

1086
ھاشم مراد موسى حسين

بغداد72399739048021604/07/2012م٠الصدر00502101فاطمة عيدان عليالموسوي

الحيواسط4796442056187604/07/2012الحي0667975بشرى نجم عبدھاني حسن باكة علي1087

ديالى2612213135046234904/07/2012ھبھب00175789زھراء حسين محمدھاني حسين احمد علي الدليمي1088

1089
ھشام محمد عبد هللا خضير

بغداد202353056230704/07/2012م47الرصافة00501267نجاة عبد الكاظم محمدالشمري

1090
ھيثم حسن عليوي حمود

بغداد15485377553056193704/07/2012الكاظمية00111043زھرة جمعة رستمالعامري

1091
ھيثم سعدي حسون علي

بغداد3157642056186804/07/2012الكرخ00833440زھراء صفر كيمياهالزبيدي

بغداد29366139056143104/07/2012م٠الصدر00599622طاھرة غالم رضاھيثم محمد جاسم علي العبودي1092

بغداد119307310056172504/07/2012الكاظمية065771ماجدة عبد االمير عباسواثق فاضل عباس غايب بالل1093

1094
وجيھة حمودي حسين علي

بغداد161912810310056158704/07/2012الكاظمية00831913رضا رزوقيالشكرجي

1095
وجيھة شمخي غليم محيميد

واسط5109134056146304/07/2012بدرة00862725عباس زنجار سلمانالجوراني

1096
وحيد داغر لفتة موسى

بغداد17206034056140404/07/2012احوال الصدر152025صبيحة طاھر لفتةالزھيراوي

1097
وسام عمار كرم زاھي ابو

واسط11091215047990204/07/2012الحي1068140مريم ھادي ظاھررغيف

1098
وسيلة حسن جعفر جاسم

بلدصالح الدين222221111247056179904/07/2012بلد00395178برھان عبد الغني محمدالحسيني

1099
وليد حمود عباس الجعيلي

الحيواسط2538212738056138904/07/2012الحي111318دالل حسن باكةالحسناوي

1100
وليد طعيمة سلمان عباس

واسط10811434056142004/07/2012الحي089346اشواق عيسى حنوالشحماني

1101
وھاب اسماعيل اسفيح حسين

بغداد47387553056194704/07/2012م.الصدر00999250رضية رحيم جعفرالدراجي

1102
ياس خضير رحيم موحان

بغداد10445048001004/07/2012م85م الصدر00135762انتضار عباس جبارالبھادلي
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1103
ياس خضير عباس صالح

صالح الدين74844056155604/07/2012م76الدجيل011027عجيبة مھدي جاسمالخزعلي

بغداد128392149046210704/07/2012االعظمية00272760معراج بشير رھيفياسر جاسم شنو نعمة الياسري1104

بغداد1966210048011904/07/2012م182م الصدر00904696سعدية ھاشم حسينياسر سريح علي ماھين التميمي1105

1106
ياسر علوان احمد ايوب

بغداد39103935046234504/07/2012المقدادية007234زينب منت عليالعزاوي

1107
ياسر محمود عبد الرزاق

الخالصديالى136066953056231304/07/2012الخالص00408325رباب طالب حسنعلوان البياتي

1108
ياسين عبد العباس توفيق محمد

صالح الدين83547056178504/07/2012م42بلد00513812شروق عبد الجبار نجمالربيعي

واسط296534056195204/07/2012االعظمية00602922قاسمية رحيمة ابوخشةياسين علي تعبان حسن الزبيدي1109

1110
يعقوب خلف عكش محيسن

الحيواسط16379815056148504/07/2012الحي00634027مريم خلف عيدانالمياحي

1111
يعقوب يوسف عيسى عليوي

واسط89727056147504/07/2012م139الكوت00495907زينب فالح دريسالياسري

بغداد67255052056201604/07/2012الكرادة الشرقية771016سندس جميل علييوسف فلفل ويسة جواد الزبيدي1112


