
المحافظة االصلية
التي اعيد اليھا
المحافظة الوجبة المرحلة صحيفة سجل دائرة احوال اسم الزوج او الزوجة االسم ت
نينوى 10 6 171 188م كركوك بشرى نظام محمديوسف احمد غسان كنعان   1
بغداد 3 2 كركوك اميرة عبد العظيم لفتة اباد كاظم سرحان   2
نينوى 10 5 122 418م كركوك عبدالرحمن حمي  ابتسام سالم محمود   3
البصرة 2 7 68 357م كركوك محمود خلف عبداليد ابتسام عبد سعيد   4
البصرة 6 12 117 341م كركوك طالب يوسف عبود ابتسام فائز حبيب 5
بغداد 3 1 190 472م كركوك عباس حسين خوج ابتسام كاظم ابوشعيعه  الساعدي 6
ذي قار 5 7 3 523 كركوك عارف جاسم محمد ابتسام كاظم جناح شابور  7
بغداد 9 8 195 302 كركوك سعد سالم حنون ابتسام محمد حنش   8
نينوى 6 13 18 316 كركوك اميره سعدهللا احمد ابراھيم احمد خلف حمد  9

صالح الدين 8 5 168 372م كركوك ھدى علي احمد ابراھيم احمد سالم   10
صالح الدين 2 10 23 196م كركوك زھية محمد خلف ابراھيم احمد علوان محمد  11
صالح الدين 9 2 145 359م كركوك شكريه محمود خطاب ابراھيم احمد محمد   12
ميسان 5 1 86 645م كركوك جميله درباش تقي ابراھيم ادعيس ماھود  مالكي 13
بغداد 7 1 10 465م كركوك فاطمه حسين علي ابراھيم اسماعيل احمد   14
بغداد 6 11 137 416 كركوك سليمه خليل جاسم ابراھيم اسماعيل حسين ھاد  15
نينوى 1 9 193 471م كركوك صبيحه خليل شيت ابراھيم اسماعيل شيت   16

صالح الدين 3 13 18 214 كركوك احالم على حسين ابراھيم اسماعيل طه   17
بغداد 7 5 171 469م كركوك ھناء مانع محسن ابراھيم اسماعيل لفته   18

صالح الدين 7 3 129 332م كركوك رحيمة محمد سلمان ابراھيم اسود حسين   19
ديالى 1 4 58 1023م كركوك نورية حيدر مندة ابراھيم اكبر منده   20

صالح الدين 3 11 200 314 كركوك كريمه عبدهللا حسين ابراھيم بتال ادريس عبدهللا  21
صالح الدين 10 5 70 823م كركوك نوال محمد ابراھيم ابراھيم بشير ابراھيم   22
بغداد 1 4 166 549 كركوك نوال سعد عودة ابراھيم بھلول ثامر   23
موصل 1 12 18 493م كركوك شمسه خليل ابراھيم ابراھيم جاسم جاسم محمد  24

صالح الدين 8 12 177 361م كركوك حسينه نوري حميدي ابراھيم جاسم حميدي   25
البصرة 4 9 97 659م قره حسن غروب عبود سلمان ابراھيم جاسم محمد   26
بغداد 1 11 107 417م كركوك ايمان سعد محسن ابراھيم حامد غانم على  27

صالح الدين 3 3 121 559 كركوك سندس حسن عبدهللا ابراھيم حجي حمود   28
صالح الدين 1 12 106 762 كركوك ليبة حسم محمد ابراھيم حديد خضر ناصر  29
بغداد 9 6 145 463م كركوك سعده راضى خابع ابراھيم حسن كاظم   30

رقم ھوية احوال المدنية االسم

قائمة باسماء الوافدين الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (١٤٠) في محافظة كركوك للفترة من ١-٧-٢٠٠٧ الى ٣٠-٩-٢٠١١ الذين اعيدوا الى محافظاتھم االصلية السابقة



صالح الدين 1 7 94 316م كركوك اميره خليف احمد ابراھيم حسين حمد   31
صالح الدين 9 4 82 182م كركوك خيرية مھدي صالح ابراھيم حسين محمد خضير  32
صالح الدين 9 2 62 354م كركوك سعاد عتار ساجر ابراھيم حماد خليفه   33
صالح الدين 5 3 48 265م كركوك مريم سطام حمد ابراھيم حمد حسن  الحسن 34
نينوى 7 5 29 829م كركوك نجمه طعمه نايف ابراھيم حمود محمد   35

صالح الدين 9 2 73 200م كركوك نجاه حميدي شھاب ابراھيم حميد احمد   36
صالح الدين 7 4 16 644م قرة حسن ذكرى علوان فاضل ابراھيم حميد حمادي   37
نينوى 5 12 138 200 كركوك رابعه فتحي دبوس ابراھيم حميد سمير  الجبوري 38
ذي قار 2 10 147 494 كركوك عبيده داود صبر ابراھيم حواس بالسم علي  39

صالح الدين 6 12 131 601م كركوك مياده يونس خلف ابراھيم خضر حسين خلف  40
نينوى 2 7 197 373م كركوك اضحيه مطلك عبد ابراھيم خضر عبدهللا فرج  41

صالح الدين 8 4 175 213م الحويجة عيدة رجب عبداللة ابراھيم خلف عكله   42
صالح الدين 5 1 105 296م كركوك كواكب عبدهللا حميدي ابراھيم خليل ابراھيم   43
واسط 5 7 10 376م كركوك فائزة محمود عبيد ابراھيم خليل صالح سعيد  44

صالح الدين 9 2 175 770م كركوك نوال سبھان خلف ابراھيم خليل عشم   45
نينوى 8 1 1622 190م كركوك نوفه ياس ابليه ابراھيم ذنون عباس  عباس 46
الديوانية 7 9 28 479م كركوك نوال عمار حمزه ابراھيم رحمان كاطع برھان  47
الديوانية 1 4 101 781م كركوك خيرية عبد كاظم ابراھيم رحيم فالح   48
البصرة 2 5 138 355م كركوك وسن ريان داود ابراھيم رشيد ھاشم   49
بغداد 7 6 107 344 كركوك جاسميه شلوخي نعمه ابراھيم زاير كاطع  سويدي 50
الشرقاط 9 12 65 476 كركوك خديجة علي عبدهللا ابراھيم سعدون عبدهللا   51

صالح الدين 8 7 36م 781م كركوك شكرة عويد دلي ابراھيم سعيد علي محمد  52
نينوى 2 9 194 215م كركوك رابعة داود مغير ابراھيم سكران براك   53
بغداد 5 8 61 468م كركوك منى جاسم عبد ابراھيم سھيل نجم   54
االنبار 10 12 27 601 كركوك ھند عبدالقادر محمود ابراھيم شعبان كرصون   55

صالح الدين 1 6 155 318 كركوك شكريه محمد عيسى ابراھيم شالش محيميد   56
صالح الدين 3 1 2 214م كركوك انوار علي حسين ابراھيم شوكت محمود  الدوري 57
صالح الدين 7 2 53 773م كركوك افكار زبار فياض ابراھيم صالح عزو   58
صالح الدين 5 12 122 326م كركوك خوله محمد عبيد ابراھيم صمد سعيد   59
االنبار 9 12 188 338 كركوك مھى حسن فليح ابراھيم عايد عساف   60
االنبار 7 4 77 659 قرة حسن عبده صالل حردان ابراھيم عباس حردان   61
البصرة 8 7 147 473م كركوك فليحه جاسم سمر ابراھيم عباس علي   62
بغداد 9 1 29 606م كركوك اميره حسين كريم ابراھيم عباس كريم  زيباوي 63

صالح الدين 5 1 80 762 كركوك سيوى حماد عبد هللا ابراھيم عبد هللا محمد   64



بغداد 3 12 183 476 كركوك ثريا علي خلف ابراھيم عبد خلف   65
االنبار 3 10 199 649م كركوك غنيه محمود صابيل ابراھيم عبدالحميد مخليف احمد  66

صالح الدين 1 7 153 410م كركوك سليمه حسين علي ابراھيم عبدالرضا مبارك   67
صالح الدين 3 2 145 734م كركوك حنان عبدالرزاق صالح ابراھيم عبدهللا نجم عبدهللا الجميلى 68
نينوى 8 3 23 834م كركوك زينه مزھر جبر ابراھيم عبدالمحسن كزار  الصائغ 69

صالح الدين 3 6 118 762م كركوك احالم خلف شرار ابراھيم عبيد حسين   70
صالح الدين 4 1 191 199م كركوك بتول محمد ثرثار ابراھيم عجيل حبيب   71
صالح الدين 1 6 12 430م كركوك عيده مھدي عبدهللا ابراھيم عطيه جمذم   72
صالح الدين 9 9 80 189م كركوك خديجه احمد جاسم ابراھيم على حسن على  73
بغداد 3 4 153 776م كركوك اميره حمد محمود ابراھيم على كاظم  الجباوى 74

صالح الدين 7 3 39 351م كركوك امل اكرم حسن ابراھيم علي حسين  الجبوري 75
ديالى 9 11 199 780 كركوك سحر مطشر جاسم ابراھيم علي حسين البادي  76
كربالء 1 13 3 395 كركوك بدريه علي اكويدي ابراھيم علي حسين حمد  77

صالح الدين 9 2 151 771م كركوك عائشه عطاهللا علي ابراھيم علي محمد   78
نينوى 6 10 144 341م كركوك رابعه حسين صالح ابراھيم عمر صالح خلف  79
نينوى 9 13 96 341م كركوك تركيه جاسم محمد ابراھيم عواد سلطان على  80
نينوى 6 13 154 277م كركوك نوير محمد خليف ابراھيم فكاك حسن علي  81
االنبار 10 9 27 188 كركوك سھيلة اسماعيل محمود ابراھيم فيصل علي عبدالحميد  82
واسط 10 8 246 142 كركوك اميرة عزالدين محي ابراھيم كاظم حبيني   83
كربالء 4 7 31 م٧٩٣ كركوك نوره انور اكبر ابراھيم كاظم عباس خلف  84

صالح الدين 3 12 127 220م كركوك ثالثة خلف علكة ابراھيم كوفان فصل   85
بغداد 1 5 86 402 كركوك فضيلة باشر محمود ابراھيم مجيد ابراھيم   86
بغداد 8 8 176 427م كركوك امنه محمود مجزس ابراھيم محسن خضر علوان  87
بغداد 6 7 60 409م كركوك صبيحة مظفر علية ابراھيم محسن شيال   88

صالح الدين 9 3 33 395م كركوك كواكب عبدهللا صالح ابراھيم محمد احمد   89
بابل 3 11 80 207 كركوك امل مھدي عبد ابراھيم محمد جبر   90
بغداد 10 8 11 1111 كركوك ايمان حمزة صالح ابراھيم محمد حسين المي  91
شرقاط 5 12 119 159م كركوك سعيده حمدان خنس ابراھيم محمد حميد خلف  92
بغداد 1 7 90 436م كركوك سناء حسن ابو شفيعة ابراھيم محمد سعيد   93
البصرة 4 10 139 340م كركوك مائده فرج اسد ابراھيم محمد سعيد حمادي  94
بغداد 4 7 57 352م كركوك اسل ابراھيم علي ابراھيم محمد علي اسد   95
بغداد 8 8 126 493م كركوك كفاح علي فاضل ابراھيم محمد فاضل عباس السعدي 96

صالح الدين 4 10 51 318 صالح الدين سعاد كامل عباس ابراھيم مطر طباب   97
ميسان 2 11 140 637م كركوك دالل جبار مذخور ابراھيم مفامس فالح حسين الززيرجوي 98



ذي قار 1 12 21 520م كركوك خمانل كريم ناصر ابراھيم ملك عوده ناصر ال حسن 99
صالح الدين 3 1 7 429م كركوك ھدله جميحي خلف ابراھيم موسى حنظل   100
بغداد 7 8 91 426م كركوك زينب حسن جلوس ابراھيم ناصر ابراھيم صالح  101
بغداد 7 12 149 194 كركوك خنا خنانيا توما ابراھيم نيسان يوسف ودرة  102

صالح الدين 1 4 140 768م كركوك نوال محمد عبيد ابراھيم يوسف احمد   103
نينوى 8 3 159 193م كركوك سلمى دنخا ايشو ابلحد دنخه عيسى  بوتاني 104
النجف 3 13 59 429م كركوك شعاع عباس طيفور ابو جواد ھادى فتالوى على  105
نينوى 5 10 121 159 كركوك راوية كاظم ذرب ابي عبدالمجيد حميد   106
نينوى 1 9 55 753م كركوك قمر عبدالجليل حسن اثمار عبد المنير حسن حسين الحمداني 107
بغداد 3 13 12 736م كركوك ھدي رعد عبدهللا اثير حسين جھاد محمد  108
بغداد 5 10 184 365م كركوك احالم احمد سليم اثير خليل محمد امين  109
بابل 7 3 63 469م كركوك ابمان عبدالكاظم ناجي اثير فيصل عبد   110
بغداد 7 11 29 197م كركوك منال يوسف محسن اثير ھاتف جاسم   111
نينوى 1 4 7 218م كركوك خيريه حسين عبدهللا اجماد خلف ظاھر   112
البصرة 6 9 161 159م كركوك رقيه كاظم عبدالحسين احسان توفيق عبدالحسين   113
ذي قار 10 6 98 2001م كركوك والء طاھر عبدالساده احسان جبار عبدالساده   114
بغداد 7 10 115 341 كركوك شذى عبدالھادي محمد احسان جواد حمدان   115
االنبار 4 6 124 169م كركوك فدوى سالم رمضان احسان رشيد توفيق  النعيمي 116

صالح الدين 9 5 133 379 كركوك عبدة مرھش طلب احسان عبد خلف   117
بغداد 5 13 5 404 كركوك سھيلة عبدالرضا سويد احسان عبد علي سويد   118
كربالء 6 12 251 495 كركوك رجاء عبد عبدهللا احسان عبداالمير عبدالسادة   119
بغداد 1 8 14 476م كركوك امل حمودي رشيد احسان عبدالزھرة جلوب   120
الديوانية 3 8 172 170م كركوك سلوى شاكر حبيب احسان عبدالسادة كاظم   121
بغداد 10 1 176 370 كركوك ندى عبدالغفور ياسين احسان علي احمد   122
بابل 8 12 61 3006 كركوك نجالء كامل شاكر احسان علي حسين   123
البصرة 7 12 67 513 كركوك منال عدنان علي احسان علي شھاب احمد  124
بغداد 8 2 97 383م كركوك كريمه عوده عبيد احسان كريم كاطع   125
واسط 5 7 123 736 كركوك ندى فرحان سلمان احسان مولود حسن خلف  126
البصرة 2 11 16 477 كركوك ارملة  احسينة خلف مذعم 127
بغداد 6 11 23 499 كركوك ارملة احالم اعجمي طاھر داود 128
نينوى 10 13 141 86م كركوك عامره احمد محمد احمد ابراھيم احمد   129
بغداد 9 13 60 495 كركوك ھدى عبدهللا شكر احمد ابراھيم جودي   130

صالح الدين 2 2 186 763 كركوك ھيفاء احمد علي احمد ابراھيم حسين  الصالح 131
صالح الدين 2 7 36 781م كركوك وداد شكر محمود احمد ابراھيم سعيد علي  132



بغداد 10 13 28 823 كركوك نھيله خلف عبدالساده احمد ابراھيم عبدالساده فھد  133
نينوى 10 5 182 261 كركوك خنساء ابراھيم علي احمد ابراھيم علي   134
بغداد 6 6 130 196م كركوك ضمياء عبدالحسين جبار احمد ابراھيم محمد حسين  135
ميسان 3 1 112 187 كركوك سعاد علي وريوش احمد ابوالليل وريوش   136

صالح الدين 3 13 91 354م كركوك خيريه محمود جده احمد اسماعيل سلطان   137
صالح الدين 4 11 65 377 كركوك سندس احمد محمد احمد اسماعيل محمد   138

بابل 8 11 99 479 كركوك علي احمد اسناعيل احمد اسماعيل ياس   139
صالح الدين 6 4 147 190م كركوك نوريه غيدان نادر احمد بدر محمد   140
ذي قار 5 13 67 159 كركوك شذى لطيف شنول احمد بشار فليح بنيسان  141
نينوى 8 3 102 418م كركوك رواء عبدالنار ذنون احمد بكر احمد   142

صالح الدين 9 2 76 183م كركوك ھيفاء متحب احمد احمد بكر حسن   143
بغداد 7 13 135 404م كركوك سعاد يوسف عبدالحسين احمد توفيق احمد محمود  144
موصل 5 11 20 808م كركوك بريھان عبدالقادر شكور احمد ثامر خضر محمد  145
تكريت 2 12 29 783م كركوك سھام عليوى محل احمد جاسم رشيد   146

صالح الدين 4 12 158 771م كركوك سناء عبدهللا عبدالفتاح احمد جاسم شھاب حمد  147
صالح الدين 9 2 47 325 كركوك ھناء عيسى محمد احمد جاسم محمد   148
ذي قار 4 5 95 217م كركوك نوريه كاظم حسين احمد جاسم محمد عواد العواد 149
ذي قار 5 13 87 256 كركوك انوار عبدالزھره سليمان احمد جاسم محمد فيصل  150
االنبار 9 11 131 289 كركوك بسمة عبدالحميد محمد احمد جاسم محمد محارب  151
ديالى 4 5 122 806 كركوك رشا لفته موسي احمد جاسم محمد محسن المجي 152
بغداد 3 2 44 488م كركوك سالمة حسين عبدهللا احمد جبار ابراھيم  الدراجي 153
ميسان 6 9 150 780 كركوك اسراء حمود ضليف احمد جبار اجعير   154
الديوانية 8 7 152 502م كركوك سجاد محمد حمود احمد جبار حمود   155
بغداد 8 10 102 407 كركوك علية طاھر ياسين احمد جبار فرج   156
الديوانية 10 10 129 700م كركوك غصون كريم سلطان احمد جبار ياسر   157

صالح الدين 3 13 154 98 كركوك زھرة محمد زروال احمد جدوع خلف فدعم  158
البصرة 6 1 96 733 كركوك ساجده كاضم كاطع احمد جري عطية   159
بغداد 3 7 107 311م كركوك حمديه خطاب صالح احمد جعفر علي   160
ذي قار 5 6 170 490م كركوك نديمه حميد حسن احمد جعفر نعمه  اليعقوبي 161
بغداد 2 2 194 479 كركوك ميسون حسن ياسين احمد جلوب شامي   162
الديوانية 6 4 70 428م كركوك عذراء جبار كاظم احمد جليل حسين   163
بغداد 9 9 81 656م كركوك لقاء يحيى جالل احمد جميل عواد صالح  164
بغداد 3 5 107 734م كركوك رغد عبدالستار محسن احمد حاتم محمد حسين  165
نينوى 7 7 1 265 كركوك عملية سلطان سليم احمد حاضر عبدالجادر خلف  166



بغداد 6 8 99 427م كركوك لمي خالد عبدالسالم احمد حافظ رشيد   167
بغداد 1 1 65 786م كركوك حنان جاسم نبيت احمد حامد مسافر  عكي 168
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ديالى 7 7 60 312م كركوك سليمه جواد كاظم احمد فارس علي   345
نينوى 9 5 79 191م كركوك عليه علي خضر احمد فتحي رجب محميد  346
نينوى 6 4 186 180م كركوك نھله وجية احمد احمد فتحي عبيد   347
بغداد 5 13 79 342م كركوك ليلى فاظل عامر احمد فرج حسين   348
البصرة 9 4 146 342م كركوك اسراء عادل جمعة احمد فرج مكي فرج  349
االنبار 3 6 12 331م كركوك سھام ضاري صالح احمد فرحان حمادي   350

صالح الدين 6 5 184 148 كركوك نبراس تركي عويد احمد فرحان عويد   351
البصرة 5 8 65 361 كركوك ابتسام عبدالواحد جعفر احمد فليح محسن   352
بغداد 3 1 159 343م كركوك ريفان صالح لفته احمد فوزى قاسم   353
بغداد 8 3 100 204م كركوك سماد عدنان فاضل احمد فوزي صلبي   354
بغداد 2 13 145 352م كركوك زينب عبدالنبي وحيد احمد فوزي عبد   355
بغداد 7 12 9 417 كركوك ھدى شاكر عبدهللا احمد فوزي غني احمد  356
بغداد 7 12 129 340 كركوك كفاء ابراھيم رمان احمد فؤاد احمد شاكر  357
نينوى 3 3 80 563م كركوك ھدى جمعه احمد احمد فيصل حسين   358
بغداد 7 13 119 434 كركوك سھام كاظم زروة احمد قاسم حسين   359
بغداد 10 6 100 455م كركوك صفيه جبار لفته احمد قاسم حيدر   360
البصرة 1 12 108 191 كركوك زينب احمد عبيد احمد قاسم عبدالرضا   361
البصرة 2 5 152 369م كركوك خديجه مھدي محمد احمد قاسم محمد   362
بغداد 10 4 85 558م كركوك حذام شاكر عبدهللا احمد كاظم سرحان   363
نجف 4 3 9 162م كركوك بتول محمد عبد الخضر احمد كاظم عباس   364
بغداد 7 12 108 311 كركوك حنان ھادي جويش احمد كاظم عربي مسلم الماجدي 365
بغداد 4 13 90 425م كركوك زينب راضي صالح احمد كاظم مجيد عيسي  366
بغداد 1 8 106 379 كركوك سعاده عبدالرضا حسن احمد كاظم مسلم حمادي  367
بابل 1 4 129 764م كركوك وفاء انس يونس احمد كاظم موسى   368

صالح الدين 9 2 19 170م كركوك وداد حنوش سالم احمد كامل عبدالجبار   369
بغداد 10 13 188 197 كركوك قسمه فياض ازوير احمد كرم حسين   370



االنبار 2 12 79 114م كركوك اكيفه جاسم محمد احمد كريت محمد ظاھر ابحياتي 371
بغداد 7 6 64 296 كركوك وداد صبري محمد احمد كريم احمد   372
ميسان 6 9 116 576م كركوك شندى سامي زغير احمد كريم ثويني دعداع  373
البصرة 4 10 200 654م كركوك سحر كاظم حسين احمد كريم حسين احمد  374

صالح الدين 9 12 16 766م كركوك سميرة اسود محمد احمد كريم محمد   375
بغداد 4 6 108 417 كركوك زينب رسن تقي احمد كمر تقي حبيب دلفي 376
بغداد 5 11 55 308م كركوك ھناء كاظم خلف احمد كيالن سلمان جاسم  377
ديالى 8 8 88 321م كركوك ھديه كاظم ثجيل احمد الزم ثجيل   378
بغداد 5 5 64 754م كركوك نوال عبدالرزاق محمد احمد لطيف كريم   379
ذي قار 6 7 84 181م كركوك به سوز عبدهللا محمد احمد لعيوس صيھود   380
ديالى 6 13 50 321م كركوك عبية فليع حسن احمد لفتة ذيبان   381

صالح الدين 5 3 76 372م كركوك ھميه ازيار فياض احمد لھمود حمادي   382
موصل 1 4 32 641م كركوك حنان حسن حسين احمد ماجد نجم   383
بغداد 8 2 187 169م كركوك دنيا فالح حسين احمد مجيد عبدي  كرطان 384
بغداد 10 7 99 162م كركوك حياة رشاد فرحان احمد محسن امويلح رشد  385
ذي قار 6 10 31 374 كركوك وفاء يوسف عربي احمد محسن دھك موحات  386
نينوى 2 7 200 736م كركوك نجاة عبدالغني حامد احمد محمد ابراھيم رميض  387

صالح الدين 8 6 32 623 التون كوبري ھناء محمد حسين احمد محمد احمد علي الجبوري 388
بغداد 2 6 194 289م كركوك ميھاد كاظم داود احمد محمد ثامر جالي حمد 389
موصل 5 8 188 430م كركوك اخالص رمضان فتحي احمد محمد جاسم   390
واسط 1 8 30 182م كركوك خديجه عبدالقادر نعمان احمد محمد جواد كاظم  391

صالح الدين 7 12 196 416م كركوك زكيه جرجيس مطر احمد محمد حسن   392
واسط 5 3 154 418م كركوك سلوى علي مالي احمد محمد حسون   393
بغداد 10 1 33 379 كركوك رقية عبدالزھرة علي احمد محمد حسين   394

صالح الدين 9 10 131 421 كركوك وردة ابراھيم صالح احمد محمد رمل جاسم  395
صالح الدين 9 12 172 251 كركوك خلفه جمعه جندل احمد محمد شتر   396
نينوى 8 13 100 736 كركوك لمسى حسام محسن احمد محمد شھاب   397
نينوى 1 4 5 314م كركوك فرحة فيصل حسين احمد محمد شويش سالم  398
نينوى 8 3 54 198م كركوك نضال صالح حمد احمد محمد صالح   399
بغداد 4 9 199 470م كركوك سالمه عبد حافظ احمد محمد عبدالكريم حسين  400
نينوى 9 2 155 296م كركوك غنيه خليل محمود احمد محمد عبدهللا   401
بغداد 1 9 86 465م كركوك سحر محمد داود احمد محمد كمال محمد  402
نينوى 10 1 178 668 كركوك سعاد ھايس عزاوي احمد محمد محمود  الجبوري 403
بغداد 10 9 35 329م كركوك سھاد خليل ابراھيم احمد محمد مخلف موسى  404



واسط 10 3 188 770م كركوك نغم طراد موازي احمد محمد مھوس   405
بغداد 5 2 71 437م كركوك صفيه جعفر حسين احمد محمود سعيد   406
موصل 4 7 49 435 كركوك نجمه علي ناصر احمد محمود فرج   407
االنبار 9 5 187 379م كركوك عليه ياسين احمد احمد محمود فھد صالح الدليمي 408
االنبار 5 10 119 264م كركوك سعاد منصور خلف احمد محمود محمد سبع الحمداني 409
االنبار 8 12 146 310 كركوك اماني محمد احمد احمد محمود ندة   410
بابل 6 8 127 466 كركوك حوراء رشيد عبود احمد محي كريم   411

صالح الدين 9 2 182 99 كركوك صنعة عبدهللا خلف احمد محيميد حمزة   412
صالح الدين 7 5 68 314م كركوك حسنه احمد حسين احمد مخلف االسوادي   413
صالح الدين 2 3 164 472 كركوك اصبيحة دھام علي احمد مخلف حمد   414
صالح الدين 2 3 171 308م كركوك حمديه لھمود حمادي احمد مدلول خليفه   415
ديالى 1 9 41 334م كركوك اوراس عبدالمنعم حمد احمد مصطفى احمد   416

صالح الدين 6 6 178 369م كركوك سلمى مسلط حمد احمد مصطو جمعه خليفه الجميلي 417
بغداد 1 4 96 470م كركوك عطية اخمد يوسف احمد مصلح يونس   418
بغداد 1 1 44 733م كركوك نوال عيدان عكله احمد مطشر مسلم   419
بابل 10 12 112 755م كركوك انتصار محمد جبار احمد مظھر جبار نحاس المحمودي 420

صالح الدين 4 12 56 264م كركوك سھيله سلمان عويد احمد موسى سعيد ھناوه  421
صالح الدين 8 13 62 405 الشرقاط احمد موسي خلف     422
بغداد 8 6 112 797م كركوك اخالص خماس زيدان احمد موفق عبود سماوي  423
البصرة 2 2 65 845 كركوك بلقيس كاطم داخل احمد ناجي بلص  العليان 424
نينوى 2 10 42 407م كركوك امل علي عباس احمد نذير سلطان   425

صالح الدين 10 6 94 391م كركوك برنو علي ابراھيم احمد نزال محجوب   426
نينوى 7 3 168 207م كركوك بان منذر زكر احمد نزھت زكر  زكريا 427
ذي قار 6 4 40 185م كركوك رنا حزام جاسم احمد نظام جاسم  الحنامي 428
بغداد 4 12 33 619م كركوك فائزه كامل حسن احمد نعمان جبار سھيل  429

ميسان  9 8 117 339 كركوك شكرية فرحان شبيب احمد نعمة شبيب   430
بغداد 3 10 156 453م كركوك زينب عبدهللا بالسم احمد نعمه حسن   431
بغداد 3 5 165 410م كركوك حميده ساھي محسن احمد نعيم رشك عامر  432

صالح الدين 2 3 83 768 كركوك سھى موفق شھاب احمد نوح علي   433
بغداد 7 6 90 246م كركوك نجالء كريم علي احمد نوري علي   434
بغداد 8 2 79 435 كركوك فليصة عبدهللا مفتي احمد نوري مفتن   435
بغداد 9 5 51 208 كركوك فضيله نجم عبدهللا احمد نومان شالل  436
ميسان 4 4 187 618م كركوك اشواق جواد شنين احمد ھادى كاظم   437
كربالء 7 11 143 859م كركوك ثبات عباس ابراھيم احمد ھاشم عبد   438



بغداد 5 2 181 763م كركوك شيماء خلف شريف احمد ھاشم محسن   439
بغداد 10 5 67 777م كركوك بيداء ناطق عربي احمد ھباب عبدالرضا   440

صالح الدين 2 6 197 330م كركوك غنيه محمد خالد احمد ھزاع عمر  تكريتي 441
بغداد 1 5 174 466م كركوك سھيله خضر امين احمد ياسين خضير   442
نينوى 8 10 113 361م كركوك نوفه احمد محمد احمد ياسين صالح   443
نينوى 4 1 175 340م كركوك افراح عدنان مصطفى احمد يوسف محمود   444
نينوى 2 10 192 321م كركوك رحيمه طوفان محمد صالح احمد يونس وھب   445

صالح الدين 2 3 2 784 كركوك بدبو جھاد غدير احمود مصلح عبد   446
االنبار 3 12 163 309م كركوك عئشه عبدهللا حمادي احميد كواد خلف مظلوم  447
بغداد 3 13 71 437م كركوك لؤي محمود اخالص عباس عجاج 448
موصل 3 11 22 329م كركوك ابتسام زيدان محمد ادريس اسماعيل محمود   449
نجف 3 11 186 367 كركوك نظيمه طوير جبر ادريس جميل وزاى   450

صالح الدين 1 7 25 216م كركوك نجله نوري رزيق ادريس سليمان طه الحمادي  451
موصل 8 3 183 1251م كركوك صبحه عبد حسن ادريس عامر عروه عبد  452

صالح الدين 9 6 115 325 كركوك عبير امين علي ادريس محمد مصلح عباس العزاوي 453
االنبار 6 12 88 1068 كركوك تسافي حسن مھدي ادريس ھشام خضير   454

صالح الدين 9 5 143 787 كركوك ھديه كوري حمو ادھام حسين صالح خلف العبيدي 455
الديوانية 1 4 122 428م كركوك عماده جاسم محمد اديب جاير كزار   456

صالح الدين 8 3 112 661م كركوك رصاب مطر خلف اديب حسن عميره   457
االنبار 2 13 184 296 كركوك ھناء ابراھيم شمازه اديب سفر عبدالقادر   458
الديوانية 3 8 37 331 كركوك احالم ناصر طالب اديب عبد عيدان   459
موصل 8 6 177 495 كركوك نوال زكي جرجيس اديب كوركيس فجا   460
نينوى 1 4 15 190م كركوك سعاد احمد محمد اديب محمود حسين   461
االنبار 1 4 111 411م كركوك محمد ظاھر  اديبه تركي ھالل   462
بغداد 7 3 37 359م كركوك سعدونة مسير حيدر اذياب جبار حيدر  الربيعاوي 463

صالح الدين 8 4 101 185م كركوك سفيه رشيد محمد عرب ارحيم سلمان موسى   464
بغداد 5 9 153 473م كركوك فاطمه حاتم فيصل ارحيم صالح حربي ثابت العكليلي 465
الديوانية 6 4 129 592م كركوك تحاضر سبقي جمعة ارحيم ھيلي محمد  عاتب 466
ذي قار 6 12 46 428 كركوك حميدة شريف حنون ارحييم ملبس سعدون عكيلي  467
بغداد 6 6 199 95 كركوك اسيا اركان  ارشد روكان صالح   468
الديوانية 10 6 12 1014 كركوك كريمة عنيد علوان ارشد شاكر موحان   469
كربالء 5 13 143 683 كركوك سمية فخري داود ارشد صالح الدين داود   470
البصرة 6 12 23 483 كركوك افكار فاضل كريم ارشد عبدالجبار عبدالحميد احمد  471

صالح الدين 6 6 159 272م كركوك سناء ناظم توفيق اركان جاسم حسين   472



ديالى 1 4 91 246م كركوك انتصار يعقوب يوسف اركان حاتم غضيان   473
ذي قار 7 1 29 771 كركوك نھلة خضير صالح اركان حمود حطاب  الركابي 474

صالح الدين 4 6 53 154م كركوك امنه نوفان ھزاع اركان خلف خطاب عميري الكراعي 475
بغداد 3 2 48 375 كركوك ھند عباس علي اركان سلمان شنيار   476
الشرقاط 10 12 170 945م كركوك سھام محمد احمد اركان سلمان وكاع   477

صالح الدين 3 2 169 346م كركوك حنان عباس نعيم اركان شالل جابر جواد  478
ذي قار 2 7 161 340م كركوك شيماء امير محمد اركان عبدالجليل حسن   479
البصرة 10 7 65 500 كركوك ندي صبيح سكداي اركان عبدالمعبود جاسم   480
بابل 3 9 130 333م كركوك ايمان عبدالحسين حسين اركان فاضل علي   481
شرقاط 7 10 8 375م كركوك تھاني طارق علي اركان فتحي عايد   482

صالح الدين 10 11 87 771 كركوك امل شعبان محمد اركان محمد جاسم   483
صالح الدين 8 11 109 947م كركوك رجاء احمد عبدالوھاب اركان محمد صالح مرعى   484
موصل 8 3 137 429م كركوك انتصار جھاد فتاح اركان نجم عبدهللا الجبوري  485
بغداد 4 2 49 612م كركوك صالح الدين عبدالحميد ازھار عبدالستار عبد 486
البصرة 10 11 199 309 كركوك متوفي ازھار كاظم لفتة 487
كربالء 9 12 42 472م كركوك عبداالمير مظھور ازھار ھاشم جواد 488
بابل 1 4 50 265م كركوك انتصار جبار ھادي ازھر عبداالمير عبدالرحمن   489

الديوانية 9 5 8 871م كركوك رغد زغير مجھول ازھر ناصر حسين   490
البصرة 4 7 23 607م كركوك خلود طالب يوسف ازھر يعقوب يوسف   491
بغداد 7 9 30 338 كركوك صبيحه عبدالجبار معنون ازور طعمه احمد 492
االنبار 6 11 116 169 كركوك رجاء حمزة عبدالغفور اسامة سالمة سعيد   493
الديوانية 6 13 58 1093 كركوك ميالد حمزة شريف اسامة عبدالرزاق عبد عيسي  494

صالح الدين 6 6 152 289م كركوك مائده رشيد نجم اسامه ادھم عبدالغفار  التكريتي 495
واسط 4 9 89 597م كركوك مھا احمد عبود اسامه سعدون عبود   496
موصل 4 4 28 316م كركوك نجله امجد مصطفى اسامه صالح عبدالقادر   497
بغداد 8 2 101 334م كركوك سوزان نعيم حميد اسامه صباح حميد  الطبيلي 498
االنبار 2 13 24 452 كركوك وصان عبدالكريم صالح اسامه عبدالقادر شاھر   499
بابل 1 6 171 654 كركوك رجاء حامد خليف اسامه عدنان حربي  المعموري 500
بغداد 1 4 181 773م كركوك ابتسام خنجر عباس اسامه كامل كاظم   501

صالح الدين 3 2 190 408م كركوك ھدى حميد طه اسامه محسن رحيم   502
االنبار 8 13 169 296م كركوك بيارق حكيم فليج اسامه نعمه فليج حسن  503
بغداد 7 6 175 599 كركوك رنا جبار جھاد اسامه ھاشم محمد   504
بغداد 7 13 118 1098 كركوك بشري اساعدي كاظم اسبتريق خالد عطا   505
الديوانية 3 6 91 190م كركوك نادره حسن عبد اسحاق حاكم موسى  الغانمي 506



ذي قار 4 8 28 264م كركوك فوزيه يوسف ناصر اسحاق يعقوب ناصر   507
ديالى 5 9 159 239م كركوك ليلى عبد حسين اسد ھادي حسين عليوي الشمري 508
ذي قار 6 11 29 624 كركوك ارملة اسراء سليم عبد 509
نينوى 3 5 159 199م كركوك سعيده شيوع ھرمز اسطيفان متي توما مني  510
البصرة 8 10 155 492م كركوك عواطف فاروق ھاشم اسعد جاسم محمد   511
البصرة 2 2 64 311م كركوك حنان كاظم كاطع اسعد حبيب عطيه   512
البصرة 5 7 81 780م كركوك زينب خميس حسن اسعد حسن عالوي   513
االنبار 9 13 86 201 كركوك ابتسام مجيد بريدى اسعد حميد فرحان حمود  514
البصرة 5 4 68 1369م كركوك زينب سوحوش حسن اسعد خزعل مزيد   515
الناصرية 4 5 75 403م كركوك حنان جليل اسالم اسعد خلف عذاب   516
تكريت 10 6 4 200م كركوك ذكري عبدالكريم عطا اسعد سعدي صالح محمد  517
بغداد 1 4 117 598م كركوك صبيحه ابراھيم عبدهللا اسعد شھاب احمد  خياط 518
البصرة 10 3 142 488م كركوك ابتسام عبدالكريم جميل اسعد صوب هللا سلمان   519
بغداد 3 10 152 476م كركوك صبيحه صاحب علي اسعد عبدالكاظم محي   520
البصرة 9 6 77 1478 كركوك صباح علي عبدالحسن اسعد عبدالواحد محسن 521
الديوانية 1 7 152 907م كركوك سھى صبار عيسى اسعد عواد وادي   522
بغداد 10 3 200 311م كركوك ھناء عبدالزھره ثجيل اسعد فليح حسن   523
البصرة 8 11 101 788 كركوك رقيه سالم لفته اسعد قاسم عبدالرضا   524
بغداد 1 1 183 768م كركوك احالم شريف مجيد اسعد كامل عنصيل   525
البصرة 4 12 170 370 كركوك جميلة طارق محمد اسعد كريم حواس   526
ميسان 8 5 186 402م كركوك جنان مني حنجر اسعد محمود عبدالرزاق   527
بغداد 9 9 132 488م كركوك اواكيا عبد جاسم اسعد مكي عباس   528
البصرة 7 6 97 377م كركوك اسمھان سالم جابر اسعد ناصح نصر   529
البصرة 7 9 67 699م كركوك اشواق عبدالرحمن ابراھيم اسعد يوسف ابراھيم محمد  530
بغداد 10 13 170 473م كركوك احالم جاسم محمد اسعد يوسف كاظم مؤيد  531
البصرة 2 2 150 205م كركوك سندس ناجح اسعدصالح مھدي 532
ذي قار 8 7 128 780م كركوك رغده حسن دخيل اسكندر كنيش شكبان علي  533
بغداد 8 12 200 152م كركوك رفيعه حسين علي اسماعيل ابراھيم جاسم   534

صالح الدين 3 10 141 308 كركوك فرحه خلف جاسم اسماعيل ابراھيم حمد 535
االنبار 2 3 158 339 كركوك ايمان محمد منديل اسماعيل ابراھيم خليفه   536
بغداد 5 9 87 654م كركوك زھره غازي جدني اسماعيل ابراھيم خليفه   537

صالح الدين 9 2 80 391م كركوك سھام حسين محمد اسماعيل احمد حسين علي  538
ميسان 1 5 146 602م كركوك موجة كريم مبرون اسماعيل جبار راضي   539
بغداد 3 2 127 469م كركوك كريمه دعير حسين اسماعيل حسن زاير   540



بغداد 10 12 69 183م كركوك ھديه منادي عناد اسماعيل حسون غاكه عباس  541
صالح الدين 9 2 193 272م كركوك ھدية مسك محمد اسماعيل خلف احمد   542
صالح الدين 9 10 86 798 كركوك ناھدة زيدان حلة اسماعيل خليل احمد   543
واسط 1 7 40 311م كركوك واحده حميد رشيد اسماعيل خليل راضي   544
بغداد 5 12 60 645م كركوك شيماء رشيد داود اسماعيل خليل علي  حمادى 545
ديالى 2 12 147 434م كركوك فضيله زباله رديف اسماعيل خليل كاظم   546

صالح الدين 5 1 93 310م كركوك مفيده عبدالقادر بنيان اسماعيل ربيع بنيان   547
بغداد 5 4 152 342م كركوك لھية مطشر زغير اسماعيل زاير كاطع   548

صالح الدين 9 4 54 308م كركوك يسرى غربى نصيف اسماعيل سالم خزعل ھالل الرھاوى 549
الديوانية 8 11 172 383م كركوك ناجية نعيم محمد اسماعيل سعدون محمودي   550
ميسان 2 5 194 610م كركوك خالدة عبدالجبار  اسماعيل سلمان ضويعن علي  551
االنبار 9 5 140 207م كركوك مصايب صباح محمد اسماعيل شبيب عبيد حمادي الدليمي 552
بغداد 5 1 95 421 كركوك ھيبت يوسف توما اسماعيل شكر محمد   553
بغداد 1 4 45 425م كركوك رقية ئاشور حسن اسماعيل طعمة عكلة   554

صالح الدين 2 3 136 308 كركوك اقبال حسن ياسين اسماعيل عباس سرحان   555
نينوى 5 11 97 663م التون كوبري انوار سعيد سعود اسماعيل عباس سلطان اسماعيل  556
البصرة 7 11 52 481 كركوك سامية جبار يدي اسماعيل عبدالرزاق كاطع   557
نينوى 1 4 143 198م كركوك نھله نجم الدين عبدهللا اسماعيل عبدالمحسن كزار   558
موصل 6 9 64 620م كركوك كميله رعوف ضيفه اسماعيل عبيد خيف محمد  559

صالح الدين 9 2 38 334 كركوك نمشة مسى علي اسماعيل عبيد ھالل   560
صالح الدين 7 10 161 519م كركوك ھناء خلف روضان اسماعيل عزالدين عبدهللا احمد  561

بابل 9 9 37 205 كركوك وسام مھدي محمد اسماعيل عمران عباس   562
واسط 8 3 44 333م كركوك سميرة عبدالھادي مھدي اسماعيل عيسى عمران   563
نينوى 9 10 188 152م كركوك ابال يوسف عمر اسماعيل فرحان اسماعيل   564
كوت 7 7 19 172م كركوك انتصار رشيد ابراھيم اسماعيل كاظم عبد علي  565
االنبار 5 5 137 797م كركوك سحر عبدالستار جاسم اسماعيل محسن علي   566
ذي قار 10 1 38 515 كركوك ليلوه جليل مزعل اسماعيل محمد بندر   567

صالح الدين 7 12 173 746م كركوك حكيمه ھاشم احمد اسماعيل محمد خلف   568
نينوى 4 13 11 409م كركوك فرھين فتحى حسين اسماعيل مزھر شعبان سلمان النعيمى 569

صالح الدين 9 2 كركوك وسنه محمد حسين اسماعيل نده حسين 570
ميسان 5 1 76 430م كركوك حسينه راضي كباش اسماعيل وريوش كباش   571
االنبار 1 12 125 264 كركوك اميرة احمد قادر اسماعيل يعقوب سويدان   572

صالح الدين 1 4 67 493م كركوك نوريه صباح احمد اسود جاسم محمد   573
نينوى 8 8 88 787م كركوك ارملة  اسيا محمد عابد  574



صالح الدين 6 6 30 296 كركوك ھدى خالد محمد اشرف ادھم عبدالغفار  التكريتي 575
نينوى 7 9 83 394م كركوك لينا عبدالرزاق سعيد اشرف عبدالغني سعيد   576
بغداد 6 7 193 466م كركوك رشا محمد جبر اشير عبدالكريم شاني   577

صالح الدين 7 13 138 220 كركوك صالل ارميض الشايع اضحيه محسن عبدهللا 578
بغداد 1 13 98 403 كركوك شاكر محمود احمد اطياف شھاب احمد 579
نينوى 3 9 64 192م كركوك عيدة ھالل احمد اعبيد احمد سلطان احمد الجبورى 580

صالح الدين 1 3 143 256 كركوك رياض اسماعيل حمد اعتماد مھدي صالح   581
صالح الدين 7 11 5 330 كركوك كرحة اعناد سلطان اعناد سلطان سعيد مطلك  582
المثنى 7 1 181 194 كركوك سفيره شاكر علي اعويد مھبش دعيم  الزياد 583
بغداد 8 10 11 354م كركوك ارمله.ايھاب خضير عبدالحسين افراح عباس عبدالحسين 584

صالح الدين 9 10 173 395 كركوك رويده ربيع يوسف افراد كريم حسين   585
بغداد 8 1 43 637م كركوك شكريه شنان ذياب افريح مسلم منصور  السرحاني 586
بابل 6 8 81 403م كركوك اقبال زغير بالسم 587
بغداد 5 9 111 420م كركوك جمھورية كاظم باز أغا اكرم احمد عبدهللا   588
بغداد 10 6 79 344م كركوك سندس محمود شھاب اكرم اسماعيل خليل   589
موصل 6 11 5 787 كركوك اخالص معيوف رعي اكرم اسماعيل عبدهللا   590

صالح الدين 2 12 92 163م كركوك ابتسام على عبد اكرم حازم حمود محمود  591
البصرة 8 1 151 331م كركوك صابرين خلف عبدالساده اكرم حبيب حسن  الدوسري 592
تكريت 9 2 116 246 كركوك سعدية عبدالوھاب سمير اكرم حسين صالح   593
ديالى 5 1 158 374م كركوك ھدى كاظم عوده اكرم حسين فالح غزال  594
بغداد 9 10 134 395 كركوك ازھار حيدر راضي اكرم حميد يونس   595

صالح الدين 6 10 46 296م كركوك نصره ابراھيم خلف اكرم سعود جبار   596
بغداد 4 5 83 488 كركوك خديجه عباس  اكرم صبيح عبدالكريم   597

صالح الدين 10 1 82 771 كركوك ناھده فراع زاعور اكرم طارق فياض   598
نينوى 6 11 58 645 كركوك سحر سعيد عبدالفتاح اكرم عامر غضيب مخرب  599
بغداد 6 8 76 783م كركوك ايناس عباس جبر اكرم عباس علي عناد  600
بغداد 5 6 81 210م كركوك حنان عبداالحد ججاوي اكرم عبدالرحيم استيفان  عقراوي 601
البصرة 4 3 131 330م كركوك رويده نزار رحيم اكرم عبود سلمان   602
االنبار 8 3 162 295م كركوك حياة سور جبر اكرم عبيد سلمان  الطائي 603
ذي قار 8 9 38 332م كركوك تارا بھاء الدين احمد اكرم عكار نزال خفى  604

صالح الدين 7 4 85 365م كركوك سلوى حسن علي اكرم فھد علي   605
واسط 1 5 30 182 كركوك ربابه بجاي مياي اكرم محمد جواد كاظم  الجوراني 606
القادسية 10 8 145 351م كركوك سعده جبوس عبد اكرم نفس كريم عكله  607
البصرة 8 1 133 482م كركوك حتيمه حسن جابر اكعيد فارس بدر  الغانمي 608



بغداد 4 10 1 435 كركوك ارملة.عبدالخالق قدوري  االء محمد جواد 609
صالح الدين 7 3 115 310م كركوك وعد ھادي طوفان الھام رجب مرعي   610
بغداد 4 10 199 858 كركوك ارملة.عالء عبدهللا الھام صالح جبر 611
البصرة 10 6 104 418 كركوك محمد محسين الھام عبدالزھرة حمود 612

صالح الدين 2 12 126 599 كركوك فاتن عواد مطر الياس اخضر جاسم   613
نينوى 3 9 51 297 الملتقى سعيده يعقوب يونس الياس حنا ابراھيم حنا  614

صالح الدين 2 3 51 251 كركوك نجاة علي شعير الياس خضير شعير   615
بغداد 1 12 84 770م كركوك سميه محمد ناصر امجاد احمد خميس ذياب  616
بغداد 6 6 36 734م كركوك زھراء محسن عبدالنبي امجد ابراھيم محمد حسين  617
الديوانية 7 13 110 264 كركوك ھند درسون مھدي امجد اكرم مھدي فاضل  618
ذي قار 5 13 67 159 كركوك ايناس رھيف مھلھل امجد بشار فليح نيسان  619
ميسان 4 4 124 731م كركوك نجمه علي حسين امجد حميد عبود   620
ذي قار 6 5 71 599م كركوك حال عبدالحسين راضى امجد خشن خليف عليه  621
ميسان 9 9 176 371 كركوك اقبال سرحان دنكي امجد خلف كاظم علي  622
ذي قار 2 8 194 201م كركوك زينب عوده  امجد شھاب خضير عباس  623
البصرة 9 3 150 205م كركوك رائدة العالي علي امجد صالح مھدي   624
فادسية 10 9 95 394 كركوك صبريه فرحان حقيل امجد عادل عطيه عبود  625
ذي قار 3 7 173 م٣٧٠ كركوك اشواق عبدالكريم سوادي امجد عبدالحسن حسين   626
الديوانية 6 11 15 246 كركوك سارة حميد فريط امجد عواد وادي   627

صالح الدين 7 4 125 729م التون كوبري منى محمد حمد امجد محمد سلمان بكر  628
البصرة 2 11 131 343 كركوك ھديل صمن علي امجد يوسف ابراھيم محمد  629

صالح الدين 9 5 165 589م كركوك سالله محمد موسى امجد يوسف احمد   630
بغداد 1 2 176 370م كركوك علي احمد  امل سعيد علي 631
بغداد 3 6 198 302م كركوك سامي يوسف سلمان امل سلمان فرج  العبدالرزاق 632
بغداد 8 2 12 386م كركوك كريم حمود حاتم امل عبدالجبار حمودي 633
بغداد 9 11 70 410 كركوك ارملة..طارق رزاق امل فاضل عباس  634
بغداد 7 8 199 421 كركوك عدنان عبد جابر امل الزم شالكة جميل  635
بغداد 6 13 61 317م كركوك امل محمد عبدالزھرة     636
بغداد 7 9 155 312 كركوك عبدالحسن طارش علي امنه عبداالمير حمدان 637
ميسان 3 12 179 466م كركوك احمد عثمان امنه علي جعغر 638
بغداد 6 5 192 408 كركوك جنان عبدالعباس علي اموري شبيب فيض هللا   639
كربالء 8 3 57 211م كركوك نوال عبد زيد حمود اموري عبدعلي جاسم   640
نينوى 2 7 125 434م كركوك عتاب مظھر عجرم امير احمد عبدهللا   641

صالح الدين 1 7 125 764م كركوك اعربيه محمد مخلف امير جاسم مخلف   642



االنبار 3 7 55 780م كركوك حليمه عدنان عزيز امير جدوع عودة   643
البصرة 7 7 37 623م التون كوبري وئام عبدالخضر سليمان امير صدام سليمان داود السويد 644
نينوى 7 5 75 م١٩٢ كركوك خيريه غاجي حسن امير علي حسن   645
البصرة 2 6 145 333م كركوك انتصار عبد قاسم امير فالح مھودر   646
بغداد 3 12 127 340م كركوك زھره حسين عالم امير محمد عبدهللا   647
االنبار 6 13 132 375 كركوك شاديه محمود احمد امير نافع علي حسين  648
بغداد 1 3 92 377 كركوك عبدالحسن جابر حسين اميرة ابراھيم نمر   649
موصل 4 11 83 338 كركوك ارملة..فھد عبد اميرة خليف حمود  650
النجف 2 5 194 561 كركوك مازن كاظم  اميرة صكر عوده   651
البصرة 5 12 137 351م كركوك عبدالصاحب عباس اميرة طعمه صيال 652
البصرة 8 7 37 346م كركوك يحيي كاظم خيون اميره احمد كثير   653

صالح الدين 1 3 4 534م كركوك عزاوي حجي حمود اميره خالد مصلح   654
بغداد 8 9 341 كركوك اسماعيل دعيف داود اميره ضاري عبد صالح 655
تكريت 9 13 175 761 كركوك نجود خلف محمود امين خلف كردي   656
بغداد 8 2 58 427م كركوك سكينه اسد خيرى امين خميس خيرى  الزبيدى 657
الديوانية 3 8 131 342 كركوك نجيبة عبد محمد امين عبد عيدان   658
بغداد 6 1 10 420م كركوك صونكول بكر احمد امين محمد عبدالرضا  االسدي 659
البصرة 6 11 126 365 كركوك امين مھدي مطشر     660

صالح الدين 2 3 42 201 كركوك صيار حمد فياض امينة حماد حمادي   661
بغداد 5 9 34 383م كركوك سعاد عثمان محمد امينة محمد بطي   662
ديالى 6 7 77 255م كركوك علي جالل يوسف امينه حسن كريم 663
بغداد 1 2 37 476م كركوك جاسم محمد غازي امينه حيدر عبد مھدي  664
القادسية 6 13 72 762م كركوك كرم رحيم امينه عظيم خضر  665
بغداد 7 11 18 418 كركوك ارملة انتصار جبار حاتم كريم 666

الناصرية 6 4 75 334م كركوك نعيم خجير ھذال انتصار جواد محمد   667
االنبار 6 10 62 627 كركوك ارملة.محمد عبدهللا انتصار حمودي حسين 668
البصرة 2 13 112 154 كركوك محمد تومة انتصار صادق جابر 669
بغداد 7 1 68 272م كركوك محمد جاسم رجب انتصار صالح حسون   670
بغداد 5 4 128 496م كركوك صباح محمود عبد انتصار صالح حسين   671
البصرة 9 13 144 482 كركوك ارمله انتصار عبدالجبار علي 672
ديالى 3 1 163 289م كركوك وليد عبدالحافض محمود انتصار عبدالكاظم احمد   673

صالح الدين 1 11 36 259م كركوك حميده على حسن انجاد مھدى جندل   674
نينوى 7 6 137 215م كركوك الحان خالد علي انس عبيد احمد   675
ديالى 8 6 151 712م كركوك رساله عبدالرزاق محمد انس علي صالح علي الصميدعي 676



ذي قار 9 3 39 789م كركوك افراح تركي حامد انس محسن جازع   677
صالح الدين 2 11 63 463 كركوك حذام دحام حامد انس محمدرياض عبدالغفار 678
البصرة 10 5 160 296م كركوك امنه سعد عبدالجبار انس يونس خلف   679
نينوى 1 13 127 309 كركوك اسراء اكرم احمد انسام غانم سعدهللا   680
واسط 3 9 198 418م كركوك نضال كاظم خضير انصاف عبداالمير عبود   681
ميسان 8 5 176 493م كركوك جمعه مھدي  انعام جبار داغر   682
كربالء 5 7 106 339م كركوك علي طالب  انعام كاظم خضير   683
نينوى 3 9 97 784م كركوك شمس الدين محمود  انعام محمد سعيد جميل  684
بغداد 1 2 47 333 كركوك سالم صالح مھدي انعام نافع رحيم   685
البصرة 9 6 46 265 كركوك انصار نوري عباس انمار محمد بشير   686
البصرة 5 7 22 357 كركوك ابتھال عبدالحسين خلف انھار محمد ھاشم محمد  687

صالح الدين 9 9 69 678 كركوك مھا احمد خشمان انور ثابت منفي 688
بابل 8 3 144 208م كركوك اسراء فواد ناجي انور راضي عبود   689
بغداد 2 2 175 469 كركوك وفية برى عبد انور عامر مطير  علي 690
بغداد 2 5 96 410م كركوك ميسون عباس حميد انور كاظم جعفر   691
االنبار 9 6 75 180 كركوك بنار اسماعيل احمد انور محمد خلف 692

صالح الدين 4 2 40 17 كركوك نزيھة مھدي صالح انور محمد صالح   693
صالح الدين 6 12 179 454 كركوك وفاء احمد حسن انور محمود حسن محمد  694
ميسان 2 6 89 417 كركوك عبله ھوكر غنه انور ھاشم شويع  الشويلي 695
بغداد 4 8 151 428م كركوك ناديه محمد مجيد انور والي ثجيل   696
الديوانية 7 9 175 265م كركوك سوسن مجد ولي انيس علي عبد عيدان الخزالي 697
البصرة 3 7 100 779م كركوك ھيثم ناصح عبدالحسين انيسه صبيح جاسم   698
بغداد 9 7 58 332م كركوك ديار رجاء محمود اھد حسب هللا محمود  الشمري 699
البصرة 4 2 45 1087 كركوك فينك فؤاد خضير اوراس ناظم حسن   700
االنبار 1 3 910 768م كركوك زينب خالد حسين اوس رمضان مجول   701
البصرة 1 11 157 1088 كركوك شيماء قاسم ريشان اوميد حاجم ريشان حمود  702

صالح الدين 3 1 129 699م كركوك ازھار طيب مجيد اياد ابراھيم نوفان   703
بغداد 9 1 51 163م كركوك سرور مھدي صالح اياد احمد حمدي شوكت   704
بغداد 1 4 147 342م كركوك نادية عزيز شريف اياد اخرس عبد   705
كربالء 9 11 155 594 كركوك مريم عبدالرضا محمد اياد اسحق محمود   706
بغداد 8 3 8 333م كركوك منيرة حاتم مجيد اياد انور مجيد   707
بغداد 1 9 14 453م كركوك شيماء صادق محمد اياد بدري لفتة عبدالنبي  708

صالح الدين 10 8 32 806 كركوك اياد جاسم ميخور عيطان    709
ذي قار 6 10 71 610م كركوك نضال بندر خضير اياد جبار سلطان سرخان  710



النجف 2 5 5 190م كركوك فوزيه شاكر ياسر اياد جبر علي حمود  711
نينوى 8 1 146 319م كركوك سندس بطرس حنو اياد جوھر عزيز   712
نينوى 7 4 175 663م التون كوبري كوكب مصطفى خليل اياد خلف احمد عاشج اللھيبى 713
نينوى 5 12 3 183م كركوك رياح ناصر حميد اياد خلف حسين  الجبوري 714
بغداد 4 5 164 371م كركوك نوال شلش جبر اياد داخل دحام عليوي  715
ديالى 6 3 113 437م كركوك جواھر حسين علوان اياد رشيد ياسين  اليحيى 716
بغداد 1 7 12 645م كركوك ھناء طالب يونس اياد زكي احمد   717
بغداد 7 5 9 371م كركوك بشرى حسن كاطع اياد سامي حسين   718
واسط 5 3 197 652م كركوك تفاح اياد سطامي اياد سطامي صكر  السعدون 719
نينوى 8 10 174 430م كركوك سناء نوري جبر اياد سعدهللا احمد طاھر  720
بغداد 6 8 81 211م كركوك كريمة جمعه خدام اياد سعيد عبدهللا خليش الكعي 721
البصرة 7 6 155 606م كركوك ناديه ابراھيم خليل اياد شويل محمد  دبيس 722
بغداد 8 2 117 394م كركوك سعاد عبود راشد اياد صادق صالح   723
بغداد 6 9 187 417م كركوك ايمان ياسين سكران اياد صبيح سكران   724
البصرة 2 11 151 322م كركوك تفريد كريم سلمان اياد صالح سعدون   725
كربالء 2 9 95 316م كركوك عدويه ھادي عطيه اياد عباس حبوب ھداد  726
بغداد 8 9 6 326م كركوك وداد محمد خالد اياد عباس فاضل سلمان  727
البصرة 7 11 7 190 كركوك ايمان فوزي عباس اياد عبدالخالق عبدالقادر   728
بغداد 8 6 131 379م كركوك جنان خليل رشيد اياد عبدالرحيم جابر عبود الخفاجي 729
بغداد 7 10 136 372م كركوك نجده فاضل عباس اياد عبدالقادر بتال حسين  730
بغداد 4 5 93 963م كركوك خديجه مھدي حسين اياد عبدالكريم رومي عبدالحسن  731

صالح الدين 4 1 181 133م كركوك ناديه عمر ابراھيم اياد عبدهللا ابراھيم   732
بابل 4 11 38 407م كركوك عليه حسن فالع اياد علي حسين سلمان  733
بغداد 2 9 74 374م كركوك حياة علي حسين اياد علي حمادي   734
البصرة 1 5 151 43 كركوك شيماء طالب عبود اياد علي شنشول صالح  735

صالح الدين 2 3 158 325 كركوك بازي اسود عبد اياد علي عبدهللا   736
بغداد 5 4 23 300م كركوك جواھر عبدهللا حنزيل اياد عوده كريم الالمى  737
بغداد 2 8 13 351 كركوك حياة جواد كاظم اياد غالب سلمان   738
نينوى 10 1 182 550م كركوك تفرير ادريس احمد اياد غانم شريف  القھواي 739

صالح الدين 8 5 186 404م كركوك سعاد حسين حسن اياد قحطان طلب   740
ميسان 4 13 138 343م كركوك ھديل ناصر زيدان اياد كاظم رحمن ولي  741
ذي قار 3 1 83 256م كركوك رغد محمد جدوع اياد كاظم ضمد  القريش 742
السماوة 2 12 57 489م داقوق ھناء خليل اسماعيل اياد كاظم عبدالزھرة   743
ديالى 10 8 20 656م كركوك وداد كريم ابراھيم اياد كريم عباس كاظم  744



صالح الدين 2 3 7 785 كركوك نجاة محمد علي اياد كوان علي   745
بابل 1 4 117 708م كركوك شيماء غريب جواد اياد مالك جابر   746
ديالى 7 4 170 644 كركوك حميدة علي حسون اياد محمد ابراھيم   747
نينوى 8 8 167 382م كركوك اياد محمد بشير   عروبه علي صالح 748
بغداد 3 7 1 827م كركوك رواء عبدالحسين روادي اياد محمد راضي حسن  749
كربالء 6 12 113 401 كركوك ابتسام مھدي ھادي اياد محمد علي جاسم  750
بغداد 7 5 195 153م كركوك ھديل عدنان جبار اياد محمد مذكور   751
موصل 6 8 60 362م كركوك اخالص عبدالخالق علي اياد محمد مصطفي ثامر  752
بغداد 3 5 169 428م كركوك سوسن يوسف رضا اياد محمود رضا مرتضى البيانى 753

صالح الدين 9 2 31 922م كركوك منى ياسين جاسم اياد مرشد حمود نصيف العبيدي 754
ذي قار 2 9 93 370 كركوك حال بجاي شبيب اياد مطشر صيھود موحان المالكي 755
ذي قار 5 6 66 401 كركوك نجالء حسين ابراھيم اياد مھدي صالح حبيب الحلي 756
بغداد 1 5 122 493م كركوك زينب نصيف جاسم اياد ناجى عباس   757
بغداد 6 11 99 386 كركوك اسياء غانم الياس اياد ناصر يعقوب ھندي  758
بغداد 2 10 143 436م كركوك ايمان علي حسين اياد نوري اشرف عبدالحميد  759
البصرة 10 5 8 374م كركوك ازھار مطرود  اياد ھادي عبدالحسين   760

صالح الدين 2 12 126 597 كركوك فائزه فليح حسن اياد ياسين وھيب احمد  761
موصل 9 10 35 252م كركوك انتصار فوزي حمدي اياد يونس احمد   762
بغداد 8 10 86 344م كركوك سلوى اياد كاظم ايار كاظم عبد   763
المثنى 1 8 79 380م كركوك نجالء كاظم حسبن ايدان محسن عزيز عالء الثوبي 764
االنبار 5 9 73 170 كركوك روية شريف منجي ايسر محمود شوش   765

صالح الدين 3 13 115 788 كركوك سعاد ابراھيم عناز ايسر مصطفي عبيد   766
الديوانية 9 3 175 265 كركوك خلود ناصر حسن  ايفاد على عبد عيدان  767
بغداد 7 7 186 446 كركوك ايمان حسن احمد     768
كربالء 5 7 59 321 كركوك ايمان حمزه زباله كردي    769
بغداد 2 7 30 216م كركوك محمد رشيد شبيب ايمان سالم راشد   770
ذي قار 2 11 90 355 كركوك متوفي..طالب علي ايمان سلطان حنتوش 771
الناصرية 1 13 115 492 كركوك ارملة..ھاشم محمد ياسر ايمان عبد عباس غانم 772
ذي قار 10 1 94 483 كركوك فالح حسن شيل ايمان عبدالجواد شريره   773
بغداد 3 5 124 427 كركوك سعدي خضر  ايمان عبدهللا حسين   774
ذي قار 4 7 15 785م كركوك رسول كاظم  ايمان غضبان عيسي   775
بغداد 5 6 171 340م كركوك نصير قاسم محمد ايمان كاظم حسن   776
واسط 9 9 9 455م كركوك احمد عبد خميس ايمان محمد خليف 777
نينوى 2 8 169 931 كركوك اشنا عزيز فقى يوسف ايمن زكي محمد   778



بغداد 1 2 119 198م كركوك اسيل خلف شريف ايھاب احمد عبيد   779
بغداد 9 3 115 362م كركوك نريمان عزت عابد ايھاب مصطفى حسين صبري  780
نينوى 4 5 30 171م كركوك علياء جاسم محمد ايھم عصام رشيد   781

صالح الدين 8 10 175 204م كركوك خلود مولود مصطفى ايھم معاد اسماعيل   782
بغداد 5 13 82 624 كركوك ھاله نجاح ايوب ايوب صباح ايوب شمعون  783
واسط 10 5 109 181م كركوك فاطمه عبدالكريم يوسف ايوب ھادي اسعد   784
بغداد 8 13 180 495 كركوك ارمله أمل عبدالستار رزوقي 785
بغداد 8 13 124 332 كركوك ارمله أنتصار رحيم صفر 786
بغداد 5 9 86 367م كركوك ايمان جبار علي أياد عبداللطيف غريب حامد  787
بغداد 4 13 40 418م كركوك خضير عباس حمودي أيمان ابراھيم حسين 788
الديوانية 10 11 163 346م كركوك صبحه شنيوى عبيد باجي ياسر مطشر   789
ذي قار 6 10 138 416 كركوك ارملة.نجم عبد باجيه لطيف صكبان 790

صالح الدين 1 11 144 463 كركوك صبا غانم حمدي بارق حسن عبدهللا   791
بغداد 6 12 36 394 كركوك احالم خليل ستا باسر محمد حنوش فھد  792
بغداد 5 3 30 482م كركوك حليمه جھاد عباس باسل حسين علوان   793
بغداد 5 2 178 300م كركوك وفاء انور ھاشم باسل حسين ھاشم   794
البصرة 4 7 177 362م كركوك برناديت بولص شابا باسل حنا بولص منصور  795
بغداد 7 1 44 191م كركوك زينا حكمت اسطيفان باسل شمعون ياقو  الدھوكى 796
بغداد 4 1 132 169م كركوك فلایر توفيق قاسم باسل عبدهللا داود   797
نينوى 1 7 8 214م كركوك وصال حمدون جرجيس باسل عبدهللا علي   798
بغداد 4 4 131 380م كركوك منتھي يوسف احمد باسل كامل عبدالقادر   799
نينوى 3 5 10 259م كركوك ھناء فاضل عبدالقادر باسل محمود جرجس   800

صالح الدين 1 12 163 246 كركوك جسميه خضر مطر باسل مطلك عبد حسين  801
الناصرية 5 4 168 808م كركوك زينب عبدالستار سالم باسل ھشام وشيع   802
موصل 4 4 154 264م كركوك نجمة رحمن خلف باسل ياسين خلف   803
نينوى 3 3 181 295م كركوك غاده علي قاسم باسل يونس يوسف   804
العمارة 2 7 153 207م كركوك سھام عزيز محسن باسم ابراھيم عبد   805
بغداد 1 2 166 409م كركوك وداد صويلح لفته باسم جازع جواد طاھر  806
واسط 9 9 133 152 كركوك رضية محمد عبدهللا باسم جاسم عبدالكريم عوزير  807
ذي قار 5 7 119 425م كركوك سھام عبد سواري باسم جبارة مسعود جارهللا  808
بغداد 4 8 23 483م كركوك مطلق  باسم جالل احمد  809
ذي قار 8 6 134 789م كركوك نسرين مدلول ذياب باسم جواد زاير جبر  الخنجر 810
البصرة 3 10 116 333م كركوك ايمان رحيم جالل باسم جوالن صالل   811
بغداد 2 8 11 492م كركوك اسراء جير درندش باسم حسن علي   812



بغداد 1 9 67 790م كركوك رشا حسين  باسم حسن لوز حسن  813
ذي قار 8 5 136 404م كركوك اميره جابر عباس باسم حسين كاظم   814
بغداد 8 10 103 430م كركوك كميله حسن جمعه باسم حميد مجيد حسن  815
بغداد 5 7 20 573 كركوك سميره نمر علوى باسم خيري توني عباده  816
بغداد 9 4 73 588م كركوك اسيا عبد الزھرة جوني باسم خيون جوني   817
ذي قار 5 13 68 762 كركوك رحاب علي مكلت باسم رزاق نعمة عبد  818
نينوى 4 1 119 652م كركوك ھناء عبدالسيد احمد باسم رشيد حميد مجيد البدري 819
بغداد 2 9 82 261م كركوك رجاء عبدالرسول جبار باسم رعد مشرف   820
بغداد 1 9 165 761م كركوك خالده قدوري كريم باسم زيدان خضر   821
بغداد 8 11 44 162 كركوك الھام نصرة رحمة هللا باسم صادق عباس   822
ميسان 8 10 128 383م كركوك رنا ياسين منصور باسم صباح نعمه   823
بغداد 10 6 186 391م كركوك وجدان حسن سليمان باسم طعمة حيال جبر  824
ميسان 3 5 146 779م كركوك ابتسام مھدي محسن باسم طه راضي حمادي  825
البصرة 10 3 77 777م كركوك سھى قيس عبد باسم عبد سعيد   826
بغداد 1 5 18 427م كركوك كفاح ابراھيم خلف باسم عبد علي تايه   827

صالح الدين 3 5 6 318 كركوك فھيمه ابراھيم نجم باسم عبد ياسين ايوب  828
بغداد 5 9 126 471 كركوك نادية عزيز فضل باسم عبداالمير نجف   829
بغداد 1 2 149 764م كركوك ايمان فيصل مذخور باسم عبدالساده درويش   830

صالح الدين 6 5 126 683م كركوك جنان حسين علي باسم عبدالقادر انصيف جاسم  831
بغداد 7 12 160 365م كركوك افتخار ھاشم محمد باسم عبدالمجيد احمد   832
بغداد 1 12 130 493 كركوك سامية شھوب غالي باسم عجرش محمد   833
بغداد 1 1 67 238م كركوك سناء طارق ياسين باسم عدنان حربي حسين الجمھوري 834
بغداد 10 1 47 317م كركوك سناء لعيبي عبدالمھدي باسم عزره راضي   835
بغداد 2 8 105 415م كركوك بشرى ناھي دھلوس باسم فاضل ھاشم فالح  836
البصرة 6 2 163 384م كركوك بيداء جبر سلمان باسم فرج سلمان كاطع الصفراوي 837
بغداد 3 6 193 339 كركوك زھرة ھويف جلود باسم فرحان ھاشم   838
النجف 3 11 153 338م كركوك فاطمه حسين قاسم باسم قاسم مشعل   839
بغداد 6 1 147 455 كركوك اقبال جبار عبدالسادة باسم كاظم محمد  الزيدي 840
بغداد 10 5 130 466م كركوك لقاء عبدالعظيم مخور باسم كريم ارحيمه   841
واسط 5 7 134 332م كركوك فاطمه كامل معاوج باسم الزم ضاحي زويد  842
موصل 8 3 10 664م كركوك ازھار محسن سالم باسم ماجد نجم   843
بغداد 4 7 169 340م كركوك بيداء حسين عبد الحمزة باسم محمد ابراھيم خليل  844
ديالى 8 8 44 300م كركوك باسم محمد جاسم كبر  845
ميسان 10 8 110 767م كركوك افراح رحيم نايف باسم محمد جاسم كبر  846



واسط 1 8 59 354م كركوك نضال حسن جبار باسم محمد خلف   847
االنبار 9 6 142 668م كركوك رباب نجم عبدهللا باسم محمد خلف حمد  848
بغداد 2 10 67 410م كركوك ھدى جبار انغميش باسم محمد روضان غيالن  849
ذي قار 2 8 5 619م كركوك عائده عبداالمير ابراھيم باسم محمد صالح   850

صالح الدين 6 13 98 265م كركوك خانزاد رفيع باش باسم محمد صمد حسن  851
ذي قار 7 1 117 745 كركوك عھود كاظم علي باسم محمد عايد   852
بغداد 8 13 33 333م كركوك ھناء كاظم عبدالمصير باسم محمد عباس صالح  853
ميسان 6 5 131 300م كركوك سعاد حسين حسن باسم محمدعلي عوده   854
البصرة 4 3 183 352م كركوك زينب حاجي جبر باسم معن عبدهللا   855
بغداد 1 8 20 339م كركوك سعاد محمد حمود باسم منشد علك خليفة المزعلي 856
بغداد 1 2 109 434م كركوك سكنه دركال عبدعلي باسم مھجر كريم   857
بغداد 3 5 39 718م كركوك امل صدام حسون باسم نجم عبد محي العبيدي 858
بغداد 1 10 72 487م كركوك ابتسام نورى نجار باسم نصر حموده   859
البصرة 5 8 110 797م كركوك ايناس عدنان كريم باسم نعيم حسن   860
بغداد 3 6 72 384 كركوك زھره كاظم فرحان باسم ھاني كاظم   861
نينوى 7 3 58 186م كركوك اميرة سعيد الياس باسم يوسف الياس   862

صالح الدين 9 6 64 492 كركوك رجب صادق محمد باسمة كريم محمد 863
ميسان 6 9 6 209 كركوك محسن عبد النبي جعفر باسمة مھدي صالح 864
البصرة 7 6 147 338 كركوك محمدعلي عزيز فرحان باسمه داود سلمان  الشيخلي 865
البصرة 8 3 193 766م كركوك جنان فاضل جاسم باقر حمود باقر  كتاب 866
ذي قار 3 7 108 259م كركوك كطمه مدوع عفريب باقر علوان حسين   867
بغداد 8 13 184 473م كركوك سعديه عيادي حميد باقر فرحان كلمود   868
البصرة 3 2 39 42م كركوك نھاد غضبان بديوي باقر محمد عبھول   869
ذي قار 7 12 105 364م كركوك ليلى صالح اسماعيل باقر مھدي شطب شالل  870
واسط 6 4 4 377م كركوك نھله حسن علي باقر ھادي خضير  السيف 871
بغداد 6 4 176 334م كركوك سالمة كوزى شباع باني نعمة خالطي   872
بغداد 4 2 158 477م كركوك جبار محي نظامه بتول صافي حوجي 873
بغداد 7 7 135 434م كركوك جواد جالب حمد بتول عباس كاطع 874
ميسان 6 1 129 246 كركوك جاسم محمد رايد بتول عبد زيدان   875
بابل 4 9 23 705 كركوك حيدر عبيد محمد بتول عبدهللا عمران 876

صالح الدين 6 1 136 354م كركوك سالم مھر علي بتول عمر صالح   877
بغداد 10 7 106 787م كركوك كريم طه محمود بثينه مھدي محمدعبد 878
ذي قار 9 9 169 100م كركوك سليمه عايش حميدي بجاي شبيب حجيني   879
ديالى 8 4 44 340م كركوك مديحه ماجد رمان بحر شطى رمان   880



بغداد 7 2 60 753م كركوك نوعه غتيد جليل بدر ثاني مطلك  المي 881
بغداد 8 8 78 369 كركوك ابتسام كاظم مسيدي بدر رحمة مردان كصير الموزان 882
البصرة 8 9 184 163م كركوك اسماء جوھي خلف بدر شولي جيجاب   883
ميسان 5 9 103 495م كركوك زينب عبدالحسين طارش بدر عكلة ساجت   884
نينوى 10 4 28 753م كركوك حنان احمد طعمة بدر غسان عبدالرحمن   885
ذي قار 8 9 19 624م كركوك ابتسام مھدي عبد بدر مانع حمود سلمان  886
كربالء 3 6 7 629 كركوك اعالن عباس جواد بدر محيسن مخيلف   887
البصرة 8 6 36 807 كركوك ھاله فاخر محمد بدر ناصر سالم  الشاري 888
نينوى 9 6 181 780م كركوك مروه فريح محمد بدر ھاشم ناصر   889
نجف 9 11 109 471 كركوك صبيحة محمد بدر بدران جبار عبدالھادي   890

صالح الدين 8 9 120 194م كركوك صبيحه عطيه حسن بدري خلف حسن   891
بغداد 10 9 14 453 كركوك علية كريم جاسم بدري لفتة عبدالنبي   892
بغداد 5 4 171 256م كركوك كاظم مزعل سويدى بدرية راھي حميدان   893
بغداد 8 4 3 369م كركوك عودة صدام  بدرية شياع فيصل   894
الديوانية 3 8 53 289 كركوك كاظم حسون محسين بدريه حميد حسن غياض  895

صالح الدين 8 2 113 333م كركوك اسماعيل علي حسن بدريه سعيد عبد االلھيبي  896
ميسان 2 12 136 730م كركوك جبار علوان بدريه شايع شمخي 897
بغداد 5 2 141 421م كركوك خليل طعمه بدريه عباس جاسم 898
بابل 1 4 193 320م كركوك وحيد ناجى حسن بدريه عبيد جاسم   899
بغداد 6 4 107 342م كركوك عجيل شنيل مشعل بدريه محسن ثوفي  عمشان 900
البصرة 6 1 62 330 كركوك ياسين علي حسين بدريه محمد خلف  الدوري 901
الديوانية 10 9 67 295م كركوك عباس نجيب داخل بدريه ناصر حسين   902
بغداد 4 6 145 317م كركوك نجيه جاسم علوان بدعان فرحان حمادي  العبادي 903

صالح الدين 2 3 167 751 كركوك رغد محمد عطية بديع مصلح سليمان   904
بغداد 8 13 84 436م كركوك عبدالكريم محمد عبد بديعه عبد حسان مھجج  905
ديالى 3 7 184 653م كركوك شيماء ستار باشا براء كاظم عبدهللا   906

صالح الدين 3 3 129 170م كركوك جھينه احمد مجيد براء محمد مجيد طه  907
البصرة 4 1 844 176 كركوك ايمان صباح فليخ براق صباح حسن   908

صالح الدين 7 12 189 824م كركوك مھى محمد ناس براق محمد سعيد   909
صالح الدين 5 8 127 256م كركوك فراحه عبدهللا مجيد براك جودر ھلو   910
بغداد 4 1 195 455م كركوك ھيفاء علوان حسن برجس عبد خسرو  العزاوي 911
كربالء 5 7 16 790م كركوك حسنيه جاسم عبدالخضر برزان حاجي عبدالخضر   912
بغداد 2 10 166 534م كركوك نوريه ابراھيم رحمان برزان خزعل مزعل احمد  913
ذي قار 7 5 80 م٤٥٣ كركوك حذامه مجباس شناوه برزان فليح حسن   914



ديالى 4 4 194 777م كركوك ھدنة رشيد حميد برع محجوب زبار   915
كربالء 8 3 188 193م كركوك حريه كاظم عبدالرضا بركال حنتوش جاسم   916
بغداد 3 9 117 334م كركوك بشرى علي مراد خدامراد برھان الدين حميد محمود   917
نينوى 10 9 168 204م كركوك وداد سعيد عبد برھان عبدالفتاح حسين   918
بغداد 10 6 62 755م كركوك ھناء محمد منير برھان قاسم احمد كاظم الغراوي 919

صالح الدين 8 12 177 78 كركوك حليمة عويد عمر برھان مولود حسن خلف  920
بغداد 3 5 101 302م كركوك ھدى عزالدين حسين بسام احمد شھاب عبدالجبار الحيوري 921

صالح الدين 5 6 192 163م كركوك وداع محمد عبدهللا بسام احمد عبدهللا محمدعلي  922
صالح الدين 3 3 126 771م كركوك دنيا اسماعيل عبدهللا بسام حسين سلطان   923
صالح الدين 3 2 197 767م كركوك داليا مصطفي تليع بسام حسين يوسف   924
نينوى 8 3 170 187م كركوك بدريه عامر صابر بسام حميد شھاب   925
نينوى 8 13 83 1033 كركوك نور صبرهللا قطيمر بسام صالح راوي عبيد  926
بغداد 8 8 197 635م كركوك زينه سلمان يونس بسام عبداالحد جميل رشيد  927
نينوى 3 9 131 408م كركوك يسرى احمد محمود بسام يونس مصطفى صالح الحمدانى 928
فادسية 8 3 76 661م كركوك كميله صادق درويش بسروك عباس حسين   929
بغداد 8 5 185 341م كركوك رعد طارق  بسعاد كاظم حسين   930
الديوانية 9 10 162 310 كركوك ارملة.معتز شھيد بسمه حميد عبدالزھرة 931
بغداد 9 4 107 211م كركوك شذي علي عبد بسيم خلف شرھان لفته حريش 932

صالح الدين 6 6 1 79م كركوك مليحة محمد حسن بسيم مھدي درويش خلف الجيوري 933
نينوى 2 2 150 383م كركوك زكيه محمود صالح بشار احمد صالح   934
نينوى 3 1 9 656م كركوك ماجده عزيز على بشار ثامر على  الجبوري 935
موصل 10 10 66 793 كركوك انغام محمد سعيد بشار زھير عبدالغني محمد  936
نينوى 4 4 36 342م كركوك نجله مجيد مال بشار سالم محمد   937
بغداد 2 10 135 655 كركوك ايناس عباس مصطفى بشار صفاء حسن حسين  938
نينوى 3 10 77 403 كركوك شيماء خلف صالح بشار صالح محمد 939
ذي قار 6 5 4 163م كركوك صبريه ھادي حسن بشار عبد طاھر جعفر  940
البصرة 7 9 44 265 كركوك علياء كنعان زبيد بشار محمد بشير   941
االنبار 2 3 100 473م كركوك جمال خليف نواف بشرى حمود حمد   942
ديالى 10 9 126 602 كركوك قيس حسين علوان بشرى حنش محمد 943
بغداد 2 13 92 473م كركوك عبدالكريم بدر حسن بشرى رطب جبر 944
بغداد 5 11 98 341 كركوك ارملة..ضياء عبدالطيف  بشرى عباس عبدهللا 945
نينوى 10 10 182 326 كركوك ارملة.عامر يوسف بشرى عبد احمد 946
بغداد 9 11 23 1057 كركوك ارملة..عادل عكلة بشرى عبدالرحمن محمد 947
الديوانية 8 13 198 486 كركوك ارمله بشرى كاظم عبد علي 948



بغداد 8 9 148 427 كركوك سعد احمد سعيد بشرى كريم عوده 949
النجف 3 13 29 494م كركوك نجاح محمد علي بشرى محمد علي  950
بغداد 4 12 31 334م كركوك علي عبود فليح بشري صغير ابراھيم 951

صالح الدين 1 9 91 369م كركوك خالد ابراھيم بكر بشري منعم شھاب  الجبوري 952
صالح الدين 8 12 191 763م كركوك ضحبه صطم عبدهللا بشير احمد حسين علي  953
بغداد 7 2 107 1053م كركوك وجدان ساحت عبد بشير حسن سيد حسين زيدي 954
البصرة 2 10 55 364م كركوك ھاشميه احمد نعيم بشير حسين علي محيبس  955
البصرة 3 6 91 430م كركوك زكي بشير حمادي بشير حمادي عبدهللا   956
بغداد 5 2 173 403م كركوك ايمان جالب شنين بشير حمد لفته   957
فادسية 3 7 118 713م كركوك احالم فالح حمود بشير حميد محمد   958

صالح الدين 10 4 158 265م كركوك صبحة حماده عبدهللا بشير خليل معيش   959
بغداد 1 1 92 780م كركوك سناء دحدوح داود بشير سلمان ثابت  المايحي 960
بغداد 10 9 40 370م كركوك كافي حسين ياسين بشير صالح مھدي   961
بغداد 4 2 193 428 كركوك امل جاسم خلف بشير عبدالنبي نعمة  البويجي 962
بغداد 9 5 3 369م كركوك امل علي حسين بشير عوده صدام   963
نينوى 9 11 51 380 كركوك كافي حمادي شجاده بشير محمد احمد حميد  964
بغداد 3 10 63 451 كركوك ارملة.رجب مصطفى بشيرة رشيد مجيد 965

صالح الدين 7 9 127 256م كركوك سوريه حسن جمعه بصري برال جودر   966
بغداد 4 13 79 193م كركوك ايمان بوكص بنو بطرس يوسف ديشو   967
الديوانية 3 11 39 355 كركوك رابعه عبد ضحد بطي كريم عكله ابراھيم  968

صالح الدين 8 7 12 184م كركوك انتصار عبدالحميد فزع بكر احمد خلف   969
بغداد 1 5 172 375م كركوك فطيم ابراھيم حميد بالسم عبد درويش حمود  970
بغداد 3 8 178 488 كركوك انوار جبار صفو بالل حميد حامد   971
بغداد 10 6 135 882م كركوك لمياء عبدالكريم عبدالكاظم بالل رعد عبدعلي   972
االنبار 2 3 62 351 كركوك ھيفاء فالح جلوب بالل سليمان حرج   973

صالح الدين 9 12 190 408م كركوك شذى على جاسم بالل محسن ارحيم طه  974
االنبار 1 5 26 209 كركوك عبدالرحيم احمد  بلقيس حجي عبدالعزيز   975
نينوى 7 9 101 191 كركوك سالم خضر حسن بلقيس محمد عبدهللا راضي 976
بغداد 9 3 36 746م كركوك زينب جمعة فنجان بھاء ريكان مزيعل   977
نجف 8 11 139 437م كركوك شذي عبدعلي عبدالرسول بھاء عبدالرزاق حسين علي الدعيل 978
النجف 7 5 156 770م كركوك شكريه عبدالحسين عفلوك بھاء محمدجواد كاظم   979
الديوانية 7 12 72 246م كركوك اسھان نعمه يوسف بھاء ھادي جواد   980

صالح الدين 1 2 172 456م كركوك سندس ھاشم محمود بھاءالدين حازم محمود   981
صالح الدين 7 6 133 663 التون كويري غنيه غايب كرجي بھار عايد حماد  الھبيي 982



تكريت 8 2 195 379 كركوك سوسن نوري شاطي بھجت سلوم مصطفى احماش الجبوري 983
البصرة 8 1 50 668م كركوك شيماء غدير ماضي بھجت عبدالحسين عبد   984
البصرة 7 5 178 706م كركوك سندس علي حسين بھجت علي بجاي   985

صالح الدين 4 12 131 377م كركوك اغادير ھاشم مھدي بھجت مصطفي ابراھيم محمود الجعفر 986
بغداد 6 4 110 463م كركوك شياع صابر حسن بھية جاسم حسن   987

صالح الدين 8 6 7 623 التون كويري حمده محمد بيج بيات احمد خلف   988
ذي قار 4 11 46 785 كركوك انتصار جاسم حضير بيان حاجم جبر   989
بغداد 7 1 152 403م كركوك نضال لطيف وجر بيان داود فليح  ساعدي 990
بغداد 5 8 195 421 كركوك علي ھادي دخان بيداء مھدي نعمه   991
ميسان 8 7 131 181م كركوك طارق قاسم  بيده حمود حطاب موسى  992
بغداد 5 12 67 386 كركوك مسريه حميس ھزام بيشر ابراھيم حسن   993
ميسان 3 11 139 605 كركوك عتاب سلمان صريج ةھاب رزوقي رضيعي   994
بغداد 2 9 131 437م كركوك ھيفاء شفيق وھاب تابت حسان جبر عبدهللا  995
ذي قار 4 11 128 454 كركوك ارملة..حسين علي تاجية عبدال حسين 996
البصرة 2 8 1 289م كركوك جميلة حسين مشجر تالي صافي جويمد سلھو  997

صالح الدين 1 12 175 218م كركوك فتھاء عبدهللا نجم تامر عباس عكال   998
ذي قار 3 11 127 326 كركوك نبداء عاصم  تاميم قاسم عواد جبر  999
بغداد 5 10 117 493 كركوك ھناء علي موحي تجيل مناتي عبد زبون  1000
بغداد 1 2 105 786م كركوك صابرين محمد جاسم تحرير عبدالكاظم كاطع   1001
بغداد 9 1 161 477م كركوك احالم حسين جالب تحسين احميد شلش   1002
ذي قار 5 5 34 365م كركوك بتول عزيز محسن تحسين حسن عبد   1003
نينوى 1 8 182 264م كركوك عليه محمد داود تحسين خزعل فتحي عمر  1004
بغداد 1 9 183 334م كركوك وثام حسن خلف تحسين عبد علي بدن   1005
بابل 9 4 35 499م كركوك فاطمه عبدالحمزه رشيد تحسين عبدالحسين راضي  الساعدي 1006
بغداد 6 12 142 484م كركوك زينب جمعه عبدالرزاق تحسين عبدالواحد طاھر   1007
موصل 5 11 84 169م كركوك رحاب بھيجه ناصر تحسين عزيز يوسف جرجيس  1008
بغداد 7 10 117 180م كركوك عذراء مھدي عباس تحسين عالء الدين كاظم جواد  1009
البصرة 2 7 66 404م كركوك خوله مطر معن تحسين على معن   1010
البصرة 10 12 41 1047م كركوك اعتمار صالح صبيح تحسين علي بجاي   1011
ديالى 3 1 5 409م كركوك خمائل جاسم محمد تحسين علي حسين  الجبوري 1012
بغداد 3 10 187 373م كركوك سھام عبدالحسين عبيد تحسين علي عبيد حسن  1013
ميسان 5 9 111 780م كركوك شذي ابراھيم نجم تحسين علي محمد صبر  1014
بغداد 10 1 148 408م كركوك االء عباس محمد تحسين محسن شاني  محمداوي 1015
ديالى 6 3 149 325 كركوك برنجي ابراھيم سلمان تحسين ھادي حسين   1016



ديالى 4 4 11 332م كركوك سفية احمد جميل تركان حنفيش محمد   1017
نينوى 5 11 22 264م كركوك سھيله خليل ابراھيم تركى اسماعيل ابراھيم محمد  1018
الديوانية 5 6 10 264 كركوك ماكه عربي ياسين تركي عبود ياسين   1019
االنبار 6 13 104 159م كركوك ساميه صالح سليمان تركي عفش عبد محمد  1020
ديالى 6 3 68 346م كركوك وداد عبدالجبار جميل تركي محمد حسن جاسم   1021
ذي قار 9 6 143 471 كركوك كاضم حسن كاطع تركيه جاسم عبد 1022
بابل 6 6 27 163م كركوك لطيف متعب حمود تسجيل كمال خماس سمان الشمري 1023
ذي قار 8 1 143 620م كركوك ناجح فشاخ  تسواھن نعيمه فلي  القرغولي 1024
كربالء 5 7 90 384م كركوك حنان جياد يوسف تقي الدين عبدالعباس عبدالحسين   1025
القادسية 10 8 149 479م كركوك بديله كاظم احمد تلكيف تومان محمد   1026
االنبار 4 12 75 435 كركوك فاطمه نجيب احد تميم حسن محمد   1027
ذي قار 5 1 54 629م كركوك عبدالحسين سداوي  توحيد علي عجيل   1028
بغداد 8 5 170 488م كركوك كريمه طاھر فھي توفيق حطاب موسي   1029
االنبار 4 6 19 330 كركوك فوزيه صعب زيار توفيق حميد حامد   1030

صالح الدين 9 2 185 329م كركوك فھيمه عبد حسين توفيق خضر رحيم  الدوري 1031
البصرة 10 8 133 345م كركوك خديجه جاسم محمد توفيق خلف علوان يخيت  1032
بغداد 2 6 6 383م كركوك حريه عبود لطيف توفيق رحيمه رطين   1033
نينوى 5 8 153 311م كركوك انطوانيت متي توما توفيق سعيد توفيق   1034
النجف 5 13 190 636م كركوك جميله غازي راضي توفيق شرقي محمد حناوي  1035
البصرة 3 11 21 344م كركوك قيسمه نصر سلمان توفيق طالب مدخول مفخور  1036
البصرة 3 7 161 159 كركوك شكرية سلطان احمد توفيق عبدالحسين ھاشم   1037
بغداد 9 3 130 379م كركوك لقاء عمران جيھان توفيق عبدهللا جمال حسين  1038

صالح الدين 2 3 130 199م كركوك ليلى داود حامد توفيق عبدهللا محمد   1039
االنبار 4 10 109 652م كركوك فائزة محمد كريم توفيق فاضل محمد مولود  1040
ديالى 2 13 14 383 كركوك سميره خضر عباس توفيق فياض احمد   1041
بابل 5 1 167 768م كركوك سلوى منعم شعالن توفيق كاظم موسى  الشروزي 1042
بغداد 3 13 183 374م كركوك ازھار فيصل حسن توفيق مھدى حسن   1043
البصرة 10 9 139 341 كركوك سعاد محسور حسن توفيق نتيش شھاب   1044
بغداد 2 7 174 455م كركوك لمعان عطا سعيد توفيق يحيى محمد سعيد   1045
نينوى 1 10 180 199م كركوك جوليت خونيس مطلوب توما يوسف ججو   1046
ميسان 10 7 119 311م كركوك صبرية ماھود فرحان تويه خنيفس عبيد دھله العماري 1047

صالح الدين 6 5 43 801م كركوك رفعة محمد حسن ثابت اسيود صالح حسن  1048
صالح الدين 2 7 188 345م كركوك ايمان كريم حسين ثابت حسن خلف سعد  1049
صالح الدين 10 4 17 309م كركوك تغريد حسن ياسين ثابت خضير عباس   1050



صالح الدين 8 2 123 773م كركوك تفريد حامد خلف ثابت رجب ياسين   1051
صالح الدين 2 3 115 252م كركوك مناھل امين عرود ثابت عيسى محمود   1052
صالح الدين 4 13 3 410 كركوك شيماء حامد احمد ثابت نعمان مصطفي   1053
صالح الدين 6 4 124 1048م كركوك انتصار حسين عبد هللا ثامر احمد حسين   1054
صالح الدين 10 10 7 408م كركوك سلمه رشيد خلف ثامر امين علي   1055
ميسان 2 6 19 379م كركوك نضال جبار عليوي ثامر جاسم ثابت   1056
الديوانية 3 8 131 480 كركوك وسيلة حسن دھوم ثامر جدوع مكطوف   1057
البصرة 9 3 121 259م كركوك بان حنا بولص ثامر جورج فتوح   1058

صالح الدين 1 3 47 718م كركوك شيماء خليل ابراھيم ثامر حمود سبع   1059
ذي قار 2 11 22 355م كركوك رغد فالح عبدالحسين ثامر رزاق مرجان   1060
بغداد 3 1 152 701م كركوك فاتن خضير عباس ثامر شالل مجيد   1061
نينوى 3 9 155 362م كركوك عنود عمر عبدهللا ثامر صالح جمعه خاطر  1062
بغداد 8 11 4 643 داقوق فتاة عبدالحميد حسين ثامر عبد خلف   1063
بغداد 3 13 61 308م كركوك سراب عزيز مجيد ثامر عبدالرزاق عطبة حسون  1064
بغداد 9 3 143 339م كركوك ھناء كاظم حناد ثامر عبدهللا علي   1065
بغداد 6 1 88 785م كركوك صبيحه جمعه غريب ثامر فالح عبدالحسن   1066

صالح الدين 8 8 68 362م كركوك زكراء حافظ مروس ثامر كامل عبد   1067
بغداد 4 9 29 515م كركوك اسل محمود مولود ثامر لطيف حسن محمد  1068
بغداد 1 1 28 246م كركوك ربيعه خلف غالي ثامر محسن ظاھر  حمادي 1069

صالح الدين 2 13 8 193م كركوك اميرة صادق محمود ثامر محمود عبدالرحمن   1070
ديالى 3 1 82 208م كركوك جيبه محمد حسين ثامر منصور حسين   1071
بغداد 5 13 65 418 كركوك ازھار جعفر يوسف ثامر مھدي محمد علي  1072
بغداد 2 8 118 330م كركوك دنيا سلمان يوسف ثامر ناظم امين عبد  1073
ديالى 10 11 76 788 كركوك اشواف قاسم محمد ثامر نجم عبدهللا علوان  1074
بغداد 4 13 135 771م كركوك سھى حميد مجيد ثامر نصيف جاسم   1075
بابل 6 4 170 411م كركوك شروق طالب كتاب ثامر نعمه ھادى   1076
البصرة 8 11 110 238م كركوك كاظميه رحمه عذار ثامر ھاشم خلف لفته الھاشمى 1077
بغداد 10 9 57 618م كركوك ايمان قاسم مريود ثامر يوسف طلب ثامر  1078
ديالى 6 7 184 638م التون كوبري يسري احمد زينل ثامر يونس علوان حسون  1079

صالح الدين 9 2 146 481 كركوك ضحيه شحاذه خضر ثاني ذياب صاري   1080
ديالى 8 8 151 289م كركوك نضال كريم عبد ثاير اسود عباس   1081

صالح الدين 5 12 14 709م كركوك وضحي جاسم محمد ثائر احمد مطلك صالح  1082
بغداد 7 2 92 314م كركوك مروه عبدالنعم ھادي ثائر بدر اسود اسماعيل  1083
البصرة 9 13 161 351 كركوك ھناء حسن كياش ثائر جاسم ماھود   1084



صالح الدين 9 2 53 192م كركوك مھى فتحي احمد ثائر حازم محمود عكله  1085
نينوى 10 3 38 354م كركوك صبريه نورى حسين ثائر حسن احمد   1086
واسط 10 10 35 341 كركوك ايناس عالو حسين ثائر حسن غانم   1087

صالح الدين 3 1 31 99م كركوك سعديه اكبر محمدعلي ثائر حسين عزيز حسين  1088
بابل 8 5 115 1009م كركوك كفايه قاسم عبد ثائر حمزه عبدالساده   1089

الديوانية 2 4 151 169 كركوك حوداء ناجع حسن ثائر حميد حسن 1090
االنبار 9 13 32 725م كركوك اسيل فصال ذاكر ثائر خلف حسن   1091

صالح الدين 4 13 149 418م كركوك اديبة احمد عبد ثائر خلف عطا هللا  الجبوري 1092
صالح الدين 2 3 181 314م كركوك امل محمود ھالل ثائر خيرو مصطفى   1093
نجف 3 4 24 806م كركوك ميسون محمد كاظم ثائر رحيم حسين   1094
ميسان 2 13 190 404 كركوك فاطمه صبر راضى ثائر شاكر شفته   1095
بغداد 6 2 114 312م كركوك شيماء كاظم محمد ثائر صباح رشيد  البدري 1096
ميسان 4 7 31 629م كركوك ابتسام صالح الدين عبدالسيھان ثائر صبيح خلف حسين  1097
بغداد 2 5 134 181م كركوك وداد ذياب ترف ثائر عباس راضى   1098
الديوانية 10 9 101 755 كركوك زينه سعد مھدي ثائر عبدالرضا ناصر 1099
البصرة 10 1 156 357م كركوك نسرين محمد يونس ثائر عبدالكريم قاسم  العبادي 1100
البصرة 7 12 164 334 كركوك ھناء ناصر كريم ثائر عزيز جعفر   1101

صالح الدين 7 13 125 375م كركوك سميره حسن حمد ثائر علي حمد   1102
بغداد 2 6 136 707 كركوك خالده عبدالمجيد رؤوف ثائر علي عوده   1103
البصرة 4 3 155 10737م كركوك نوال عزيز ابراھيم ثائر عندالحميد سعدون  اليوسف 1104
الديوانية 8 6 20 733 كركوك شيماء حسين محمد ثائر فرحان محمد  ال حمد 1105
نينوى 1 9 101 542م كركوك زينب عبدالرزاق ناجي ثائر فيصل عبدهللا جبار  1106
ميسان 2 4 107 427م كركوك حميده عوده بدن ثائر كاظم بدن خليفه الزيداوي 1107

صالح الدين 8 3 122 363م كركوك انتعار سالم عيسى ثائر كامل عمر   1108
بغداد 1 11 71 470م كركوك ھناء فاضل رحمه ثائر كرم رحمه   1109
واسط 3 7 20 374م كركوك سحر عبدهللا عبدالجليل ثائر محمد خضر حسين  1110
البصرة 8 9 102 338م كركوك افراح مجيد حسن ثائر محمد عبدالرضا   1111
بغداد 10 1 7 784م كركوك بلقيس فيصل مذخور ثائر محمد كاظم   1112
بغداد 9 10 134 214م كركوك شذى جواد محسن ثائر محمود جواد احمد  1113
بغداد 4 5 13 822 كركوك شذي محمد عرفان ثائر مطشر حسين   1114
البصرة 9 1 15 346م كركوك سميرة كاظم ابراھيم ثائر نجم عبدهللا   1115
النجف 1 12 170 411م كركوك تفريد جبار دھام ثائر نعمه ھادي   1116
ديالى 2 5 106 472م كركوك باسمة كاظم فريح ثائر ھاشم خضير عباس  1117
ميسان 6 3 9 1009 كركوك صفاء باقي عليوي ثائر ھاشم قاسم محمد  1118



موصل 7 3 147 239م كركوك غالية عطيه محمد ثائر ھزاع منوخ خلف  1119
الديوانية 7 1 15 362 كركوك نوال فريد عبد الحليم ثائر ھيالن عبد هللا   1120
بغداد 8 5 177 352م كركوك عطور حازم منصور ثائر وليد حنا   1121
ذي قار 8 8 49 415م كركوك عبدالرضا خلف منھل ثائره محمود غفراوي   1122
بغداد 2 12 170 453 كركوك فوزية صالح طيف ثجيل دكسن عبدالحسن   1123
ذي قار 10 8 174 208م كركوك ھبيه علي تايه ثجيل شبيب حناش   1124
بغداد 6 5 74 310م كركوك ميعاد علي قاسم ثجيل شده سلطان كريم الشامي 1125

صالح الدين 5 10 29 216م كركوك زھيه جاسم محمد ثجيل عواد مصلح   1126
واسط 9 4 185 211م كركوك نھاره اتوز ظاھر ثجيل فرج كطان شيرم  1127
بغداد 9 12 34 756م كركوك زمن عبدهللا ثريا موحان  عبدالصاحب 1128
موصل 9 12 129 631م كركوك جاسم علي ثريه احمد خلف 1129

صالح الدين 7 4 109 331م كركوك رجاء حسين مصطفى ثلج رحيم مصطفى ثلج الجوعاني 1130
بغداد 8 12 154 345م كركوك سلمى حكيم محمود ثمينه قاسم ثابت   1131
بابل 6 8 2000 206 كركوك كريم دھام حمزه ثمينه نعيمه طواش   1132
ميسان 4 9 54 418 كركوك احمد كاظم ثورة صادق مھدي 1133

صالح الدين 3 3 93 776 كركوك فريدة عبدهللا محمود جابر حميد اسعد   1134
صالح الدين 10 4 155 644م قرة حسن ساھره حميد حمادي جابر خليفه رويح   1135
االنبار 4 13 50 330م كركوك فائزه شوكت رفعت جابر عايد احمد عطيب  1136
النجف 6 6 9 472 كركوك مليحه حسن عباس جابر عباس علوان  الدرماوي 1137
نجف 9 13 130 310م كركوك كريمه حسن عوده جابر عبدهللا صالح   1138
البصرة 9 10 106 326م كركوك عليه عاصي موسى جابر عبود عباس حسن  1139
ميسان 1 9 139 371م كركوك سعديه حيال عريد جابر علي حسن علي  1140
الديوانية 2 6 181 374م كركوك غيده كاظم موسى جابر عمران موسى  العلياوي 1141

صالح الدين 9 5 45 217م كركوك نجاح عيدان صالح جابر كريم صالح عزو الجواعنى 1142
موصل 3 3 145 217م كركوك ذكرى محمود عبدهللا جابر محمد عبدهللا   1143
البصرة 10 9 122 427م كركوك حليمه مزھر راضا جابر مطرود بدر علي  1144
كربالء 2 4 76 345م كركوك غنية جاسم فرحان جابر نجم عبد   1145

صالح الدين 10 4 106 296م كركوك وضحه محمد عبدهللا جاجان ابراھيم خلف   1146
بغداد 5 2 43 408م كركوك عطيه كوير اجعيز جارهللا عبيد حمد   1147

صالح الدين 7 2 35 332 كركوك عفاف صالح عبدهللا جارهللا علي محمد   1148
صالح الدين 3 5 36 478م كركوك رسيله علي محمد جازي عبدهللا ايوب  الجبوري 1149
ميسان 5 8 39 451م كركوك كريمة حافظ معالك جاسب جميغ مجيرم   1150
ذي قار 9 11 71 788 كركوك ھالة ذباع عودة جاسب حاجم جبر   1151
بغداد 9 4 3 264م كركوك جاسميه حميد كاظم جاسب حسان كاظم  الساعدي 1152



بغداد 10 1 68 410 كركوك رسميه نجم عبدهللا جاسب رحيم عبدهللا   1153
ميسان 2 4 114 492م كركوك سعاد بوري الزم جاسب طابور الزم   1154
كربالء 4 7 53 386م كركوك سةوزة جبار امين جاسب عباس كاظم   1155
بغداد 6 9 181 454 كركوك جليلة موسى سليمان جاسب عبيد سليمان  العلياوي 1156
بغداد 7 13 42 410م كركوك خلود حميد كريم جاسب غانم صابر صالح  1157
ميسان 8 1 82 341م كركوك زكيه عبود عبدالنبي جاسب فالح مجيحل   1158
ذي قار 3 10 15 184م كركوك ليلى زبون لعيببى جاسب كاظم جبر   1159
ميسان 8 8 105 790 كركوك سميرة جھيل فياض جاسب محي غويض   1160
ذي قار 9 5 73 383م كركوك فلایر سلمان شنيار جاسب ناصر يوسف   1161
بغداد 7 8 42 265م كركوك سميه ھاشم اسماعيل جاسم احمد جاسم محمد  1162

صالح الدين 1 7 185 1003م الحويجة انتصار فياض عاني جاسم احمد عاني عايش العصبي 1163
بغداد 4 2 122 393 كركوك صديقة محسن جبارة جاسم اسماعيل جبارة فلحي المحمداوي 1164
بغداد 7 4 71 343م كركوك فاطمة عباس جياد جاسم بدن كعيد جبر  1165
ميسان 9 10 57 330م كركوك ايمان علي مطر جاسم تامر احمد جاسم  1166
بغداد 3 9 70 478م كركوك نوريه حسين عيسى جاسم جابر محسن   1167
بغداد 3 12 57 787م كركوك سماره علي يونس جاسم جبر فالح   1168
البصرة 1 7 156 343م كركوك رغد جاسب حسان جاسم جميل فقير محمد العبودي 1169
بغداد 10 7 177 391م كركوك نعيمه حسين عبدالمحسين جاسم حاتم سدخان   1170
ميسان 10 5 87 454م كركوك فخريه منصور زبون جاسم حافظ عجب   1171
بغداد 4 8 9 452م كركوك ھديه وريثه شاطي جاسم حسن فلحي جبر الالمي 1172
بغداد 5 4 32 784م كركوك ربيعة جبار مشكور جاسم حسين جبار   1173
نينوى 7 4 147 623م التون كوبري ھدية صالح عماش جاسم حسين رحيل   1174
نينوى 5 10 134 171م كركوك مھا عبدالحسين ابراھيم جاسم حماد شماذه   1175

صالح الدين 10 4 92 345م كركوك عائشة محمد ھالل جاسم حمد خضر   1176
صالح الدين 2 13 130 463م كركوك عيده احمد مجيد جاسم حمد شميل عبدالرحيم  1177
نينوى 7 11 164 725م كركوك بيان محمدصابر محمود جاسم حمد محمد   1178
الديوانية 3 7 114 206م كركوك وحيد صالح سلمان جاسم حمود سلمان   1179
ميسان 3 1 83 466م كركوك انتصار خليل كريم جاسم حنين كريم   1180
بغداد 1 2 116 599م كركوك كريمه كاظم خجيور جاسم خزعل عايد  المنشدي 1181

صالح الدين 7 6 75 698م كركوك خاتون صالح خضر جاسم خضر عباس  الياس 1182
البصرة 10 3 151 171م كركوك مفيدة ياسين سعيد جاسم خضير حسين   1183
الديوانية 7 1 190 362 كركوك صبيحه رشيد عبد جاسم خضير مناحي  البديري 1184

صالح الدين 8 8 76 369م كركوك بدره داود خالد جاسم خلف نجم عبدهللا  1185
واسط 5 9 80 293م كركوك بشرى مزيد ھول جاسم خماط خواش احليل التميمي 1186



ديالى 6 1 156 415م كركوك ازھار صالح عبدالھادي جاسم راضي كانون كاظم الزھيدي 1187
بغداد 7 11 31 496م كركوك عليه جبار ابو الھود جاسم رشك ابو  الھور 1188
بغداد 3 4 116 .476م كركوك منتھي يونس علي جاسم زبون صابط   1189
ميسان 2 6 32 371م كركوك بشرى جبار حسوني جاسم زنيد يوسف   1190
البصرة 2 7 40 777م كركوك ماجدة كاظم مغاس جاسم سالم كحيط   1191
بغداد 1 8 57 351م كركوك عليه بدن عباس جاسم سعيد ناصر حسن العبودي 1192
كوت 5 7 60 417م كركوك كاظميه كريم جوده جاسم سفاح لفته   1193
بغداد 6 11 69 207 كركوك صبيحة كاظم محمد جاسم سفيج جياد زرجادي  1194
الديوانية 5 13 127 289 كركوك سليمه خلف ناصر جاسم شمخي ناصر عكاب  1195
البصرة 10 1 140 369م كركوك جماله عبد حسان جاسم طعمه مسعد   1196
نجف 4 3 89 161م كركوك ليلي محسن علوان جاسم عباس حساني  الوجداد 1197
بغداد 9 1 30 451 كركوك زھره كا ظم سعدون جاسم عبد عبدهللا   1198
بغداد 1 3 53 379 كركوك شكرية حسين فرج جاسم عبد محمدعلي  الشزر 1199
ذي قار 3 5 22 393م كركوك اشواق مھدي حكيات جاسم عبدالحسين ربيع صالح  1200
بغداد 7 7 156 477م كركوك ھديل عبدالباسط جاسم جاسم عبدالرزاق جاسم عزيز  1201
بغداد 8 5 176 382م كركوك سعاد عزيز جبر جاسم عبدالزھره فاضل   1202

صالح الدين 8 8 139 484م كركوك خولة رشيد محمد جاسم عبدهللا عواد احمد  1203
واسط 4 1 112 645 كركوك شھله عبدالوھاب جاسم جاسم عبدعلي عبدالحسين   1204
الديوانية 3 8 270 310م كركوك خلود جعفر الجمعه جاسم عبدفلحي حسن سالم  1205
بغداد 10 10 34 401 كركوك ارملة.شنينه جاسم خلف جاسم عبود علوان 1206

صالح الدين 10 4 42 179م كركوك اقبال فاضل حمودى جاسم علوان حسين   1207
بغداد 3 13 62 407م كركوك ليلى احمد ابراھيم جاسم على يونس عطيه السعداوى 1208
البصرة 9 9 109 672م سليمه شاطي جويعه جاسم عليوي غضيب ناصر  1209
الديوانية 8 9 193 195م كركوك ناديه فرحان كاطع جاسم عماره فارس مذكور  1210
بغداد 7 8 4 476م كركوك شمسه مرزه حمزه جاسم عناد محبوب عساف  1211
بغداد 5 2 105 325م كركوك ساميه حاتم الزم جاسم عنبر حسن 1212
ذي قار 1 1 27 365 كركوك االء جبار سلمان جاسم عواد جبر  الحمداني 1213
البصرة 10 7 191 370م كركوك فتيه كاظم ناجي جاسم غضبان حسن   1214
البصرة 9 3 38 386م كركوك حبيبة حسين زيدان جاسم غضبان كباش   1215
ذي قار 3 12 93 512م كركوك احالم ريان عباس جاسم فالح حسن   1216
بغداد 8 1 144 484م كركوك ماجده عذاب علي جاسم فرج عكش   1217
ذي قار 8 9 35 265 كركوك ساھرة جاسم التوش جاسم فھد كطان عضبان  1218
ذي قار 6 3 150 764م كركوك انتصار عبد سالم جاسم قاسم جدوع   1219
بغداد 2 2 136 469 كركوك حسنة حمود محسن جاسم كاطع جبر  الويعدي 1220



ميسان 7 5 50 م٤٠٧ كركوك كريمه لعيبي علوان جاسم كاظم خيرهللا   1221
ميسان 1 6 15 707م كركوك نضال جبير حياوي جاسم كاظم سلمان  البغدادي 1222
النجف 7 11 133 159م كركوك االء حسين موزان جاسم كاظم عباس دواس  1223
بغداد 3 4 134 434م كركوك مديحة جلوب جيارة جاسم كاظم محسن   1224
البصرة 4 2 154 654 كركوك عجيبة محمد مراجع جاسم كريم عبدالرضا   1225
البصرة 5 11 17 326م كركوك خديجه ھنا على جاسم كريم فرحان   1226
الديوانية 8 7 61 204م كركوك غنية فخر سعد جاسم مجلي مشكور   1227
بغداد 7 11 56 416م كركوك كريمه جاسم كبيش جاسم مجيد غضب   1228
البصرة 5 8 103 787م كركوك ضمياء حسين عليوي جاسم محسن عليوي جبر  1229
بغداد 5 2 40 375 كركوك كلثوم عبود علي جاسم محمد ابراھيم   1230
نينوى 8 1 188 495م كركوك كفاح اسود ھندى جاسم محمد احمد   1231
بابل 7 12 186 208م كركوك ناھدة محمد كريم جاسم محمد برسيم   1232
بغداد 6 8 162 409م كركوك عفاف قادر دعيل جاسم محمد بعيوب سمير  1233
الديوانية 10 13 52 781 كركوك سميره محسن عبود جاسم محمد جاسم حمد  1234
ديالى 1 9 118 340م كركوك سعادة جمعه جاسم جاسم محمد جاسم شطب  1235
المثنى 5 10 41 376 كركوك نجاة خضر محمد جاسم محمد جعار   1236
نينوى 1 10 30 341م كركوك طلقه احمد كتو جاسم محمد جمعه سلطان  1237
االنبار 3 10 129 256 كركوك زينب جاسم محمد جاسم محمد جميل عبدالعزيز  1238
بغداد 7 8 10 319م كركوك فائزة سرحان عبدهللا جاسم محمد جواد   1239
واسط 6 10 124 391م كركوك عليه عبدالحمزة خلف جاسم محمد جواد عواد  1240
بغداد 2 8 103 395م كركوك امل مطلك مختاض جاسم محمد حسون مساعد  1241
بغداد 6 11 64 330 كركوك دنيا شھاب علي جاسم محمد حسين   1242

صالح الدين 10 2 121 405م كركوك عليه ھالل علي جاسم محمد حسين   1243
ميسان  10 8 11 384م كركوك خالدية شمخي  جاسم محمد حسين سعد  1244
البصرة 7 1 8 699م كركوك ليلي اسحاق عبدالنبي جاسم محمد حسين صالح  العكار 1245
نينوى 4 7 36 395م كركوك فاطمه محمد كريم جاسم محمد حمد 1246

صالح الدين 8 8 8 236م كركوك خوذة رجب يوسف جاسم محمد حوري   1247
بغداد 10 1 3 427 كركوك رجاء كاظم خربيط جاسم محمد خريبط   1248
موصل 5 11 14 310م كركوك رجاء مروكي اسو جاسم محمد خضير   1249
نجف 10 12 15 191م كركوك ايمان عبد لطيف جاسم محمد خضير شبيب  1250
موصل 10 7 2 656 كركوك مريم علي محمد جاسم محمد راجح علي  1251
البصرة 5 7 71 340م كركوك خولة سربدج داود جاسم محمد راضي   1252
بغداد 3 12 101 558 كركوك بشري ريمان حسن جاسم محمد روضان   1253

صالح الدين 5 10 101 179م كركوك لطيفه حمزة خزعل جاسم محمد زھر   1254



نجف 6 11 185 295 كركوك فضيلة عطية عالوي جاسم محمد سعد   1255
بغداد 5 5 7 600م التون كويري فاطمة شبوط جبر جاسم محمد سعيد فرج  1256

صالح الدين 4 1 128 333م كركوك نضال مھدى امين جاسم محمد سلمان   1257
صالح الدين 3 6 154 171م كركوك مزيونه اخضير زاب جاسم محمد سلمان موسى  1258
ديالى 1 9 33 492م كركوك حربية خلف احمد جاسم محمد شكر   1259
نينوى 9 8 2 723 كركوك رشا خليل ابراھيم جاسم محمد شيبان   1260
ديالى 10 11 55 311م كركوك فوزيه محسن حواس جاسم محمد صالح حسن  1261

صالح الدين 7 13 98 265م كركوك نعيمه كريم علوان جاسم محمد صمد   1262
البصرة 7 8 3 659م ليالن كريمه ابراھيم عبدالكاظم جاسم محمد طالل   1263
االنبار 4 4 111 411م كركوك ميالد عودة عبد جاسم محمد ظاھر عواد  1264
ذي قار 2 11 165 233م كركوك كريمه موحان فردي جاسم محمد عايد زغير  1265

صالح الدين 8 4 17 310م كركوك رفعة سليمان السعيد جاسم محمد عباس   1266
بغداد 1 13 28 251م كركوك كفاية عبد داوي جاسم محمد عبد   1267
ذي قار 9 12 76 597م كركوك سھام كاظم والي جاسم محمد عبد ماجد  1268
االنبار 1 3 132 453م كركوك باكيزه رشيد حسين جاسم محمد عبدهللا  العياوي 1269
ذي قار 1 6 120 674م قره حسن اناھيد عبدالحسين عبدهللا جاسم محمد عبدهللا نعمه محمد 1270
بغداد 8 5 170 369م كركوك شيماء مراد ريسان جاسم محمد عبيد   1271
بغداد 4 8 83 415 كركوك ايمان محمد  جاسم محمد عالوي احمد  1272
الديوانية 6 3 118 188م كركوك ازھار محمد عبدالحمزه جاسم محمد علوان  الخفاجي 1273
نينوى 6 10 161 296م كركوك جميله عاشور الياس جاسم محمد على الياس   1274
بغداد 2 1 1 409 كركوك سعاد عبد صالح جاسم محمد علي   1275

صالح الدين 5 3 119 762م كركوك حسنة علي عبد جاسم محمد علي   1276
نينوى 7 11 106 316م كركوك بيداء علي يوسف جاسم محمد علي   1277

صالح الدين 8 12 156 319م كركوك وضحه عواد احمد جاسم محمد علي عبدالحافظ  1278
صالح الدين 7 12 159 310م كركوك فضيله خلف نجم جاسم محمد علي ناصر  1279
كربالء 6 12 19 342م كركوك انتصار شاكر موسي جاسم محمد عيسي معتوف  1280
الديوانية 5 7 100 463م كركوك جميله مھاجر عبيد جاسم محمد فرحان   1281

صالح الدين 6 6 196 451 كركوك نظيره صالح احمد جاسم محمد فرحان   1282
ميسان 9 9 34 357م كركوك امل كشكول محمد جاسم محمد فرحان   1283
موصل 10 10 85 708 كركوك صباح حامد فالح جاسم محمد فالح منديل  1284
بغداد 7 11 45 345 االنبار كاظميه خلف علوان جاسم محمد فياص علي  1285
نجف 8 5 118 364م كركوك ايمان عباس لفته جاسم محمد لفته مجيد  1286
بغداد 7 9 71 264م كركوك وفيقة شايع محسن جاسم محمد محسن   1287
ديالى 5 7 52 162م كركوك ھبوب جاسم سعدي جاسم محمد مصطاف   1288



نينوى 7 4 125 623م التون كويري حسنه محمد حسن جاسم محمد مصلح  ال عوفي 1289
صالح الدين 8 7 17 777م كركوك كريمة حنفي حسين جاسم محمد ناصر   1290
ميسان 7 1 69 776م كركوك منتھي غريب حسين جاسم محمد ناصر  الؤيلي 1291
بغداد 9 9 131 405م كركوك نھلة عمارة عبدالحميد جاسم محمد نجيم عبد  1292
فادسية 3 10 17 355م كركوك ھديه حمزه عبد جاسم محمد نفات جباره  1293
بابل 5 1 4 170م كركوك بشرى جواد كاظم جاسم محمد وناس  الربيعي 1294
بغداد 4 2 155 386 كركوك فاطمة عبود يصغ جاسم محمد يصغ  العواشق 1295
ميسان 5 6 67 374م كركوك نيره محمود جرجيس جاسم محمدامين عبدهللا  الخزرجي 1296
بغداد 8 6 181 181م كركوك فاطمه كاظم عبود جاسم محمدعلي جاسم  السعداوي 1297

صالح الدين 8 2 188 602 كركوك رواد حسن حمدي جاسم محمود حيدر حمادة الجميلي 1298
بغداد 6 9 126 730 كركوك عدوية محمد جاسم محيسن مرھوش 1299

صالح الدين 5 5 199 644م قره حسن دوخه عواد عسكر جاسم محيميد ياسين   1300
ذي قار 10 5 138 472م كركوك سكينه كاظم محمد جاسم مسلم سلمان   1301
بغداد 8 10 16 394 كركوك امال عبدالجبارة نسف جاسم مطر حسن   1302
المثنى 6 11 166 193 كركوك سعاد سليمان راشد جاسم مطرود راشد عبيد  1303
ميسان 8 7 165 465م كركوك كريمة جاسم موسى جاسم معن حسين   1304

صالح الدين 10 5 71 252م كركوك معينه جاسم محمد جاسم منجور عبطان   1305
بغداد 7 13 100 481م كركوك صبيحه جاسم مھدي جاسم مھدي حسن علي  1306
ذي قار 10 1 133 761م كركوك وايد حافظ بطل جاسم موازي عذاب   1307
بغداد 10 5 176 499 كركوك سعاد عبدالواحد عبدعلي جاسم ناصر حويل   1308
بغداد 3 5 195 395 كركوك كميله مسافر فيصل جاسم نتيش خامه عطوان  1309

صالح الدين 3 2 23 563م كركوك افراح سليمان صالح جاسم نجم عبدهللا   1310
بغداد 6 2 134 762م كركوك بشرى خضر   مھدى جاسم نويف رحيمة  المياحى 1311
ذي قار 5 12 94 264م كركوك زكيه حراسي نوفل جاسم ھليل عبيد عويد  1312
كربالء 2 4 110 494م كركوك كظيمة كاظم ھداء جاسم ھودي ھداء   1313
البصرة 7 9 195 317 كركوك نضال شاكر محمود جاسم يوسف يعقوب سعد الفريح 1314
بغداد 5 11 67 354 كركوك ارملة..محمد كاظم جاسمية سعد عيسى 1315
بابل 4 9 104 192م كركوك رضيه جبار فصوع جاير كزار غضب   1316
بغداد 8 9 79 484م كركوك اقبال حسن محمود جبار بحر سيد لطيف   1317
بغداد 3 8 88 296م كركوك ابتسام جلوب مشاي جبار بدر موزان  العبودي 1318
النجف 2 8 37 421م كركوك غنيه نومان غازي جبار توفيق نجم عبدالرضا  1319
بغداد 3 12 107 418م كركوك نجالء كاظم يونس جبار جاسم جعفر   1320

ميسان  6 6 162 342 كركوك بدرية شرط سجر جبار جاسم ذكر  العطواني\ 1321
بغداد 6 5 181 404م كركوك بشرى عبدالمحسن محمد جبار جمعه خلف حميد االسدي 1322



البصرة 5 12 15 478م كركوك ابتسام محمد كاطع جبار حسن جاسم محمد  1323
ميسان 8 4 161 267م الحويجة صفية محمد شمخير جبار حسن جريو   1324
بغداد 5 6 134 376 كركوك صبيحه مھدي عباس جبار حسن جويد   1325
بغداد 7 13 137 492 كركوك ناديه صباح طعمه جبار حسن سيد   1326
بغداد 1 12 395 180م كركوك سعديه راضي ضايع جبار حسن كاظم   1327
بغداد 4 8 199 429 كركوك ليلى عوده حافظ جبار حسن مسلم   1328
ذي قار 1 12 136 395 كركوك خولة نوري مھد جبار حسن ھاشم   1329
بغداد 8 3 7 404م كركوك كاظيمه محمد جابر جبار حسون ربيع   1330
بغداد 7 11 112 461 كركوك ماجدة عباس كطوف جبار حسين بريسم  \ 1331
ذي قار 8 4 43 497م كركوك شكرية يونس داود جبار حسين علي   1332
بغداد 5 13 110 289 كركوك جاسميه حسين شايع جبار حسين كاظم فقير  1333
واسط 3 1 104 300 كركوك فضيله سلمان ھندي جبار حمد حيل فزع  1334
بابل 2 4 114 309م كركوك ھدية لھود عبد جبار حمزة طاھر   1335
واسط 1 1 98 428 كركوك ايمان علي حسين جبار حمزه حسين  عامري 1336
الديوانية 9 1 200 265 كركوك فوزية ديجان شذر جبار حمود ساجت  الكعباوي 1337
بغداد 5 2 84 427م كركوك ملينه اليشيش حسين جبار حنتوش عطيه  الربيعي 1338
ميسان 8 3 108 395م كركوك حياة كاظم محيش جبار حوشي ادنانه   1339
بغداد 2 1 199 393م كركوك خالده محسن خضايه جبار حياوي عباس   1340
بغداد 6 2 172 479م كركوك فاطمه حسين يوسف جبار حيدر راضي يوسف الساعدي 1341
كربالء 3 6 193 770م كركوك نعيمه عباس عبدعلي جبار خضير عباس   1342
ذي قار 6 8 7 783م كركوك حمديه عواد خلف جبار خلف سبعين علي  1343
ميسان 10 9 60 374م كركوك وحيده ھاشم زيدان جبار خلف كاظم جود  1344
بغداد 5 2 118 496م كركوك سعديه سلمان جبار خليفه سلطان 1345
بغداد 7 7 28 405م كركوك نديمه عبدالحسين عبودي جبار راضي شمخي جبر  1346
بغداد 9 1 124 434م كركوك حليمه جبار محمد جبار رشك علي  الضنوني 1347
بغداد 3 8 110 383م كركوك رسميه كاظم محمد جبار رشيد جودي   1348
بغداد 8 2 121 309م كركوك اسماء عبدالفتاح عبدالرزاق جبار زغير مھاوى  العياوى 1349
بغداد 6 12 160 471م كركوك سھله سھله جباره جبار سبتى منصور جباره  1350
بغداد 4 4 88 421م كركوك زكية فرج خرم جبار سبحان لفتة   1351
البصرة 9 1 181 757م كركوك سفاته عبدالكريم جابر جبار سبع ساري 1352
بغداد 2 6 47 453 كركوك سعاد ھاشم موجر جبار سلطان خضيري  خضيري 1353
ذي قار 9 4 64 252م كركوك سھام ھاشم محمد جبار سلطان شبيب  الھزاع 1354
بغداد 5 10 169 311 كركوك خماسه كاظم سعيد جبار سلمان سعيد   1355
ميسان 1 2 190 783 كركوك فوزيه كريم علوان جبار سلمان علي  الزھاوي 1356



بغداد 2 9 119 370م كركوك حميدة راضي جبار جبار سلومي جبار   1357
القادسية 6 13 127 372م كركوك مديحه عواد مايش جبار سمير فرج عكيلي الحمادني 1358
ذي قار 9 4 20 801م كركوك سوالف داود مھدي جبار سمير ياسر فرحان  1359
البصرة 10 11 6 357م كركوك عليه عبدالرحمن طعمه جبار سوادي نعمه   1360
البصرة 1 13 174 226م كركوك زھره عيدان علي جبار شرھان صباح   1361
ذي قار 7 5 146 645م كركوك جاسيمة وھيب عبد جبار صالح جبر   1362
ذي قار 1 11 166 372م كركوك ناھده ميس نھيب جبار طعيمه عبدالحسين نجم ال عبدالح 1363
ميسان 3 7 174 773 كركوك بشرى كاظم مزعل جبار طوفان مزعل   1364
بغداد 4 9 151 455م كركوك سالمه عبود رحيم جبار عبد رحيم خضر   1365
البصرة 1 10 137 252م كركوك خوله شلتاغ ھالب جبار عبد روضان   1366
بغداد 5 5 81 233 كركوك بتول حسين شراد جبار عبد شراد   1367
الديوانية 5 7 124 346م كركوك فجريه كزير عاجل جبار عبد عطيه حيدر  1368
بغداد 3 13 156 427م كركوك سميره جبر عكله جبار عبد على سمير سالم  1369
بغداد 1 7 41 256م كركوك جبريه عاصم محمد جبار عبد مرجان   1370

صالح الدين 10 6 83 372 كركوك سجوده داود فرحان جبار عبد مھدي صالح  1371
البصرة 9 1 64 343م كركوك ايمان كريم عبدالساده جبار عبداالمام ابراھيم   1372
واسط 9 9 95 418م كركوك ھيفاء خلف سلمان جبار عبداالمير رزن خلف  1373
بابل 5 7 24 172 كركوك جبار عبداالمير محمد     1374
نينوى 1 9 128 605م كركوك رقية مسلم اسماعيل جبار عبدالجليل جبار خشم المباجي 1375
ميسان 6 5 32 220م كركوك زينب داوي محسن جبار عبدالساده حمادي عبدالزھرة  1376
بغداد 4 4 171 311م كركوك وعد منجل حسين جبار عبدالصاحب حسين  ال جعيفر 1377
ديالى 3 5 94 219م كركوك ريمه عبدالواحد امبن جبار عبدهللا احمد  الجبوري 1378
بغداد 2 6 19 329م كركوك حنان محمود حسون جبار عبدهللا حسين برسيم العبيدي 1379
بغداد 7 5 80 736 كركوك منال عبدهللا عباس جبار عبدالنبي عطوان   1380
واسط 10 11 99 463 كركوك انتصار محسن جليب جبار عبيد علي حسين  1381
ذي قار 3 9 190 405م كركوك باسمه سعدون على جبار عبيد فالح   1382
الديوانية 2 10 186 318م كركوك حميده موسى جبر جبار عريبى راشد شنين  1383
بغداد 6 8 117 411م كركوك مسمة عبدالرزاق  جبار عطيه مجيد   1384
البصرة 8 11 60 480م كركوك بسنه كاظم فندر جبار علوان مانع   1385
الناصرية 10 6 66 209م كركوك ابتسام شالل عليوى جبار على عليخ حاطب الحسن 1386
بغداد 1 12 49 407م كركوك قسمه محمد جبار علي حسين 1387
بغداد 6 2 101 407م كركوك خديجه عبدالواحد محمود جبار عوده جابر  الحوارث 1388
بغداد 8 8 115 918م كركوك خالديه ھاشم شافي جبار عوده يونس   1389
بغداد 3 13 111 408م كركوك حليمه عليوي حوات جبار عيسي دحام زغير الشويلي 1390



بغداد 9 3 22 425م كركوك سعدية خلف روضان جبار غيالن كاطع   1391
بغداد 7 8 68 752م كركوك انتصار محمد جواد مماري جبار فھد ھالل مھدي  1392
الديوانية 6 1 27 499 كركوك احالم عبدعلي عناد جبار قاسم سرحان   1393
بغداد 10 5 96 402م كركوك ماجده جاسم سھر جبار كاطع حيدر   1394
بابل 6 12 184 773 كركوك زينب حسين علوان جبار كاظم محمد   1395
بغداد 9 5 28 533م كركوك عائده خليل كيطان جبار كريم بدوي   1396
البصرة 10 7 47 383م كركوك فاطمه جبر مغامي جبار كريم جاسم   1397
بغداد 3 2 187 455م كركوك ايمان رحمه جبر جبار كريم سالم   1398
ذي قار 6 9 93 451م كركوك حميده عبد محسن جبار كريم كاظم العنكباي  1399
بغداد 2 10 86 410م كركوك كاظمه جبار سعد جبار كلف فيصل محمد  1400
البصرة 5 9 25 867م كركوك اشواق رحيم عذافه جبار لفته جبر انجيل  1401
بغداد 9 7 30 654 كركوك حريه سلمان حناني جبار لفته موسى   1402
بغداد 3 2 11 494م كركوك نسمه رحيم مايع جبار مايع جبر   1403
ذي قار 7 1 99 420م كركوك وحيده زغير محسن جبار محسن شنين   1404
بغداد 5 4 53 382م كركوك ايمان مولود احمد جبار محسن فنجان   1405
بغداد 2 2 159 339 كركوك سامية صالح شندي جبار محسن معودر  الساعدي 1406
بغداد 7 1 141 410 كركوك ھناء فالح عبد علي جبار محمد فارس   1407
بغداد 10 9 151 465م كركوك فاتن عبدالمنعم خضر جبار محمد لفتة عجيل  1408
الكوت 8 7 194 500م كركوك ولدان داغر محمود جبار محمود الزم   1409
بغداد 9 7 96 338م كركوك سھام ميسر فنجان جبار مرحال حسن   1410
بغداد 4 8 72 200م كركوك بشرى علي كريم جبار مال يوسف   1411
بغداد 6 12 133 344 كركوك شيماء زھير ھليل جبار منشد شخاني   1412
بغداد 9 8 144 361م كركوك مريم جبار موسي جبار موسي غانم   1413
ذي قار 1 9 131 767م كركوك ھدي ھاني ضايق جبار ناصر حمود   1414
نينوى 8 7 26 190م كركوك شمسه سھيل نجم جبار نجم عبو علي  1415
بغداد 6 13 189 471م كركوك مجوده حميد شھاب جبار ھادي حسين 1416
بغداد 2 6 154 384م كركوك خيريه محمد حتيت جبار ھادي فرج   1417
بغداد 3 6 56 332 كركوك كريمه محمود فرحان جبار ھليل جاسم   1418
ذي قار 1 13 38 473م كركوك جباره ھيف كزار 1419
واسط 10 10 44 386 كركوك حمديه مھنا عالوى جببار غضب كبم   1420
بغداد 9 5 32 317م كركوك نجله عبدهللا علي جبر حسن محمود   1421
ذي قار 1 11 133 34م كركوك ماظميه عزافة مفتاضي جبر حميد مظلوم   1422
بغداد 2 2 23 492 كركوك بدرية مجبلة حمزة جبر درندش زنكيل   1423
ميسان 3 1 14 345 كركوك منيه جبار عليوي جبر صالح نعمه  البھادلي 1424



بغداد 3 5 153 342م كركوك رسمية حخبور جخبور جبر فالح لوكي حسن الكحط 1425
بغداد 4 6 181 375 كركوك سنيه كاطع جبر جبر فياض عبدهللا الحسين  1426
بغداد 1 1 134 746م كركوك زينب حبيب مھدي جبر مبارك عوفي  العوفي 1427
موصل 2 4 157 189م كركوك سياحية غزال داود جبر محمود فتحي   1428
ذي قار 9 10 64 261 كركوك ارملة.عامر ارحيمه جبريه حسين فرج 1429
موصل 2 12 168 187م كركوك كيفيه صالح يوسف جبرئيل محمد ياسين   1430
كربالء 6 12 147 408م كركوك ھناء خضير حسن جبل عبداالمير حسن بدل  1431
االنبار 2 11 89 345م كركوك امل اسماعيل عيسى جبير عبدهللا خلف   1432
بغداد 10 7 157 476م كركوك ربيعه عبدهللا تابه جبير كاطع غزاي كاظم  1433
النجف 9 1 54 343م كركوك لميعه عباس جنوب جبير كريم كريدي  االبراھيمي 1434
االنبار 5 12 158 97م كركوك كميله احمد سلوم جبير محمود سلوم   1435
بغداد 8 7 137 394م كركوك سينه حسين حسن جثير رحمة لعيبي   1436
بغداد 8 9 73 372م كركوك زھرة كاظم سبھان جثير ياسين فليح   1437

صالح الدين 10 2 29 779 كركوك رسمية محمد حمود جدعان سعد عسكر   1438
نينوى 2 5 58 644م كركوك شمعه عبود رجا جدوع اسود احمد   1439

صالح الدين 8 7 109 192م كركوك ملكة خضير مجول جديع محمد صالح غالي  1440
بغداد 1 11 132 415م كركوك بشرى جرجيس ھرمن جرجيس دانيال خامس يونان  1441

صالح الدين 8 6 195 600م التون كويري سرى محمد جمعه جسام محمد سلمان احمد الجبوري 1442
نينوى 1 11 122 215م كركوك تافي محمد ابراھيم جسان وكديش ابراھيم   1443
بغداد 1 2 55 344م كركوك علي عبد  جسم خلف نايف   1444
بغداد 8 4 180 267م الحويجة احالم كامل حسين جسوم مسعود عبدالقادر   1445
بغداد 1 12 125 4168 الكاظمية عبد لفته خلف جسومه محمد خلف  الساعدي 1446
بغداد 1 9 9 408م كركوك عائدة فاضل شنون جعفر حسين جبر  خيتاوي 1447
النجف 6 11 186 393 كركوك زھره علي عوده جعفر حنون عبيد مراد  1448
ميسان 6 3 147 649م كركوك سناء ھاشم محمد جعفر خالد عبد موسى البدري 1449
نينوى 7 7 39 394م كركوك سنان حسن عزيز جعفر ذنون يوسف   1450
بغداد 5 10 148 340 كركوك ساھره عدنان سكر جعفر زغير عكش   1451
ذي قار 9 11 186 252 كركوك نشعة عبدالسادة فھد جعفر سالم راضي ربيع  1452
البصرة 3 5 191 434م كركوك نوريه عبد محمد جعفر سالم غانم جعفر  1453
بغداد 8 1 70 402م كركوك ھيفاء عبدالرزاق عبدالكريم جعفر صادق عباس  المولى 1454
واسط 8 13 71 493م كركوك منى عبداالمير عبدلي جعفر عبدالرحمن صمد   1455
البصرة 2 2 31 361م كركوك قبيله عبدعلي عبيد جعفر عبدهللا جاسم  الحلفاوي 1456
بغداد 9 12 124 329م كركوك امل عبدهللا برھان جعفر عبدعون وادي   1457
بابل 10 11 30 181م كركوك بدرية جاسم محمد جعفر عبيد سليمان   1458



ذي قار 2 1 62 326م كركوك فھيمه محمد شكبان جعفر عزيز مزبان  الحجامي 1459
ميسان 2 1 200 361م كركوك ميثاق خالد حنون جعفر عقيل علوان  الراشد 1460
بغداد 2 6 15 705 كركوك سعدية محمد سليمان  جعفر قاسم فرج 1461
بغداد 2 1 31 375م كركوك ابتسام عبدالزھره عطيه جعفر كاطع راضي   1462
البصرة 7 11 10 343م كركوك بازمه حسين علي جعفر كاظم عماره   1463
بغداد 9 3 129 654م كركوك شاھة خلف عزيز جعفر كنيار موزر   1464
بغداد 2 6 46 182م كركوك فوزيه محمد جاسم جعفر مجيد حسين جاسم بني سعد 1465
بغداد 1 1 157 346م كركوك فائزة غالب ولي جعفر مجيد حميد خلف البياتي 1466
بغداد 6 7 10 722م كركوك صبرية حسين يعقوب جعفر محمد علي محسن   1467
البصرة 6 6 191 296م كركوك خديجه عبدالشھيد عبود جعفر محمد محسن   1468
ذي قار 8 5 35 829م كركوك سھام حسين علي جعفر مدلول حويس  موزان 1469
واسط 1 6 18 191م كركوك رازقيه حسن حنتوش جعفر مكطوف عباس  الوائلي 1470
بغداد 9 4 66 374م كركوك صبرية محمد عريبي جعفر مناتي عيسى موسى  1471
ميسان 1 12 13 794 كركوك قادسية كريم محمد جعفر موسي لفتة رھيف  1472
فادسية 6 4 40 317م كركوك اسيا كاظم صابر جعفر نعمه خلف   1473
بغداد 2 6 51 342م كركوك مرزوق ابراھيم صالح جكاره عبدهللا صالح سواد الساعدي 1474

صالح الدين 9 2 178 758م كركوك خديجه حويدان ذياب جالب حمود قشوه   1475
ذي قار 4 11 63 428م كركوك حصيبه عديد فرھو جالب خضير شربوبي   1476
الديوانية 8 9 157 351 كركوك سھيلة بريزع جبر جالب كريم عكلة ابراھيم  1477
الديوانية 2 5 180 500م كركوك رحيمه كريم عبد جالب نصيف عبد   1478
نينوى 10 9 26 357م كركوك فوزيه رمضان حسين جالل حسن محمد   1479
بغداد 1 8 163 699 كركوك زينب محمد علي حسين جالل حسين جعفر علي  1480
االنبار 1 3 17 735م كركوك االء عبدالستار جاسم جالل ريكان جدعان   1481
واسط 1 8 23 78م كركوك صون كول اكبر علي جالل عباس عبود سلطان  1482
بغداد 9 4 41 339م كركوك شيماء محمد ناجي جالل عبدالواحد ھاني   1483
بابل 4 5 2 588م كركوك غيداء حاكم جاسم جالل عبيد حميد ملفوث الفتالوي 1484
البصرة 7 5 85 788م كركوك شيماء صالح عكلة جالل علي بجاي   1485
بغداد 8 10 56 190م كركوك ھيام محمد زغير جالل لفته زغير يوسف  1486

صالح الدين 9 2 45 773م كركوك رفيقه حسين علوان جالل مرعي حسن   1487
كربالء 5 7 143 404م كركوك جميله مرزه حسين محمد علي جالل معيوف عباس   1488
بغداد 4 6 82 416م كركوك فضيله كاظم حسوني جلوب حسين شاني   1489
بغداد 10 5 12 229م كركوك مديحه محمد الزم جلوب كاظم ياسين   1490
بغداد 5 2 200 372م كركوك ساميه جبار نعمه جلوب كريم براج   1491
الديوانية 3 10 104 312 كركوك ھناء موسى جبر جلود عريب راشد   1492



صالح الدين 8 5 19 118م كركوك انتصار ابراھيم حسن جليل ابراھيم حسين   1493
بغداد 6 5 134 734م كركوك افراح عبداالمير عبدهللا جليل ابراھيم زاير كاظم الوبري 1494
ديالى 3 1 101 463 كركوك ماجده سعيد علي جليل جھاد بديوي   1495
الديوانية 2 4 70 428م كركوك خيرية نجم  جليل حسين جاسم   1496
بابل 9 7 190 211م كركوك ھبوب كاظم حجل جليل خضر حمزه عيدان  1497
بغداد 7 9 101 434م كركوك قبيله خزعل كاطع جليل سعدون محمد   1498
ميسان 4 1 191 309م كركوك ستار شحيت محمد جليل شحيت محمد  الصبحاوي 1499
بغداد 1 2 38 193م كركوك ميسون خيرهللا علكه جليل صبري محسن   1500
ذي قار 3 5 86 497م كركوك حسيبه خضير نفيس جليل طاھر نعيبس   1501
ذي قار 6 3 151 272م كركوك قبيلة سلمان حسين جليل عبد مھوس   1502
بغداد 3 5 39 730م كركوك غنيه محمد جابر جليل عطيه مطلك محمد على التاجري 1503
الديوانية 6 10 62 484م كركوك رھاب عبداالمير يوسف جليل كاظم عبد علي   1504
بغداد 3 5 42 430م كركوك حميده ابراھيم شھاب جليل محمد راشد اميد  1505
بغداد 7 7 129 435م كركوك يعقوب يوسف  جليله ريسان موسى 1506
بغداد 3 4 79 390م كركوك سعاد عبود حمزة جمال الدين ياس جوعان   1507
بابل 5 6 199 402 كركوك ايمان تركي حسين جمال جاسم حمود  العجيلي 1508
موصل 6 6 12 405 كركوك سحر احسان سعيد جمال جاسم سعيد عبدالعزيز العزاوي 1509
بغداد 1 1 71 365م كركوك نور سعد عبداالمير جمال جمعه نجدي  العبادي 1510
بغداد 4 6 123 369 كركوك امينه جبار علي جمال حسن جثير  العبودي 1511
ذي قار 2 1 128 756م كركوك حميده محمد سلمان جمال حسين علي  عريوه 1512
بغداد 8 8 121 357م كركوك احالم علي احمد جمال حمزة علوان   1513

صالح الدين 7 6 80 289م كركوك فوزيه عباس حبيب جمال خطاب عمر  الدوري 1514
الشرقاط 10 13 395 كركوك سعدية حميد محمد جمال خلف شالل مصطفي  1515
بغداد 5 2 155 436م كركوك بشرى حمادي نعمه جمال خلف كاظم   1516
بغداد 4 12 39 345م كركوك سليمه رسن محمد  على جمال خلف محمد على  1517
ميسان 9 8 43 629م كركوك دجله حسن جريمط جمال خليفه مجيد احمد  1518
بغداد 8 2 169 343م كركوك سرور شريف اسد جمال خليل جاسم حميد العبيدي 1519
بغداد 8 11 99 372م كركوك عائده خضر امين جمال داود سلمان ميخاكونونو  1520
البصرة 4 10 80 340 كركوك زينب عبدالحسن جوحي جمال رجب شعبان حسون  1521
ديالى 5 3 63 495م كركوك نضال عبدالكريم محمد صالح جمال رزوقي ياس  ابوتنايد 1522

صالح الدين 4 2 20 206م كركوك ايمان خليفه حسين جمال سامي حسن   1523
صالح الدين 7 10 162 302م كركوك ابتسام مولود محمد جمال سعد نوفان ھزاع  1524
بغداد 3 12 65 473م كركوك كريمه مصطفى محمد جمال سعيد محمد   1525
بغداد 5 8 90 171 كركوك بشري سرحان عبدي جمال شفيق توفيق   1526



بغداد 7 7 77 427م كركوك نجاة قاسم غضبان جمال طاھر غضبان مانع  1527
االنبار 1 12 46 330م كركوك نضال خلف مصلح جمال عبدالرحمن جاسم حبيب  1528
بغداد 10 6 178 408م كركوك سمية كاظم جاسم جمال عبدالكريم حميد سعيد المختار 1529
بغداد 2 1 20 343م كركوك ايمان عبدالطيف وسن جمال عبدالكريم عبدالجبار حسين الالم 1530
بغداد 8 5 134 377م كركوك سوزان عبدالكريم محمد جمال عبدالكريم عزيز   1531
بغداد 5 5 49 352م كركوك حمدية حسين عباس جمال فرعون محمد خنيطل العري 1532
االنبار 2 12 200 198 كركوك فاطمه كريكش سلمان جمال كريض سلمان خضر  1533
ميسان 10 4 21 215م كركوك وسن خليل جبوري جمال كمال احمد عثمان  1534
االنبار 3 10 166 189 كركوك نعمت جمال بكر جمال مجيد عبدالوھاب   1535

صالح الدين 3 3 35 473 كركوك عمشة ھادي حسين جمال محمد حمد   1536
البصرة 4 12 170 345م كركوك ھناء وحيد صدام جمال محمد ناجى دادود  1537
موصل 9 10 137 302م كركوك ھيام صالح محمد جمال مصطفى حمد رشيد الحنوش 1538
ميسان 2 4 60 434م كركوك نجاة مجيد حمود جمال معن مھاوي   1539
البصرة 3 2 153 377م كركوك زينب خزعة عايز جمال ناشي غضبان المحمداوي  1540
واسط 3 7 55 330م كركوك اميرة حميد محمود جمال ناظر كنيھر مھدي  1541
بغداد 2 9 184 312م كركوك ھدي محمد عبدالرزاق جمال ناظم خلخال سعدون  1542
بغداد 4 6 39 479م كركوك خديجة غانم حاجي مطلك جمال نصار حسين   1543

صالح الدين 3 11 67 619 كركوك كميله عبد محمد جمال ھندي محمد سليمان  1544
ذي قار 10 9 41 371م كركوك نوري محسن مكطوف جمال وناس طعمه   1545

صالح الدين 7 6 2 428م كركوك فائزه فاضل احمد جمال ياسين مصطفى  السامرائي 1546
بغداد 8 6 46 371 كركوك عبدالنبي نعمه علي جمالة مخير شلري 1547
ذي قار 8 1 23 352م كركوك ماضي راشد بديوي جماله سھيل عاجل  العيودي 1548
بغداد 2 2 122 494 كركوك حيات ثابت حسن جمعة رسن صابط  الحديثاوي 1549

صالح الدين 10 2 161 319 كركوك نجمة عبدهللا حمد جمعة سالمة محمد  المحمد 1550
بغداد 6 5 111 421م كركوك ازھار سالم عطيه جمعة سلمان حسون   1551
االنبار 4 13 14 493 كركوك سھام جبار حسن جمعة شاجي جعيش   1552
بغداد 10 7 165 478 كركوك ھدية عبدالحسين ميسر جمعة عبد جسر حسين  1553

صالح الدين 2 4 7 776م كركوك مديحة علي عبد جمعة عبد صبار خلف  1554
نجف 4 3 47 343 كركوك فوزية عباس حسين جمعة عبدالرحيم حسين   1555

صالح الدين 8 13 89 179 كركوك صبحة جميل محمد جمعة عبدهللا عيسي   1556
نينوى 6 4 186 180م كركوك انسام سامى راضى جمعة فتحى عبيد   1557

صالح الدين 2 7 193 771م كركوك جميله جايد علي جمعه ابراھيم محمد   1558
البصرة 2 3 117 331م كركوك نجمه خلف ناطور جمعه جاسم فياض   1559
بغداد 10 10 22 217م كركوك خديجه علي تايه جمعه جاسم محمد   1560



بغداد 6 2 160 334م كركوك غنيه احمد وحيد جمعه جدوع سلمان   1561
بغداد 6 8 152 480م كركوك سھام نعمه سالم جمعه جربوع مبروك مكائيل العبوده 1562
بغداد 5 10 23 451 كركوك ماجده داود حسن جمعه جميل حمال   1563
بغداد 4 8 175 454م كركوك احالم خليفة عباس جمعه جھاد حمد جاسم الدليمي 1564

صالح الدين 5 3 20 256م كركوك ابتسام تايف احمد جمعه جياد مردان   1565
بغداد 9 1 146 196م كركوك امينه عبود كاظم جمعه حبيب كاظم   1566
نينوى 5 6 82 779 كركوك علياء كريم حزوم جمعه خلف محمد  الجبوري 1567
االنبار 5 6 117 434م كركوك ماجده عبد محمد جمعه داود سلمان   1568
بغداد 10 6 196 379م كركوك زھره خلف نصيف جمعه رزاق بديوي   1569
بغداد 8 1 171 87 كركوك تحرير عطيه عبير جمعه سالم الزم   1570

صالح الدين 2 1 126 239م كركوك سميعه محمود خليل جمعه سمين ابراھيم   1571
ميسان 6 9 174 404م كركوك سريه عبيد جبارة جمعه شاوي محمد حامي الحامي 1572

صالح الدين 7 2 105 428م كركوك كرمه علي سليم جمعه صالح سليم  العبيدي 1573
صالح الدين 10 2 158 761م كركوك خميسه جاسم محمد جمعه صبر مخلف   1574
ميسان 4 10 146 758م كركوك عجيبه شلش عسكر جمعه عبد حاتم   1575
بغداد 6 2 172 488م كركوك رجاء ظاھر طاھر جمعه عبدالرزاق عبداللطيف  الزبيدي 1576

صالح الدين 8 5 32 798م كركوك حسن عطيه على جمعه عبدهللا محسن   1577
بغداد 9 11 140 426م كركوك جوھره جبار نعمه جمعه عبدالواحد نعمه   1578
بغداد 2 6 104 420م كركوك نوريه محسن سلمان جمعه فرج عكش  العكيلي 1579
بغداد 2 6 121 217م كركوك ربيعه غزعل ياسر جمعه كاظم عليوي حسين العكيكى 1580
االنبار 8 12 190 487م كركوك شذى محمود وھيب جمعه مجيد محمد ياسين  1581
بغداد 8 7 24 355م كركوك مطره راضي عزيز جمعه محمد حسين   1582

صالح الدين 10 4 162 154م كركوك فرحه سرحان حمد جمعه محمد سلطان   1583
صالح الدين 3 3 183 361م كركوك صبريه جاسم حسين جمعه محمد شالش   1584
صالح الدين 3 5 11 197م كركوك منيفه محمد خشان جمعه محمد علي حافظ الدليمي 1585
البصرة 9 3 77 782م كركوك نداء عبدالزھره جواد جمعه ناصر شناوه   1586
البصرة 2 12 53 624م كركوك عبله خضر حافظ جمعه نقيب عوض   1587
البصرة 10 6 9 188 كركوك جباري جيھود جمھوريه كريم رسن 1588

صالح الدين 2 1 123 289م كركوك شكريه علي محمد جميل ابراھيم رجب صالح  1589
بغداد 3 8 2 م٧٣٦ كركوك فضيلة محمد ياسمين جميل ابراھيم فليح حسن  1590
البصرة 5 8 54 346 كركوك بشري خالد زايد جميل اسماعيل كايد   1591
بغداد 1 5 185 718م 3 بشرى رزاق عطيه جميل جمعه طلبه   1592
البصرة 3 11 72 484 كركوك ابتسام ھادي كاظم جميل حسان عبود  العرون 1593
النجف 1 6 109 171م كركوك شكريه عبيس نعمه جميل حمزه جبر  العابدي 1594



بغداد 3 2 119 421م كركوك سعاد تعشوني نعمه جميل حميد مغامس  العماري 1595
بغداد 8 11 19 472 كركوك خديجه ذياب حميدي جميل حنون مھند فھد  1596
بغداد 3 4 161 408م كركوك جميل خضير عباس جميل خضير عباس   1597

صالح الدين 4 13 170 375 كركوك ھيفاء نوفان عبدهللا جميل خالدي سلمان   1598
صالح الدين 5 1 161 707 كركوك ماجده دحام حجاب جميل خليل ابراھيم رجب  1599
تكريت 10 2 111 339م كركوك سوده حمادي خضير جميل داود سليمان حميد  1600
بغداد 10 12 44 409 كركوك ايمان محمود شكر جميل رشيد خليل   1601
ذي قار 8 3 177 325م كركوك خيرية عطشان مختار جميل زغير ماھود   1602
بغداد 7 6 151 395م كركوك حياة جابر جاسم جميل زيون محي حيال  1603
بابل 3 9 127 884م كركوك زينب ناصر حسين جميل سلمان موسى حلو  1604
بغداد 6 3 90 256م كركوك لمياء سالم محمد جميل شامر موسئ   1605
ذي قار 6 10 187 784م كركوك سليمه صالح جازع جميل شناوه جنير   1606
ذي قار 7 1 129 357م كركوك علية منصور صيھود جميل شنيار وادي   1607
البصرة 6 8 67 484م كركوك بشرى فالح يعقوب جميل عبدالجليل عبدهللا   1608
بغداد 2 5 117 479م كركوك نجله عبدالزھره جالل جميل عبدالواحد عبدعلي   1609
بغداد 8 13 53 369 كركوك سھاد طارف شاكر جميل عبود حميد محمد  1610
بغداد 5 2 113 494م كركوك شكريه طالب جابر جميل عجيل جابر  ال علي 1611
بغداد 2 5 2 418م كركوك حوريه بدر مطلك جميل عطيه مطلك علي االبراھيمي 1612
ذي قار 7 11 33 172م كركوك سلمي مردان جبر جميل عطيوي مجلي محي  1613
البصرة 2 3 166 417م كركوك ابتسام بطرس حنا جميل فرنسيس زورة  ساعور 1614
واسط 8 13 194 425م كركوك ربيعه منصور نافر جميل نجمان نافر طعمه  1615
بغداد 8 4 56 417م كركوك غنيه ھادى عبدالحسن جميل نمر فيصل   1616
بغداد 10 13 31 479م كركوك سميره رحيم محمد جميل واشي جاسم مغزل  1617
ميسان 6 1 64 355 كركوك عبدالحسين طه  جميلة عبد زنيد  الساعدي 1618

صالح الدين 6 8 16 644م كركوك جميلة مخلف حنش 1619
ميسان 2 1 126 329م كركوك محمد جبر  جميله رسن مناحي   1620
بغداد 10 6 14 415 كركوك كاظم حسين مخوش جميله عباس مخوش 1621
االنبار 6 13 127 334م كركوك سعيد عبدالجليل زغير جميله علي زغير 1622
بغداد 3 12 141 393 كركوك غازي حوشي  جميله لعيبي ضامن 1623
ميسان 6 1 133 753م كركوك حسين محمد علي جميله. ياسين علي   1624
ميسان 3 1 127 722 كركوك داود سليم عبدهللا جنان خطاب جبار  الزھراوي 1625
بابل 9 8 23 331م كركوك نوال عبدعلي رمضان جنان سلطان عكاب   1626
بغداد 3 5 120 477م كركوك ماجد على  جنان محمد راضي   1627
واسط 6 3 11 425م كركوك زھره جاسم الزم جندي محمد الزم  الھنا 1628



بغداد 3 6 118 217 كركوك نجاح حسن محمد جھاد حبيتر ناھي  العجيلي 1629
واسط 10 9 49 645م كركوك وحيده حسن حينون جھاد حمزه جاسم جحجوم  1630
بغداد 8 8 162 259م كركوك زھراء عبدالحسن محسن جھاد رحيم رشود   1631
ميسان 3 1 114 465 كركوك خالده محمد جاسم جھاد شھاب بردي  البدري 1632
بغداد 7 8 73 345 كركوك سميره سليمان محمد جھاد غالب سلمان   1633
المثنى 2 5 4 842م كركوك رباب جليل كاظم جھاد كاظم عبدالزھره   1634
البصرة 3 2 133 735 كركوك شيرين علي كاظم جھاد ھادي عبدالحسين  المياجي 1635
بغداد 3 13 47 402 كركوك صالح مھدي ھادي جھاده علي جاسم 1636
ميسان 2 4 1 375م كركوك لمياء ابراھيم كاظم جواد بدن خليفه   1637
الناصرية 9 12 57 533م كركوك غنيه ساجت باھض جواد جاسم عبدالخضر   1638
بغداد 1 2 14 520م كركوك جليله عبد طليعه جواد جبار عباس جليھم زركاني 1639

صالح الدين 10 9 76 727 كركوك نوال عبيد مصطفى جواد جلمود حسين 1640
البصرة 5 7 40 343م كركوك صبيحه جعفر تركي جواد جويد طاھر ولي  1641
نجف 4 3 188 159م كركوك زھوري عباس برھان جواد حساني برھان   1642
بابل 7 6 55 649 كركوك سلوه ھادي خلف جواد حسين يعكوب  الياسري 1643

صالح الدين 10 4 119 334م كركوك مھديه حبيب غضبان جواد خطاب حمد   1644
بغداد 8 2 161 380م كركوك كريمه ابراھيم جابر جواد خلف طاھر   1645
البصرة 7 1 132 345 كركوك نجاح حاتم عبود جواد خلف علوان   1646

صالح الدين 9 2 164 761م كركوك عفيفه راكان برجس جواد خلف مطلك   1647
بغداد 2 9 182 409م كركوك مايھن نجم سباحي جواد ساري محمد جلود  1648
البصرة 10 7 47 342م كركوك كوثر عيسي شعبان جواد سلمان ھادي عيسي الطويل 1649
القادسية 1 8 189 789 كركوك علية عبدالمحسن كريم جواد شاكر جواد كاظم  1650
بغداد 6 10 127 481 كركوك ھدية عبد ھيان جواد شعالن فرحان عسكر  1651
بغداد 2 2 128 401 كركوك صبرية يونس شرموخ جواد شنين علي  المھداوي 1652
بغداد 4 1 82 359م كركوك نضال عبدالجبار عبد جواد صحن عبره  محمداوي 1653
االنبار 6 12 56 302 كركوك رجاء عطوي عبدالھادي جواد ضاري مناور   1654
ذي قار 7 1 23 497م كركوك بديعه ناصر على جواد عبد جوده   1655
بابل 3 9 21 312م كركوك نذرة عبيد جاسم جواد عبد محمد حسن  1656
ذي قار 9 4 95 330 كركوك فاطمه جابر علي جواد عبد ناھي  الغالي 1657
البصرة 8 4 126 600 التون كوبري ايمان كاطع ھاشم جواد عبداكاظم جاسم   1658
ذي قار 8 11 11 495م كركوك ساجده عطشان عيدان جواد عبداكاظم عرمش   1659
نجف 2 4 42 743م كركوك فضيله نجم عبيد جواد عبدالكاظم ابراھيم   1660
بغداد 9 5 21 272م كركوك اوھام عبدهللا خلف جواد عبدالكاظم اسويد   1661
بغداد 5 5 102 503 كركوك صفاء لطيف جبارة جواد عبدالكاظم جمعه   1662



النجف 7 5 6 451م كركوك كتابه خضر عوده جواد عبدالكاظم عبدالحمزه   1663
بغداد 7 13 33 484م كركوك منتھى طاھر مكيت جواد عبدهللا علك خليفه الكعباوي 1664
بابل 9 8 167 395م كركوك حميده عضوي واسط جواد عبيد حميدي   1665
ذي قار 6 4 15 215م كركوك رجاء منجل حسين جواد علي عواد   1666
ذي قار 6 6 48 238م كركوك نجاة محسن عكيلي جواد غانم شالش  البدري 1667
النجف 3 11 77 453 كركوك لميعة عواد شعالن جواد فاضل شعالن   1668
الديوانية 9 11 58 195 كركوك ھديه عبدالحميد حسون جواد فجر بطي عريبي  1669
البصرة 4 7 19 708م كركوك سورية جبار سعيد جواد فليح شذر   1670
بغداد 7 11 86 382م كركوك نضال   جواد كاطع راضي   1671
بغداد 4 5 26 469م كركوك حميديه رزاق بديوي جواد كاظم بديوي   1672
بغداد 8 2 127 310م كركوك سعديه نعمه حمدان جواد كاظم بھلول   1673
الديوانية 10 4 187 754م كركوك خديجة قاسم كريم جواد كاظم جابر   1674
البصرة 9 6 5 369م كركوك نضال عبد الزھره جواد كاظم جبر   1675
البصرة 4 3 191 484م كركوك سليمه جمعه محمود جواد كاظم حسن  ظاھر 1676
البصرة 7 1 22 365 كركوك سميره ناصر محسن جواد كاظم حسين   1677
بابل 10 4 168 364م كركوك عداله ھاشم اشيرح جواد كاظم حسين   1678
بغداد 9 12 9 318م كركوك اسراء قيس حعفر جواد كاظم حسين   1679
بغداد 2 8 47 344م كركوك بشرى سعدون وسن جواد كاظم حسين   1680
ذي قار 8 9 167 161 كركوك خولة حسن كاظم جواد كاظم حسين   1681
البصرة 6 5 9 355م كركوك خيريه احمد بحر جواد كاظم حميد بحر  1682
البصرة 7 11 151 494م كركوك عصريه ماجد عوني جواد كاظم حميد عودة  1683
بغداد 8 13 147 453 كركوك شاھه رضا عبيد جواد كاظم خلف شفناب  1684
بغداد 10 7 94 478م كركوك عليه صبيع طاھر جواد كاظم خلف مطرود  1685
بغداد 1 2 200 411م كركوك كاظميه عبدالواحد عزاب جواد كاظم داخل  الكتاني 1686
كربالء 8 1 39 289م كركوك عريفه حسين حبيب جواد كاظم دعنوش  الكعبي 1687
بغداد 8 2 164 404م كركوك ابتسام محسن حسن جواد كاظم دفار  الكراى 1688
البصرة 7 4 144 675م قره حسن كفاء جاسم محمد جواد كاظم راشد  االسدي 1689
البصرة 2 9 157 371م كركوك نوال مزھر كاطع جواد كاظم زمام ناجي  1690
بغداد 4 9 30 409م كركوك زبيحه جبار عودة جواد كاظم سادة   1691
بابل 4 5 72 761م كركوك امل جبر سالم جواد كاظم سالم جاسم  1692
بغداد 4 13 91 421م كركوك جويده ذياب سعيد جواد كاظم سعيد جواد  1693
البصرة 9 4 119 339م كركوك نفم يحيي عبدهللا جواد كاظم سلمان داوود  1694
ميسان 2 1 18 785م كركوك سوسن طابور جالب جواد كاظم سيد   1695
بغداد 1 11 50 247م كركوك احالم منعم سيت جواد كاظم شافي   1696



البصرة 9 1 63 246 كركوك علية قاسم محمد جواد كاظم صيوان   1697
بغداد 3 9 136 359م كركوك قاسمية مولة خلف جواد كاظم عامر   1698
فادسية 9 7 137 296 كركوك زينب جمعه جبر جواد كاظم عباس   1699
بغداد 4 4 114 344م كركوك حمزيه عبدالحسين عبدالوھاب جواد كاظم عبد   1700
بغداد 3 5 14 386م كركوك ايمان صبري حميد جواد كاظم عبد   1701
بغداد 6 11 3 325 كركوك رسوم نجم حمد جواد كاظم عبد سلمان  1702
بغداد 7 12 87 472م كركوك نجاة سليم محمد جواد كاظم عبدالزھرة   1703
كربالء 2 4 145 261م كركوك ھيام مطر عبدالحسين جواد كاظم عبدالعياس   1704
ذي قار 8 13 162 492م كركوك صبيحة راضي جرجاك جواد كاظم عبود   1705
بغداد 1 1 13 296م كركوك ليلي حميد جرك جواد كاظم عبود  المالكي 1706
بابل 2 4 84 190م كركوك بتول عابد حسن جواد كاظم عبيد حسون  1707
ذي قار 3 7 161 493م كركوك وفيه طھيب راضي جواد كاظم عريبي محسن  1708
فادسية 9 9 101 745 كركوك راھية كريم عبيد جواد كاظم عواد حسين  1709
بغداد 7 8 145 416م كركوك موحة حمدي الزم جواد كاظم عوفي   1710
فادسية 3 8 87 309م كركوك نزيھه شوف موشان جواد كاظم فتالوي موسى  1711
ذي قار 8 9 91 319م كركوك سليمه نعمه خلف جواد كاظم كطاف غضبان  1712
بغداد 10 13 21 496م كركوك رواء سعدون يوسف جواد كاظم كوله   1713
البصرة 1 13 65 625 كركوك سعاد فارس رھيف جواد كاظم مجدي مبارك  1714
بغداد 7 13 60 407م كركوك شيرة حميد عبد جواد كاظم محمد   1715
البصرة 2 7 101 377م كركوك سرية سالم كحيط جواد كاظم مغامس   1716
نجف 1 2 158 302م كركوك عاتكه قاسم حسين جواد كاظم ھادي   1717
بغداد 6 6 154 355 كركوك جاسميه محمد ناصر جواد كاظم يوسف  الساعدي 1718
ميسان 2 5 72 264م كركوك ساھره خلف عربيد جواد كحامي جويعد   1719
البصرة 9 1 163 789م كركوك غيداء كاظم خلف جواد كريم عبدالساده  االسدي 1720
القادسية 6 13 117 428م كركوك كريمه كاظم حسن جواد كريم مشكيلي   1721
بغداد 9 4 113 379م كركوك احالم محيس زبين جواد لعيبي بدن  المطوفي 1722
البصرة 9 6 156 209 كركوك افراح صباح طاھر جواد لفتة جبر الساعدي  1723
البصرة 9 6 98 648م كركوك جميله جبر محمد جواد لفتع حمد   1724
فادسية 9 7 38 216م كركوك ناديه حاكم جواد جواد مالك جواد   1725
بغداد 1 3 84 418 كركوك جمارة صغير بھار جواد مخرب فھد   1726
بغداد 7 5 129 727م كركوك ايمان حسن ھاني جواد مزھر حسن   1727
االنبار 9 11 65 110 كركوك شيماء محمد نصف جودت عبدالرحمن داود سلمان  1728
الديوانية 6 1 67 428 كركوك لمياء لطيف طاھر جودت كاظم صاحب  البديري 1729
موصل 2 12 106 162م كركوك كرجيه عبدهللا مؤيد جورج متى ججو بھنان  1730



ديالى 7 3 113 437م كركوك رشيد ياسين عباس جورية خميس عباس   1731
نينوى 9 1 146 319م كركوك ساميه متي ميخا جوھر عزيز صادق   1732

صالح الدين 6 10 109 726 كركوك نديمه جمعه محمود جياد خلف محل مطر الجيوري 1733
نجف 7 4 21 177م قرة حسن وفية كاظم صون جيجان مھوال عالج   1734

صالح الدين 4 1 101 477م كركوك انعام فاضل حميد حاتم اكرم ثابت   1735
صالح الدين 7 12 49 808م كركوك قسمه ادريس عباس حاتم بدر علي  الدوري 1736
صالح الدين 3 13 99 1035 كركوك شيماء عبدالرحمن مطر حاتم حادى احمد حديد  1737
بغداد 1 11 159 481م كركوك ليلى سلمان عبد حاتم حمد محمود   1738

صالح الدين 3 2 59 433 كركوك ھيفاء وردي يضق حاتم سامي حسن   1739
البصرة 3 6 55 354م كركوك جماله حسن شذر حاتم شلش دعيج  الزبيدي 1740
االنبار 2 7 30 365 كركوك فخريه محمد محمود حاتم شھاب حمد   1741
بغداد 7 8 49 302 كركوك زھرة كاتب حسين حاتم عبدهللا حسين   1742
بغداد 2 2 103 367م كركوك غازيه شھاب احمد حاتم عبيد محمد  الدلجي 1743
ذي قار 3 1 57 785م كركوك عليه حسين عبدالرحمن حاتم عطار كصاب  الجاملي 1744
ديالى 6 6 91 246م كركوك ماجده عبدالمجيد عبدالرزاق حاتم غضبان وھيب   1745
بغداد 9 11 99 296 كركوك ندي رزان باقر حاتم كاظم علي حسن  1746
بغداد 4 1 184 310م كركوك سھام جابر جاسم حاتم كريم عباس  الحمداني 1747
بغداد 4 5 16 256 كركوك زينب عبدهللا علي حاتم كريم محمد علوان الفتالوي 1748
نينوى 8 13 94 776 كركوك بشرى سعيد رشيد حاتم محمد احمد حسين  1749
بغداد 2 12 154 382م كركوك ليلي محمود حسين حاتم محمد حسين محمد  1750

صالح الدين 3 3 89 393م كركوك سھيله عجيل نعيبي حاتم محمد وحيد حاتم الھليجي 1751
ذي قار 4 5 54 435م كركوك ملكيه جبر سدخان حاجم سلطان سدخان خنجر الكتاني 1752
نينوى 7 7 130 436م كركوك سھيله ياسين جاسم حاجم سلطان علي   1753
نينوى 9 9 69 777 كركوك ايمان صديق عباس حاجم عبدالعزيز عيدان علي  1754
الديوانية 1 8 70 584م كركوك امل ھادي محمد حارث فخري عبدالحر   1755

صالح الدين 10 2 110 311 كركوك رجاء لبس عمر حارث ممدوح صبري   1756
صالح الدين 6 4 116 435م كركوك قاھره فاصل عساف حارث وھيب عساف   1757
ذي قار 4 5 83 312 كركوك سھيله بحر سھر حازم احمد عبدالكريم محمد  1758

صالح الدين 7 12 31 255م كركوك خالصه محمود لطيف حازم اسماعيل ابراھيم   1759
بغداد 1 3 44 888 كركوك ھناء رحيم جاسم حازم جاسم عبد  الشذر 1760
بابل 3 9 35 487م كركوك اسماء رحيم علوان حازم حاكم شارد حسن الجبوري 1761
ذي قار 1 12 172 435م كركوك لمياء نبل جمعه حازم حسن جاسم ھويه ر  1762
الديوانية 3 8 96 374م كركوك زھور محمد الزم حازم حسن سباھي   1763
نينوى 1 8 125 409م كركوك وفاء سلمان عداي حازم حسين صالح  الشيخ 1764



موصل 10 9 123 188م كركوك نجيبه شھاب احمد حازم حميد جميل   1765
بغداد 4 5 64 476 كركوك فضيله ھاتو  حازم حميد علي محمد  1766
موصل 2 11 114 298م كركوك خيريه زيدان خلف حازم ذنون يونس   1767
موصل 1 11 185 169م كركوك ابتسام احمد  حازم عبد مصطفى حسن الطالبانى 1768
ذي قار 9 7 35 789م كركوك زينب صاحب عبدالحسن حازم عبدالحسين عبدالزھره   1769
بابل 4 11 47 452م كركوك زكرى جمعه عيدان حازم عبدالحق امان   1770

صالح الدين 4 5 63 612 كركوك سوريه نعمان بالل حازم عبدالكريم عبدهللا بالل العبيدي 1771
نينوى 3 8 97 354م كركوك عامره عبدالكريم خضر حازم عبدهللا حمد حسن  1772
ميسان 8 7 95 942م كركوك اسماء ذياب احمد حازم عزره راضي   1773
نينوى 6 8 192 766م كركوك اسماء اسماعيل علي حازم عمر محمد حمد اويس  1774
نينوى 8 5 41 563م كركوك ھدله عطيه حسن حازم فيصل حسين   1775
بابل 3 9 136 417م كركوك كلثوم سلمان عباس حازم كاطع لفنه   1776
البصرة 9 4 47 700م كركوك بدور جبار درجال حازم كريم مخامس   1777
ذي قار 4 7 88 753م كركوك امال علي حسين حازم كريم مدلول لفتة  1778
نينوى 4 7 88 183م كركوك خالده محمد ياسين حازم محمد احمد   1779
نينوى 5 11 130 603م كركوك بيداء جاسم محمد حازم محمد جاسم محمد  1780
االنبار 5 12 154 405م كركوك رواء مھند فرج حازم محمد عيسي   1781

صالح الدين 5 5 53 192م كركوك ساجده حمادي عبد حازم محمود عكله   1782
بغداد 6 11 150 478 كركوك نادية عبدهللا راضي حازم محي عبيد ظاھر  1783

صالح الدين 6 10 174 753م كركوك نغم حسن بكر حازم مھدى قدورى   1784
بغداد 6 8 89 326م كركوك سليمه حمدان مصعب حازم مھدي عبدالحسين   1785
بغداد 6 5 142 777م كركوك ايناس حسن عبد حازم نجم عبد مجلي العكيلي 1786
بغداد 5 10 186 370م كركوك فاتن عبدالقادر عبدالجبار حازم نصيف جاسم   1787
ذي قار 3 7 51 م٣٤٠ كركوك سناء محسن درويش حازم نصيف جاسم   1788

صالح الدين 7 10 25 218 كركوك سعاد راجي محمد حازم يعقوب يوسف   1789
صالح الدين 4 5 98 289م كركوك حمدية سليمان احمد حاضر حيتور شھاب عبدالجيلي  1790
صالح الدين 3 3 104 576م كركوك شكره نجم عبدهللا حاضر عبدهللا دخيل عبد  1791
صالح الدين 3 3 187 321م كركوك جنان احمد ياسين حاضر نوفان عران   1792
واسط 5 4 18 367م كركوك كريمه جاسم شيحان حافظ احمد ضيف   1793
بغداد 7 2 59 434م كركوك سليمه محمود حسن حافظ حميد احمد   1794
الديوانية 9 1 199 605 كركوك امان كاظم محسن حافظ سمير فرج   1795
بابل 3 9 167 317م كركوك سميرة داود سلمان حافظ عباس عبود   1796
بغداد 10 10 98 762 كركوك ايناس مجيد جبر حافظ عريبي جبر   1797
بابل 9 5 36 م١٦١ كركوك فليحة حسن حسين حافظ نصيف جاسم   1798



بغداد 1 12 16 407م كركوك اخالص خليفه شريط حافظ ھادى قمبر حسن الربيعى 1799
الديوانية 8 6 9 663 كركوك رجيحه جواد تعيب حاكم شيال علي  البديري 1800
كربالء 6 10 185 309م كركوك سميره عبدالحميد عبدالحسين حاكم محمد تومان   1801

صالح الدين 8 8 124 302 كركوك مجلية عفتاب خلف حامد انجاد حمادي بطي  1802
االنبار 3 3 166 421م كركوك سناء عبد احمد حامد بخيت احمد صالح  1803
البصرة 2 10 178 345م كركوك كاظميه فرقان مذكور حامد بدر حمود ھامد  1804
النجف 8 11 54 437م كركوك رضيه سلمان حسن حامد جابر حبيب   1805
االنبار 10 6 36 362م كركوك رساله مراع علوان حامد جاسم حسين   1806
بغداد 10 1 81 779 كركوك ليلى كاظم عباس حامد جبار حسوني   1807
االنبار 5 4 195 264م كركوك مائدة عبد احمد حامد جميل عبدالكريم   1808
بغداد 6 12 175 783م كركوك وداد كاظم راراضي حامد حخم عبد   1809
االنبار 8 10 165 375م كركوك سعده لطيف ھالل حامد حسن على الراوى  1810

صالح الدين 3 3 149 312م كركوك عايشه محمد حسن حامد حسين حسن   1811
بغداد 9 9 94 377م كركوك ماجده حيدر رشيد حامد حسين خضير عباس  1812
البصرة 3 2 80 367م كركوك رسميه عبدالساده عاصي حامد حميد البنيان االشد  1813
البصرة 1 5 160 344م كركوك دالل شاكر حمدان حامد خالد داود عثمان الجبورى 1814

صالح الدين 9 6 56 200م كركوك وفبقه جاسم محمد حامد خلف حمد   1815
بغداد 2 12 142 211م كركوك عليه عيدان علي حامد دراي ملوج   1816
موصل 4 7 194 316م كركوك امھيه ا سعيد عابد حامد رجب علوي   1817
ذي قار 5 6 181 351م كركوك عليه بلعوط عبد حامد ساجت زغير   1818
البصرة 5 4 37 207م كركوك قادريه عبود حسان حامد سعدون حسان  العطي 1819

صالح الدين 3 13 175 746 كركوك ليلي غضيب نعيمة حامد سلمان عجيل   1820
ميسان 2 5 141 220م كركوك خالدة عبدالباقي داود حامد شھاب بردي   1821
بغداد 1 5 148 479م كركوك ايمان سعدي نعمه حامد عباس درواح   1822
بغداد 3 13 59 1246 كركوك سناء ريكان مزيعل حامد عبالرضا محمد   1823
موصل 2 9 73 477م كركوك نوال عبدالكريم يونس حامد عبد محمد   1824
االنبار 1 11 111 159م كركوك جبرة عبد الحميد حامد عبد محمد عبدهللا العرجي 1825
ميسان 2 4 169 471م كركوك كريمه محمد امين حامد عبدالرحمن درندش   1826
بغداد 1 13 132 216م كركوك ايمان خلف وزير حامد عبداللطيف محمد  الدليمي 1827
بابل 4 11 127 182م كركوك وحيده عبد حمد حامد عبيس حسين   1828

صالح الدين 3 3 195 170م كركوك لميعه زناو حسين حامد عويد مطر   1829
بغداد 1 13 69 343م كركوك سھيله كاظم عبود حامد فتحي جابر خنيفر السرى 1830
ديالى 8 4 175 794م كركوك وداد فرحان علي حامد كاظم يوسف   1831
بغداد 8 9 104 779م كركوك سعاد كاظم عبد حامد مجيد كاظم   1832



بغداد 10 5 51 35م كركوك زكيه علي محمد حامد محمود حمدسمين   1833
بابل 2 12 192 375م كركوك سامية يوسف سلمان حامد محمود سلمان احمد  1834
بغداد 6 7 114 664م كركوك جنان عبدالرحيم حسين حامد محمود ھادي بحر  1835
بغداد 8 4 149 401م كركوك انتصار نتيش خامه حامد مسافر فيصل   1836
االنبار 8 10 84 37 كركوك عدوية ناجي نجيم حامد مھدي صالح احمد  1837
البصرة 8 1 19 421م كركوك سعديه حسن جالب حامد نتيش شھاب  الربيعى 1838
بغداد 4 5 165 410م كركوك انتصار سھم عبد حامد نعيم رشك عامر  1839
بغداد 2 2 194 453م كركوك نجاة على عوده حامد نعيم رمضان   1840
القادسية 7 5 74 302م كركوك صون كول سامي احمد حامد ھاشم مصطفى   1841

صالح الدين 7 12 140 1476م كركوك كرمه نجم مطر حايل محمد مطر اسود  1842
البصرة 1 6 129 495م كركوك محمد سلمان عثمان حبايب طالب علي  الھالل 1843
البصرة 10 1 151 331 كركوك زھره زعيل ناصر حبيب حسن حبيب ابراھيم االوسري 1844

صالح الدين 8 9 87 311م كركوك شمسه احمد خلف حبيب حسين محمد حسن  1845
البصرة 3 12 9 746 كركوك نوال محمد خميس حبيب حمادي عبدهللا   1846

صالح الدين 7 4 131 600 التون كوبري وحيدة احمد جمعة حبيب سالم عبد  العبيدي 1847
نينوى 6 5 21 192م كركوك فلایر قرياقوس سموكة حبيب سحاق اورھا   1848

صالح الدين 7 2 82 370م كركوك وداد حمود نفوس حبيب سليمان مجيد   1849
بغداد 9 4 105 351م كركوك نوريه على موسى حبيب سمعان تقى رمضان  1850
كربالء 2 9 2 787م كركوك بتول كاظم ظاھر حبيب ظاھر فرحان   1851
البصرة 5 8 149 667 كركوك ھيله شامخ عبور حبيب عبد جابر   1852
البصرة 10 3 64 311م كركوك وجية تركي عصاد حبيب عطية اسماعيل   1853
بابل 8 3 168 364م كركوك صبى اسماعيل خليل حبيب كاظم حسين  محيل 1854
ذي قار 10 9 101 650م كركوك فاطمة شعالن مدلول حبيب كامل مدلول عرد  1855
بغداد 8 8 10 434م كركوك اميره خلف رستم حبيب محسن كريم عبدهللا  1856
بابل 8 12 126 333م كركوك رزيقه حسين عبدعلي حبيب مرزه حمزة حويري  1857
بغداد 9 12 14 102م كركوك عبدالزھره رسن حتم عباس شيروان 1858

صالح الدين 2 11 197 246 كركوك خيرية حسن خلف حجاب حمد خضير خلف  1859
نينوى 2 7 23 631م كركوك عليه محمود حسن حجاب عوض مھاوش   1860

صالح الدين 1 10 154 407 كركوك كميله حمد خضر حجي حسين عزيز   1861
بغداد 3 12 15 496 كركوك نجاح حسن كاطع حدبي عبد علي عباس كاطع  1862

صالح الدين 5 6 148 319م كركوك محمد عبدهللا  حدشه محمد الحسين   1863
صالح الدين 1 7 174 601م كركوك جميله زكام احمد حديد خضر حمد عبدالجبوري  1864
بغداد 1 13 186 154م كركوك مكارم احمد حمد حذيفه عراك عبد سمير  1865

صالح الدين 9 7 32 251م كركوك اسيا نزار رمضان حربى عزالدين عبدهللا احمد  1866



ذي قار 6 1 83 355م كركوك زھره ناصر خنياب حربى محمد شھاب  العبودى 1867
بغداد 2 2 175 481 كركوك اخالص محمد رشيد محمود حربي ابراھيم ناصر   1868
بغداد 4 1 52 256م كركوك جميله عبدالصاحب كاظم حربي عبدالواحد كاظم   1869
الديوانية 8 6 20 663 كركوك زينب حسين محمد حربي كلف علي  البديري 1870
بغداد 5 2 14 355م كركوك ليلى عدنان ظاھر حرج مدلول يادي   1871
البصرة 9 1 71 338م كركوك ابراھيم كحامي صالح حرية مناتي علي  العزاوي 1872
بغداد 4 8 96 215 كركوك رضيه موجان مھدي حريجه ھالل داخل   1873
ميسان 6 3 101 314م كركوك نجاة حسن فجر حرير كاضم على  الحمرادى 1874
بغداد 2 13 140 404م كركوك نضال محمود حمدان حسام الدين زامل حمدان   1875
نينوى 2 4 133 706م كركوك شيماء فھمي محمد حسام الدين صالح احمد حسين  1876

صالح الدين 7 6 21 309 كركوك قسمه محمد علي حسام الدين عبدالرزاق عبد   1877
البصرة 10 1 39 420م كركوك انتظار جعفر كنبار حسام باقر محمد   1878
بابل 9 8 86 776م كركوك حنان ثابت جبل حسام جبار حمزه طاھر  1879
بغداد 7 13 152 346 كركوك طباء زبيد حسام حسام حسين مفتول   1880
ميسان 1 8 59 797م كركوك كريمه فزع  حسام طاھر دھش   1881
كربالء 5 10 172 897 كركوك لينا محسن رشيد حسام عادل رشيد   1882
بغداد 4 5 154 856 كركوك نادية محمد مخياط حسام عبدالكاظم سالم مريوش الساعدي 1883
بغداد 6 7 131 409م كركوك لقاء عبدالرضا مطرود حسام عبدالكاظم مطرود   1884
بغداد 8 12 119 1080 كركوك سحر فاضل حمودي حسام عالء حسن   1885
بغداد 10 12 110 800 كركوك نايلة\ عبد علي حسام قاسم احمد   1886
بغداد 8 5 4 295م كركوك به ناز عبدالقادر محمد حسام قدوري عطا هللا   1887

الناصرية 5 10 59 310 كركوك اسماء عبدالحسين محمد حسام كاظم فليح   1888
بغداد 3 10 7 391م كركوك ليلى عباس علي حسام مجيد علي فرج العقابي 1889
بغداد 10 10 44 476 كركوك بلقيس كاظم اسماعيل حسام محمد احمد شمغي  1890
بغداد 7 2 174 624م كركوك جنان علي وادي حسام محمد وادي   1891
بغداد 9 6 137 150 كركوك نھلة شاكر عبدهللا حسام مرتضي ھاشم   1892
ذي قار 1 1 65 420 كركوك ايناس علوان حسن حسام وجيه عطيه   1893
ذي قار 3 6 146 434م كركوك نجاة صالح حبيب حسان مھدى صالح  الخفاجي 1894
نينوى 7 10 91 181م كركوك فاطمة علي ياسين حسن ابراھيم حسين   1895
نينوى 7 5 84 201م كركوك مريم عبدالرحمن عبدهللا حسن ابراھيم محمد   1896

صالح الدين 9 5 101 م٣٤٤ كركوك حسنه اسماعيل عبدالھادي حسن احمد حسن جبارة  1897
صالح الدين 5 1 109 776م كركوك ھيفاء خالد موسى حسن احمد صالح   1898
بغداد 7 2 6 629م كركوك نديمه كطاععي ناھض حسن ازنيح انعيمة   1899
بغداد 6 2 12 454م كركوك بشرى جعفر جمدان حسن بليص محمد  البھاوى 1900



بغداد 8 9 96 705 كركوك خشنية حسن شالف حسن بنيان حسن   1901
بغداد 4 5 163 341م كركوك نوريه جاسم عللك حسن تلع عذيب مھاوش الرميشاوي 1902
بغداد 9 13 174 163 كركوك كريمه شرھان خلف حسن ثامر حميدي   1903
ذي قار 1 8 26 779م كركوك بشرى حميدي عكار حسن ثامر ھالل   1904
بغداد 10 1 155 410 كركوك ساجده جاسم محمد حسن جاسم عبود  ساعدي 1905
بغداد 5 2 30 391م ك سھام جبار رشم حسن جاسم مانع   1906
البصرة 7 4 101 659 قره حسن شروق عبود سليمان حسن جاسم محمد   1907
ذي قار 5 8 152 188م كركوك ناديه شايع محمد حسن جاسم محمد   1908
ذي قار 5 10 172 435 كركوك ھديه محمود كالو حسن جاسم ھوبدر ناصح  1909
ذي قار 4 8 178 482 كركوك احالم مھدي صالح حسن جبار رسن   1910
بغداد 5 3 17 326م كركوك ھاشميه عبيد عباس حسن جبر حسين   1911
واسط 9 5 171 453م كركوك عبد علي حسين حسن جليب والي   1912
ذي قار 6 8 8 644م ليالن ساھره جعفر محمد صالح حسن جياد ايرام   1913
ذي قار 3 7 71 788م كركوك سلوي كاظم حامد حسن حاجم جبر   1914
نينوى 3 9 62 455م كركوك رافدة يونس احمد حسن حسين احمد حسين  1915
بغداد 7 2 155 470 كركوك ماجدة فاضل حسن حسن حسين جبر   1916
بغداد 5 12 182 646م كركوك نضال جمعه جليل حسن حسين حسان   1917
بغداد 5 11 134 481م كركوك انتصار علي خلف حسن حسين راضي حواس  1918
بغداد 8 12 110 191م كركوك ساھره عبدالفني عبود حسن حسين صادق   1919
بغداد 1 11 73 386م كركوك شكرب محمود عبد حسن حسين محمد   1920
ذي قار 3 10 74 354 كركوك فوزية سامان جبار حسن حكمة حريمان حسن  1921

صالح الدين 4 7 8 780م كركوك بتول حسن احمد حسن حمادي عبدهللا   1922
صالح الدين 8 2 155 794م كركوك حمديه خليف غضبان حسن حمد جبل   1923
ذي قار 4 1 21 261 كركوك ھظمية خضر محمدعلي حسن حمود غيالن  الفريس 1924
بغداد 6 10 151 404م كركوك ساره كريم قاسم حسن حميد علي عبدهللا  1925
البصرة 5 4 176 310م كركوك سھله حسن جالب حسن خضير عباس   1926

صالح الدين 10 2 93 480 كركوك زھرة نعمة محسن حسن خلف طعمة   1927
صالح الدين 1 7 175 436م كركوك سعدة عاشور عبدهللا حسن خلف عيفان   1928
صالح الدين 4 4 136 386م كركوك سعديه محمود حبيب حسن خليل ابراھيم  الدوري 1929
بغداد 2 1 14 618م كركوك سميره فاضل عبد حسن خليل سلمان عبدهللا  1930
بغداد 5 2 9 493م كركوك احالم حسن باھھن حسن داخل حمود  الصبجاوي 1931
بغداد 8 8 86 370م كركوك ورية غانم كحيوا حسن راضي جبر   1932
ميسان 1 10 130 425 كركوك فوزيه غافل مظلوم حسن راضي عزيز حميد  1933
المثنى 8 9 19 339م كركوك اتحاد وساف كشيش حسن رسن شعبان   1934



بغداد 9 1 137 477 كركوك بشرى كاظم مجمان حسن رشك علي   1935
الديوانية 7 6 25 623م التون كويري رديفه بريزع جبر حسن رھيف شنته  البديري 1936
بغداد 3 12 56 454 كركوك ايمان خلف حودة حسن رھيف مطرود   1937
الديوانية 9 7 62 789 كركوك سومه محسين عباس حسن زعالن موسى   1938
ميسان 5 6 118 386 كركوك ساجده حميد راضي حسن زغير حنتوش  الشمري 1939
نينوى 10 1 70 353م كركوك ايمان فياض عبدهللا حسن سلطان فتحى   1940
بغداد 6 12 125 418م كركوك رحمه حسن رسن حسن سلمان كاصد   1941
الديوانية 7 13 101 612م كركوك ازھار عبد زيد كوكو حسن سليم جير شعالن الحميدان 1942

صالح الدين 10 2 176 605 كركوك افصيم حمد محمود حسن سليم خلف   1943
صالح الدين 6 6 27 434م كركوك سندس جاسم محمد حسن سليمان خميس  االصيغر 1944
بغداد 9 8 35 472م كركوك حسن سھر جودة 1945
فادسية 3 7 126 386م كركوك ميعاد كامل حسين حسن سياب محمد   1946
بغداد 5 13 137 492م كركوك زھره جالب جالب حسن سيد حسين سعدون  1947
ديالى 2 12 122 762 كركوك مھا قاسم نصيف حسن شاكر عباس   1948
بغداد 4 2 82 607م كركوك نھاد محي ابراھيم حسن شاكر مظھور   1949
ميسان 4 4 13 354م كركوك سلمى خزعل جبار حسن شبل غضبان  موزان 1950
بغداد 7 13 119 205 كركوك زھرة واعد سعدون حسن شرھان عميد صالح  1951

صالح الدين 4 11 147 179م كركوك سعاد محمد عباس حسن شطب محمد خلف  1952
ذي قار 9 11 197 473م كركوك ھناء دنيار نعيم حسن شناوه عبدالسادة   1953
بابل 2 10 170 494م كركوك كريمه جاسم عزيز حسن شندل حمود  الفارس 1954
ذي قار 3 7 90 786م كركوك زھره علي حسين حسن شنشل رسن   1955
ذي قار 5 1 102 529م كركوك نجاة ثرھاد حسين حسن شنيار ياسين   1956
ذي قار 1 1 162 233م كركوك زكية سلمان حسين حسن شيال حسين  الحسين 1957
بغداد 10 13 13 430م كركوك سليمه حسن محسن حسن صالح فياض شھاب  1958
البصرة 7 7 112 663 التون كويري ضحي عبود سلمان حسن صدام سلمان   1959
ميسان 4 4 63 783م كركوك منتھي عبدالزھره جبار حسن صدام علي   1960
بغداد 9 3 5 262 كركوك ماجده كاظم محمد حسن صكر طريع   1961
البصرة 9 3 62 246م كركوك زھرة سعد رعيد حسن صيوان كاطع   1962
بغداد 4 7 115 584م كركوك حميده غالي ميذاب حسن ضاري ميذاب   1963
واسط 6 10 17 748 كركوك وھدي صالح جوي حسن عادي جوي سفيح  1964
ذي قار 10 3 117 777م كركوك انعام محمد جابر حسن عباس جابر   1965
بغداد 4 4 167 243م كركوك نبيھه عيدان جاسم حسن عباس حسين  البياني 1966
فادسية 10 8 161 401م كركوك كاظميه كريم علكه حسن عبد ضمد حسين  1967
الديوانية 6 11 15 984 كركوك نور علي كاطع حسن عبد علي حسن  1968



بغداد 1 13 75 395م كركوك سليمة قاسم  حسن عبد لفتة خلف  1969
ذي قار 6 4 34 365م كركوك زھره طالب زاھيي حسن عبد ھاشم  الحمدني 1970
بغداد 2 10 96 407م كركوك مديحه ناجي عنيد حسن عبدالحسين حسن الالمي  1971
ديالى 4 11 71 428 كركوك خالده حميل جاسم حسن عبدالزھره عباس   1972
بغداد 4 6 57 736م كركوك ناديه عزيز حنون حسن عبدالسادة تيش   1973
ذي قار 5 10 123 789 كركوك مروان كاظم ھواش حسن عبدالعالي ھواش   1974
ديالى 5 7 149 410 كركوك فوزيه حسين مولود حسن عبداللطيف رشيد   1975
نينوى 5 11 95 766 كركوك احالم عبدالرزاق جمعة حسن عبدهللا جمعة   1976
الديوانية 9 4 85 329م كركوك نھضة حسين مھور حسن عبدهللا سھل داوي البديري 1977
نينوى 5 5 144 331م كركوك صبحه حسين محمد حسن عبدهللا محيميد ھويش  1978

صالح الدين 1 3 114 463م كركوك سعاد طاھر محي الدين حسن عبدهللا ناصر   1979
ذي قار 4 10 93 382م كركوك زكرى عبدالملك عمران حسن عبدالمحسن عمران حسين  1980
بغداد 1 4 39 497م كركوك بشري عبيد يعقوب حسن عبيد خضير شومل  1981

صالح الدين 7 13 27 663م كركوك عمشه حسن سحل حسن عبيد نجم   1982
واسط 4 6 82 386م كركوك سعديه الرضا ھالل حسن عطشان مرمش   1983
بغداد 3 6 14 272م كركوك ميسون محمد كاظم حسن علوان خضير عباس الشيخلي 1984
بغداد 10 6 155 370م كركوك احالم نعيم خوين حسن على شينوى   1985
ديالى 7 4 16 729 التون كوبري خميسه صالح مخلف حسن على نجم  اللھيبي 1986
بغداد 8 8 108 408م كركوك نادية حميد حمادي حسن علي جبر طايع الكناني 1987
البصرة 7 11 34 343 كركوك اعزب حسن علي حسين علي 1988
الديوانية 10 4 198 94م كركوك رنا جبر حنون حسن علي حنون   1989

صالح الدين 5 8 71 187م كركوك حصه ابراھيم سليمان حسن علي خالد خرسان الخفاجي 1990
بغداد 6 9 11 492 كركوك فاطمة مجيل حسن علي رسن 1991
ديالى 5 7 85 466م كركوك عائدة توفيق محمود حسن علي رؤوف حسن  1992

صالح الدين 3 2 100 216م كركوك فرحه خضر شعيب حسن علي شعيب  الجبوري 1993
بغداد 1 13 43 302 كركوك نھله زبون شاوي حسن علي ضاحي   1994

صالح الدين 5 5 126 766م كركوك ايمان فاضل عبد حسن علي عبد صالح  1995
واسط 2 12 70 611 كركوك اسماء رحيم شريف حسن علي عبدالرضا سبع  1996
ديالى 4 5 117 455م كركوك ايالف نجم عبدهللا حسن علي فياض صالح  1997
بغداد 8 13 160 416م كركوك امل مھدي كاظم حسن علي كاظم   1998
بغداد 7 7 68 436م كركوك عليه لفته عبد حسن علي كاظم   1999

صالح الدين 3 7 5 391م كركوك منال طه شالل حسن علي لطيف   2000
بغداد 9 8 58 409م كركوك سعديه رحيم عنون حسن علي منخي العادي  2001
بغداد 1 2 124 653 كركوك لمياء عبدالواحد سدخان حسن علي موزان   2002



صالح الدين 8 11 128 763م كركوك مديحه علوان سلطان حسن علي يعقوب علي  2003
النجف 9 11 74 395م كركوك فاطمة عكموش عباس حسن عليوي احمد   2004
البصرة 7 10 174 659م ليالن سليمة ھاسم  حسن عليوي عبدالسادة   2005

صالح الدين 2 1 112 661م كركوك خضره مراد صالح حسن عميرة خلف   2006
ديالى 2 12 55 383م كركوك نضال محمد حسن حسن عواد كاظم   2007
ذي قار 4 5 26 578 كركوك ابتھال غالب شاكر حسن عوده عجالن   2008
ذي قار 1 6 17 218م كركوك امل رسن وھم حسن عويد اصبير   2009
ديالى 2 13 53 822 كركوك فوزيه خليل ابراھيم حسن عيدان مھدي راضي  2010
نجف 2 7 176 187م كركوك وفاء محمد عباس حسن عيسى حسين   2011
بغداد 10 5 26 326م كركوك حسن عيسى عزيز   فلایر مشتق خطاب 2012
البصرة 4 3 152 628 كركوك انتصار حسن غاجي حسن غاجي نجيب   2013
الديوانية 4 5 80 201 كركوك نجمه عبد محمد حسن غازي حسين زغير الباسري 2014
واسط 2 6 35 341م كركوك امل عطيوي علي حسن غانم فياض  االماره 2015
بغداد 10 13 190 415م كركوك كريمه نزال حسين حسن فرحان حسين   2016
االنبار 6 11 33 364 كركوك ھناء محمود كاطي حسن فرحان خلف   2017
بابل 10 4 199 788م كركوك رغد عباس عبد نور حسن كاظم حسين   2018
بغداد 10 10 25 418م كركوك صبيحه كتاب بريونى حسن كاظم على   2019
ذي قار 4 5 139 418 كركوك ارتفاع شيخر عواد حسن كاظم عيود شعيرة الزبيري 2020
بغداد 10 2 182 357 كركوك سيناء كاظم موش حسن كامل حامي   2021
البصرة 8 1 116 683م كركوك انعام عادل يقوب حسن كامل حمود   2022
البصرة 6 6 86 411م كركوك خيريه كليم موزان حسن كلخان موزان   2023
ذي قار 4 5 154 374م كركوك حميده خلف جوده حسن كوكز عليخ   2024
بغداد 6 11 181 453م كركوك احالم جبار لوزي حسن لطيف عزيز الزم  2025
ميسان 1 1 99 210 كركوك كريمه فاضل جياو حسن لعيبي زيون   2026
بغداد 2 2 24 216م كركوك باسمه ابراھيم محمد حسن لفته حيال  االسري 2027
بغداد 10 7 58 418م كركوك بھيه داود سامان حسن ماشي بيده حسن  2028
بغداد 7 2 155 159 كركوك نعمة عبدالحسين موزان حسن محسن خلف   2029
بغداد 5 6 85 272 كركوك فائزه جخيور خضير حسن محسن عذافه   2030
البصرة 6 11 143 1479 كركوك زھره عبود كاظم حسن محسن كاطع   2031

صالح الدين 9 10 55 316م كركوك زعيله خطاب احمد حسن محمد جاسم محمد الجبوري 2032
بغداد 10 11 49 418 كركوك دالل حميد عودة حسن محمد كطاع   2033
البصرة 9 3 172 49 كركوك حمديه عبد حوده حسن محمد نايف   2034
كربالء 8 4 3875 194 الحويجة فاطمة صاحب حيدر حسن محمدعلي عبود   2035
ديالى 5 7 117 380 كركوك دالله عطيه حسون حسن محمود فيصل محمد  2036



بغداد 1 6 154 780م كركوك منى ياسين خضير حسن محمود ھاشم  العكيدي 2037
نينوى 6 13 164 407 كركوك نسيمة عبدالكريم يوسف حسن مصطفي عبدالرحمن   2038
البصرة 3 12 91 501م كركوك نضال كاظم جابر حسن مطر طرقه   2039
بغداد 7 11 199 477 كركوك وجدان ياسين جابر حسن مطلك ناصر حسين  2040
واسط 4 4 88 342م كركوك زھره عليوي سلمان حسن منديل راضي   2041
ذي قار 4 7 77 296 كركوك صبرية ناصر حسن حسن موسى احمد   2042
بغداد 7 3 11 205م كركوك سھام علي جسام حسن موسى حسين  الوالي 2043
البصرة 2 7 161 208م كركوك سعاده حسين علي حسن موسى عبدالكريم   2044
بغداد 9 8 46 272م كركوك رساله عيسي عبد حسن موسي عبد   2045
القادسية 9 5 63 334م كركوك ساھره زغير  حسن نذير حمزة   2046
البصرة 5 7 67 302م كركوك نھلة طالب يوسف حسن نعيم حسن   2047
بغداد 5 8 101 473م كركوك سالمه عباس سلمان حسن نعيمه جويعد توية  2048
نينوى 4 12 62 365م كركوك ماريه جاسم محمد حسن نمر درويش خضر  2049
بغداد 1 13 30 256م كركوك يسرى عبدالحسين حسين حسن ھادى محمد على  القيس 2050

صالح الدين 9 6 110 653 كركوك علية احمد سلمان حسن ھادي جاسم   2051
بغداد 8 13 106 330م كركوك سھى نوري شاكر حسن ھادي حسون المختار  2052
بغداد 3 2 44 420م كركوك اخالص عيدان عباس حسن ھادي حميد  الجابري 2053
بغداد 2 12 32 411 كركوك ربيعة جمعة عياد حسن ھادي رجبة   2054
البصرة 1 5 176 706م كركوك زينب جبار عبود حسن ھادي عبود   2055
النجف 6 11 61 3570 كركوك فاطمة عالوي جدي حسن ھادي عيدان   2056
البصرة 1 2 143 496م كركوك فھيمه احسين جبار حسن ھاشم حسن   2057
العمارة 10 7 7 395م كركوك مريم مجيد جيجان حسن ھاشم عبود عبدالساده  2058
بغداد 6 1 15 375م كركوك نجاح عبدالحسين مھدي حسن ھاشم علي   2059
بغداد 8 13 96 555م كركوك زائده شامخ بداي حسن ھاشم يراي مطيلب  2060
موصل 2 11 180 725م كركوك سوريه على محمد حسن ھلوب احمد عبدهللا الجبورى 2061
ميسان 4 1 107 351م كركوك حمديه حنين كريم حسن ھليل كريم   2062
البصرة 2 2 159 386م كركوك سھام زوير ناصر حسن ھيريدي محسن  الحباره 2063
الديوانية 9 7 187 154 كركوك شھيده غالب موسى حسن والي موسى مھدي كريماوي 2064
بغداد 7 2 79 492 كركوك كريمه ولھان كاطع حسن ولھان كاطع   2065

صالح الدين 8 6 158 736م كركوك حلى خضر حمد حسن ياسين سعيد  الجدعان 2066
واسط 6 13 159 766م كركوك ريمه صالح عاصي حسن يعقوب نجم عبدهللا  2067
ميسان 5 8 195 781م كركوك اثير عبدالخالق محمد علي حسناء سعيد جاسم   2068

صالح الدين 2 13 3 200م كركوك احمد خليل ابراھيم حسناء علي ابراھيم  2069
بغداد 7 11 176 314 كركوك ارملة.عباس حسون حسنة عريبي عبدهللا 2070



ميسان 6 4 169 405م كركوك حسن حيثر  حسنة لعيبي غميس   2071
بغداد 9 11 158 402 كركوك انور صبيح مھاوي حسنة ھاشم عبدالرضا   2072

صالح الدين 8 2 148 766م كركوك حمد عبد حسنه خلف خالد 2073
الديوانية 6 4 87 342م كركوك ھادى دھش  حسنه كاظم حسين   2074
ميسان 2 6 152 777م كركوك سھام علي محسن حسنين محمود لعيبي  الصبيحاوي 2075
ميسان 2 5 183 661م كركوك ھيفاء شده سلطان حسنين ھادي كاظم   2076
بغداد 2 1 80 310م كركوك كامله عنصيل كريم حسون تمن برغوث  ربيعي 2077
ذي قار 5 9 53 494م كركوك امينه حسين محسن حسون حسن رضا البطاط  2078
نينوى 1 10 134 722 كركوك حمديه ابراھيم حسين حسون دخيل عليوي   2079
ميسان 7 10 62 395 كركوك ميثاق عبدالزھرة سلمان حسون كريم عاصي   2080
ذي قار 7 11 114 785م كركوك ھناء عبدالرضا قاسم حسون الزم عبدالكريم   2081
ميسان 8 5 106 606م كركوك علية حسين خلف حسون لعيبي خلف   2082
ذي قار 10 9 137 418م كركوك شكريه جخيم محيسن حسونى رشيج جرى معالج  2083

صالح الدين 6 1 6 718م كركوك اوھام فيصل سليم حسيب حسن عميره   2084
بغداد 2 5 2 351م كركوك حسيب فندي  حسيبة رشيد معيدي  البكري 2085

صالح الدين 6 5 31 620م كركوك ھادي صالح حسين حسيبه فيزي صالح   2086
بغداد 1 1 70 417م كركوك ھناء حامد حسن حسين ابراھيم عوده   2087
بغداد 8 8 146 377 كركوك ازھار عبد كاظم حسين ابراھيم كنوش   2088

صالح الدين 3 3 185 289م كركوك قماره فرحان محمد حسين احمد حسين   2089
ذي قار 8 1 101 627م كركوك فوزيه حمود حطاب حسين احميد حطاب   2090
ذي قار 7 7 152 623م التون كوبري دخيلة جويد محمد حسين احويس عبيد   2091
نينوى 2 11 157 331م كركوك جاكلين ايشو عامانؤيل حسين اسود عبدهللا   2092
بغداد 1 3 174 393م كركوك قسمه عريبي محمد حسين العيبي راضى  الساعدى 2093
بغداد 1 6 45 463م كركوك مكله صاحب عالج حسين انعيمه حسن   2094
بغداد 4 2 38 427 كركوك حسنة جبار اعليوي حسين بدير زوير   2095
البصرة 8 1 57 829 كركوك حربية مرھيج ح مادي حسين بليش عودة   2096
بغداد 7 9 190 312م كركوك ايمان حسن كاظم حسين تركى ھانى   2097
موصل 1 11 196 170 كركوك فاطمه محمد احمد حسين توفيق مصطفى مصطفى  2098
ذي قار 1 8 126 351م كركوك حسنه حساوي عويد حسين ثامر رعيوي غالب  2099
واسط 10 5 97 195م كركوك جاسمه فليح فالح حسين ثامول ثجيل   2100
ذي قار 5 1 160 599م كركوك حوراء كاظم شعالن حسين ثجيل فيصل   2101
بغداد 2 8 71 264م كركوك سميرة احمد سنجار حسين جاسم محمد   2102
ذي قار 1 7 16 698م كركوك فاتن ايوب يوسف حسين جاسم محمد راھي  2103
ذي قار 6 6 170 789م كركوك سناء طالب حسن حسين جبار انصيف علي الحداد 2104



بغداد 6 5 173 587م كركوك ھدى خالد جاسم حسين جبار خضير عباس  2105
بغداد 9 11 115 497 كركوك ابتسام عبيد رضا حسين جبار سلمان شكور  2106
بغداد 6 8 180 207 كركوك شذي ناجي حسن حسين جبار علي   2107

صالح الدين 7 13 92 183م كركوك سمام حسين كعود حسين جزاع خلف   2108
ذي قار 2 7 58 611م كركوك ھناء عبدالرضا محمد حسين جمعه حسن نعمه  2109
بغداد 3 9 151 477م كركوك امل طالب سيھل حسين جمعه كتكون عبدالكريم  2110
بغداد 7 7 16 383م كركوك كميله عذوب حسين حسين جميل فرج 2111
ميسان 7 9 114 465م كركوك عليه حسين نامول حسين جھاد شھاب   2112
ذي قار 6 1 97 477 كركوك مريم صالح نعمة حسين جواد مجيد   2113
بغداد 8 8 14 44 كركوك ھناء زغير سرحان حسين حاتم جبار   2114
بغداد 5 13 29 407 كركوك انتصار ھادي ناصر حسين حاتم الزم محسن  2115
ذي قار 3 7 76 610 كركوك كميلة محسن جبر حسين حاجم جبر   2116
موصل 2 4 194 295م كركوك بثينة حسن حمادي حسين حديس جاسم   2117
البصرة 6 9 51 365م كركوك بديعه جواد جعفر حسين حسن بدن عزيز السودانى 2118
بغداد 8 10 194 428 كركوك سھيلة خلف عكلة حسين حسن شحين   2119
بغداد 7 1 76 777 كركوك بشرى فالح محسن حسين حسن محسن   2120
بغداد 2 1 167 233م كركوك عنود ابراھيم كريم حسين حمادي جاسم  بياني 2121
ديالى 2 12 51 421م كركوك سھر عبدالرحيم رشيد حسين حمد احمد   2122

صالح الدين 7 2 150 797م كركوك زھره حسين عبدهللا حسين حمد عمر علي  2123
الديوانية 3 12 6 321م كركوك ازھار عبيد صاحب حسين حمزه عبدهللا كريم  2124
فادسية 7 9 73 798م كركوك شذي حسن عبد حسين حمزه عبيد   2125
البصرة 3 13 34 382م كركوك كاظميه حسين حمود حسين حمود كريش   2126
نينوى 4 12 62 798م كركوك رجاء مجيد رشيد حسين حمودي احمد حسين  2127

صالح الدين 7 8 99 678 كركوك ثريا عبدهللا جاسم حسين حميد حمادي   2128
ذي قار 9 6 93 736م كركوك علياء عبداالمير يوسف حسين حميد عبدالحسن   2129
بغداد 7 1 36 797 سندس عباس كريم حسين حميد علوان   2130
ميسان 6 3 633 463م كركوك سوھه باشر احمد حسين حميد علوان   2131

صالح الدين 3 3 136 495م كركوك عديله احمد موسي حسين حميد موسى   2132
بغداد 10 7 77 473م كركوك حصال عبدالورود مكي حسين حوزان علي عيسى العبودي 2133
بغداد 10 7 61 372م كركوك غالية حسين شائع حسين حياوي طالع زاير  2134

صالح الدين 6 6 45 187م كركوك اشواق حامد ھايس حسين خزعل فيصل ھزاع الحديثي 2135
موصل 2 11 155 523م كركوك صبيحه يونس ياسين حسين خضر حسن   2136
الناصرية 4 7 51 434م كركوك وداد خلف ياسين حسين خضير عباس   2137
بغداد 6 9 196 354 كركوك نجيبة حميد محمود حسين خضير عباس خلف  2138



ذي قار 2 6 36 429م كركوك منتھى جوده سعدون حسين خضير موسى  الجباره 2139
ذي قار 7 10 188 362م كركوك ھدى جبار عبد حسين خطير عباس   2140

صالح الدين 10 10 141 763م كركوك تمزيه عبد غزال حسين خلف غزال   2141
تكريت 6 10 79 416 كركوك حسين خليف علي     2142

صالح الدين 5 13 135 251 كركوك سعديه احمد باقي حسين خليف علي   2143
بغداد 9 13 7 344 كركوك خديجه عباس محسن حسين خليل جاسم محمد  2144
ذي قار 2 7 70 754م كركوك سجى مطر ھاشم حسين خميس جودة   2145
بغداد 2 8 74 597م كركوك اقبال غازي عبدهللا حسين خيرهللا عوف ليوا  2146
نينوى 1 11 27 383 كركوك ھيفاء شعبان محمد حسين درويش موسى   2147

صالح الدين 10 3 25 163م كركوك بھيجه يعقوب يوسف حسين رحيم طه   2148
االنبار 8 12 175 884 كركوك مھين حميد عبيد حسين رحيم عبيد   2149
ميسان 7 11 89 771 كركوك زينب زغير حسن حسين رمضان عباس   2150
بغداد 9 8 122 484م كركوك ھدى عبدالواحد عفرية حسين زعبيل عجيل   2151
بابل 9 11 198 781م كركوك رباب سليمان عبد حسين ساھي محسن   2152
ميسان 4 1 112 597 كركوك سھام نجم عبود حسين سبھان جبر   2153
ذي قار 1 7 16 408م كركوك حالء كامل غضيب حسين ستار جواد كاظم  2154
بغداد 10 1 90 420 كركوك ليلى جبار حسن حسين سدخان موسى   2155
بغداد 1 13 162 435م كركوك فاطمه عزيز سلمان حسين سلمان جبر كريم  2156
واسط 7 8 122 785م كركوك صبيحة ياسر مزعل حسين سلمان جالب شويعي السراي 2157
بغداد 5 2 65 365م ك ازھار عباس عبدالحسين حسين سلمان عليوى  عزيزى 2158
القادسية 10 13 21 433م كركوك زكيه محسن جاسور حسين شبوط جاسور حسن  2159
ميسان 8 5 193 577م كركوك ايمان نعيم كياش حسين شخناب فليح   2160
بغداد 1 7 28 455م كركوك مائده عبدهللا مھدي حسين شريف عوده   2161
بغداد 10 1 197 187 كركوك شكرية محمود حسن حسين شكر محمود   2162
بغداد 8 10 8 435م كركوك رسميه محمد زبير حسين شليج بنيان راشد  2163
بغداد 1 8 83 329م كركوك وداد جاسم عيسى حسين شنين تعبان   2164
ميسان 1 6 5 437 كركوك عليه وحيد كرم حسين صاحب كرم   2165
نينوى 7 4 24 663 التون كوبري زوين حسن رحيل حسين صالح عماش ارحيل اللھبيي 2166
ديالى 1 6 180 762م كركوك سلمى عباس كريم حسين صالح محمود  السامرائي 2167
بغداد 6 2 65 386م كركوك كريمه محمد عبدالحسين حسين صبار سعدون  الوعدي 2168
البصرة 5 4 92 494م كركوك نعيمة غالم حسن حسين صوب هللا سلمان   2169
ميسان 8 7 84 768 كركوك ھناء عبد حسين حسين طالب ھاشم   2170
ذي قار 8 10 19 788م كركوك وائل اسماعيل عباس حسين طيوان ھذال معارج  2171

صالح الدين 1 7 132 1003 الحويجة تركيه جاسم راھي حسين عاني عايش فنر الشمر 2172



ذي قار 7 7 164 434م كركوك نجاح عناد طاھر حسين عباس طاھر   2173
القادسية 10 13 7 790م كركوك سھام ھاشم عبد حسين عباس عبد ناصر  2174
بغداد 2 10 44 409م كركوك سليمة سيد عبيد حسين عباس عبدمحمد   2175
ذي قار 4 5 103 364 كركوك امل ھادي عواد حسين عبد حسين عبالن  2176
الديوانية 5 8 87 317م كركوك امل ھتلر مفتن حسين عبد ضمد حسين  2177
ذي قار 4 7 55 598م كركوك امل عوده ھاشم حسين عبد علي حسين  2178
بغداد 5 10 11 1118م كركوك زينب ھادي عبدالحسين حسين عبد علي مھودر   2179
ميسان 6 3 37 1068 كركوك ابتسام غانم عباس حسين عبد غالي   2180
ميسان 2 4 9 393م كركوك فوزية موسي معيدى حسين عبد مھدي   2181
بغداد 9 3 114 375 كركوك باسه احمد ضيف حسين عبدالرحمن كزار   2182
بغداد 6 12 187 193م كركوك سوسن كاظم لفته حسين عبدالرزاق لفته   2183
االنبار 6 12 173 246 كركوك فحة شحارة طة حسين عبدالطيف عبدهللا   2184
واسط 6 9 198 746م كركوك رسميه عبدالزھره عبدالحسين حسين عبدالكاظم عبدالحسين   2185
البصرة 6 7 100 411م كركوك كفايه جاسم غضبان حسين عبدالكريم غضبان جابر  2186
بغداد 5 2 198 428م كركوك سراب كريم صاحب حسين عبدهللا صاحب  الشريفي 2187
نينوى 2 7 200 171م كركوك غنيه حسن محمود حسين عبدهللا صالح   2188
النجف 6 13 148 393 كركوك سحر عبدالحسن عبدنور حسين عبدالمحسن مزھر حسين  2189
ميسان 6 8 112 310 كركوك سعدون فندي محمد حسين عبدالمطلب يوسف   2190
الديوانية 9 4 76 256م كركوك كريمة لفتة محمد حسين عبدعلي حسين  الباھى 2191

صالح الدين 4 5 56 252م كركوك نفوذ احمد ھاشم حسين عبود خلف فرج الجبوري 2192
صالح الدين 10 2 1 777 كركوك زغيرة ابراھيم محمد حسين عبيد خلف فرج  2193

بابل 4 5 99 182 كركوك كولستان صالح عبدالرحمن حسين عبيد خنجر  الحمداوي 2194
ميسان 7 4 131 674 قره حسن اخالص مجيد عيال حسين عبيد سلمان   2195
ذي قار 5 10 158 341م كركوك نجمه عبدالجبار نجم حسين عبيد يوسف   2196
بغداد 1 6 138 317م كركوك ماجده شعالن كاطع حسين عبيس فھد  الجنابي 2197
البصرة 7 3 12 329م كركوك امل عبدالحسن ھويدي حسين عثمان ضاحي  عثمان 2198
ميسان 3 1 98 374م كركوك فھيمه زامل زوير حسين عثمان يسر  مصالوي 2199
بغداد 2 4 139 770م كركوك ستة حيدر شويخ حسين عجالن سعد   2200
بغداد 10 2 132 496م كركوك كافي سلمان جاسم حسين عطيه شاھين   2201
بغداد 5 1 151 205 كركوك ھنديه حسن قرع حسين عالوي شلش   2202
البصرة 5 6 86 667 كركوك دنيا وليد محسن حسين علوان جاسم   2203
بغداد 10 3 50 318م كركوك رھيفة شجيل سلمان حسين علوان حمادي   2204
ميسان 10 11 194 379م كركوك خيريه جليل عسكر حسين علوان على   2205
ذي قار 10 9 50 418م كركوك بدريه كاظم نقيش حسين علوان موزان فرھود  2206



بابل 5 11 41 428م كركوك اخالص عباس سرور حسين على ذياب حسين ٦٩ 2207
االنبار 4 12 18 410م كركوك مديحه صبرى جاسم حسين على فرج حسون  2208
موصل 1 11 200 763م كركوك لمياء زايد محمد حسين علي ابراھيم عبدهللا  2209
بغداد 3 9 47 386م كركوك سھام جاسم فزع حسين علي العيبي ذبيح  2210
ديالى 10 11 7 264م كركوك ماھده عبدهللا خالد حسين علي تابه   2211
البصرة 2 6 40 359م كركوك غيداء كاظم جبار حسين علي جابر  الحمادي 2212
البصرة 8 4 176 418م كركوك رحاب عامر عبدالحسن حسين علي جبار محمد  2213
البصرة 7 7 194 334 كركوك ھديي عبداالمير عبدالرضا حسين علي حسن   2214
بغداد 2 4 174 415م كركوك سعاد كاظم رھيف حسين علي حسين   2215
نينوى 1 12 12 484م كركوك رعفه حسين سليمان حسين علي حسين   2216
الموصل 2 4 196 473م كركوك خندية خليل ابراھيم حسين علي حسين  لھيبي 2217
بغداد 2 2 34 352م كركوك حسين علي حطاب  المنشدي وفاء عدنان خضر 2218
بغداد 1 13 13 477م كركوك سكينه ناوي حسون حسين علي حمود حويش  2219

صالح الدين 10 6 108 188م كركوك خاتون عبدهللا طحطوح حسين علي خالد  الخفاجي 2220
صالح الدين 3 13 12 730م كركوك منى علي محمد علي حسين علي خضير محمود  2221
البصرة 4 3 171 357م كركوك سليمه عبدالرضا غصيب حسين علي خلف   2222
بغداد 7 1 84 737م كركوك غنيه محمود سلمان حسين علي داخل  الالمي 2223
بغداد 10 3 166 309م كركوك شيماء احمد محمد حسين علي ذيبان   2224
ذي قار 7 12 175 764م كركوك انيسه عكال مھاوش حسين علي رادي   2225

صالح الدين 10 2 180 191 كركوك بدرية شكور زويع حسين علي زويع   2226
بغداد 5 1 134 296 كركوك فاتن عبدالرزاق محمود حسين علي سلوم   2227
ذي قار 2 6 12 100م كركوك انتصار صالح محسن حسين علي شاتول   2228

صالح الدين 8 4 376 189 الحويجة سكوت مخلف راوي حسين علي صالح   2229
نينوى 1 9 144 343م كركوك زينب كاظم كاطع حسين علي صالح   2230
بغداد 1 11 82 393م كركوك عذراء عبدالقادر خضر حسين علي صالح علي الزبيدي 2231

صالح الدين 10 2 155 300 كركوك عفيفة عبدالحسن عباس حسين علي عبد   2232
البصرة 5 9 20 332م كركوك حياة حسين علي حسين علي عبدهللا موسي  2233
بغداد 4 13 125 391م كركوك فاتن خلباص حسن حسين علي عكله   2234

صالح الدين 10 2 109 480 كركوك سحر محمود خضير حسين علي فھد   2235
الناصرية 6 4 51 656م كركوك عذراء فالح حسن حسين علي كاظم حسين  2236
صالح الدين 8 6 9 317م كركوك خالده صالح لطيف حسين علي لطيف  السماوي 2237
ذي قار 8 6 149 712م كركوك رنا محسن يزي حسين علي ماضي  العبودي 2238
ذي قار 7 8 94 465م كركوك نوريه راشد عبيد حسين علي محسن   2239

صالح الدين 1 7 63 183م كركوك عمشه حسين فرج حسين علي محمد   2240



صالح الدين 2 10 57 487 كركوك عائشه حسين مجيد حسين علي محمد رجب  2241
النجف 6 10 12 381م كركوك فائزة محمدصالح عبود حسين علي محمد ناصر  2242
البصرة 5 4 108 338م كركوك كاظميه حسين مفتي حسين علي مسير  الشويالت 2243
البصرة 7 4 174 654م كركوك ضمياء جمعه عبد حسين علي معن  الالمي 2244
ميسان 1 10 185 476م كركوك كريمه مھدي منصور حسين علي منذور مشكل  2245
سماوة 6 13 148 701 كركوك ود صادق حسين حسين علي موسي احمد  2246
البصرة 10 5 161 429 كركوك بشرى عارف محمد حسين علي ناصر   2247
ديالى 8 6 109 386 كركوك مديحه مبارك عبد حسين علي نصيف  المھداوي 2248
ذي قار 4 8 145 653 كركوك ابتسام منصور وطان حسين علي وطان عويمر  2249
بغداد 4 9 168 476م كركوك انتصار كاظم  حسين علي ياسر عويد  2250
بغداد 5 4 143 404م كركوك نضم نزار كاظم حسين علي يونس نعمه  2251
ميسان 6 3 99 515م كركوك انتسم السارى خليف حسين عليوى محمد ناصر  2252
ذي قار 5 6 107 628 كركوك سھيله عبدالحسين زغير حسين عليوي زغير   2253
ميسان 2 4 144 465م كركوك سعاد شنيل حمودي حسين عليوي شمخي   2254

صالح الدين 7 5 33 312م كركوك خديجه ياسين محل حسين عليوي محل   2255
االنبار 9 13 16 264م كركوك خوله حميد عوده حسين عناد فرحان   2256
بغداد 10 7 126 435 كركوك غازية ابراھيم احمد حسين عواد يوسف ياوس  2257
بغداد 8 8 60 189م كركوك خالدة جاسم كوير حسين عيدان علي عبد  2258

صالح الدين 1 9 73 469م كركوك صبحه حديد خضر حسين عيسي جمعه دخيل  2259
بغداد 5 7 190 493م كركوك غديبه سموح طعيمه حسين غازي جخير   2260
بغداد 2 2 102 434م كركوك اميره عبود حسن حسين فاخر عبدالكريم  موسوى 2261
ذي قار 5 9 79 375م كركوك امينه حمد داود حسين فاخر يونس عبيد  2262

صالح الدين 2 4 195 768م كركوك سميره محمد احمد حسين فارس احمد   2263
البصرة 9 11 62 342 كركوك خلود ميجر جاسم حسين فارس سلمان   2264
بغداد 1 10 15 418م كركوك ھاله اياد احمد حسين فاضل محسن   2265
ديالى 10 11 78 707م كركوك مردوس علي شيره حسين فالح سبع   2266
نينوى 3 3 187 220 كركوك نوال شكر محمود حسين فتحي رمضان   2267
بغداد 1 13 197 797م كركوك ھند زھير فديح حسين فخان جبر   2268
بغداد 7 2 625 123 كركوك زھرة عبداللطيف عدوان حسين فخرالدين عباس   2269
واسط 8 13 41 180 كركوك ھناء عداي غائب حسين فليع حسن   2270
بغداد 1 9 173 317م كركوك ياسمين خضر ياس حسين قاسم ھاشم   2271
بغداد 4 5 146 296م كركوك قادسيه علي حسين حسين كاظم ابوشعيعه عداي الساعدي 2272
بغداد 2 12 41 333م كركوك بشرى سيف اسد حسين كاظم جوي   2273
بابل 5 11 156 157م كركوك نور على ناجى حسين كاظم حسين   2274



صالح الدين 10 2 19 170 كركوك نھاد منتوش سالم حسين كامل عبدالجبار   2275
بغداد 1 9 96 386م كركوك ماجدة فرج كعيد حسين كحط حميد   2276
البصرة 1 10 6 735م كركوك اعالن صاحب حسين حسين كريم حسين احمد  2277
البصرة 5 5 126 428م كركوك سعاد ھاشم عبدهللا حسين لعيبي فياض   2278
بغداد 10 7 83 480م كركوك امل عبدالحسن منادي حسين لفته حسن   2279
بغداد 1 5 74 316م كركوك نوريه مطشر طيو حسين لفته حمود   2280
ذي قار 6 6 127 428م كركوك سلمه عواد جبر حسين لفته داحس  الحمداني 2281
البصرة 10 5 18 773 كركوك غيداء خالد سلمان حسين مجيد سلمان   2282
بغداد 6 9 75 355م كركوك نضال جميل عبود حسين محسن حسن   2283
بغداد 7 2 12 425 كركوك سناء مھدي كاظم حسين محمد جبار   2284
بغداد 4 8 103 210م كركوك سناء صكر ھاشم حسين محمد حسين   2285
بغداد 7 7 43 473م كركوك حسنه عطوف حسين حسين محمد حسين غازي  2286
ذي قار 2 10 118 401م كركوك اسراء ناصر راضي حسين محمد زغير   2287
ذي قار 10 8 166 233م كركوك انعام يونس سلمان حسين محمد سلمان   2288
نينوى 3 3 179 612 كركوك نجود حسف خلف حسين محمد سليمان   2289
بغداد 2 2 55 492 كركوك واجدة ھادي محمد حسين محمد صالح  المكصوحي 2290
بغداد 6 9 186 732 كركوك شيماء عبود يوسف حسين محمد عبدالكريم حسين  2291
نينوى 4 12 16 367م كركوك شكريه ابراھيم جارهللا حسين محمد عبدهللا   2292
بغداد 3 11 58 369م كركوك زھره عبود قيصي حسين محمد عيسى   2293
النجف 9 1 109 169م كركوك جنان بشار عبد حسين محمدسعيد عبدالحسين   2294

صالح الدين 8 12 192 179 كركوك سحر محسن علي حسين محمود حسن محمود  2295
بغداد 10 12 73 454م كركوك سميره رزاق نعمه حسين مرحب علي عوده  2296
ذي قار 6 3 75 437م كركوك سعاد عوده زخير حسين مزعل عليخ   2297
واسط 3 7 61 256م كركوك امل يوسف الزم حسين مزعل الزم مسلم  2298
بغداد 1 12 104 705 كركوك انتصار شرشاب عليوي حسين مشعل كاظم عيود  2299

صالح الدين 9 13 26 193 كركوك ھيله محمد سلمان حسين مصلح عباس   2300
صالح الدين 8 10 48 421م كركوك انتصار حمود جاسم حسين مطر علي  الجبوري 2301
بغداد 4 12 28 822م كركوك امل سلمان صالح حسين مطشر حسين المحمداوي  2302
بغداد 5 4 94 277م كركوك انتصار عبدال عكله حسين مطشر مسلم   2303
البصرة 4 5 79 667 كركوك كاظميه بدر عيسي حسين مغاس رسن عديم العريم 2304
بغداد 8 1 68 628م كركوك ميعاد جاسم محمد حسين منعم قاسم   2305

صالح الدين 2 12 40 265م كركوك عمشه حسين صالح حسين موسى خلف   2306
ميسان 5 5 176 623 كركوك علي حسين ميجل حسين ميجل فارس   2307
بغداد 3 8 43 259م كركوك حسنة علي ساجت حسين مير عباس   2308



بغداد 7 9 107 625م كركوك رسميه حسن صالح حسين نجم عويد   2309
كربالء 1 13 102 453م كركوك نورالدين حسين نصر حسين نصر شريده موسى  2310
بغداد 1 5 26 402م كركوك نضال محمد جاسم حسين نصيف جاسم محمد التميمي 2311

صالح الدين 5 3 118 494م كركوك عواطف جبار محمد حسين نعمان صالح   2312
بغداد 3 2 106 434م كركوك حسنه الھيبي ارحيمه حسين نعمه عباس  سليم 2313
البصرة 8 11 65 344 كركوك ھناء شاكر حميدات حسين نيتش شھاب   2314
بغداد 1 9 128 599م كركوك صبريه خلف تقى حسين ھادى فرج   2315
االنبار 8 13 47 487 كركوك سامية ناجي ابراھيم حسين ھادي ابراھيم عباس  2316
بغداد 4 13 22 331م كركوك خليله رشيد عباس حسين ھاشم حسن   2317
ذي قار 6 8 116 484 كركوك انتصار فاضل عباس حسين ھتلر كاظم عطيوي  2318
بغداد 10 1 24 411م كركوك احالم حميد  مقاصى حسين وادى كماش   2319
القادسية 3 8 169 417 كركوك زينب صالح مھدي حسين وسمي مھدي عمران  2320
واسط 9 13 136 767م كركوك مينان عبد مقتن حسين يعقوب نجم عبدهللا  2321
نينوى 2 10 70 340م كركوك نافعه محمدسعيد رضا حسين يوسف رضا   2322
ذي قار 5 1 16 319م كركوك سوسن سليم نورالدين حسين يونس ساجت   2323
بغداد 9 12 75 302م كركوك عواطف محمد اسماعيل حسين يونس صالح   2324

صالح الدين 8 11 71 196 كركوك ارملة..عبدالرحمن ابراھيم حصة محشول رحيم 2325
بغداد 2 2 8 478 كركوك جاسمية سعيد مجدي حطاب احيول مجدي  الزيداوي 2326
ميسان 6 8 97 678م ليالن بشه غازي خلف حطاب جبار راضي حنين  2327
ميسان 1 6 189 466م كركوك ليلى قاسم مھاوي حطاب حاتم خاجي   2328
بغداد 7 13 108 407م كركوك وسيله جاسم على حطاب شامخ تعيب وادى  2329
بغداد 7 2 30 345م كركوك سھام سلمان علي حقى اسماعيل عبد   2330
بغداد 7 13 57 403 كركوك سعاد عزيز شفلح حقي اسماعيل ابراھيم   2331
بغداد 8 10 78 473 كركوك ماجدة محسن محمد حقي اسماعيل امين شبيب  2332
ميسان 5 11 186 481م كركوك عواطف عبدالعباس جواد حقي اسماعيل حسن   2333
بغداد 2 2 80 421 كركوك سلوى شاكر كاظم حقي اسماعيل خليل   2334
بغداد 9 3 152 342م كركوك ايمان كاظم زاير حقي اسماعيل زاير  سويدي 2335
بغداد 10 8 189 427م كركوك انور جاسم عبيد حقي اسماعيل علي   2336
بغداد 1 2 62 480م كركوك عذراء نوري عبود حقي خليل محمدامين   2337
بغداد 1 8 166 209م كركوك اخالص علي محمود حقي محمد حقي عبدالرزاق  2338
بغداد 1 7 51 408م كركوك امينه طالب عبود حقي ھظيم ھزاع شاوي السعدي 2339
بغداد 5 2 198 455م كركوك انتضار زيارة مھند حكبان كركان مھاوي   2340
بغداد 4 1 151 340م كركوك منھل سلمان داود حكمت اسطيفان نعيم   2341
نينوى 1 5 31 197م كركوك ساميه رازكين دانيال حكمت ايشو سوالقه  ال يونان 2342



بغداد 4 8 144 359م كركوك ليلى حسون عمران حكمت بھجت مھدي صالح  2343
بغداد 5 13 154 455 كركوك خوله ھاشم عثمان حكمت شكر محمود خلف  2344
بغداد 2 13 44 217م كركوك رفاق خليل نسية حكمت عبدالرحمن احمد   2345
بغداد 2 1 65 416م كركوك بشري جاسم خضر حكمت عبدالرزاق ابراھيم   2346

صالح الدين 10 2 182 597م كركوك ساميه عبد عليوى حكمت مھدى قدورى   2347
صالح الدين 3 11 146 334 كركوك ناجحة مھدي عباس حكمت ھاني عبدالحسن   2348
نينوى 2 4 135 289م كركوك وفاء بطرس جنا حكمه زيا ميخا  يدكو 2349
ميسان 1 11 134 496م كركوك ساجدة رسن حكر حكيم حنش خليفة كنير  2350
الناصرية 6 4 88 598م كركوك نھله رشيد حميد حكيم رؤوف جاسم   2351
ميسان 2 4 22 289م كركوك حكيم عبدالرحمن درندش   راجحة احمد كاظم 2352
االنبار 4 12 137 405م كركوك شيماء عبدالحكيم مطلك حكيم فليح حسن طه الراوي 2353
بغداد 2 2 12 195م كركوك غنيه طارش حكيم كامل عبدهللا 2354
الديوانية 10 12 133 873م كركوك دالل مھدي رحيم حكيم المي عبد حمادي  2355
ذي قار 9 6 13 402م كركوك ختام وحيد علوان حكيم محمد جالب عزيز  2356
ديالى 6 3 65 834 كركوك نھلة سامي مصطفى حكيم محمد مبارك   2357
البصرة 8 13 18 1781 كركوك فاطيمه فلفل نعيمه حكيم ياسين تاني   2358
البصرة 10 5 132 377 كركوك خزعل بھير علي حكيمه شنشيل شايع 2359
بغداد 6 5 6 163م كركوك عمر كريم  حال خضير عباس مھدي  2360
بغداد 3 2 166 488م كركوك لنديه داود فليج حليحل عكله محسن   2361
ميسان 7 11 194 623 كركوك جميلة صابر ثابت حليحل مزعي ثابت 2362
القادسية 7 13 93 161م كركوك قسمية جاسم محمد حليم عبد عبود حمادي  2363
بغداد 5 10 121 272 كركوك مطلق.رجاء ھادي حليم عبداالمير مھدي 2364
ميسان 8 8 13 790م كركوك شكرية غازي بخيل حليم الزم لفتة رشك  2365
ذي قار 9 6 54 761 كركوك زينب عزيب حمد حليم محمد جالب عزيز  2366
بغداد 8 5 169 220م كركوك عبد حسن  حليمة رحيم نوماس   2367
بغداد 7 11 22 473 كركوك ارملة حليمة شامخ بدن 2368
بغداد 8 4 117 479م كركوك عبدالواحد عبد علي حليمه اسديره زبون   2369
بغداد 6 6 48 488م كركوك صدام غضبان حسين حليمه قاسم فرعون حسين  2370
االنبار 9 13 134 171 كركوك نوال قاسم نصار حماد شماذه بطي   2371
نينوى 2 8 19 683م كركوك سعديه محمد حسين حماد صالح عليوي   2372

صالح الدين 8 4 132 663 التون كويري ليلي غايب كرجي حماد عايد حماد عمار  2373
صالح الدين 9 3 162 346 كركوك شاھه محمد خليل حماد مزود مطر   2374
ذي قار 6 6 169 187م كركوك سليمه ياسر مسير حمادي حسن موسى  الشيخ موسى 2375
ديالى 8 8 157 797م كركوك اميرة جليل محمد حمادي صالح محمد   2376



بغداد 7 2 63 487م كركوك رستيه حسين ماجد حمادي عبدالحسين داغر   2377
نجف 6 8 179 256م كركوك شكريه كريم رمله حمادي نجم جميل  كزوع 2378
بغداد 7 2 51 410م كركوك سھيله حسوش حمدهللا حمبد ناصر مشكور  المى 2379
بغداد 7 11 97 451م كركوك فوزيه حاتم حجيل حمد جبار نعيمه حمد  2380

صالح الدين 9 2 12 496 كركوك فضيلة طلب فتحي حمد جمعة محمد   2381
صالح الدين 1 4 123 781م كركوك انتصار سلطان مجيد حمد حسن محمد   2382
نينوى 9 13 73 653م كركوك نائله سعود حمدان حمد خلف انصيف   2383
ميسان 9 12 198 480م كركوك اسكندر موسى دوغل حمد سلطان ويلم   2384

صالح الدين 4 6 148 344 كركوك بتول صالح احمد حمد صالح حسين   2385
صالح الدين 6 4 168 764م كركوك عليه حميد خلف حمد صالح حمدي   2386
بغداد 6 13 10 1068 كركوك دعاء تامر محسن حمد عبدالزھرة فالح رسن  2387
بغداد 1 2 101 436م كركوك نجاة جاسم عبدالحسين حمد عبدهللا حمود   2388

صالح الدين 5 5 90 189م كركوك خيريه محمد عبدهللا حمد عثمان شاھين   2389
نينوى 8 6 15 761 كركوك ھاجر غلب عروه حمد عوض مھاوش   2390
بغداد 7 12 183 734م كركوك صبرية حسين جعفر حمد غائب حسن   2391
بغداد 7 2 131 713م كركوك سحر شذر طاھر حمد كريم طاھر علي  2392
االنبار 9 12 57 166م دبس/كركوك حبسه جاسم محمد حمد محمد عويد عواد العبيدي 2393
ديالى 5 11 57 607 كركوك صبيحه حسن ناصر حمد منصور خليل   2394
االنبار 7 9 41 393م كركوك سرور ساجد مصطفى حمدهللا جاسم احمد حسن  2395
النجف 9 7 196 289م كركوك احالم حسين حسن حمدهللا جھيد كاظم سلمان  2396
بغداد 5 13 155 488م كركوك عوينة حميد نعمة حمدان شنادة سدخان بھار  2397
البصرة 2 8 69 785م كركوك حسنه حسن مريوش حمدان مزعل طلب   2398
نينوى 10 9 8 199م كركوك اميرة صبري محمد حمدة احمد طه   2399
موصل 2 9 110 787م كركوك يونس سالم  حمده جاسم حمادي   2400
نينوى 1 12 130 206 كركوك فقل غزال عواد حمدي علي محمد صالح  2401
بغداد 3 11 29 434 كركوك ارملة..فوزي جاسم حمدية خضير حسين 2402
ذي قار 4 11 121 376 كركوك ارملة..بھلول عبد حمدية كامل محمد 2403
بغداد 8 11 2 341 كركوك ارملة..مخيلف مدبوش حمدية مزعل محمد 2404
ديالى 2 1 72 34م كركوك نوري حنو  حمديه بادي برھوم  الھيبي 2405

صالح الدين 5 11 129 638 كركوك ارملة.. حمديه حسين ابراھيم 2406
صالح الدين 3 9 134 1003م كركوك احمد عاني عايش حمديه عجيل عواد   2407
الديوانية 9 7 108 169 كركوك فظيله محمد عيطان حمديه عظيمه جادر   2408
بغداد 1 1 83 408 كركوك سلمان ثابت  حمديه فالح لعيبى   2409
بغداد 6 13 78 395م كركوك شكر محمود ھسن حمديه قاسم محمد  2410



بغداد 7 11 75 664م كركوك سدى يوسف محمد حمزة احمد خميس زياب  2411
البصرة 7 4 116 659م قرة حسن كفاء راھي عاصي حمزة جاسم محمد   2412
النجف 7 13 50 466م كركوك مائدة ناصر غانم حمزة جودي سھر حسين  2413
بغداد 7 4 90 659 قره حسن سالمه عباس على حمزة حسون ساھى   2414
بغداد 6 2 26 252 كركوك حنان مزاحم بريم حمزة خضير طارش   2415
بغداد 1 13 180 246م كركوك لمئ فاضل كاظم حمزة ستار محمد  غالبى 2416
بغداد 8 7 23 434م كركوك سنونه زبون شاوي حمزة عباس درواح محمود  2417
الديوانية 10 12 6 321 كركوك جالبة صاحب عمال حمزة عبدهللا كريم   2418
فادسية 1 9 117 401م كركوك حياة حمزة حسين حمزة عمران موسى عبد  2419
فادسية 8 7 59 478م كركوك فوزية حسين حسين حمزة كريم كزار   2420
واسط 9 9 88 316م كركوك سعديه راضي خلف حمزة كوكز علوان   2421
الديوانية 1 4 28 525م كركوك نجمة راشد عداي حمزة مديفين خليف   2422
الديوانية 3 13 59 806 كركوك فاطمة حلو محمد حمزة يوسف محسن   2423
بغداد 1 5 180 159 كركوك حمديه  خضير عباس حمزه تعبان جباره 2424
بغداد 2 2 7 384م كركوك كافي علي حسين حمزه جاسم محمد  الباري 2425
بغداد 4 5 19 912 كركوك صابرين معروف محمدامين حمزه جاسم نتيش خامة الساعدي 2426
بغداد 2 5 114 342م كركوك حال طه ياسين حمزه جواد كاظم   2427
بابل 4 10 104 216م كركوك نھال محمد جاسم حمزه دحام حمزه عزيز  2428

الديوانية 10 13 195 401م كركوك سعاد دوھان صكر حمزه سالم شنياره زياره  2429
واسط 6 10 49 747م القدس حميده عھول جميل حمزه صبيح سفيح سلحب  2430
بابل 6 1 139 261م كركوك فاطمه ثجيل فارس حمزه ضايف بانى   2431
البصرة 7 1 164 317م كركوك خزعلية كاظم عثمان حمزه عباس محمد  الحلفي 2432
بغداد 5 13 125 164 كركوك سھام محمد  حمزه عبدالحميد عبيد   2433
موصل 2 4 53 309م كركوك مناھل جاسم محمد حمزه فاضل شاھين   2434
المثنى 3 13 118 326م كركوك اقبال حسن جوان حمزه فضل زغير   2435
الديوانية 7 1 35 289م كركوك سعديه حسين محمد حمزه كاظم عبدهللا الطائي 2436
البصرة 4 3 77 487م كركوك وفاء ابراھيم محمد حمزه لفته شنته   2437
القادسية 10 13 48 201م كركوك كريمه حسوني حي حمزه مظلوم عمران حمد  2438
كربالء 1 11 15 319 كركوك ارملة..حازم علي حمزية كاظم عبدالحسين 2439
البصرة 5 7 108 437م كركوك سليمة ناعور غضبان حمود حسك ناجي علي  2440
البصرة 8 1 140 342م كركوك ليلي حسن ھاشم حمود حسن جابر   2441

صالح الدين 2 12 63 163م كركوك عليه عبدهللا شبيب حمود حسين شبيب ھوار الجبوري 2442
بغداد 2 9 103 384م كركوك صبيحه سلمان كاطع حمود حسين مزيعل 2443

صالح الدين 8 10 88 767م كركوك سيناء فيصل حسين حمود حمد حسين علي  2444



صالح الدين 8 2 196 215م كركوك ھدله حسين حمد حمود سبع ربع  الربع 2445
صالح الدين 1 4 69 379م كركوك منتھي سحاب مطر حمود مدلول خليفة   2446
صالح الدين 6 13 161 461 كركوك سناء صالح محمد حمود مطر جلو فنتش  2447
بغداد 2 10 13 409 كركوك كلثوم حميد سھر حمود مھاوي يوسف   2448
بغداد 2 2 46 365 كركوك فاطمة سعدهللا عزيز حمودي جلوب علي   2449
البصرة 2 3 23 338 كركوك سحر كاظم بدن حمودي كاظم جبر   2450
نجف 1 4 184 246م كركوك نيران شكر جلود حمودي كشوش عبدالحمزة   2451
البصرة 6 1 80 367م كركوك فرحه شرھان كاطع حميد البنيان الراشد   2452
واسط 7 8 24 484م كركوك مجيدة حبيب شھاب حميد بطاح حنوش السيدي  2453
البصرة 7 9 2 289م كركوك وليدة حسين منخير حميد بنيان صخي ثويني  2454

صالح الدين 5 6 189 644 قره حسن نوال احمد خشمان حميد ثابت منفي   2455
ميسان 9 11 199 555 كركوك عليه حسين العبون حميد جاسم العبوسي   2456
البصرة 6 1 291 601م كركوك حياة نصر سلمان حميد جاسم شبيب   2457
ميسان 4 10 135 383م كركوك حششه كاظم طعمه حميد جاسم عونه   2458
بغداد 3 6 18 487م كركوك سلوى دعيد حسن حميد جاسم محمد  المقدادي 2459

صالح الدين 5 12 76 408م كركوك ثامر كريم عبدالحسين حميد جاسم محمود عباس  2460
النجف 1 4 114 208م كركوك مقصورة محمد علي حميد جبار عباس   2461
بغداد 6 12 125 265 كركوك غنيه زيدان سليمان حميد جعفر ظاھر   2462
بغداد 9 8 68 1100م كركوك رنا علي حسين حميد جلوب حسين علي  2463
البصرة 1 8 87 339م كركوك وفيه عبد جبير حميد جليل جابر علي االسدي 2464
بغداد 8 10 142 421 كركوك ناصرية محسن مخيلف حميد جمعة عبدالحسين وتي  2465
االنبار 7 3 124 370م كركوك انتعصار عبود خلف حميد حجاب حمد   2466

صالح الدين 2 7 185 761م كركوك بشرى خضير شياع حميد حسن سلمان   2467
ذي قار 1 5 154 374م كركوك شيماء محمد نجيل حميد حسن كوكز عليخ الجامي 2468
موصل 6 6 38 326م كركوك بثينه يوسف ياسين حميد حسن محمد  االبراھيم 2469
نجف 7 3 151 169م كركوك اقبال عبدالحسين شكور حميد حسن مدلول   2470
واسط 10 12 165 766 كركوك اشواق جبار فليح حميد حسون فليح حسن  2471
البصرة 7 5 57 م٨٢٩ كركوك ارزاق نضال مھودر حميد حسين بليش   2472
ديالى 10 8 60 525م كركوك نعيمه عبد لفته حميد حسين عباس احمد  2473
بغداد 1 13 179 471م كركوك امينة محمد عبدالحسين حميد حسين علي   2474
البصرة 1 6 111 525م كركوك عواطف محمد جواد محمد حميد حنون علي  الشريده 2475

صالح الدين 10 9 168 463 كركوك حبسة سالم علي حميد خلف عزاوي سالم  2476
صالح الدين 3 1 130 233م كركوك نوريه محمد اسعد حميد خليل علي   2477
ديالى 4 1 142 411م كركوك نبيھه محمد سلمان حميد خميس ياسين   2478



الديوانية 8 9 100 252م كركوك زھره علي عاجل حميد داخل عاجل حنون  2479
بغداد 8 12 98 319م كركوك خديجه محسن خربان حميد ديوان لفته   2480
نينوى 7 4 18 663 التون كوبري بيداء عبدهللا محمد حميد رحيل عواد ھتيمى الھيبى 2481
كربالء 7 6 199 379م كركوك مليحه حسن محسن حميد رحيم علوان   2482
بغداد 9 6 45 496م كركوك كوثر جميل غالب حميد رشيد ريسان   2483
كربالء 7 5 44 343م كركوك رباب عبدالباسط شخوط حميد رشيد عمران   2484
بغداد 2 6 57 207م كركوك نصره تركي جاسم حميد رشيد فرج  الغالبي 2485
ذي قار 2 4 51 363م كركوك نوال نجم عبد حميد رياح سعدون   2486
ذي قار 3 7 102 346م كركوك ليلى ھندي خان حميد سالم عايد ساھي  2487
بغداد 5 9 66 435 كركوك نورية ابراھيم حميد سعيد عبدالوھاب 2488
بغداد 7 6 163 797 كركوك شيماء جليل محمد حميد سكر ايدام   2489

صالح الدين 1 4 165 332 كركوك مناھل فيصل مرحانة حميد سلمان حسين   2490
تكريت 9 6 196 429 كركوك زھرة حميد طليعة حميد سويد محن حميد العباسي 2491
ذي قار 4 8 184 647 كركوك ھاشميه عويد فھد حميد شرف نتيش   2492
بغداد 2 2 122 386 كركوك حياة جبار سلمان حميد شغاتي غلطة   2493
بغداد 2 2 175 418م كركوك رسميه الفي زويجي حميد صافي زويجي  النبي 2494
بغداد 1 11 118 541 كركوك باسمة كوريك بلد حميد صالح احمد   2495
بابل 6 10 4 201م كركوك منتھي حاتم عبداالمير حميد صالح عبدهللا   2496
ميسان 3 8 143 318م كركوك فاطمة مجيد مھند حميد صحن حسن عبدهللا  2497
بغداد 7 2 107 352م كركوك علية نرھان لفتة حميد طعمة كاظم   2498

صالح الدين 2 9 24 777م كركوك نوال محمود حسن حميد طه ياسين خضر  2499
بغداد 5 2 37 437م كركوك زكيه صابر حسين حميد عامر ضھد   2500
بغداد 7 13 118 377 كركوك قبيلة يوسف صبال حميد عايش وداي   2501
بغداد 9 5 52 421م كركوك حميده ياسر  حميد عبد حسين   2502
ذي قار 1 1 96 602م كركوك بدريه احمد قادر حميد عبدالحسن عطيه  المشمش 2503
الديوانية 5 13 71 436م كركوك سھاده عمران سطح حميد عبدالحسين كصاد   2504
ذي قار 2 11 188 478 كركوك سوسن نالي احمد حميد عبدالحكيم عباس   2505
االنبار 5 12 101 374 كركوك شكريه جبير جفال حميد عبدهللا خلف حسن  2506

صالح الدين 10 2 77 264 كركوك ايمان عبدالقادر جاسم حميد عبدهللا عميرة   2507
ميسان 10 1 49 473 كركوك فوزية حسان عناد حميد عبود حسن   2508
بغداد 4 13 136 492م كركوك نضال جبار راضي حميد عبود حسون   2509

صالح الدين 6 6 185 251م كركوك زينه احمد سلطان حميد عبيد سلطان   2510
بابل 1 4 70 332م كركوك رسمية عبداسنار عمر حميد عزيز محمود  الجبري 2511
بغداد 1 9 49 488م كركوك مصرية جويد سابط حميد عسل عودة  الدبات 2512



بغداد 1 1 125 484م كركوك ناديه علي محسن حميد عكله مساعد  الخالدي 2513
االنبار 2 10 33 409 كركوك نسرين مولود رحيم حميد علي ابراھيم   2514
فادسية 1 10 185 302م كركوك سعاد جبار لطيف حميد علي عباس عليوي  2515
بغداد 7 8 157 469 كركوك احالم جھاد عبيد حميد غليم عويد   2516
البصرة 4 10 62 829م كركوك ميسون كامل نعيم حميد كاظم حميد   2517
بغداد 2 9 168 428م كركوك كريمه علي ھربوف حميد كاظم عزيز   2518
ميسان 5 11 35 417م كركوك فوزيه سلمان  حميد كاظم عليوى خليفه  2519
ذي قار 1 8 19 196م كركوك فھيمه خلف  حميد كاظم موزان  الساعدي 2520
ذي قار 9 10 46 645م كركوك كاظميه حاجر جازع حميد كريم مسفر   2521
بغداد 5 8 172 289م كركوك سھام ھادي محمد حميد لفته خشان   2522
بغداد 9 5 176 430م كركوك نجالء بحث محمد حميد مايع مطرود   2523
بغداد 8 4 127 478م كركوك جميلة على  حميد مجيد جعفر   2524
بغداد 1 12 77 410 كركوك سلمى ھاشم صالح حميد مجيد حلو محمد  2525
ديالى 5 5 61 367 كركوك ھاجر جھاد خلف حميد مجيد خليفه   2526
بغداد 8 9 192 402 كركوك سام ضامي كطيفه حميد مجيد زعيز   2527
بغداد 5 9 100 488م كركوك فخرية سلطان جابر حميد مجيد عباس   2528
بغداد 5 13 164 411 كركوك فخرية عبد الرحمن كاظم حميد مجيد علي جاسم  2529
بغداد 7 7 146 333م كركوك عدوية ھوان ابراھيم حميد مجيد محمود دھش  2530
بغداد 6 1 54 332م كركوك ندي علي حسين حميد مجيد مزعل جابر ربيعي 2531
ذي قار 4 1 149 763م كركوك حمديه على راضى حميد محسن دخيل   2532
ذي قار 5 3 142 425م كركوك امل حمد ھاشم حميد محسن ھاشم   2533

صالح الدين 10 4 177 362م كركوك سعديه محمد عبدهللا حميد محمد حسين   2534
صالح الدين 9 6 52 675م كركوك زھيب فھد حملدي حميد محمد حمادي   2535
بغداد 3 13 16 311 كركوك امل خزعل مھدي حميد محمد خفيف رھيف  2536
فادسية 10 12 45 215 كركوك مليحة علي سلمان حميد محمد عزوز   2537
البصرة 1 8 63 338م كركوك ايمان جعفر كريم حميد محمدسعيد حسن   2538
بغداد 5 5 43 395 كركوك شكريه عطيه احمد حميد محمود مصطفى   2539
ذي قار 3 10 28 484م كركوك حميد خلف كاظم حميد ناصر حسين خضير  2540

صالح الدين 5 10 115 318م كركوك باسمة احمد داود حميد نايف مضر   2541
ميسان 6 9 154 265 كركوك غنية مخليف كشتل حميد نجم عبدهللا دلول  2542

صالح الدين 7 6 68 194م كركوك بھيجه دحام شھاب حميد نوفان ھزاع   2543
البصرة 1 8 8 148 كركوك ليلى ياسين خضر حميد ھاشم خضير   2544
ذي قار 2 13 38 473م كركوك نعيم جبار شاكر حميد ھاشم شريف حسين  2545
بغداد 2 1 170 404م كركوك احالم خليل ابراھيم حميد ھاشم محمد  العوادي 2546



القادسية 6 8 38 745م كركوك ايمان حسن فرمان حميد وناس حسن   2547
بغداد 10 7 131 341م كركوك نوريه عاجب جاسم حميد يوسف احمد   2548
نينوى 1 4 154 454م كركوك اميره ذن غربى حميد يونس غربي   2549
بغداد 4 5 50 376م كركوك برزان نخشين  حميده حنون عبيد عامر العالي 2550
بغداد 2 10 139 181م كركوك كاظم ظاھر  حميده داخل رعيد   2551
بغداد 8 9 157 308 كركوك حنون جبار ضاھر حميده عباس موسى 2552
البصرة 9 3 140 496م كركوك سمير قاسم خوار حميده عبدالجليل ابراھيم   2553
كربالء 7 10 44 627 كركوك صونيه شھيد جبار حميدي عاكول حسين   2554
بغداد 7 13 28 331 كركوك حنين عبدالناصر عباس حنان قاسم حسين   2555

صالح الدين 2 1 196 683م كركوك سعيده نايف حماد حنش جديع محمد   2556
البصرة 5 6 141 502م كركوك زينب حواس بالسم حنون جھاد عسكر   2557
البصرة 7 8 199 309م كركوك فاطمة عباس جابر حنون عباس فرمان   2558
بغداد 4 5 5 375 كركوك ھاشميه سمير محسن حنون عيسى علي عبود  2559
بغداد 7 6 45 208 كركوك شاه عكلة مطليب حنون ھاشم حسين 2560
نينوى 1 9 199 233 كركوك ھيلة حمد دخيل حنيش خلف علي منصور  2561
واسط 2 10 141 407م كركوك بريس مخلف  حنيظله عسكر جباره   2562
ميسان 9 5 91 481م كركوك كريمه خلف جبر حنين داخل جبر   2563
بغداد 2 12 138 272م كركوك افراح عبدالعزيز نعمه حنين قيس غايب حمادي  2564
ميسان 2 4 83 466م كركوك جسومه جبار حسين حنين كريم محمد   2565
االنبار 1 12 21 246م كركوك صباح مجر رشيد حواس حميد ابراھيم   2566
البصرة 10 12 171 623م كركوك كاظميه صالح حواس عليوي  ثابت 2567
نينوى 2 11 10 351م كركوك وھيبه عبد عواد حوري صايل حامد   2568

صالح الدين 7 12 156 484م كركوك نجم عبد حياة خلف سعيد 2569
بغداد 5 13 190 395 كركوك لفتة خلف محمود حياة عباس علي 2570
نجف 8 5 85 493م كركوك عبدالھادي كاظم  حياة عوض عكله   2571
ذي قار 6 8 94 620م كركوك كريمة حسن عبيد حيال جعاز دخيل حمدان  2572
ذي قار 5 3 148 329م كركوك حبيبه جبار نيان حيال محمود جبر   2573
ذي قار 5 10 36 451م كركوك لميعه راھي عربي حيال ناھي حنون غالب  2574
نينوى 7 10 189 359 كركوك ارملة.ابراھيم انصير حياه حياوي علي 2575
الديوانية 7 7 85 308م كركوك كناوي حنتوش جوده حياه محيسن كحاز 2576
واسط 8 8 72 162م كركوك قسمه لفته بجاي حياوي عذاب كشيش   2577
ذي قار 3 7 140 289م كركوك ابتسام سعيد عبدالوھاب حياوي مظلوم حسن غزال  2578
بغداد 9 6 124 332 كركوك سھيلة كاظم محمد حيدر بشر عزيز علي  2579
النجف 8 11 19 597م كركوك سھاد حزام جاسم حيدر جبار جاسم علي  2580



ميسان 2 9 161 267م الحويجة انفال علي حسن حيدر جبار حسن   2581
بغداد 8 9 192 601 كركوك زينب عودة سلمان حيدر جبار سلمان سعيد  2582
بغداد 6 5 195 319م كركوك نجاح ھاشم محسن حيدر جبار عبد العكلي  2583
بغداد 3 12 137 365 كركوك ماجدة صالح ياسين حيدر جبار لفتة   2584
البصرة 2 2 31 361م كركوك اسراء عبدالمحسن عبدعلي حيدر جعفر عبدهللا  الحلفاوي 2585
القادسية 10 8 157 351م كركوك تسواھن زبيد كريم حيدر جالب كريم عكله  2586
النجف 1 6 106 777م كركوك غفران غالب ابراھيم حيدر جميل حمزه جبر العابدي 2587
بغداد 10 1 135 434م كركوك جنان عبدالرحمن لفته حيدر جواد جالب   2588
ذي قار 7 1 20 200م كركوك اعباد جواد منشد حيدر حسن شيرون  الحسين 2589
ميسان 10 8 154 359م كركوك صفاء احمد حسين حيدر حسين عبد عاي  2590
البصرة 3 7 52 656 كركوك عالھن كاظم عاشو حيدر حسين عبدالقادر   2591

صالح الدين 10 2 155 300م كركوك نھله جعفر عباس حيدر حسين علي  النجار 2592
ميسان 7 1 3 793م كركوك ايمان شاكر محسن حيدر حسين محسن  نور 2593
بغداد 3 11 103 606م كركوك عروبه خلف عبدهللا حيدر حمد صادق حسين  2594
بغداد 9 11 152 402 كركوك الھام جبار فارس حيدر حميد جواد نصر  2595
نجف 4 3 181 369 كركوك افراح غايب ھالل حيدر حميد مجيد   2596
البصرة 1 7 87 789م كركوك سوما جليل محمد حيدر خالد حنون   2597
ميسان 1 6 114 656م كركوك تغريد ھادي كاظم حيدر خالد عبد موسى  2598
البصرة 3 9 12 334م كركوك حال جاسم محمد حيدر خزعل غضبان   2599
بغداد 6 1 122 272م كركوك حياة ابراھيم زيارة حيدر خيون منشد   2600
البصرة 9 9 21 925م كركوك زينب جواد كحامي حيدر داود حسان مفامس  2601
ديالى 3 1 92 338 كركوك كرامه عبدالوھاب احمد حيدر سامي راضي   2602
بغداد 5 2 107 538م كركوك زينب حسن عطيه حيدر ستار حمزه   2603
بغداد 9 3 86 300 كركوك خوله اسعد اصغر حيدر سعد كاظم   2604
البصرة 5 11 18/ 898م كركوك اوراس ھاشم عبدالرضا حيدر سعد محسن الحسين  2605
ميسان 2 5 98 357م كركوك زينب جبار داود حيدر شاكر حبيب بطوش  2606
ذي قار 4 10 35 733م كركوك ھدى فالح حسن حيدر شھاب خضير عباس  2607
ذي قار 4 5 105 781م كركوك اميرة جاسم عبدالخضر حيدر صاحب عبدالخضر   2608
البصرة 6 7 185 712م كركوك حال لطيف كريم حيدر صادق عبدال   2609
فادسية 8 7 178 797 كركوك سعدية ناھي بلط حيدر صافي جوده حسن  2610
بغداد 8 4 122 712م كركوك براء صالح عزيز حيدر صالح عكلة   2611
بغداد 9 7 48 207م كركوك اميره خزعل حسن حيدر طارق حمزه   2612
كربالء 9 4 94 159م كركوك انتصار حمادي دھش حيدر طاھر جاسم حمد  2613
ذي قار 9 10 64 261م كركوك نجاه كاظم محمد حيدر عامر ارحمه   2614



البصرة 9 7 29 737م كركوك زينب صفوك عبداللطيف حيدر عباس فاضل ھاشم السعد 2615
النجف 2 12 112 679م كركوك بشرى كريم نعمه حيدر عبد االمير طعمة  2616
بغداد 7 7 97 785م كركوك ايمان محسن فصاله حيدر عبداالمير تاھر حسين  2617
بغداد 10 13 117 776م كركوك اسيل حسين علي حيدر عبداالمير صالل   2618
بغداد 1 4 57 712م كركوك غسف علي جبر حيدر عبداالمير ناصر   2619
ذي قار 9 10 102 259م كركوك ھيفاء عامر رحيم حيدر عبدالحسن جاسم  االسدي 2620
البصرة 9 1 199 163م كركوك عدوية شراد مھدي حيدر عبدالحسين ابريسم  الياحي 2621
النجف 8 11 3 762م كركوك ميثاق عبدالحسين حي حيدر عبدالرزاق حمزه   2622
بابل 9 10 148 789م كركوك انوار فؤاد محمدكاظم حيدر عبدالرزاق عبداالمير   2623
البصرة 7 5 88 429م كركوك لمياء ناصر عصواد حيدر عبدالرضي علي  االسدي 2624
ذي قار 2 4 112 259م كركوك نديمة علي ثجيل حيدر عبدالزھرة ثجيل   2625
بغداد 10 10 36 436م كركوك امل عبدالزھره عيسي حيدر عبدالزھره جلوب   2626
بغداد 6 10 138 404 كركوك زمن ھامن حسن حيدر عبدالستار جبار   2627
فادسية 10 7 149 770م كركوك عبير عبدالكريم احمد حيدر عبدالشريف عبدالصاحب   2628
بغداد 8 7 98 487م كركوك لينا كامل نعيم حيدر عبدالطيف محمد   2629
بغداد 9 10 36 487م كركوك زھراء عبداالمير عويد حيدر عبدالعباس عويد   2630
بغداد 2 6 150 850م كركوك سعاد حسن ثامر حيدر عبدالكريم عبدالرزاق   2631
بغداد 3 6 125 314م كركوك احالم خيون شنين حيدر عبدالنبي عطوان حفيظ  2632
ذي قار 2 11 42 314م كركوك عواطف مھدي عبدالرزاق حيدر عدنان احمد حسين  2633
بابل 7 3 76 789م كركوك عروبه صدر صاحب حيدر عدنان حربي  المعموري 2634
بغداد 6 1 31 477م كركوك سوسن كاظم عبيد حيدر علي جاسم   2635
ذي قار 5 4 138 756م كركوك نمارق صبح رشيد حيدر علي حسن   2636
بغداد 2 7 47 370م كركوك زينة عبدالكاظم عرمش حيدر علي حسين سلمان  2637
بغداد 6 3 178 256م كركوك نوال كريم خليفة حيدر علي عبدهللا   2638
ذي قار 1 1 110 261 كركوك رجاء فالح حسن حيدر علي كاظم حسين  2639
البصرة 8 4 174 654م كركوك حيدر علي معن نصار   زينة مطر معن 2640
ذي قار 4 9 78 601م كركوك االء فواد عالوي حيدر علي ياسين ياسر  2641
بابل 2 13 100 246م كركوك ھدى محمد ھلواص حيدر عمار حسين علوان  2642
ذي قار 6 4 193 725م كركوك افتخار ياسر طاھر حيدر عوده عجالن   2643
بغداد 7 8 898 37م كركوك احالم علي منشد حيدر عيدان ھويري   2644
بغداد 9 5 15 713م كركوك ايناس عبدالرضا عبد حيدر غازي عبدهللا   2645
البصرة 1 10 27 377م كركوك انغام حنون علي حيدر غانم علي   2646
ميسان 6 11 172 730م كركوك ورود عدنان عدنان حيدر فالح جبار خلف  2647
بغداد 8 13 166 503 كركوك وجدان شنانة عيدان حيدر فرج سلمان   2648



الديوانية 3 6 94 183م كركوك زينب حسين محمد حيدر فرحان محمد  ال حمد 2649
بغداد 9 7 172 874 كركوك رغداء عباس رحيم حيدر فرمان مظلوم   2650
بغداد 2 9 6 776م كركوك شيماء موسى رحمه حيدر فؤاد عالوي حسين  2651
بابل 2 1 .196 709م كركوك مريم محمد خضير حيدر قاسم حسين زاوى  2652
ميسان 1 8 3 707 كركوك اسماء عبدالرضا عبد حيدر كاظم سلمان   2653
البصرة 3 2 160 610م كركوك زينب مجيد مھدي حيدر كاظم صبوان   2654
بغداد 7 11 31 171 كركوك جنان محمود عطيه حيدر كامل فرحان   2655
واسط 2 7 63 203م كركوك ايلين باسم حسين حيدر كرم دحام   2656
ذي قار 1 10 94 342م كركوك سرور احسان عبدهللا حيدر كريم علي احمد  2657
ذي قار 7 6 57 763م كركوك ابتسام عبد كاظم حيدر كريم كاظم راھي العكيلي 2658
بغداد 6 13 46 766م كركوك انتضار مھدي عبد حيدر كمر تقى   2659
بغداد 4 9 51 402م كركوك ناجحه جفان سنان حيدر كنون كاظم   2660
بغداد 3 2 117 393م كركوك مديحه جمعه شنون حيدر مجيد ابراھيم   2661
بغداد 5 13 119 494 كركوك سميعه خليل ابراھيم حيدر مجيد علك حواس  2662
بغداد 10 13 189 1083 كركوك الرا حيدر محسن حيدر محسن محمد حسن  2663
بغداد 2 12 170 932م كركوك قادسية عبدالحيف جبار حيدر محمد جاسم معال  2664
النجف 6 11 133 188 كركوك ميسون عزيز كريم حيدر محمد جبر محمد موسى 2665
بغداد 2 13 14 466م كركوك شنوة عريب عبدالحسين حيدر محمد حمود علي  2666
بغداد 8 13 71 1110 كركوك نازك ليك جاسم حيدر محمد سعدون عزيز  2667
ذي قار 2 1 110 745م كركوك بيداء صبيح سوداني حيدر محمد عبد  الماجد 2668
بغداد 5 4 41 480م كركوك زينب صالح روكان حيدر منشد كاظم  الفراطوس 2669
ذي قار 5 3 113 488م كركوك فاطمة عبدالباسط مطرود حيدر موسي عبود  حسون 2670
بغداد 8 7 162 351م كركوك انتصار محمد ضاري حيدر نجم عبدعلي عبيد  2671
نجف 2 13 177 570م كركوك شيماء عباس حسن حيدر نعمه حسن عبود  2672
بغداد 10 12 197 465م كركوك بدريه سوادي موسى حيدر نعمه ميشي فلح  2673
بغداد 3 8 46 797م كركوك دنيا محمد فرھود حيدر ھادي سلمان كاظم  2674
بغداد 6 11 88 428 كركوك سعدية نعيم عوزان حيدر ھاشم كاظم   2675
موصل 4 11 72 409م كركوك حمديه مصطفى علي حيدر يحيي علي عرب  2676

صالح الدين 10 8 84 187م كركوك خاتون صالح عبدهللا 2677
صالح الدين 8 2 148 492م كركوك محمد صالح محمود خاتون عالوي محمد 2678
البصرة 4 12 69 1100 كركوك نجالء كاطع الزم خالد ابراھيم جري مطرود  2679

صالح الدين 8 7 183 589م كركوك برشنك حمة شريف محمد خالد ابراھيم حسين   2680
موصل 6 10 98 329م كركوك احالم غانم علي خالد ابراھيم حمود   2681
البصرة 6 12 74 497م كركوك سوسن صبيع حمزة خالد ابراھيم الزم   2682



صالح الدين 7 2 57 761 كركوك خولة احمد سويد خالد احمد جبر مخلق  2683
صالح الدين 10 6 179 773م كركوك نجاح محمود محمد خالد احمد حسن احمد الجميلي 2684
صالح الدين 5 5 157 154م كركوك بازي عطية رحال خالد احمد حسين   2685
موصل 3 10 170 422م كركوك ليلى محمد محمد امين خالد احمد عبدهللا احمد الطالبانى 2686

صالح الدين 5 6 1 780م كركوك سعديه عبدهللا عبدالرضا خالد احمد علي  الناصري 2687
صالح الدين 3 3 76 372م كركوك اسماء احمد مدلول خالد احمد لھمود   2688
ديالى 9 6 17 346م كركوك شناء محمد عبد خالد اسماعيل ابراھيم عبداللطيف  2689
بغداد 4 9 14 209م كركوك اشراف عبدو حمود خالد اسماعيل صكبان سمير ال عدي 2690
موصل 9 10 57 781م كركوك ازھيه شيت صالح خالد اسماعيل عبدهللا   2691
واسط 3 5 185 511 كركوك صبحه ساجت فرج خالد ثجيل فرج كطان  2692
البصرة 8 6 122 427 كركوك حنان كاظم حسين خالد جابر مطرود بدر الحسن 2693
بغداد 7 2 181 889م كركوك ميسون حسن سلمان خالد جاسم شمخى  سعدى 2694
بغداد 10 5 182 427م كركوك جميلة داود سلمان خالد جاسم محمد   2695
ديالى 6 7 86 479م كركوك غنية كايم عبدهللا خالد جاسم محمد احمد  2696
البصرة 2 5 149 646 كركوك ورود عوده عبيد خالد جاسم محمد حسون  2697
واسط 2 5 48 344 كركوك الھام ناجي دارا خالد جبار عبد جواد  2698
بغداد 2 5 171 311 كركوك سعدية عزارة سعيد خالد جبار عبدالصاحب   2699
البصرة 8 11 42 480م كركوك احالم نورى وحيد خالد جبار علوان   2700
ميسان 1 11 2 427م كركوك خوله عبدالمھدي غريب خالد جبار غريب علي النصيراوي 2701
بغداد 3 12 127 386م كركوك فاطمه خليل  خالد جراد مصطفى عبدهللا  2702
بغداد 6 10 4 761م كركوك نجالء جميل شعيث خالد جعفر جمعه ھليل  2703
بغداد 2 12 54 3318 كركوك اسالم نجم كاظم خالد جالب خضر   2704
ديالى 2 5 112 181م كركوك سعاد قادر شاكر خالد جليل عبدالرزاق  الصالحى 2705
ميسان 7 1 11 761 كركوك نجالء جاسم قادر خالد جھاد شھاب البدري  2706
بغداد 7 2 127 436م كركوك عائده فاضل نجم خالد حاتم احمد   2707
بغداد 6 9 196 354م كركوك جبر طيفور حسين خالد حسين خضير عباس  2708
االنبار 2 13 119 296 كركوك اميره مجيد محمد خالد حسين علي حسين  2709
بغداد 5 10 105 771 كركوك سمية عبدالزھرة نجص خالد حسين محمد   2710

صالح الدين 7 4 110 663م التون كوبري تحرير على ھزاع خالد حسين ھزاع محمد الجميلى 2711
نينوى 2 9 113 171 كركوك لمعة سھيل حامد خالد حمادي خضير   2712
بغداد 5 8 84 380م كركوك خلود راضي فرج خالد حمادي عبدهللا عباس  2713
البصرة 5 8 188 148 كركوك ھيفاء حميد العبيعي خالد حميد ھاشم خضير  2714
بغداد 5 2 12 296م كركوك بشيره حميد ماجدي خالد حنون عبدهللا   2715
البصرة 7 6 51 859م كركوك اسيل جليل ھادي خالد خزعل وادي   2716



صالح الدين 5 12 166 340م كركوك عدويه خزعل عبدهللا خالد خلف فيحان   2717
موصل 6 11 2 758 كركوك سلمى احمد حسين خالد خلف محمد   2718
موصل 6 11 184 198 كركوك الھام محمود شكرى خالد خليل ابراھيم   2719
نينوى 3 6 113 405م كركوك حنان ناصر حميد خالد خليل عواد  الصالح 2720
بغداد 3 8 116 309م كركوك انعام برھم عباس خالد داود محمد كمر  2721
االنبار 8 4 37641 189م الحويجة ميسون على  خالد دحام منير   2722
بغداد 1 2 39 346م كركوك فخريه نيسان لھيط خالد دوحي رشك  الحمداني 2723
ميسان 2 4 48 415م كركوك فوزيه عيسي جاسم خالد زرزور جاسم   2724
بغداد 6 1 94 472م كركوك افراح خلف محمد خالد سعد محسن   2725
ميسان 2 7 79 433م كركوك ميسون كريم حسين خالد سعيد طعمه حمد  2726
ديالى 7 10 26 753م كركوك فخريه سلمان ابراھيم خالد سلطان مصطفى   2727
البصرة 5 8 21 430م كركوك سھيله محمود بردله خالد سلمان حسين   2728
البصرة 2 3 17 344 كركوك ليلى قاسم محل خالد سلمان سندال   2729
نينوى 2 4 163 314م كركوك علية خضر عباس خالد شاحوذ عباس   2730
االنبار 8 13 138 260 كركوك سعاد جباري عبدالحسن خالد شامت نجم   2731
بغداد 9 3 20 362م كركوك فوزية كريم بدوي خالد شامخ ھادي   2732
ديالى 7 1 156 888 كركوك جنان رشيد حميد خالد شالل مجيد   2733
بغداد 2 5 61 269م كركوك نھى عبدالنبى  خالد شلوفي نعمه خالطى السوبعدى 2734
بغداد 5 13 62 302 كركوك سعديه ھادى حسين خالد شناوه حسن ابوالھوب  2735
فادسية 3 9 81 1001م كركوك فاطمة جاسم موازي خالد صافي جودة حسن  2736
بغداد 9 9 128 762م كركوك لينا صباح مسلم خالد صالح جاسم غفوان  2737
موصل 1 4 162 762م كركوك بسمه صالح محل خالد صالح حمد حسين  2738
نينوى 7 5 104 789م كركوك ھدلة خلف نجم خالد صالح خضر   2739
بغداد 3 11 199 428م كركوك سميره تركان فتاح خالد صالح عبدالوھاب   2740
بغداد 6 12 103 453 كركوك ھديه جاسم كاظم خالد صدام عايز   2741
نينوى 2 4 104 302م كركوك وداد جميل توفيق خالد صديق مصطفي   2742
البصرة 1 12 72 310م كركوك افريقيا كاظم خالد طاھر حبيب 2743
بابل 6 6 196 555م كركوك انتصار صالح محمد خالد عبد العباس حسين   2744
نينوى 7 2 166 154 كركوك وفاء عبدهللا تركي خالد عبد تركي سالم الدليمي 2745
ميسان 6 3 147 649م كركوك صبيحه خليل رسول خالد عبد موسي  البدري 2746
البصرة 6 7 122 161م كركوك بلسم جاسم عباس خالد عبدالجميل ياسين   2747
بغداد 6 9 20 406م كركوك ليلي عوده معارج خالد عبدالحر يوسف   2748
ميسان 6 3 42 463م كركوك بثينه مكي ابراھيم خالد عبدالحسين ابراھيم  الجبير 2749
بغداد 9 1 29 470 كركوك سناء ابراھيم بسير خالد عبدالحسين معارج   2750



صالح الدين 3 13 110 656م كركوك فائزه فتحي احمد خالد عبدالرحمن حسين عاشور  2751
بابل 7 5 103 654م كركوك رواء موسى رمضان خالد عبدالرزاق عبيد   2752

الديوانية 7 13 31 371م كركوك زھرة ناجي حسن خالد عبدالعطيم يديوي   2753
االنبار 4 13 74 159م كركوك مھى عائش مرندق خالد عبدالغفور سعيد علي  2754
ذي قار 7 9 124 415 كركوك نجيبة صبري شبيب خالد عبدالكاظم تامر   2755
بغداد 4 1 183 339م كركوك انتصار محمد اسماعيل خالد عبدالنبي زغير  السعدي 2756
البصرة 1 12 18 341م كركوك عديله عيدان عجيل خالد عبدالواحد محمد   2757
بغداد 8 2 90 486م كركوك فاطمه عذاب خالد عبود مجيد 2758
بابل 1 4 189 420م كركوك سناء جيھاد عبد الحمزه خالد عبيد حسن  ال ورود 2759
بغداد 5 2 190 346م كركوك راجحه حسن سلمان خالد عدنان ابراھيم   2760
ذي قار 8 4 161 256م كركوك اشواق عبدالحمزة جمعة خالد عطار كصاب   2761
االنبار 4 13 79 453م كركوك ضحى محمد خلف خالد علي شبخان دخيل  2762

صالح الدين 10 5 65 432 كركوك نوال عبدالستار حميد خالد غناوي عبدهللا   2763
صالح الدين 10 9 22 302 كركوك ام كلثوم شاكر حميد خالد فليح حسن لطوق  2764
بغداد 7 11 139 374 كركوك سليمة حدمل حلو خالد كاظم علي   2765
ديالى 6 3 131 428م كركوك ابتسام محمد غضبان خالد كامل عباس   2766
ذي قار 9 4 151 354م كركوك خلود ھويدي خليف خالد كريم خليف   2767
بغداد 1 13 146 479م كركوك سھاد ابراھيم عبدهللا خالد كمال جاسم   2768
ميسان 2 6 87 768 كركوك اقبال محسن حسن خالد لطيف عيسى  الحسن 2769
بغداد 8 13 14 465م كركوك بشرى بنيان الميط خالد لفته عبدالنبي خيرهللا  2770
بغداد 3 11 200 382 كركوك مطلق..االء فخرالدي خالد مالك حسن 2771
البصرة 7 7 94 359م كركوك ساھره عبدالخالق شھاب خالد ماھود محمد   2772

صالح الدين 1 4 142 199م كركوك ايمان محمود حمول خالد محسن سلطان   2773
بغداد 9 3 45 410 كركوك خالد محسن علي   سليمة جليل غانم 2774

صالح الدين 10 6 166 325م كركوك نظيره معروف محمد خالد محمد امين   2775
الديوانية 9 1 116 732 كركوك سعاد محي الدين علي خالد محمد حلواص  الزبيدي 2776

صالح الدين 8 4 157 663م التون كويري ايمان عبد حسين خالد محمد سلمان بكر  2777
بغداد 8 7 109 494م كركوك نسيمه محمد جاسم خالد محمد سھم   2778
بغداد 5 2 8 496م كركوك مھا جعفر احمد خالد محمد عبدهللا   2779
ذي قار 6 4 132 672م قرة حسن بتول محمد عبدالكريم خالد محمد عبدهللا  الموسوى 2780
االنبار 3 12 195 480 كركوك نادية حسين محمود خالد محمود حسن   2781
بغداد 8 2 128 395م كركوك باسمه خزعل عيدان خالد محمود عبد   2782
نينوى 6 12 194 351م كركوك بشرى صالح عبدهللا خالد محمود قدو محمد الحمداني 2783
البصرة 2 6 16 352 كركوك استبرق سحاب عنتاك خالد محمود مطر   2784



االنبار 1 11 126 425 كركوك عامرة عبدالكيم شالل خالد مركب جاسم   2785
نينوى 9 13 188 314م كركوك عنود محمد عبدهللا خالد مركوز محمد   2786

صالح الدين 3 8 36 م٩١٠ كركوك ايناس رمضان حسن خالد مطر حسن محمد  2787
البصرة 2 9 162 345م كركوك ھناء كريم عودة خالد مطر علي   2788
االنبار 7 11 176 377 كركوك اكرم محمد كريم خالد معطاف احمد   2789
بغداد 4 8 164 771م كركوك ليلي محمد سبع خالد مھدي صالح   2790
بغداد 7 5 108 م١٦٢ كركوك سھام جميل بشاره خالد موحي بشاره   2791
بغداد 1 7 145 451م كركوك نسيمه حلو كيطان خالد موسى زامل   2792
نينوى 4 11 56 429 كركوك سھام حسن سليمان خالد موسى منھل جديد  2793
ذي قار 6 7 104 405م كركوك ايمان محمد ھادي خالد ناصر كريم   2794
بغداد 10 9 151 310م كركوك بتول حسين عبد خالد ناصر مريوش سالم عبدالعالي 2795
ديالى 1 13 194 384م كركوك انوار محمود دھميس خالد نصيف جاسم   2796
نينوى 10 1 45 367 كركوك صبيحه علي خلف خالد نوري فرحان   2797
ذي قار 7 8 36 372م كركوك اقبال فاضل عباس خالد نوري مجيد   2798
بغداد 9 8 85 480م كركوك خيان مھدي جعفر خالد ھاشم محمد   2799
ذي قار 1 8 165 211م كركوك شيماء قحطان حسين خالد ھاشم محمد   2800
شرقاط 10 6 11 37م كركوك فيان جمعه مطر خالده سھيل نجم عبدهللا المرسومي 2801
بغداد 6 12 89 453 كركوك خالده محمد ضايع     2802
البصرة 9 9 156 343م كركوك جميل فقيرمحمد خالديه العيبي دھيم 2803
ديالى 2 1 102 342م كركوك نضال عبدالكريم محمد جواد خالص حكمت محمود   2804
البصرة 5 7 141 478م كركوك ھناء فاضل مزبان خالص شھاب احمد   2805
بغداد 8 2 157 401م كركوك وجيھه نعمه جاسم خالص منشد كطامي   2806
ديالى 1 1 116 706م كركوك سعاد خلف صالح خالص وفي ھادي  الشمري 2807

صالح الدين 2 7 25 171م كركوك زيدان خلف محمد خديجة عطية حسين   2808
البصرة 1 11 34 495 كركوك ارملة..سليم كاظم ھزاع خديجة علوان ولي 2809

صالح الدين 3 4 5 251م كركوك طالب يحيى مجيد خديجة نوري مجيد   2810
ذي قار 2 10 190 495م كركوك عبداالمير مسعد  خديجه جياد كاصد   2811
البصرة 1 8 40 479م كركوك صبيح حسن جابر خديجه عبدالواحد سعيد   2812
بغداد 3 2 29 391م كركوك حسن عبيد فرحان خديجه فليح حسن 2813
بغداد 2 8 197 476م كركوك رداعه فليح سعد خزعل جخيور نصار   2814

صالح الدين 8 5 41 380م كركوك بازي رشيد خلف خزعل جمعه كتاب   2815
ميسان 3 4 134 383م كركوك صييحة ھاشم لفتة خزعل حاتم خاجي   2816
بغداد 7 2 100 334م كركوك وفاء كاظم مجبل خزعل درجال نجيل   2817
بغداد 4 8 180 435م كركوك سليمة عبدالحسين كاطع خزعل راشد مردان شافي الكرعاني 2818



موصل 9 2 191 259م كركوك خزعل راھى سالم      كنصه فرحان حمد 2819
ميسان 8 3 9 277م كركوك صبيحه عبدالنبي انكيل خزعل رحمه خضر   2820
ميسان 10 8 148 417م كركوك رباب علي كليل خزعل رسم طليل   2821
موصل 7 7 71 636م كركوك شذة حسن طه خزعل سعدي حسين   2822
نينوى 2 7 71 549م كركوك ساھره ياسين رستم خزعل سعيد خورشيد   2823
موصل 7 7 6 264م كركوك كريمه حسين عبود خزعل سليمان حسن احمد  2824

صالح الدين 1 7 45 187م كركوك رسليه رسول خلف خزعل فيصل ھزاع جدوع الحديثي 2825
بغداد 9 6 34 499م كركوك سعيده رحيم كاظم خزعل قاسم محمد بندر  2826
نينوى 3 4 183 185م كركوك وھيبة شين على خزعل محمد على   2827
بغداد 10 12 48 427 كركوك صبرية كاظم احمد خزعل ھاشم كرخال ناصر  2828
بغداد 6 1 81 362م كركوك خنجر عباس اميسو خزعليه شيال محسن   2829
ذي قار 9 9 172 652م كركوك ارمله.جواد شعبان خزيمه عكله طعمه 2830
االنبار 8 12 182 418 كركوك سعديه احمد عبدهللا خشان اعضيب حمد خبز  2831
الناصرية 10 8 22 393م كركوك نور عبدالحسين ربيع خشانه عكران علي   2832
ميسان 5 8 164 408م كركوك حسنه طاھر بدر خصاف حافظ كاظم ابوالھيل  2833
نينوى 5 5 6 623م كركوك رسالھة عبد سلمان خضر احمد خلف   2834
نينوى 8 12 174 154م كركوك نوال جاسم محمد خضر احمد منصور صالط  2835
نينوى 2 8 82 181م كركوك ساجدة احمد ياس خضر جاسم خضر   2836
بغداد 2 2 7 237م كركوك كولدرن علي عزيز خضر جليب غالي   2837
نينوى 8 1 70 420م كركوك سھام محمد حسين خضر جمعه محجوب سليمان الصبيحي 2838

صالح الدين 10 13 27 183م كركوك ترفه عبدهللا اللجي خضر حمد عبدالليغان   2839
بغداد 10 6 1 492م كركوك اميره صبحه على خضر خزعل ياس   2840
تكريت 3 3 198 343م كركوك صبحه عايد زخير خضر دحام نايف محمد الجميلي 2841

صالح الدين 1 11 95 166م كركوك صباحه ابراھيم صالح خضر رجاء صالح   2842
بغداد 2 2 146 771 كركوك كوثر نجيم رشك خضر زغير زايد  الربيعي 2843
االنبار 10 8 153 164م كركوك رنيبه محمد عبدالرزاق خضر سليمان عبدالرزاق   2844
البصرة 10 7 98 211 كركوك نضال حسين مطر خضر عباس بداي   2845
بغداد 5 13 9 479م كركوك شدى حسام حمادى خضر عباس عبدهللا   2846

صالح الدين 9 10 155 310 كركوك وحيدة خليل ياسين خضر عبد فياض   2847
صالح الدين 10 11 178 773م كركوك سعده عبيد على خضر عبد محمد خسين  2848
صالح الدين 8 7 157 152 كركوك دالل جابر ضيف خضر علي حسين   2849
صالح الدين 7 2 3 326 كركوك نجمة حماد ھادي خضر مرموص فياض   2850
ميسان 10 7 119 469م كركوك سمير موسى كاظم خضر مشتت سلمان سعد  2851
ديالى 1 8 62 252م كركوك لمعان اسماعيل حسين خضر مھدي جاسم   2852



بغداد 8 6 130 189م كركوك شيرين كريم محي الدين خضر مھدي صالح  الزبيدي 2853
صالح الدين 8 12 118 773 كركوك سھيلة يونس عكلية خضير ابراھيم عيسي   2854
نينوى 8 8 72 217 كركوك خزنة عباس علي خضير احمد علي خلف البدراني 2855
االنبار 1 3 107 364م كركوك خديجه حماد خلف خضير بطاح خلف  البو ذياب 2856

صالح الدين 10 5 186 179م كركوك سعديه احمد ياسين خضير جسام محمد   2857
بغداد 4 2 40 416م كركوك مھديه حسين شمران خضير جعفر على  السلطانى 2858
القادسية 2 13 48 683 كركوك كريمه سيد خان  خضير جميل عبيد   2859
الناصرية 4 9 60 463م كركوك ضريبه طشاش فطر خضير جويد جبر عبدالحسين  2860
كربالء 6 10 157 631م القدس احالم محسن محمد خضير جياد حمزه   2861
ديالى 5 6 100 395م كركوك رويده شھاب احمد خضير حسين خضير   2862
البصرة 4 6 60 192م كركوك حسنه معضد جاسم خضير حسين فرحان  السعدي 2863
بغداد 7 13 25 434م كركوك كريمة خزعل مھاوي خضير رحمية اوھيم شتيت  2864
بغداد 9 5 98 338م كركوك ھاله محمد كاطع خضير زري عبيد   2865
بغداد 7 2 120 484م كركوك ابتصام فيصل كيطان خضير سريع مشجل   2866
كربالء 6 8 5 162م كركوك مني مرتضي طالب خضير سعيد عطيه   2867
واسط 4 6 63 362م كركوك امل علي عباس خضير سلمان ربيع  العقابي 2868
بغداد 1 13 176 484م كركوك سعودة كاظم ھاشم خضير شاخي نجم   2869
بغداد 9 3 26 370م كركوك نعيمة جبار راضي خضير عباس جوده  المنشداوي 2870
ذي قار 10 9 181 346م كركوك جمالة شرحان حمدي خضير عباس سلطان جنير  2871
البصرة 5 12 42 354م كركوك فاطمه ھادي ايوب خضير عباس عويد   2872
بغداد 8 13 144 513 كركوك اية خضر عباس خضير عباس فلوكي   2873
بغداد 6 4 77 321م كركوك زھره حسين قاسم خضير عباس قاسم   2874
ذي قار 5 3 62 410م كركوك خساء خلف عبدالحسن خضير عباس مجيد   2875
البصرة 3 12 131 364م كركوك احالم قاسم عبد خضير عبدالواحد محمد   2876

صالح الدين 3 5 141 323م كركوك نجمة مطر حسن خضير عبيد ھالل  الجبوري 2877
كربالء 3 4 55 620م كركوك ساره منذور جاسم خضير عبيس سوادي   2878
واسط 4 9 133 204م كركوك ايمان مھدي خلف خضير عمران موسى عباس  2879
بغداد 4 4 185 333م كركوك احالم كاظم حسين خضير غايب لفته  حصب 2880
بغداد 8 7 78 708م كركوك مجيدة علي حافي خضير فاضل عبد   2881
البصرة 2 11 93 606م كركوك ھناء ابراھيم فاضل خضير ياس خضر   2882
تكريت 4 9 39 196م كركوك انصاف على الزمان خطاب عمر ياسين احمد  2883
بغداد 6 12 167 473 كركوك جوشه مھاوي غضب خطاب مشتن داوي منشد  2884
بابل 3 9 121 435م كركوك صفيه حسن حسين خالص عباس جلود   2885
البصرة 4 3 3 488 كركوك ماجدة جاسم عباس خالف كاظم مشلوش   2886



بغداد 2 1 164 246م كركوك رحباب محمد حسن خلدون قاسم حسن   2887
صالح الدين 4 13 189 321 كركوك منيرة احمد قادر خلف احمد حميدي   2888
صالح الدين 3 13 169 776م كركوك اخالص خضير جاسم خلف احمد علي حسين  2889
صالح الدين 3 4 45 561م كركوك فھيمه عبدهللا محمد علي خلف احمد محمد   2890
صالح الدين 5 13 110 362م كركوك فصله محمد حاج خلف احمد محمد   2891
صالح الدين 2 5 144 252م كركوك كرحه مھدي صالح خلف برجس عبدالرحمن   2892
صالح الدين 9 13 344 191 كركوك ھناء حسن محمد خلف جاسم حمد   2893
بغداد 8 13 131 434م كركوك زينب قاسم خلف خلف جاسم خلف جبره هللا  2894

صالح الدين 9 2 115 761م كركوك يازي موسي نجم خلف جاسم خليل  الخليل 2895
ذي قار 5 4 67 773م كركوك سندس شھاب حمد خلف جايد زوير   2896
بغداد 3 4 176 463م كركوك سعديه ھاشم سالم خلف جبار خلف   2897
ذي قار 1 11 88 364م كركوك ليلي نعيمه عبدالزھره خلف جبار قادر حمزه  2898

صالح الدين 8 4 37632 189 الحويجة كرحة عقبة علي خلف حسن محمد   2899
صالح الدين 5 10 57 383م كركوك عدله عطيه صالح خلف حسن محمد عبد  2900
صالح الدين 9 2 4 637م كركوك وزد حسين عبد خلف حسين خلف   2901
صالح الدين 2 5 76 215م كركوك فضيله محمد سليمان خلف حسين خلف عبدهللا الحميدى 2902
تكريت 5 8 29 834م كركوك حمره حميد علوان خلف حسين علوان صبيتر البو بدري 2903
نينوى 3 6 3 183م كركوك طرفه مطر علي خلف حسين علي  الجبوري 2904
بغداد 1 13 192 478م كركوك فضيلة خلف سلطان خلف حسين فرج   2905

صالح الدين 9 9 123 1077م كركوك كميلة نجم عبدهللا خلف حسين ھامان حويش  2906
صالح الدين 8 4 83 663 التون كوبري صالحه حمد خضر خلف حمد حسين   2907
صالح الدين 3 3 84 454م كركوك بدريه روكان عبدهللا خلف حمد سليمان   2908
صالح الدين 6 9 19 415م كركوك انوار عبدهللا خلف خلف حمد عبيد   2909
الشرقاط 10 6 33 561م كركوك سعدية ابراھيم حسن خلف خضر حمد عبد الجبوري 2910

صالح الدين 6 1 40 199م كركوك وضحه خلف علكه خلف خضر روحي   2911
صالح الدين 5 9 170 425م كركوك غيداء احمد قادر خلف خليفه حسين صالح الجبوري 2912
صالح الدين 8 5 92 171م كركوك سعدت رستم عبدالرحمن خلف رجب حمدان جبر  2913
صالح الدين 1 11 15 341م كركوك عليه احمد عجاج خلف سالم حسين   2914
واسط 5 3 69 259 كركوك نزة حمد علي خلف سلمان مطر   2915

صالح الدين 2 7 181 357م كركوك عمشه ھادي سلوم خلف سلوم عبدهللا   2916
بغداد 9 6 107 211م كركوك زينب ھاشم طعمه خلف شرھان لفته   2917
بغداد 7 6 108 404 كركوك غنيه شھاب حمد خلف شريف نھير   2918

صالح الدين 1 9 111 265 كركوك وضحة دودح خلف خلف صالح حمدان   2919
موصل 7 4 106 729م التون كوبري فوزيه خليل ابراھيم خلف صالح محمد   2920



صالح الدين 4 6 199 314م كركوك ليله احمد ظاھر خلف صالح محمد  ھراطه 2921
بغداد 2 6 145 472م كركوك فوزيه عبدالرضا حسين خلف عباس نادر  الحسناوي 2922
البصرة 3 9 107 455م كركوك سعدية ناصر علوان خلف عبدالسادة فھد حسين  2923

صالح الدين 3 13 168 333م كركوك سرور داود كريم خلف عبدهللا لطيف   2924
صالح الدين 6 10 154 614م الدبس بشري كريم حمدان خلف عجاج زعال محمد  2925
ذي قار 4 1 75 403 كركوك غنيه صبيح جلو خلف عذاب دغيم  حجامي 2926

صالح الدين 4 8 99 332م كركوك فطيم حسين مطلك خلف عطية شبل   2927
صالح الدين 7 10 14 311 كركوك ملكه محمد عبدهللا خلف عطيه حسن دربعي  2928
ذي قار 3 10 191 653م كركوك سعديه عبد علي خلف عكاب حمود ميرو  2929

صالح الدين 10 9 158 333م كركوك مريم محمد علي خلف علي محسن صحن  2930
صالح الدين 7 9 165 208م كركوك ھادله علي غض خلف عليان اسود   2931
صالح الدين 3 13 23 383م كركوك خميسه يونس عبدالرحمن خلف عواد زيدان خلف  2932
ميسان 8 1 60 861م كركوك صبيحه خنيصر محيبي خلف عوده كطان  الدراجي 2933
بغداد 7 7 27 401م كركوك مومه تولين دحام خلف عيسى دحام زغير  2934

صالح الدين 3 3 136 329م كركوك سعديه فارس محمود خلف فرحان عبدهللا   2935
بغداد 6 12 61 785 كركوك خالدة حسين جاسم خلف قادر ثليج   2936
بغداد 7 6 90 377 كركوك مريم علي شالل خلف كزار شمخي   2937
ذي قار 1 6 9 453م كركوك غنيه عباس جاسم خلف كشكول محسن  محسن 2938
بغداد 10 10 8 179م كركوك مديحه حامض محيس خلف مجيد حسين   2939

صالح الدين 7 2 197 180م كركوك نايل احمد نجم خلف محمد خالد  الھلي 2940
نينوى 10 12 60 215 كركوك فطيم ياسين احمد خلف محمد خليفة مردود  2941

صالح الدين 9 2 111 355م كركوك يازي محمد كرحوت خلف محمد سعود   2942
تكريت 7 2 90 312م كركوك حسنه محمد كرمه خلف محمد صالح ملوح العبيدي 2943

صالح الدين 2 5 676864 340م كركوك فطيم صالح جار خلف محمد عبدهللا جاسم الجبوري 2944
صالح الدين 8 5 108 317م كركوك كميله صالح حميدي خلف محمد فرحان   2945
نينوى 1 5 127 768م كركوك نضال ابراھيم زايد خلف محمود خلف على  2946
ذي قار 8 13 178 164م كركوك رحنة مظلوم عودة خلف محي حسين   2947
شرقاط 10 10 114 419م كركوك صبريه شريف محمد خلف منعب محمد   2948
بغداد 10 6 5 436م كركوك صليحه لبيعي حنيفته خلف مھودر حسوني   2949
ذي قار 7 9 47 787 كركوك سناء ناصر صرابية خلف نعيم غياض   2950

صالح الدين 9 2 63 170م كركوك ھدي عجيل علي خلف ھادي احمد  الجدعان 2951
ميسان 1 7 93 332م كركوك صبيحه فرحان داغر خلف ھاشم حامي حسين  2952
نينوى 4 7 164 375م كركوك عدلة حمادي عليوي خلف ھالل كنوش   2953

صالح الدين 6 9 93 786 كركوك نجم ابراھيم علي خلفة اسماعيل ھوير 2954



نينوى 3 10 5 364 كركوك ارملة.خليفه حسين خلفه مصطفى جار 2955
واسط 5 3 189 472م كركوك توفة ھادي صالل خلق زيدان حمد   2956
بغداد 4 13 174 454م كركوك ابراھيم جاسم محمد خلود وليد محمد 2957
االنبار 8 10 151 300م كركوك سورية جاسم محمد خليف حمدان مطلك محل الدليمي 2958
تكريت 5 11 88 140م داقوق صبيحه عايد حسين خليف رضيمان شبلي   2959
ديالى 6 7 112 487م كركوك خسوة عبدهللا محمد خليف سعيد كنھو   2960
االنبار 8 13 183 179 كركوك نعيم عبدالطيف حسين خليف عبود كرحون   2961

صالح الدين 8 8 171 163م كركوك عبده علوان اسعد خليف عواد خلف علي  2962
االنبار 10 11 141 380 كركوك واجده جياد خليفه خليف محمد محارب عاشور  2963
نينوى 3 4 163 493م كركوك فطيم محمد جويد خليفة عبدهللا خضر   2964
بغداد 10 4 59 317 كركوك خولة نوري  خليفه عبد خميس   2965

صالح الدين 5 12 50 777 كركوك خليفه عطاهللا عبد     2966
صالح الدين 9 10 181 1083 كركوك صبرية احمد محمود خليل ابراھيم بتال ادريس  2967
صالح الدين 10 10 193 251 كركوك عبيرة ابراھيم محمد خليل ابراھيم حبس جوري  2968
بغداد 2 10 44 218م كركوك قسمه جاسم حسن خليل ابراھيم حسن عباس  2969
بغداد 1 3 175 375م كركوك نھله فارووق صادق خليل ابراھيم حسين   2970
بغداد 4 8 102 330م كركوك سليمه احمد قاسم خليل ابراھيم حسين   2971
بغداد 5 6 99 362م كركوك ھدى علي حسن خليل ابراھيم حندو   2972
موصل 4 11 138 185 كركوك سعدية صالح محمد خليل ابراھيم خلف   2973
بغداد 7 13 123 393م كركوك خليل ابراھيم خلف حسين    2974
بغداد 10 7 169 481م كركوك فخريه حمزه بخيت خليل ابراھيم داود   2975
بغداد 3 8 169 481 كركوك فخريه حمزه غيث خليل ابراھيم داود رسن الربيعي 2976

صالح الدين 5 1 105 296م كركوك صبيحه احمد عبد خليل ابراھيم رجب   2977
صالح الدين 10 2 167 345م كركوك طليعه عمر سالم' خليل ابراھيم رمضان   2978
بغداد 9 4 70 415م كركوك ايمان كريم دوحي خليل ابراھيم زاير كاطع  2979
بغداد 5 8 60 351م كركوك ليلي عطيه ناھي خليل ابراھيم سبع حاوي الحسناوي 2980

صالح الدين 5 3 56 296م كركوك سعية فاضل رمضان خليل ابراھيم سطم   2981
نينوى 7 10 1 755م كركوك نجمه صالح محمد خليل ابراھيم علي عبدهللا  2982

صالح الدين 3 3 85 762م كركوك ملكه حجاب صالح خليل ابراھيم عمران   2983
بغداد 9 12 23 215م كركوك جميله حامي جاسم خليل ابراھيم عيسى   2984
بغداد 8 7 177 252م كركوك سميرة خضر عباس خليل ابراھيم كنوش   2985
نينوى 3 4 5 264م كركوك اميرة عبدالرحمن حمد خليل ابراھيم محمد محمود  2986
نينوى 6 7 62 190م كركوك نوفه احمد محمود خليل ابراھيم محمود   2987

صالح الدين 3 3 98 187 كركوك فائلة علي عبدالجبار خليل ابراھيم موسى   2988



موصل 3 4 192 237م كركوك فطيم جاسم درويش خليل ابراھيم نجم   2989
موصل 3 3 9 379م كركوك واجده نوري نجم خليل ابراھيم نجم   2990

صالح الدين 4 2 184 205م كركوك حمديه جاسم عرب خليل ابراھيم يوسف   2991
صالح الدين 2 6 157 252م كركوك ليلى عبدهللا سلطان خليل احمد سليمان   2992
صالح الدين 10 2 144 756م كركوك خالديه احمد صبر خليل احمد سويد   2993
البصرة 7 10 179 326م سميره طاھر شيخ خليل اسماعيل جاسم   2994
نينوى 4 12 110 364م كركوك ملكيه ابراھيم قادر خليل اسماعيل حمود عبدهللا  2995
بغداد 7 5 178 463م كركوك وفاء قاسم محسن خليل بالسم محسن   2996
البصرة 5 9 99 659 كركوك ميسم خضر سلمان خليل جاسم محمد   2997
بغداد 8 13 21 476 كركوك سومة عبد ماضي خليل جبار بداي زبيدي  2998
بغداد 8 2 15 403م كركوك ستار رحيم دويج خليل جواد حسن   2999

صالح الدين 5 13 35 535م كركوك خيريه طاھر خليفه خليل حروش نعمه محمد  3000
ميسان 7 7 32 650م كركوك ليلي مجيد لفته خليل حسن علي لفته  3001
نينوى 2 5 41 497م كركوك نجله معوف محمد خليل حسين محمد   3002
بغداد 4 8 143 382 كركوك فاطمه رحيم  خليل حمدان عبدالحسين   3003
بابل 8 4 45 768م كركوك سعدية كريم رزوقي خليل حميد سعيد   3004
بغداد 4 12 112 300م كركوك سعديه عبدالرزاق جاسم خليل خضير عباس   3005
نينوى 5 8 185 344م كركوك حمدة محمود عبدهللا خليل درويش موسى باغدز  3006
ذي قار 6 8 54 673 ليالن عامرة موسي رمضان خليل ريسان صمود   3007
بغداد 6 9 61 261م كركوك اعتقاد كاظم جواد خليل ستار مجيد   3008
نينوى 5 8 61 402م كركوك فتاة شريف سلطان خليل شاكر حميد جليل  3009
ذي قار 7 11 20 537 كركوك ھيفاء حسين خضر خليل شنيار دواي   3010
بغداد 10 13 197 734م كركوك ياسمين جناح شاكر خليل صالح حسن محمد  3011
نينوى 5 11 81 346 كركوك االء على سالم خليل صالح حميد عبد  3012
نينوى 3 4 193 597م كركوك وفاء صالح الدين عطاء اللة خليل عبدالمحسن كزار   3013
بغداد 5 1 41 402 كركوك صبره كاظم حمود خليل عطيه حسن   3014
البصرة 10 6 49 209م كركوك ليلى ناصر محمد خليل علي حسين   3015
البصرة 3 5 171 779 كركوك ھدية طالب عبدهللا خليل عناد يعقوب فالح  3016
بغداد 10 8 171 162م كركوك فلایر عبدهللا وھاب خليل فاضل عباس   3017
نينوى 2 5 3 340م كركوك وداد محمد يحيي خليل فتحي عبدهللا   3018
واسط 5 7 43 311م كركوك نداء جبار سلمان خليل كاظم ابراھيم   3019
بغداد 7 13 117 471م كركوك وجيه جواد جبر خليل كاظم خليفه حسين  3020
ميسان 8 13 183 340م كركوك بشينة نعيم نظيم خليل كريم برع   3021
نينوى 3 3 64 539م كركوك يسري حامد محمود خليل مجبل رشيد   3022



صالح الدين 5 9 94 416 كركوك غالء عدنان صبري خليل محمد جندل   3023
نينوى 7 4 189 638م التون كوبري فاتن عبدهللا زريج خليل محمد مصلح  ال عوفي 3024
بغداد 6 2 156 359م كركوك نجاة محمد جاسم خليل محمدامين مراد  البصري 3025
نينوى 8 2 11 409م كركوك ريم احمد علوان خليل مزھر شعبان سليمان  3026
بغداد 7 10 93 426م كركوك موحة مفقد كاظم خليل مسلم زاير   3027
ديالى 3 6 178 453م كركوك زينب مھدي حميد خليل مھدي حسن   3028
بابل 4 9 198 470م كركوك وحيده حسين علي خليل ناجي ابراھيم   3029
بغداد 10 10 181 94 كركوك علية حسين زامل خماي نعمة حسين علي الساعدي 3030

صالح الدين 3 3 98 770 كركوك سناء جاسم محمد خميس احمد سوير   3031
صالح الدين 10 4 127 770م كركوك نوره عواد خلف خميس احمد عبد   3032
صالح الدين 9 9 104 767م كركوك نجمه حمد حامد خميس جاسم حميد   3033
بغداد 2 5 51 407م كركوك سعاد عبدالحسن عيسى خميس حسن عيسى فوليج  3034

صالح الدين 4 2 163 770م كركوك سورب حميد وعى خميس داود لكطه  طريمشاوى 3035
بغداد 10 9 187 652م كركوك سوسن شعبان على خميس زيدان خلف حسين  3036
االنبار 1 2 33 785م كركوك سھام حمدي مطلك خميس سويد خليفه   3037
ذي قار 5 3 27 340م كركوك ورده جلوب محبان خميس طاھر احمد   3038
ذي قار 4 1 175 762م كركوك سعديه درويش ضھير خميس غضبان كنير  الشطيب 3039

صالح الدين 7 2 30 319م كركوك فتنه فيصل ابراھيم خميس كعود علي زامل  3040
ذي قار 1 9 130 418م كركوك نجاة خشن شلغم خميس لعيبي بدن   3041

صالح الدين 8 2 182 367م كركوك وضيحه صالح حمد خميس محمد مخلف حسين العبيدى 3042
ديالى 5 1 198 429 كركوك امل نعيم مصاول خميس ياسين محمد   3043
بغداد 7 7 169 371م كركوك عالدسن فليب مرزا خوشابا داود يوخنا موسى  3044
نينوى 2 5 1 197 كركوك اسيه كينا شوا خوشابه شاول مخمور رشو  3045
بغداد 7 12 134 198م كركوك خولة علي خضير     3046
ذي قار 10 12 150 664م كركوك كريم مجيد خوله جغيور عجيل 3047
البصرة 1 2 177 152م كركوك عبدالھادي حسين حمود خوله نايف محمد   3048
البصرة 9 8 154 409م كركوك علية ھالل جابر خير هللا سيھان شغيب   3049
البصرة 5 7 140 625م كركوك زينب كاظم حميد خيرهللا احمد بحر   3050
البصرة 2 8 111 409م كركوك نجاة ھاني جميل خيرهللا عبدالزھره جھل ذھب  3051
بغداد 9 12 177 411م كركوك صبيحه خالد الزم خيرهللا عماره الزم معودس  3052
واسط 4 9 29 478 كركوك رغد جمعھة عياس خيرهللا عياس خضر حاجم  3053

صالح الدين 7 4 76 729 التون كوبري حمدة خلف كاظم خيرهللا غايب كرجي كاظم الجناي 3054
البصرة 2 8 155 264م كركوك كريمه مھدي حاتم خيرهللا قاسم فرج   3055

صالح الدين 8 4 144 222م الحويجة بدرية حراج عبد خيرهللا مصطفى اسعد   3056



ذي قار 3 1 35 708م كركوك ايمان شامي مطر خيرهللا نعمه حنتوش  الحزيبه 3057
البصرة 9 3 173 627م كركوك ساھرة ضمد مغامس خيرهللا ياسين فليح   3058

صالح الدين 3 3 98 261م كركوك طلبه محمد خلف خيرو حسين ابراھيم   3059
البصرة 7 1 143 448م كركوك بشرى جميل سلمان خيرى صوب هللا سلمان  البختاوى 3060
بغداد 7 8 380م 128 كركوك جميلة كاظم سدخان خيري توني عيادة علك السراي 3061
الديوانية 8 3 103 391م كركوك فوزية باصر غياص خيري عبدالخضر غياض   3062

صالح الدين 8 5 163 369 كركوك وضحه محمد طه خيري محمد عبدهللا   3063
ميسان 4 8 139 393م كركوك حميده طالب حاتم خيري مھدي حاتم  المالكي 3064
بغداد 5 11 189 600 كركوك ارملة .صباح اسماعيل خيرية عبدالكاظم محمد 3065
بغداد 6 8 177 296م كركوك عباس فاضل فياض خيريه عبدهللا ھاشم   3066
بغداد 7 1 1 321 كركوك مجيد جمعه  خيريه فوزي وھيب  الصفار 3067
االنبار 10 11 173 182 كركوك متوفي خيريه نعمان حميد 3068
بغداد 8 13 134 261 كركوك انتصار فرج صباء خيس ناطق حمد احمد  3069
بغداد 5 13 37 420م كركوك صالحيه كرم بنيان خيون بدر منشد موسي  3070
البصرة 2 8 92 364م كركوك كريمه حسين مھدي خيون عوده وادي   3071
ميسان 9 5 143 272م كركوك خميسه عبدالكريم طاھر خيون منشد كطامي   3072
نجف 2 8 75 333م كركوك ابتھاج مردان عبود داخل عباس نجم   3073
ذي قار 6 5 124 430م كركوك انعام غازي كباشي داخل عبدالعالي دخيل  الموزن 3074
الديوانية 8 1 58 484م كركوك خيريه فليم حسين داخل مھدي نجم   3075
مثنى 6 5 176 186م كركوك نجاه مسلم علي داخل ھيل سلوم   3076
ميسان 10 7 92 607م كركوك سھيله ولي حانوش داغر سامي حاشوش طعفان الحمداوي 3077
بغداد 3 10 46 384م كركوك سعاد خلف ثامر داغر يوسف داغر   3078

صالح الدين 4 2 82 289م ريمه حماده نجيب داني خلف ظاھر   3079
بغداد 4 8 35 1086 كركوك منال فاضل عبدهللا داود خضير داود   3080
االنبار 4 12 154 300م كركوك صبريه جدوع خلف داود رحبه حميد عبدهللا  3081
ذي قار 2 10 88 169 كركوك نجاه عبد محمد داود سالم جبر منھل  3082
بغداد 10 6 161 471م كركوك سعاد جبار خلف داود سالم الزم   3083
بغداد 7 2 8 372م كركوك ھيفاء يدري عيسي داود سلمان شھاب  الھيازعي 3084
بغداد 10 9 169 372 كركوك سمية بديع علي داود سلمان عيسى كاظم العبيدي 3085
بغداد 3 8 117 473م كركوك معصومة لفتة خشان داود سلمان مجيد صالح القيسي 3086
نينوى 1 11 179 321م كركوك زبيرة محمد احمد داود سليمان عبدهللا شبيب  3087
االنبار 7 6 140 193م كركوك سھام مطر  داود سليمان غصيه على  3088
بغداد 7 8 138 300م كركوك جميله خزعل محمد داود عبدالجبار داود   3089
البصرة 10 7 167 334 كركوك االء نزار عبود داود عبدالسالم خضر   3090



البصرة 2 5 103 289 كركوك كريمه شبوط حبيب داود كاطع كاظم جالب محمداوي 3091
نينوى 1 8 113 780م كركوك نذيره علي ناھض داود محمد كرج حلو  3092
بغداد 4 13 25 194م كركوك نركز يلدا عبدو داود يلدا ايششو داود  3093
واسط 6 5 26 339م كركوك انسام ماضي عاصي دايخ مايع عبيد دخات  3094
ذي قار 1 5 42 308م كركوك حال خلف محي دايالن كريم محي حسين الصالحي 3095
البصرة 6 2 34 295م كركوك ياسين فليح دباس دبسه باني تويني 3096

صالح الدين 10 4 88 380م كركوك وقيقه نجم عبد دحام ابراھيم حسن   3097
نينوى 7 5 82 334م كركوك سميره خليل ابراھيم دحام ابراھيم محمود   3098
موصل 7 4 11 600م التون كوبري حربية احمد محمد دحام طلب سليمان   3099
واسط 8 13 55 465 كركوك فخريه فليع حسين درع حوبل مدير   3100
بغداد 3 12 16 473م كركوك صبيحه جبار فندى درويش سرحان جابر   3101
نينوى 1 2 163 364م كركوك مياده غازي داود دريد احمد خضر  الدليمى 3102

صالح الدين 8 11 136 308م كركوك امان صابع روضان دريد اسماعيل عباس   3103
صالح الدين 7 2 163 171م كركوك اسراء حازم رمضان دريد حاجم فيصل ھزاع  3104
بغداد 7 13 58 163م كركوك شذى فاضل عباس دريد شاكر عبير   3105

صالح الدين 7 3 99 190م كركوك نغم مھدي صالح دريد صالح شبيب   3106
البصرة 2 8 162 374م كركوك كفايه نالي كناص دريد عبدالسالم خضير قدوري  3107
بغداد 2 9 85 436م كركوك سمية ابراھيم احمد دريد محمود صالح يونس  3108
بغداد 1 2 103 745م كركوك صدامه غانم جابر دعير حسين مرجان 3109
بغداد 1 12 83 272م كركوك نوشه مخليف منشر دعير صدام طالل   3110
نينوى 7 3 196 408م كركوك نورالھدي علوان سلطان دلف حسين فياض حمد الھيبي 3111
ذي قار 4 9 127 401م كركوك ناھدة حسان حمادي دلھان جمعه خلف حميد  3112
الناصرية 6 7 97 437م كركوك صبريه ريسان عبدهللا دلي جويد عبدهللا   3113
بغداد 3 8 34 204م كركوك محمد حمود مشوح دليه سعيد صالح حيدر  3114
ديالى 5 10 9 829م كركوك وھران طالب روؤف دھام عبدالكريم حسين   3115
بغداد 9 13 27 454م كركوك سعاد ناجى على دواس محمد حوين   3116
ميسان 2 4 16 497م كركوك فخريه طاھر حمدان دواى حطاب فالح   3117
موصل 1 10 153 352م كركوك ھناء ھاشم محمد على ذنون محمد يونس محمد حسن 3118
االنبار 9 12 89 204م كركوك خوله حسين حي ذنون موسى رحيم عثمان  3119
نينوى 10 1 12 208م كركوك سميعة عبد الياس ذنون يونس اسماعيل   3120
نينوى 2 5 84 779م كركوك صفيه احمد عبد ذنون يونس حسن   3121
نينوى 2 7 61 371م كركوك اسماء بشير  ذنون يونس سلطان علي  3122

صالح الدين 7 12 179 375م كركوك خالده ابراھيم عطيه ذنون يونس علي   3123
موصل 8 11 107 430م كركوك اخالص نافع عبدهللا ذنون يونس يحيى   3124



بغداد 6 9 91 357م كركوك بشرى محمد غالب ذھب سعدون كاظم سعيد  3125
ذي قار 5 4 14 667م كركوك عباس جابر  ذھينه ارزيج شريده   3126
البصرة 10 7 125 550 كركوك ازھار فعل فارس ذو النصر عبدالسالم عبدالسيحان   3127
النجف 8 1 18 180م كركوك وسن حميد مجيد ذوالفقار رياض عبدالجليل  لطفى 3128
ذي قار 9 11 171 380م كركوك ميشوره عيدان ناھي ذياب ترف ياسر علي  3129

صالح الدين 2 3 151 293 كركوك فرحة عبد احمد ذياب حسن حسين   3130
نينوى 4 7 80 345م كركوك وزيرة كويف محمود ذياب حمادي حاجي   3131
االنبار 4 13 163 1084م كركوك رغد احمد علي ذياب حمد عبد فريح  3132
بغداد 9 5 38 187م كركوك ھناء حسون حبيب ذياب حمد عبدهللا   3133
ذي قار 6 5 44 496 كركوك احالم فالح صالح ذياب ريسان صالح الحسناوي  3134
الشرقاط 6 13 172 422 كركوك خالده عبدهللا عايد ذياب عبدهللا محمد حسن  3135

صالح الدين 4 9 12 718م كركوك رساله عيسى سالم ذياب على حسين جبر الجبور 3136
نينوى 1 6 6 302م كركوك ھيام وليد مجيد ذياب غانم دحام   3137
بغداد 8 4 145 434م كركوك وحيدة فليح حسن ذياب غانم ھاشم   3138
نينوى 10 13 27 481م كركوك عوفه صالح فرحان ذياب محمد حند سعد  3139
ذي قار 1 9 178 94م كركوك عبدالغني جبار  رابحة عبد مھدي ديوان  3140
النجف 1 6 185 919م الحويجة حمديه عبدالكريم جابر راتب ظاھر محسن   3141
تكريت 5 11 127 769م داقوق ھديه نفجش نويران راتب عراك نويران   3142
ذي قار 2 1 48 355 كركوك راجحه عبد مھدي  مھدي   3143
بغداد 4 5 188 364م كركوك راغب صبحي  راجحه كريم صالح   3144
ذي قار 7 5 187 773م كركوك خالده عوده مكي راجي فليح خالف   3145
البصرة 1 12 16 352م كركوك محمود مطر رازقيه ھاشم حيدر 3146
ميسان 6 1 104 787م كركوك ھاله حسن مفتن راشد سلمان حسين   3147
بغداد 10 1 174 355م كركوك طلبه صاحب عبدالحسن راضى حميدى عبدالحسن   3148
نجف 8 11 80 451م كركوك عليه حماوى حمزه راضى رزاق كريم   3149
الديوانية 6 13 152 364م كركوك ليلى لفته شعالن راضى رفيس عبدالنور   3150
النجف 3 11 164 781م كركوك فوزيه محمد حسن راضى عبدالزھره محمد عزيز  3151
ميسان 6 4 148 312م كركوك رجاء جابر حسن راضي البيع حسين   3152
نينوى 8 3 193 134م كركوك زمزم مطر علي راضي حسن جاسم   3153
بغداد 4 8 180 421م كركوك سعديه ماضي حسن راضي حميد علي  الساعدي 3154

صالح الدين 2 3 111 369م كركوك وفاء جاسم محمد راضي خليفه دخيل   3155
ذي قار 7 10 160 411 كركوك وفيه حميد فرج راضي شفته لكن   3156

صالح الدين 8 8 32 771م كركوك فاطمه احمد صالح راضي صالح ياسين   3157
بغداد 2 2 72 437م كركوك عليه لفته مجدي راضي صنكور مجدي مسلم  3158



بغداد 5 4 151 496م كركوك فضيل محمد كاظم راضي ظاھر حمد  الرزكاني 3159
بغداد 1 2 195 341م كركوك حياة جبار حرفش راضي عبد جاسم   3160
بابل 2 4 144 308م كركوك فاطمة ملك كل حاجى راضي عبود حمد   3161
ميسان 9 8 43 800م كركوك سبعة محمد سعيت راضي فرحان يونس مغامس المالكي 3162
البصرة 6 5 .21 499 كركوك سوسن حسين فاضل راضي كاطع فليفل شعبان  3163
بغداد 1 2 165 541م كركوك فھيمه ھاشم محسن راضي لفته حسين  الھلبالوي 3164
بغداد 4 8 68 365م كركوك وحيده قاسم عويز راضي محسن جويد   3165
ذي قار 3 7 11 465م كركوك غنيمة مسير مھوس راضي محمد خضير عيسى  3166
بغداد 10 12 83 451 كركوك نادية طاھر دھلي راضي محمد كاظم محمد  3167
ميسان 5 4 15 766م كركوك صبرية ازبين سالم راضي محيس سعيد   3168
ذي قار 8 7 30 454م كركوك احالم قاسم زوير راضي مسلم دلي   3169
بغداد 6 2 12 362م كركوك ناجمه غازي محمد راضي يونس عبدهللا   3170

صالح الدين 7 12 380 369م كركوك سوسن عادل محمود راغب حميد محمد   3171
ميسان 10 10 123 700م كركوك رشا راتب طاھر راغب فيصل عبدالكريم   3172
فادسية 6 8 132 789م كركوك ابتسام مراد حسن رافد ثامر حمزه حسين  3173
بغداد 6 2 34 794م كركوك اخالص عبدالحي سالم رافد سوداي مذكور   3174
الديوانية 6 7 81 465م كركوك سھاد توفيف شاطي رافد عبدالجليل جبار خشم  3175
ميسان 7 1 140 766 كركوك رشا غازي رشك رافد عبدالزھره دوالب  الويعدي 3176
البصرة 10 9 164 425 كركوك ايمان عبدالواحد رافد عبدالستار عبدالرحيم 3177
بغداد 1 13 134 437 كركوك اميره مكين حسين رافد فائق فرھود الحيطان  3178
ذي قار 9 8 159 345م كركوك حنان عبدالحسين صادق رافد كاظم كامل عبود  3179
نينوى 8 6 198 272 كركوك سالم خضر غباس رافده يحيئ طه 3180
بغداد 9 11 167 843 كركوك سيوكل جمال شاكر رافع ابراھيم محمد   3181
نينوى 10 8 146 623 التون كويري بشري عبدالغفور دخيل رافع جمعه احمد عاشج اللھيبيي 3182
نينوى 7 4 179م 663 التون كوبري وفاء رحيل عواد رافع خلف احمد عاشبح الھيبى 3183

صالح الدين 6 3 190 746م كركوك حمره على حسين رافع خلف حمادى   3184
نينوى 5 10 22 618م كركوك الھام سالم قصر رافع ذياب علو حمادة  3185

صالح الدين 9 6 91 341م كركوك سھيله احمد سالم رافع صالح جدوع   3186
صالح الدين 10 2 117 262م كركوك فضله حجاب جاسم رافع صالح ربيع   3187
االنبار 7 3 126 470م كركوك ساھرة كريم صالح رافع عبد جويري  الثيماوي 3188
تكريت 1 9 69 154م كركوك حكيمة خطاب عمر رافع عرب عمر ايوب  3189

صالح الدين 8 6 156 254 كركوك ھدى جالل حسن رافع محمود محمد عبدهللا الجبوري 3190
بغداد 6 8 100 484م كركوك ھيام ميخائيل مروكي رافع ھرمز مروكي   3191
البصرة 6 5 2 807م كركوك صبيحه ساري مطلق راھي مغامس رسن عديم  3192



االنبار 8 11 44 668م كركوك سناء عمر خطاب رائد جاسم محمد جميل  3193
بغداد 10 10 200 265م كركوك الھام حميد ديمان رائد جبار محمود   3194

صالح الدين 8 7 194 152م كركوك ندى جبار حسين رائد جمال محمد   3195
بغداد 8 9 151 806م كركوك بھجيه عبدالنبي سلمان رائد حسين علوان   3196
نجف 4 3 151 169م كركوك نغم عبدالحمزه عبدالكاظم رائد حميد حسن   3197
بغداد 5 2 176 208م كركوك جنان عدنان مھدي رائد حياوي عبود  الجبوري 3198
بغداد 4 10 199 428م كركوك لمياء قاسم خلف رائد خالد صالح عبدالوھاب  3199
النجف 2 12 18 180م كركوك شيماء موسى كاظم رائد رياض جليل   3200
بغداد 2 2 82 371 كركوك يسرى عبدالرحمن جلسم رائد سالم داود  العبادي 3201
بغداد 6 2 20 300م كركوك ھسار عبدالجبار كاظم رائد سوداي مزكور   3202
ذي قار 3 9 134 384م كركوك شيماء عبدالكاظم شيخان رائد شاكر ھويدي عليوي  3203
موصل 7 3 74 435م كركوك اسراء عبدهللا كغارف رائد شكر محمود   3204
بغداد 2 6 107 477م كركوك انتصار ھاشم كريم رائد صائب مؤنس   3205
نينوى 3 9 68 317م كركوك ناھدة حازم طه رائد صباح قاسم توفيق  3206
بغداد 7 1 144 648م كركوك نادية صالح داود رائد صباح مظلوم عيطان الطائي 3207
بغداد 5 10 188 265م كركوك نوال مھدي نصار رائد صبيح محمود سلمان الشاھين 3208
بغداد 10 1 27 910م كركوك ايفان عجيل جبر رائد عباس راضي  الرشيد 3209
بغداد 1 7 22 623م التون كويري ساره جاسم حميد رائد عبدالحنين مجيد   3210
ميسان 7 1 1 897 كركوك اشواق اعماره دوالب رائد عبدالزھره دوالب   3211
بغداد 10 7 76 394م كركوك شيرين ھاشم جعفر رائد عبدالكريم كمبار   3212

صالح الدين 5 5 23 209م كركوك ھيفاء جمال حسين رائد عبدهللا عليان   3213
صالح الدين 8 2 79 361م كركوك رسميه حماد نواف رائد عبدهللا فرحان  النمراوي 3214
نينوى 2 7 67 م٤٥١ كركوك رحاب شھاب احمد رائد عبدالمنعم احمد   3215
نينوى 1 10 160 206 كركوك جنان كاظم حسين رائد علي عايز خلف  3216
البصرة 4 11 124 471م كركوك ارغيه رائد غازي رائد غازي رشيد غفوري  3217
البصرة 9 5 97 806م كركوك وحيده طالب كاظم رائد كاظم جبر   3218
بغداد 9 5 98 707م كركوك سيناء خالد عبد رائد كاظم سلمان   3219
كربالء 1 4 182 183م كركوك سحر سمير عبد عون رائد كاظم عبدالواحد  العبد الواحد 3220
بغداد 5 9 186 376م كركوك اسراء عبد محمود رائد كريم عطيه   3221
البصرة 8 6 94 359 كركوك رغد عبدالخضر غريب رائد ماھود محمد  المشتت 3222

صالح الدين 1 3 106 762م كركوك لمياء طالل جاسم رائد مبارك محمد   3223
ذي قار 8 5 121 758م كركوك بنراس علي خلف رائد مجيد نعمه  القرةغولي 3224
بغداد 3 6 126 757 كركوك فاتن جبار حميد رائد محسن سلمان  البيضاني 3225
بغداد 4 4 64 430م كركوك شروق جاسم علوان رائد محمد خضير  البلداوي 3226



البصرة 4 7 155 708م كركوك علياء حسن زغير رائد محمد زغير كاطع  3227
ميسان 2 4 16 427م كركوك حنان نوري داود رائد محمد عبدالرزاق   3228
بغداد 8 6 125 377 كركوك ابتسام عبدالرحمن عباس رائد محمد محسن  الدايني 3229
البصرة 5 7 22 357م كركوك شيماء سلمان علي رائد محمد ھاشم   3230
بغداد 10 8 85 436م كركوك شيماء ابراھيم احمد رائد محمود صالح يونس  3231
بغداد 1 11 113 1057 كركوك دنيا كريم عادل رائد مخطان خليل   3232
االنبار 1 13 25 17م كركوك شذى تحرير مھدي رائد مشھور غالب   3233
الديوانية 6 13 102 340م كركوك ايمان عبدالرحمن خليف رائد مھدي جواد حسن المالكي 3234
موصل 2 9 123 312م كركوك فلایر عبد علي جلود رائد ناظم يونس حمد  3235
بغداد 1 9 93 289م كركوك رجاء حكمت سعيد رائد نعمه جابر  الدوري 3236
بابل 7 9 90 386 كركوك محمد نور حسن رباب حسين علي 3237
بغداد 3 12 155 757م كركوك سلمان صالح رباب خلف جمعه 3238
بغداد 7 6 82 391 كركوك ناصر لعيبي بدن رباب مجيد فھد   3239

صالح الدين 4 11 56 796م كركوك جنان صالح خلف رباح احمد علي حسين  3240
صالح الدين 3 5 89 709 كركوك سندس مھدي طعية رباح جمعه محمد علي  3241
صالح الدين 3 5 157 502م كركوك ھناء مصلح سليمان رباح حاضر حبتور شھاب الجميدي 3242
نينوى 6 5 84 201م كركوك شيماء خليل ابراھيم رباح حسن ابراھيم   3243

صالح الدين 8 2 191 272م كركوك رباب محمد علوان رباح مصطفى وعى   3244
بغداد 3 8 196 391م كركوك ھدية مطرود حذيه ربح فرھود حذيه   3245
ذي قار 6 5 95 282 كركوك ربحه عبيد منادي ربحه عبيد منادي ظاھر  3246

صالح الدين 8 2 76 343م كركوك مريم عزاوي ربيع جاسم عبدهللا 3247
صالح الدين 8 2 100 302م كركوك ثوره توفان فرحان ربيع داود فرحان   3248
البصرة 3 2 171 605م كركوك بشرى رمضان عيدان ربيع صادق عيدان  العلي 3249
االنبار 8 12 15 380 كركوك نعمه نصيف جاسم ربيع عباس خضير صالح  3250
ذي قار 9 6 70 753370 كركوك صفاء محمد حسن ربيع عبدالحسين ربيع   3251

صالح الدين 10 5 29 539م كركوك ابتسام ھاشم حمد ربيع كامل عبدالجبار   3252
بغداد 6 2 190 310م كركوك انعام وحيد حسن ربيع ھادى جعاز   3253
االنبار 7 5 94 402م كركوك قسمه حمه حسن ربيع يعقوب سويدان   3254
ذي قار 1 7 119 362م كركوك وحيد على خضير ربيعه شرھان حميدى   3255
كربالء 4 10 94 159 كركوك ارملة.طاھر محمد رتبه جبر عليوي 3256
البصرة 6 8 126 318 كركوك ھيفاء جعفر خميس رجاء رحيم حسن دويد  3257
بغداد 9 7 61 408م كركوك ناديه جواد طالب رجاء سليم محمد حسب العبيدي 3258
بغداد 10 8 92 302م كركوك رجاء عبدالرحمن مطر خلف 3259
ميسان 10 8 140 425م كركوك عبدالجليل جبار /متوفي رجاء عبدالقادر نعمة  3260



نينوى 7 10 76 646 كركوك ارملة.زكي محمد رجاء محمد علي 3261
صالح الدين 1 13 55 794 كركوك نجوى جالل طسين رجب احمد خشان   3262
صالح الدين 6 13 173 169 كركوك ھنوق علي ابراھيم رجب خليل ابراھيم   3263
نينوى 1 10 99 118م كركوك نوره طه غرب رجب عواد عبيد   3264

صالح الدين 8 12 195 411م كركوك زھيه علي داود رجب محمد كركز   3265
ذي قار 5 7 88 411م كركوك اقبال كريم جعفر رحم حمادي راضي فرج  3266
بغداد 5 6 45 403م كركوك حليمه مصطفى حبيب رحمان طاھر ناصر  الطليحي 3267
الديوانية 9 3 28 479م كركوك نجاة خيرهللا عبدالسادة رحمان كاطح برھان   3268
ذي قار 3 10 177 382 كركوك ريسانه حمد ياسين رحمت خضير محمد نوري البدري 3269
ذي قار 5 1 14 394م كركوك ھناء كاظم ظاھر رحمن حمود حطاب  الركابي 3270
بغداد 3 10 135 789م كركوك نورا   رحمن عبود مطشر شادي  3271
االنبار 10 11 199 351م كركوك لقاء عباس يونس رحمن كافى خلف   3272
بغداد 2 2 62 371م كركوك فاطمه مطر كدين رحمن محمد حسين  الغراوي 3273
االنبار 2 12 66 451 كركوك زھور مھدي صالح رحيم احمد جاسم سليمان اليساوي 3274
البصرة 3 7 144 311م كركوك حذام قاسم حمددين رحيم ثامر حميدى   3275
ذي قار 2 1 39 654م كركوك فاطمه موسى محيل رحيم جابر حاجم   3276
البصرة 7 4 124 600م التون كوبري حياة عباس خضير رحيم جاسم فياض   3277
ذي قار 7 5 134 331م كركوك فاطمه مطر كطان رحيم جواد كطان   3278
بغداد 1 2 57 369 كركوك سميره عبدالسالم ابراھيم رحيم حسن فھد  الساعدي 3279
ذي قار 5 12 144 787م كركوك شيماء جاسم عبد رحيم حسين كاظم   3280
ميسان 1 8 7 499م كركوك وازيه سكر شعالن رحيم حمادي مفتن   3281
بغداد 8 12 98 309 كركوك ندى جيع رحم رحيم حميد ديوان لفته  3282
بغداد 2 1 167 420م كركوك ابتسام عباس علي رحيم حنون خلف   3283
واسط 5 7 169 380م كركوك اقبال جمعه عنيد رحيم حنون دفار   3284
بابل 7 10 153 354م كركوك انتصار عبدالكريم عبيد رحيم خضير نادر   3285
بغداد 10 4 79 382م كركوك كريمه حسن عبود رحيم خلف زبون   3286
واسط 9 11 172 194م كركوك كواكه حرب محادي رحيم خلف عكله   3287
بغداد 10 6 47 256م كركوك رجاء عبدالرزاق فاصل رحيم خليف حسون   3288
بغداد 2 4 165 265م كركوك الھام رشيد سعيد رحيم دواي مونس   3289
بغداد 10 7 188 496م كركوك جسومة محمد كاظم رحيم راضي شري حنطل االسدي 3290
بغداد 2 9 115 345م كركوك كريمة عبد الھادي جابر رحيم راضي صالح   3291
بغداد 5 8 162 259م كركوك جليله عبود كريم رحيم رشود محي   3292
بغداد 1 12 41 429م كركوك سندس عادل عزيز رحيم زيدان عطاهللا   3293
ميسان 6 3 776 134 كركوك فضيلة شادي ياسين رحيم سالم بطاط شريف الموسوي 3294



العمارة 1 2 165 602 كركوك سناء باني صوالغ رحيم سالم جري   3295
بغداد 10 1 33 401م كركوك ربيعه عبد زعير رحيم سعد زغير راضي القره غولي 3296
المثنى 4 10 124 312م كركوك قسمه عناد تين رحيم سلطان تين عزيز  3297
ميسان 1 9 93 427م كركوك ھيفاء عبداالمير عبدالصمد رحيم عبد حاتم   3298
ميسان 1 9 88 370م كركوك سعديه جاسم رشك رحيم عبود حسون   3299
االنبار 4 11 163 430م كركوك عزيزه عبد  رحيم عبيد شرقي   3300
ميسان  8 8 80 481م كركوك احالم داود سلمان رحيم عبيد شناوة حويس  3301
بغداد 3 2 103 359م كركوك بھيه رشيد حسين رحيم علوان مال هللا  زيدي 3302
كربالء 6 6 60 427م كركوك نعيمه حسين  رحيم علي فرھود  الشوافع 3303
بغداد 6 1 171 246م كركوك ماجده عبيد محمد رحيم عواد عباس   3304
واسط 4 9 121 404م كركوك صبريه محمود حسن رحيم غانم سفيح   3305
بغداد 7 9 75 453م كركوك صبيحه محسن جاسم رحيم غريب جاسم   3306
البصرة 4 7 4 797 كركوك سميره رمضان عبود رحيم كاظم عطيه   3307
بغداد 1 11 119 355م كركوك فاطمه راضى جاسم رحيم كاظم على   3308
بغداد 6 2 70 465م كركوك حمديه جبار حسن رحيم كاظم محمد   3309
بغداد 5 2 46 326 كركوك فاطمة ھاشم نجم رحيم كريم سيد   3310

صالح الدين 2 3 67 325م كركوك سليمه عيدان عبيد رحيم لطيف حبش   3311
ميسان 8 3 173 345م كركوك شريقة جاني عاكول رحيم لفتة عزيز   3312
نينوى 2 4 49 252م كركوك جوليت عزيز بطرس رحيم لويس القس ايليا  3313
بغداد 6 7 10 365م كركوك لواحظ يحيى عبدالكريم رحيم محسن شاكر حسين  3314
بغداد 1 7 48 332م كركوك كافي منھم علي رحيم محسن شفي   3315
البصرة 3 5 116 667 كركوك نعيمه عباس حميد رحيم مغامس رسن عديم  3316
ذي قار 6 1 67 650م كركوك وحيده خليل طاھر رحيم نايف عبدالحسين   3317
الديوانية 3 8 52 409م كركوك سلفانه ناصر حميد رحيم نور محمد علي حسين  3318
بغداد 6 2 2 434م كركوك سھاد سلمان زغير رحيم نويف رحيمه  الباحي 3319
ذي قار 9 10 149 762م كركوك ناديه حسين علوان رحيم ھاشم عيسي   3320
ميسان 1 10 10 629م كركوك نجاة راضي جلوب رحيم يسر وين جنت   3321
البصرة 4 7 69 471م كركوك محسن رسن مغتاح رحيمه حمد لفته   3322
بغداد 10 7 9 418م كركوك وفيه احمد جاسم رديف عباس جاسم   3323
ميسان 7 1 45 755 كركوك نعمة غزي زالف رزاق ازبين ارطيب   3324
كربالء 2 4 153 256م كركوك شكرية محمد حسن رزاق جاسم محمد صالح  3325
بغداد 7 9 154 364 كركوك ھدي رزاق قادر رزاق حاتم زعدان   3326
بغداد 4 2 85 256م كركوك رابحه رضا عبدعلي رزاق حبيب كاطع  الموسوي 3327
بابل 10 9 115 319 كركوك بيان عبدالقادر فرج رزاق حسين فليح   3328



ذي قار 7 10 170 589 كركوك نبيه خضر محمد رزاق زاجي ناھي خشان  3329
بغداد 6 5 97 700م كركوك رونق علي ياسين رزاق شده سلطان كريم االرشدي 3330
ميسان 6 3 33 782م كركوك فاطمه نعمه جالب رزاق ضحي على  الزبيدى 3331
واسط 7 7 111 195 كركوك تراث عبد فرحان رزاق عبد خليف مايع  3332
ذي قار 1 10 46 367م كركوك فخريه مرات كعبد رزاق عبدالعزيز طرير   3333
ذي قار 3 3 130 359م كركوك صبيحه جالل حسن رزاق فرھر عبيد  العبيد 3334
النجف 8 12 145 405م كركوك سليمه كاظم حاتم رزاق فوزي عبدالحسن   3335
بغداد 9 12 42 487م كركوك بھيه حميد رزاق محمد فرج 3336
ذي قار 4 11 185 437م كركوك قيبله احمد سعد رزاق مسعود عبدالعزيز   3337
بغداد 4 1 111 786 كركوك نھله عبدالقھار عاشور رسلي فرج عبيد   3338
البصرة 5 9 156 209 كركوك فاضل جاسم عليوي رسليه عذافه  جبر 3339
البصرة 4 10 111 672 كركوك ارملة.عادل حيدر  رسليه ناصر محسن 3340
بغداد 2 11 47 370 كركوك ارملة..علي حسين سلمان رسمية كاظم محسن 3341
بغداد 6 5 17 430م كركوك عبدالكريم روحي  رسميه تومي عبدالحسين   3342
بغداد 2 12 5 217م كركوك كاظم عبد رسميه علي احمد 3343

صالح الدين 6 8 162 480م كركوك ذياب خليف عذاب رسميه كامل عبدهللا   3344
ميسان 8 3 168 780م كركوك جلوب شروان بالسم رسميه كريم غضبان   3345
بغداد 4 2 176 409م كركوك محمود شاھور رسميه الزم منصور 3346
فادسية 7 9 114 184 كركوك عبدالمھدي عجمي محمد رسميه وادي بنيان 3347
بغداد 7 9 159 404 كركوك فاضل ديكان صابط رسميه ياس خضير 3348
ميسان 6 8 144 672م كركوك فاطمة صدام غنام رسن جبار راضي   3349
بغداد 7 11 119 191 كركوك صبيحه حميدي حافض رسن جبوري محسن درويش  3350
بغداد 1 8 68 359م كركوك فوزيه طاھر حسن رسن راضي جبر حريبه  3351
بغداد 6 2 28 469م كركوك فاطمه ليعيبي سيد رسن كاظم محمد   3352
بغداد 5 13 114 261 كركوك عريمة مھدي ھديوي رسن يودة عباس عسكر  3353
كربالء 1 13 166 420 كركوك ناديه محمد خضير رسول جابر فرھود   3354

صالح الدين 10 4 151 761م كركوك يسرى حميد كردي رسول جاسم محمد   3355
بغداد 7 13 112 401م كركوك ابتسام ھادى منشيد رسول جرى فياض كعبد  3356
بغداد 2 9 170 208 كركوك لمياء عبد فليحي حسن رسول جعفر جمعه ھليل  3357
بغداد 1 9 63 451م كركوك نوال عدنان عباس رسول رجب مصطفى داود  3358
ديالى 5 7 156 379م كركوك نوال عبد مھدى رسول سلمان علي   3359
البصرة 8 12 84 341 كركوك ابتسام جاسم محمد رسول شويل محمد عيسي  3360
بغداد 3 9 129 416م كركوك غني مطشر ھاشم رسول طالب عبد علي  3361
بغداد 1 1 52 434م كركوك خدام حاتم حسين رسول طالب غزال   3362



بغداد 6 5 43 359م كركوك باسمه حنون كاطع رسول عبدالكاظم زغير   3363
واسط 8 7 103 204 كركوك سھاد عالوي لفتة رسول عبدزيد بدن   3364
ذي قار 2 4 13 415م كركوك سعاد عبدالجبار عبدالرزاق رسول علوان حسين   3365
بغداد 6 2 86 395م كركوك سحر صالح مھدي رسول فالع مھدي   3366
البصرة 7 6 162 624م كركوك شيماء غازي عويد رسول كاظم حميد  المالكي 3367
واسط 1 8 116 308م كركوك ذكرى فرج محمد رسول محسن محمد حسن  3368
فادسية 9 7 61 610 كركوك افراح عبدالباقي علي رسول ھوبي علي   3369
البصرة 4 7 37 338م كركوك زينب طاھر عبود رشاد سلمان عبود جاسم  3370
بغداد 1 3 200 256 كركوك لباب عبد كريم رشدي توفيق كاظم   3371
ميسان 1 11 33 404م كركوك فليحه جاسم كزار رشك حمود ارحيمه محمد  3372
الناصرية 3 7 71 788م كركوك حاجم يوسف رشيجه مكطوف رساك 3373
صالح الدين 7 7 41 623 كركوك سورية حسين محمد رشيد احمد خلف ظاھر  3374
الشرقاط 3 10 38 265م كركوك شوريه مجيد موسى رشيد احمد عصمان الجبوري  3375
ديالى 3 1 53 196 كركوك عاليه زيالة جاسم رشيد جاسم محمد   3376
بغداد 9 12 80 408 كركوك شكريه محمود عزيز رشيد حميد رشيد مزعل  3377
ذي قار 7 8 19 196 كركوك سھلة داود زبون رشيد حميد كاظم   3378
نينوى 6 3 93 188م كركوك ھنية عبدهللا وميض رشيد خضير ويس   3379
ذي قار 6 9 148 386م كركوك خميسه عبدالعالى محمد رشيد شرقى نتيش   3380
واسط 6 10 31 747 كركوك سعاد عمران سطع رشيد صبح سطع   3381
فادسية 3 8 71 314م كركوك زعيمه كتاب صخر رشيد عبدالحسين كصاد جابر  3382
البصرة 7 1 57 730م كركوك اخالص حميد خلف رشيد عبدالحميد عبداالمير   3383
ميسان 5 1 162 405م كركوك امتثال حسين عبد رشيد عبدالحميد فاضل   3384
كربالء 1 10 59 204م كركوك حنه منھد جبر رشيد عداى جبر   3385
بغداد 9 7 1 418م كركوك وارعه محمد حمزة رشيد عواد موسى جيارة الذھيباوي 3386
بغداد 10 5 178 606م كركوك بشرى صالح كاظم رشيد كاظم محمد   3387
بغداد 5 2 95 296م كركوك امينه كاظم باقر رشيد مجيد حمود   3388
نينوى 1 11 178 722 كركوك ريشة محمد عيسي رشيد محمود خضر ناصر  3389
بغداد 9 12 77 215م كركوك نصره عبود ھادي رشيد محمود ھادي   3390
البصرة 5 9 79 380م كركوك جوھره ثامر جامل رشيد مطرود بدر علي  3391
البصرة 5 4 138 355م كركوك حريبة سعد شريف رشيد ھاشم محسن   3392
بغداد 10 12 178 302م كركوك ساھره طعم صالح رصافي جميل حسين شنون  3393
بابل 6 9 167 479 كركوك فاطمة ھاشم ابراھيم رضا جاسم حمادي حسين  3394
بغداد 9 3 46 180م كركوك رواء عبداالمير علي رضا جبار ھليل   3395
البصرة 5 4 55 789م كركوك فلایر عبداللة خلف رضا خزعل بھير   3396



بغداد 10 6 108 181م كركوك صبيحه كاظم بريضى رضا دھش عفان   3397
بغداد 6 4 139 345م كركوك احالم طالب عوده رضا صالح شلش   3398
بغداد 9 3 108 334م كركوك ابتسام عبد عباس رضا علي حسين   3399
نينوى 9 9 14 768م كركوك شيماء علي حسين رضوان حازم حميد جميل العبدي 3400
ذي قار 7 9 26 415 كركوك ھيفاء جليل حسين رضوان عبدالزھرة طالب   3401
بغداد 9 1 95 251م كركوك ابتسام جبار ھادي رضوان كريم عاتي  البيضاني 3402
نينوى 2 9 127 383م كركوك لمياء سالم سيف رضوان محمد علي محمود  3403
ذي قار 1 4 132 393م كركوك عبدالحمزة برھان لطيف رضية خليفه طالع   3404
النجف 6 12 177 340م كركوك فرحان كريم رضية عبدالحسين كريدي 3405
واسط 1 8 134 332م كركوك الزم ضاحي زويد رضيه خنجر جعفر   3406
كربالء 5 12 105 401 كركوك عبد منصور رضيه عيسي حسين 3407

صالح الدين 9 5 11 725م كركوك انوار احمد يوسف رعد ابراھيم شاووش   3408
ميسان 1 9 185 343م كركوك خوله رحيمه كاطع رعد ابراھيم عبدالنبي   3409
بغداد 4 12 104 493 كركوك لمياء سرحد محمد رعد ابراھيم محمد   3410
بغداد 5 2 109 496 كركوك سوسن حرز خربيط رعد احمد لطيف   3411
نينوى 1 4 74 179م كركوك ندى مخلف علو رعد احمد محمد   3412
نينوى 2 2 91 162م كركوك وفاء عيسى محمد رعد احمد محمد   3413
بغداد 1 7 110 698م كركوك حنان صباح جبر رعد باني نعمه   3414
ميسان 60 10 82 341 كركوك شيماء حسين علي رعد جاسب فالح   3415
الديوانية 10 5 73 890م كركوك امل كزار خفيف رعد جاسم خضير   3416
البصرة 3 9 74 599م كركوك ھيفاء عبدالنبي فارس رعد جاسم محمد عباس بني ھاشم 3417
بغداد 5 2 127 394 كركوك علية عبدالحسين كاظم رعد جبار ثاني   3418
ذي قار 6 1 46 338 كركوك اسيل علي محمود رعد جليل تايه   3419
بغداد 8 10 50 429 كركوك وفاء يونس حامد رعد جمعة سعد   3420

صالح الدين 7 13 109 735 كركوك جحالة علكر جلعوك رعد جمعة عبدهللا   3421
بغداد 2 9 58 343م كركوك نعيمه جواد عبدهللا رعد جمعه زاير كاطع  3422
ميسان 4 10 129 310 كركوك علياء   رعد حرب صالح سلمان الزاويدي 3423
بغداد 4 8 125 404م كركوك باسمه حامد بربھي رعد حسين عبد حسون  3424
بغداد 2 12 84 1053م كركوك لمى سلمان لفته رعد حكر شفيت   3425
ديالى 2 4 65 435م كركوك فوزية اسماعيل درويش رعد حميد داود   3426
بغداد 9 12 421م كركوك بشري العيبي حسن رعد حميد عذاب وادي  3427
البصرة 4 3 15 487م كركوك كريمه سعدي عزيز رعد خالف كاظم   3428

صالح الدين 2 1 136 884م كركوك دالل ھمزة خلف رعد خليل ابراھيم   3429
صالح الدين 8 3 5 321م كركوك ميساء كاظم حسين رعد داود سليمان   3430



بغداد 6 2 16 497 كركوك ابتسام فاخر طاھر رعد دواي حطاب   3431
صالح الدين 8 8 34 295م كركوك رمزية رعد ذياب رعد ذياب خلف   3432
صالح الدين 10 2 121 770م كركوك حمديه عبد حمد رعد ذياب نواف   3433
البصرة 8 11 73 354 كركوك سميره جوالن جالل رعد رحيم جالل   3434
بغداد 6 12 175 998م كركوك ايناس جبار غانم رعد رحيم على مطلك  3435
بغداد 1 1 190 401 كركوك شكريه شيش جوده رعد رسن نبيه   3436
بغداد 7 8 191 380 كركوك ايمان عبدالجبار محسن رعد رشيد ابراھيم   3437
البصرة 9 4 79 380م كركوك ابتسام ناصر محمد رعد رشيد مطرود بدر الحسن 3438
البصرة 3 2 11 515م كركوك عقليه صادق عيدان رعد رمضان عيدان  العلي 3439

صالح الدين 1 12 9 252 كركوك حمدة سالم عيادة رعد زيد محمود داود  3440
البصرة 2 9 138 713م كركوك صديقه فليح ھبيره رعد سالم ھبيرة   3441
بغداد 8 12 3 790 كركوك سحر فرمان  رعد ستار جبار عبدالنور  3442
البصرة 5 12 146 318م كركوك سھي شاكر ضامي رعد سعد محسن عبد علي  3443
ميسان 1 6 38 362م كركوك ندى عبدالحسين خلف رعد سعدون عبدالباقي  زھيباوي 3444
بغداد 10 12 94 498م كركوك فضيلة حسين علي رعد سعدى عبدالرحمن   3445
بغداد 6 2 154 428م كركوك سليمه العيبي بجاي رعد سلمان جوده  ال زيرج 3446
بغداد 2 13 68 416م كركوك سليمه شناوة ورد رعد شبيب خواف   3447
بغداد 1 2 169 420 كركوك افتخار عبدالوھاب عبدالستار رعد شنون راضي   3448
البصرة 1 10 120 563 كركوك سليم طالب يوسف رعد شويل محمد عيسى  3449
ذي قار 5 3 11 811 كركوك امال فليحل حسن رعد صالح منصور   3450
ميسان 3 5 139 215 كركوك وفاء محسن داودي رعد صدام دواي مھبش  3451
بغداد 5 8 57 480م كركوك يسرى محمدضيق بشير رعد عباس جدوع حسين  3452
بغداد 1 4 22 434م كركوك ھناء خلف خالد رعد عبد دوالب   3453
بغداد 6 2 195 488م كركوك سكينه رزوقي حميد رعد عبد سالم   3454

صالح الدين 10 2 2 352 كركوك سعدية عواد فياض رعد عبد فرحان   3455
السماوة 7 8 142 265م كركوك ھيام جواد ھادي رعد عبداالمير عبدالكريم   3456
بغداد 5 9 31 365م كركوك باسمه جواد عبود رعد عبدالجبار ابراھيم   3457
بغداد 4 2 62 408م كركوك ھناء خماس محسن رعد عبدالحسين جبر  الساعدي 3458
البصرة 9 1 143 341م كركوك ذكرى عبدالزھره بريم رعد عبدالرضا ابراھيم عوفى  3459
بغداد 1 3 119 181 كركوك شذى عليوي مجيد رعد عبدالسادة متيش   3460
بغداد 2 11 141 352م كركوك كريمه كاظم رشيه رعد عبدهللا خليل ابراھيم  3461

صالح الدين 4 12 4 219م كركوك اسماء ھاشم ابراھيم رعد عبدهللا سلطان   3462
الديوانية 10 7 178 289م كركوك اقبال حسين يسر رعد عبدالمنعم رزج   3463
ميسان 1 6 150 382 كركوك كريمة ھاشم علي رعد عبدعلي فرج   3464



ذي قار 1 10 199 311م كركوك منال عواد عبد رعد عطى عبد طالل الشميرى 3465
بغداد 4 12 88 762م كركوك نضال مھدى فاخر رعد على جابر   3466
مثنى 2 5 30 789 كركوك اقبال عواد عبود رعد علي سبھان   3467
ميسان 10 1 94 341 كركوك التزام كاظم حطيحط رعد عوده عبدالحسين  النعيم 3468
بغداد 6 11 96 343 كركوك زينب جعفر عبدهللا رعد فرحان عبدهللا غانم  3469
بغداد 4 7 107 800م كركوك وفاء مصطفى اسماعيل رعد فليح حسن   3470
ديالى 5 1 196 353 كركوك ھناء محمد ھالل رعد قادر حسين   3471
موصل 5 8 37 251م كركوك رجاء يحى الياس رعد قاسم الياس   3472
بغداد 9 11 67 344 كركوك كامله ساجت باھض رعد قاسم محسن   3473
بغداد 6 12 44 466م كركوك موجان خلف رعد كاطع بليص 3474

صالح الدين 5 12 63 296م كركوك ساھره خليل ابراھيم رعد كامل بكر   3475
بغداد 9 3 78 403م كركوك نضال كاظم محسن رعد كامل حسن محمد الفراوي 3476
بغداد 1 4 28 493م كركوك نازنين صابر غفور رعد كتاب علي   3477
بغداد 4 8 97 493م كركوك سليمه جبار عيسى رعد كريم حريوش   3478

صالح الدين 7 6 116 354م كركوك ازھار ظاھر محمد رعد كريم محمد  عيساوي 3479
بغداد 5 8 180 372م كركوك نھاد فاضل محمد رعد لعيبي فتحي صالح  3480
بغداد 5 10 11 345م كركوك انتصار صبيح عبدالھادي رعد لفته محمد عيسى  3481

صالح الدين 3 12 64 384م كركوك عروبه محمود ثبل رعد ليل نيل حسين  3482
بغداد 1 12 152 3896 كركوك امل غالي ھليل رعد متاني حسون   3483
بغداد 7 13 40 357 كركوك ھويدة عبد الحر رعد مجيد عباس جاسم  3484
بغداد 2 2 175 413 كركوك احالم مجيد محمد رعد محمد امين حسن   3485
بغداد 5 13 43 417 كركوك ناجحه كاظم جاسم رعد محمد عبود   3486
كربالء 4 7 93 647م كركوك فاتن خلف زياده رعد محمد عبيد   3487
بغداد 1 7 176 541م كركوك سھيله حسين عبد رعد محمد ھادي   3488
بغداد 2 6 30 340م كركوك نورھان عبدالخالق زين العابدين رعد محمدعلي عبدالحسين   3489
نينوى 7 3 82 118م كركوك ابتسام احمد خلف رعد مھدي صالح   3490
بغداد 1 6 156 453م كركوك نجالء عبدهللا بالسم رعد نعمه حسن   3491
ميسان 6 3 126 487م كركوك ربيعة جاسم سكر رعد ھادي غيوم   3492
بغداد 3 2 84 719 كركوك ايناس عامر عربي رعد ھاشم عطية   3493
البصرة 4 7 163 374م كركوك اميره محمود عبود رعد وادي عذافة   3494
نينوى 6 4 107 451م كركوك ليلي سعيد عبدهللا رعد وعدهللا علي   3495
بغداد 1 2 103 466م كركوك بشري منشر عوده رعد يوسف كاظم   3496
بغداد 5 12 188 361م كركوك ھدي محمد سعيد رعد يوسف ھادي  الربيعي 3497
ميسان 5 11 7 717 كركوك باكر رغد كاظم جلوب 3498



نينوى 7 13 110 334م كركوك بازى مطلك محمد رفاعى خليل على   3499
ميسان 8 1 109 334م كركوك اسراء سامي شلش رفعت جليل كاظم   3500
البصرة 4 8 125 372م كركوك مھدية علي جعفر رفعت ھادي وادي   3501
بغداد 3 2 62 403م كركوك اميرة حميد رشيد رفعت يونس فاضل  السامرائي 3502

صالح الدين 9 12 155 261م كركوك صدام محمد حسين رفعه شرقاط علي   3503
الديوانية 2 8 85 768م كركوك زينب خزعل عجيل رفيق حميد عطيه جادر  3504
بابل 10 12 9 163 كركوك اسماعيل عباس رفيقة فياض احمد 3505
االنبار 4 13 144 430م كركوك وفاء ربيع علي رقيب ھندي ھادي سمير  3506
بغداد 7 9 159 411 كركوك سميرة فريق شمو رمزي دانيال خامس يونان  3507
البصرة 10 5 130 789م كركوك نضال حسين علوان رمزي عبدالزھره حمود   3508
بغداد 3 5 53 343م كركوك عواطف متي رزوقي رمزي قدوري داود سلومي  3509
نينوى 1 4 32 175م كركوك نجيبه نمرود كوركيس رمزي ميخا ججو   3510

صالح الدين 3 1 103 789 كركوك فرحه احمد علي رمضان حسين خليفه   3511
بغداد 10 12 22 187م كركوك سميره شاكر عني رمضان طه احمد صالح  3512
نينوى 10 10 13 256م كركوك ھاجر محمد دخيل رمضان طه عبود   3513
فادسية 7 9 42 403م كركوك زينب كاظم ھاني رمضان عباس غافل محمد  3514
بغداد 10 10 56 730م كركوك رجاء مطشر قاسم رمضان عبد حنين جبار  3515
البصرة 6 7 69 624م كركوك ليلى سالم غانم رمضان عبداللطيف محمد   3516
بغداد 8 11 111 494 كركوك مطلق...منى نايف رمضان عودة جعاز 3517
بغداد 6 1 51 371 كركوك ساھره محمد حسن علي رمضان الزم شبيب   3518
ذي قار 4 1 160 370 كركوك رمزيه حسين كاظو رھيف ثجيل سلمان   3519
نينوى 7 7 68 302 كركوك نور عطية ياسين رواد محمود علي   3520
فادسية 1 9 46 391م كركوك صباح ذنون يونس روناك ناصر حسين   3521
بغداد 1 13 146 407م كركوك شندى فاضل شاكر رؤوف محي الدين روؤف قسام السامر 3522
ميسان 1 12 192 233م كركوك عبداالسالم جاسم حميد رياب حسن جاسم خلف  3523
نينوى 2 4 148 352م كركوك وعود جاسم محمد رياض احمد صالح   3524
القادسية 8 13 47 163م كركوك وفاء حنان علي رياض احمد علي عطان الجبوري 3525
بغداد 10 1 78 361 كركوك بيان فاتح وھاب رياض احمد كريم   3526

صالح الدين 7 5 197 330م كركوك اقبال صباح صالح رياض احمد ھزاع   3527
ميسان 1 2 189 592م كركوك رجاء خضير مصطفى رياض اسماعيل خلف العلياوي  3528
بغداد 1 5 193 326م كركوك انتصار محمد نافع رياض بدن محسن   3529

صالح الدين 6 13 58 217م كركوك وضحة ابراھيم عبيد رياض جاسم مطرود عمر  3530
ذي قار 7 8 103 810م كركوك منى صادق عامر رياض جبار خلف   3531
بغداد 5 8 12 490 كركوك وسان خضير عباس رياض جبار عبد   3532



بغداد 5 6 34 496م كركوك رجاء خليل ابراھيم رياض جميل محسن  الدخيل 3533
فادسية 6 13 130 352 كركوك ھناء جابر عبدعون رياض جواد كاضم  الموسي 3534
بغداد 5 5 63 435م كركوك منى رسول عباس رياض جواد كاظم   3535
ذي قار 8 5 93 780م كركوك حمدية علي عبود رياض حاجم جبر   3536
السماوة 3 5 91 332م كركوك شيماء عبدالرحمن ساحت رياض حسين جعاز  الحمداني 3537
بغداد 7 11 80 377م كركوك ساجده صدام مرز رياض حسين مطر محمود  3538

صالح الدين 6 13 4 113 كركوك صبرية عبدهللا حمد رياض حسين يوسف مصطفي  3539
االنبار 2 3 98 758 كركوك انتصار تركي خلف رياض خضير خلف   3540

صالح الدين 9 6 53 154م كركوك مھا حميد خطاب رياض خلف خطاب  الكراعى 3541
البصرة 1 8 145 788م كركوك كريمه كاظم عويد رياض خيرهللا عبدالكريم   3542
بغداد 9 3 59 188م كركوك جيھان جبار حمود رياض داغر حمود   3543
االنبار 4 13 7 181م كركوك ايمان طارق احمد رياض رجاء مخلف   3544
ذي قار 4 1 67 650م كركوك انتظار فليح حسن رياض رحيم نايف   3545
بغداد 4 13 183 401م كركوك نوال كريم عباس رياض شاقي ھاشم   3546
البصرة 5 11 90 678م ليالن صباح نورى ملك رياض شھيب مطلك ابوالھور  3547
بغداد 3 8 16 374م كركوك زينة علي حسن رياض صادق حسن راشد  3548
بغداد 2 2 126 523م كركوك ايمان فالح حسين رياض صبري حافظ   3549
النجف 4 11 177 264م كركوك مياسه حسين عبد رياض عبد علي عبور الكنكولي 3550
بغداد 9 9 192 418 كركوك فائز عبدالكريم عالوي رياض عبد قدوري   3551
البصرة 8 1 154 169م كركوك باسمه سوادي جياد رياض عبداالمير كايم  ذھيباوي 3552
بغداد 3 5 104 321 كركوك ساھره ناصر عبد رياض عبدالجبار حسن محمد  3553
نجف 5 4 18 180م كركوك اقبال خليل رفيق رياض عبدالجليل احمد   3554
البصرة 1 10 45 781م كركوك امل نفيس زايد رياض عبدالحسين حافظ   3555
البصرة 6 10 59 898 كركوك داليا جار انور رياض عبدالخالف طعمة   3556
بغداد 6 12 86 480م كركوك شكريه عبدهللا فريح رياض عبدالرضا غليم راضى  3557
بغداد 6 12 164 340م كركوك اسراء عباس حسين رياض عبدالزھره ھادى على  3558
بغداد 9 8 176 3000 كركوك عروبة كاظم شمال رياض عبدالطيف جمعة   3559
الديوانية 5 6 196 484م كركوك غيبه كاظم جبر رياض عبدالكاظم علي ھوني  3560
النجف 7 11 106 418م كركوك ھناء صالح مھدي رياض عبدالكريم حسين   3561
بغداد 2 10 102 375 كركوك فاطمه خضر حمادى رياض عبدالكريم حيش   3562
بغداد 3 5 172 844م كركوك ناديه جواد جبار رياض عبدالكريم رومي عبدالحسن  3563
ذي قار 6 1 13 455م كركوك سكنه علي جبر رياض عبدهللا كريم   3564
بغداد 1 13 5 1109 كركوك اديبه جمعه عبدالرزاق رياض عبدالواحد طاھر   3565
ذي قار 3 7 116 371م كركوك سھام عزيز عادم رياض عبدالواحد عادم   3566



ذي قار 7 1 48 342م كركوك ايمان فتحي جبر رياض عذيب جبر   3567
البصرة 6 4 40 359م كركوك علياء عبدالزھرة جلوب رياض على جابر حماوى  3568
بغداد 4 11 20 476م كركوك ناديه سعيد محمد رياض عيدان ثامر عبد  3569
بغداد 3 2 171 971 كركوك منيرة نريمان اوشار رياض غانم اعور الجمالي  3570
بغداد 3 5 104 473 كركوك احالم جبر فالح رياض كاظم جخيور مزعل  3571
نجف 6 12 107 216 كركوك ميسون روضات حاتم رياض كريم زوير عليوي  3572
البصرة 8 5 197 490م كركوك ابتسام كريم ابراھيم رياض كريم عبدالسادة   3573
الناصرية 10 6 175 453م كركوك انتظام مرھب علي رياض مثكال شيال لفته الحجاجي 3574
ديالى 4 10 45 808م كركوك نزيھة عبدالحسين شھاب رياض مجيد مھدي صالح  3575

صالح الدين 8 2 135 745م كركوك ايمان على عيسى رياض محمد ھاشم   3576
نينوى 1 11 146 179م كركوك ھيفاء حامد جرجيس رياض محمود جرجيس   3577
بغداد 1 6 17 788م كركوك ھناء حسون جسام رياض محمود ضاحي   3578
فادسية 1 13 125 429م كركوك ملكيه رحيم كاظم رياض مذب محيل وادي  3579

صالح الدين 10 10 64 204م كركوك ھناء حسام علي رياض منيف حريش مشوح  3580
موصل 2 4 67 341 كركوك غيدي نجم عبدهللا رياض موسى حسين   3581
بغداد 5 5 18 610م كركوك االء عبدالھادي صالح رياض ھاتو رحميه   3582
ذي قار 2 5 192 890م كركوك اقبال عبد حسون رياض ھاشم وشيح   3583
القادسية 4 13 39 355م كركوك لمياء زبيد كريم رياض يطي كريم عكله  3584
موصل 1 8 36 940م كركوك وفاء طالل جاسم ريان ھاني قاسم   3585
بغداد 3 2 135 435 كركوك كميلة عجيل مطر ريحان بناي جاسم   3586
بغداد 3 8 159 200م كركوك امنه عدنان عبداللطيف ريحان كاظم حميد شمري  3587
ميسان 6 1 126 482 كركوك موجة جودة خلف ريسان داود ھاشم   3588
ميسان 5 8 70 472م كركوك نجاة صبار زبون ريسان زغير طابور سلمان  3589
االنبار 2 12 170 495م كركوك سحر عبدالعزيز ريسان صبري مھدي 3590
بغداد 4 10 70 416م كركوك مديحه حسن فارس ريسان صدام خربيط   3591
ذي قار 10 9 171 407م كركوك اقبال ابراھيم عبدهللا ريسان عبد علي طريھم  3592
ميسان 3 1 27 463 كركوك قبيله عبعوب مھودر ريسان فالح مھودر   3593
ذي قار 4 11 6 436 كركوك نورية جبار سلمان ريسان محمد ناصر  ٥٩ 3594
البصرة 5 9 31 382 كركوك سندس ريان حسين ريسان مسير عبدهللا   3595
البصرة 5 7 107 783م كركوك غنيه غضبان شاني ريسان ناصر مناني   3596
ميسان 6 1 3 435م كركوك سعاد زبون شاوي ريكان حمدان شاوي  الساعدي 3597
بغداد 9 3 5 220م كركوك فخريه محسن حسن ريكان مزيعل منصور   3598

صالح الدين 5 5 78 314م كركوك شنيار شاكر ھادي زاحم جبوري ھادي   3599
ميسان 6 5 192 359م كركوك بشرى محمد خلف زامل صالح خلف مزبان الساعدي 3600



بغداد 10 10 91 762 كركوك بيداء صالح احمد زاھد مكي جاسم محمد  3601
بغداد 4 10 87 471م كركوك سميره جوده  زاھر احمد عران   3602
ذي قار 2 12 122 204 كركوك نھله عبد على شوكه زاھر محمد صالح جبر  3603
واسط 4 6 199 246م كركوك سلوى محمد عيدان زاھر نشأت ھادي   3604
بغداد 9 11 6 497 كركوك رضيه كاظم شمس زايد جبار شمس   3605
ميسان 7 5 54 421م كركوك سلميه عباس محسن زاير جلوب زبون   3606

صالح الدين 10 6 128 509 كركوك زكيه مھدي صالح زبار منصور ھنواي 3607
ميسان 5 6 16 249م كركوك طليعة خلف المجيد زبد سرحان خريبط   3608
الديوانية 7 9 19 334م كركوك شمسه عبد صمد زبير كريم عكله ابراھيم  3609
بغداد 5 12 83 636م كركوك حميده فرحان طوقان زغير جاسب عبدالحسين  المالكى 3610
ذي قار 9 9 195 490 كركوك رسيمة علي عليوي زغير حسين عيسي عياس  3611
بغداد 5 13 81 409م كركوك دالل طعمه حسن زغير رحيمه حسان فيصل  3612
ميسان 5 8 70 472م كركوك حنينه شامخ لفته زغير طابور سلمان   3613

صالح الدين 5 1 3 319م كركوك حدة رشيد عبود زكري روكان عبد   3614
بغداد 6 11 60 409 كركوك رجاء شابع عطان زكي ابراھيم حسن   3615
بغداد 1 2 13 344م كركوك سندس حميد عباس زكي احمد جاسم  السامرائي 3616
نينوى 7 5 57 796م كركوك اميره نورالدين كريم زكي اسود خلف   3617
بغداد 9 11 86 487 كركوك علية حامد ايدام زكي جياد ايدام عبدهللا الشيولي 3618
البصرة 4 3 186 1334م كركوك صفية راضي عيفاني زكي حسن زكي  االمي 3619
بغداد 7 13 10 427م كركوك انتصار زامل طعمة زكي حميد جبر محي  3620
بغداد 5 2 42 496م كركوك اميره فاضل محسن زكي خيرهللا موسي  شبر 3621
ميسان 6 1 55 377 كركوك احالم صدام عودة زكي رغيف كسار  الثويلي 3622
ديالى 8 8 103 317 كركوك قمرية جابر زيدان زكي صحي خلف   3623
نينوى 3 4 141 95م كركوك وھبية ياسين شيت زكي طه شيت   3624
البصرة 5 8 17 773م كركوك وفاء جبار مزعل زكي عامر مزعل   3625

صالح الدين 7 2 164 455م كركوك ھديه بريم منصور زكي عبدهللا ياسين خضر الدوري 3626
بغداد 7 12 178 492م كركوك كاطي فرج زيدان زكي علي موسى   3627
بغداد 1 12 123 405م كركوك ھناء عباس عبدعلي زكي نوري صالح   3628
نجف 2 8 19 469 كركوك شمسة جواد كاظم زكي يحيى ناصر محمد  3629
بغداد 6 13 75 362م كركوك حسن مھدي لطيف زكيه جياد ايدام 3630
بغداد 9 12 114 346م كركوك كاظم بنيان زكيه حسين كاظم 3631
النجف 3 13 148 393م كركوك عبدالمحسن مراھر حسين زكيه شرفي جبر 3632
البصرة 7 9 114 601 كركوك خزعل عاني حميد زكيه شياع مھنه 3633
ميسان 8 3 142 800م كركوك شخناب فليح  زكيه قاسم حسن   3634



واسط 10 8 132 208م كركوك حليمة مطر ود زناد محمد ملوح سمور  3635
موصل 5 9 143 783 كركوك اديبة عبدالكريم اسماعيل زنون سعدون خطاب   3636
بغداد 6 8 100 455م كركوك زھراء فالح محسن 3637

صالح الدين 8 12 60 199 كركوك شيماء خليل ابراھيم زھرة حسين عباس   3638
ذي قار 2 5 79 375م كركوك فاخر يونس  زھرة ديوان حسن عبيد ال حسن 3639
البصرة 6 8 64 395م كركوك ارملة  زھرة زابر جبارة  3640
بغداد 9 11 70 181 كركوك ارملة..محمد زغير كاطع زھرة مطلك حسن 3641
بغداد 7 12 96 411م كركوك كامل جواد زھره  عبدالصاحب حسين 3642
بغداد 3 7 70 354م كركوك جبار معارج جنانه زھره حسن بجاي كسار  3643
بغداد 10 1 370 65 كركوك غانم محمد  زھره كاظم خضيري   3644
بغداد 8 2 67 310م كركوك حمزه عبدهللا خضر زھره محمد حسن   3645
الديوانية 6 13 81 421م كركوك نبيل كريم مھدي زھره محمد حمزه 3646
بغداد 5 2 30 333م كركوك عبدالرضا نجم زھره محيسن حلو 3647
ميسان 3 4 91 183 كركوك زھور سعيد حميد زھير احمد عبدالقادر   3648
بغداد 8 8 2 365 كركوك موية زيدان عباس زھير خزعل لطيف   3649
االنبار 4 11 83 725م كركوك سميره عبدهللا صياد زھير خضر عباس مارس  3650

صالح الدين 10 2 125 163م كركوك ثمينه صلفيج مجيميد زھير خلف داود   3651
النجف 6 11 127 393 كركوك زينب نوكرعلي مطلق زھير خيون مردان   3652
البصرة 4 7 159 391م كركوك عرفات عبيد نجم زھير دريول خنيفر   3653
بغداد 4 8 166 470م كركوك لمياء عبدالمھدي محسن زھير رحيم رمل   3654
بغداد 8 7 153 417م كركوك سميرة ثابت عجية زھير صبري عيدان   3655

صالح الدين 5 10 144 501م كركوك سميرة منحي احمد زھير عبدالرحمن حسين   3656
ميسان 2 1 48 435م كركوك سناء احمد كاظم زھير عبدالرحمن درندش   3657
بغداد 6 13 18 338م كركوك امل شريف غافل زھير عبدهللا حمزة   3658
بغداد 6 1 20 415م كركوك ھيفاء جاسم محمد زھير كامل علي   3659
تكريت 10 10 48 779م كركوك اسراء صبحي حسن زھير الزم صبري   3660
نينوى 6 4 153 220م كركوك صباح محمد عبدهللا زھير مال هللا محمد   3661
نينوى 3 4 80 787م كركوك زينب عثمان يوسف زھير محمد صالح يوسف  3662
بغداد 2 2 147 357 كركوك نضال سعيد محمد زھير مصطفى محمد  ال عايد 3663
بابل 9 12 181 480م كركوك جنان علي صليوغ زھير ھادي خضير   3664
بغداد 5 13 186 478 كركوك سحر لطيف حاتم زياد احمد جاسم يكر  3665
بغداد 7 4 73 659 قره حسن اشواق عباس اكبر زياد خالد مزاحم  الكروي 3666

صالح الدين 7 4 149 600م التون كوبري وفاء كريم علي زياد خلف حمادي   3667
بابل 5 7 161 376 كركوك شيماء عبدهللا ماذي زياد خلف مازي عناد  3668



بغداد 10 6 53 436م كركوك ماجرة خلف غزال زياد خلف مھدور   3669
االنبار 9 13 141 380 كركوك منى سالم احمد زياد خليف محيد محارب  3670
البصرة 4 10 152 216 كركوك ايناس صبيح زحيم زياد صالح ابوالھيل   3671
بغداد 1 1 188 364م كركوك مروه سالم دحام زياد صبحي رفيق  راغب 3672
بغداد 4 2 196 246م كركوك جنان ھاشم خلف زياد طارق اسماعيل 3673
بغداد 4 2 166 405 كركوك جاسبية وحيد شياع زياد طارق توفيق   3674
بغداد 5 6 24 652م كركوك ابتسام حاتم مالك زياد طارق حميد  البومفرج 3675
بغداد 10 13 30 317 كركوك رغد خالد سعيد زياد طارق سعيد عبد  3676
بغداد 8 13 40 344 كركوك ماجده عبود حميد زياد طارق شاكر ابراھيم  3677

صالح الدين 3 11 28 359 كركوك سھاد عبدالخالق سعيد زياد طارق عبدالحليم   3678
بغداد 10 6 30 408م كركوك عواطف جبار جياد زياد طارق عبدالقادر   3679
بغداد 9 8 161 383م كركوك سوزان حمد عبدهللا زياد طارق علي مجيد  3680
المثنى 8 9 28 653م كركوك نجالء محمد حزام زياد طارق كامل   3681
بغداد 2 5 37 20737 كركوك انغام ناجي خضر زياد طارق مطلك فرھد  3682
بغداد 9 4 44 380م كركوك حنان عباس عواد زياد طارق ھاتف   3683
نينوى 5 6 144 169م كركوك ھدى صبيح احمد زياد طارق ھادي  خلوصه 3684

صالح الدين 6 6 33 256م كركوك سھاد عبدالمجيد علي زياد طه علي محمود العباسي 3685
ذي قار 5 9 134 998م كركوك انعام خضير جابر زياد عواد كاظم لطيف  3686
بغداد 7 11 31 325 كركوك ھاراتوش فرج ابكار زياد قيصر نابليون مندو  3687
بغداد 2 5 23 426م كركوك اروى نجم عبد زياد مجيد حميد صالح ال صفون 3688

صالح الدين 5 6 162 317م كركوك فاتن كريم صالح زياد ياسين شبيب   3689
تكريت 7 6 28 193م كركوك اسماء منير لطيف زياد ياسين وھيب  البازي 3690
بغداد 8 9 17 484م كركوك حمديه حمزه عريبى زيادة محسن لونى   3691
بغداد 10 7 152 451 كركوك رسمية عطية كاظم زيار عبد مخلف مضعن  3692
بغداد 10 4 55 619م كركوك ليلى صبار سعد زيارة محسن نھو   3693
ديالى 1 7 131 361م كركوك منى يعقوب يوسف زيد تركي محسن   3694
البصرة 2 3 3 488م كركوك اسماء حسين جاسم زيد خالف كاظم  العطوان 3695
النجف 10 5 143 193م كركوك عذراء خضير عباس زيد شاكر عباس الفته  3696
بغداد 3 2 171 321م كركوك حمديه مكر داود زيد عبد حمود   3697
بغداد 10 12 6 256 كركوك نضال مھدي عباس زيدان امين زيدان   3698
بغداد 9 12 191 376 كركوك ليلى عبدالكاظم منعب زيدان جليل كاظم عباس الرمادي 3699
ميسان 3 11 139 404 كركوك امل عبود جبار زيدان حمدان منصور   3700

صالح الدين 7 3 92 181م كركوك نجمه مطر حداد زيدان خلف حداد   3701
بغداد 6 1 105 331م كركوك ابتسام محمد سالم زيدان خلف حمدان   3702



نينوى 2 7 115 588م كركوك خالده علي محمد زيدان خلف طه   3703
االنبار 4 11 198 426م كركوك فوزيه حسين عبد زيدان خلف عبد   3704
البصرة 5 11 107 455م كركوك شيماء جمعه جريوع زيدان خلف عبدالساده فھد  3705
ديالى 8 12 19 435م كركوك نجله عيدان جودي زيدان خلف قرمز   3706
ميسان 1 11 شيماء حله كاظم زيدان خلف كاظم   3707
بغداد 2 5 66 246م كركوك جميله داخل مطشر زيدان خلف محمد علي   3708

صالح الدين 5 6 8 776م كركوك صبحه فتحي حمد زيدان خلف ھزاع  تكريتي 3709
واسط 5 3 125 159م كركوك سعديه علي اكبر زيدان عبدالرضا احمد   3710

صالح الدين 9 8 81 596م كركوك غيداء نجم زيدان زيدان محمود زيدان طقطق  3711
بغداد 5 12 116 330 كركوك خيرية رحمة\ فليح زيدان معجب داخل   3712
البصرة 7 1 64 484م كركوك ديوانية عطيه سليمان زيدان نعمه سلمان  البھادلى 3713
بغداد 9 13 25 499 كركوك التفان عبود جواد زيدان وداد زيدان سليمان  3714
بغداد 6 5 43 725م كركوك عماد لعيب كاظم زينب خلف حسن   3715
البصرة 3 12 120 216م كركوك عبدالرحيم رمضان زينب عباس مھدي 3716
ذي قار 10 12 172 م٣٥٢ كركوك ناصر كزار  زينب كاظم جابر 3717
بابل 7 4 106 340م كركوك ضياء رزاق ھادى زينب كاظم حسين   3718
بغداد 4 1 88 395م كركوك فؤاد جواد الند زينب محمد حسين   3719
بغداد 5 9 32 435 كركوك عباس عبدالحسن ولي زينب ناصر عبد 3720
بغداد 10 13 109 314م كركوك نعيمه سلمان فليح ساجت مطر علي جري  3721
بغداد 8 13 143 334 كركوك مائدة محمد محمد ساجد محمود خميس   3722
بغداد 4 8 65 344م كركوك جميل سعيد  ساجده جاسم حسين عمارة  3723
بغداد 3 6 125 171م كركوك جميل محمد  ساجده حمد مردان   3724
بغداد 8 2 100 334م كركوك اعتماد درجال نجيل ساجده ھاشم لفته  زيرجي 3725
بغداد 1 1 1 757 كركوك كفاح حسين برغوث ساري حسون تمن   3726
بغداد 2 8 168 379م كركوك فوزية علي سلمان ساري فنجان محيسن محمد  3727
بغداد 8 9 112 798 كركوك بتول كاظم محمد سالم ابود عينة شرار  3728

صالح الدين 9 10 70 793م كركوك اسماء علي محمد سالم احمد دليمي  الجبوري 3729
صالح الدين 3 4 67 329م كركوك نعيمه مصطفى على سالم احمد عبدهللا   3730
بغداد 3 5 83 625 كركوك ايمان شيخان شعيب سالم باشط شعيب شكوري  3731
بغداد 4 12 52 346 كركوك ماجدة ھاني كاظم سالم بنيان داغر   3732
نينوى 5 9 75 303م كركوك بيداء سليمان اكد سالم جار هللا سليمان   3733
ديالى 8 8 54 357 كركوك خديجة اسماعيل محمد سالم جاسم محمد ابراھيم  3734
ذي قار 7 10 88 169 كركوك زورية ثناية ناصر سالم جبر منھل   3735
بغداد 3 5 15 481م كركوك فاطمه عاصي موسى سالم جعفر عبود شاطي االمي 3736



موصل 7 12 106 484 كركوك سلوى محمد زيدان سالم حازم عبدهللا عبدالقادر  3737
صالح الدين 3 13 5 940م كركوك اقبال يونس سعيد سالم حجي حمود   3738
بغداد 4 13 107 404م كركوك صافيه حسين مشجر سالم حسن خلف حافظ  3739
الديوانية 3 8 184 428 كركوك دوخه جدوع مكطوف سالم حسين دھوم سلمان  3740
ديالى 9 9 39 488م كركوك بتول مظلوم حسن سالم حسين فالح غزال  3741
البصرة 2 10 5 343 كركوك زھره شدود حسين سالم حسين فليح حسين  3742

صالح الدين 5 4 48 636م كركوك شكرة مؤيد حسين سالم حمد عثمان   3743
صالح الدين 6 4 72 216م كركوك صبيحه حميدى عبدهللا سالم حمش سبع   3744
بغداد 3 7 32 300م كركوك ايمان عبود حسين سالم حمش كريش   3745

الناصرية 9 7 2 395 كركوك لميعه خليل فنان سالم حواس نشمي محمد  3746
بغداد 3 1 62 383م كركوك وداد صدام حميد سالم خلف بدر مانع العبودي 3747

صالح الدين 2 3 26 374م كركوك عنيد حسن عليان سالم خلف عبد حماده  3748
البصرة 4 3 151 344م كركوك ايمان شھاب احمد سالم ذنون خلف   3749
نينوى 4 9 1 419م كركوك صبيحه احمد تركي سالم راھي سالم برجس  3750
بغداد 6 1 45 332 كركوك سالم رزوقي عبد الحسين   سھلب كاظم مھود 3751
بغداد 9 7 162 451م كركوك انتصار رسبي جمعه سالم رسول عبد   3752
بغداد 2 6 159 375م كركوك احالم كريم منديل سالم سعدون سبع   3753
البصرة 2 9 43 216م كركوك سلوي شالل وادي سالم سھر محمد   3754
البصرة 4 3 19 321م كركوك باسمه حسين خلف سالم شالل وادي  عزافه 3755
االنبار 7 12 64 439 كركوك ارصاف ارحوحي مھدي سالم صبحي محمد الياس  3756
واسط 7 7 180 171م كركوك سيماح ساعين محمد سالم ضاري ميذاب   3757
بغداد 8 2 120 325م كركوك نضال عبود سلمان سالم ضعين ازبين  الزيداوي 3758
بغداد 9 1 94 345 كركوك ساھرة نعمة موسى سالم طاھر جناح   3759
ذي قار 3 1 14 428م كركوك اوھام حسين عباس سالم طعمه جبر  حاتمي 3760
بغداد 9 1 120 472م كركوك ھناء حسين فاالس سالم عباس محمد   3761
ميسان 5 8 20 395م كركوك ليلى مزھر حسين  سالم عبد السيد فرج 3762
كربالء 3 4 73 216م كركوك رجاء ياسين ابراھيم سالم عبدالعباس شخوط   3763
بغداد 9 11 15 296م كركوك سعاد عجرش حمد سالم عبدهللا محي غريب  3764
االنبار 9 13 37 326م كركوك امنه نواف خلف سالم عبيد سعود جرنان  3765
بغداد 7 8 170 455م كركوك سناء ياسر خضير سالم عزيز عويد   3766
البصرة 10 3 98 453م كركوك نوال شياع صابر سالم عسكر شھاب   3767
بغداد 10 3 45 271م كركوك حياة ھاشم عبدالمحسن سالم عطيه شاھين   3768
البصرة 6 13 3761 189 كركوك سلوى علي جابر سالم عقرب عثمان   3769
ذي قار 5 10 151 380م كركوك بشرى لفته داحس سالم عواد جبر   3770



بغداد 7 9 172 605م كركوك عزيزة عبدالكريم مصطفي سالم عيسي اسد   3771
البصرة 2 3 141 252م كركوك فيھن خزعل وادي سالم كاظم عطيه  الكفاوي 3772
البصرة 10 6 198 371م كركوك مايعه عبد فيصل سالم كحيط حسن   3773
ميسان  8 8 42 394م كركوك ھيام ابراھيم سيتي سالم كريم علي عبدهللا  3774
ذي قار 9 10 174 780 كركوك صمود حسيب ثامر سالم كمر ثامر   3775
موصل 3 4 119 314م كركوك انتصار اديب يونس سالم كوركيس جبو   3776
بغداد 10 3 631 463م كركوك ھاشمية حسين حسن سالم الزم بدر   3777
بغداد 9 8 125 361 كركوك حليمة قاسم غاد سالم محمد احمد   3778
ميسان 5 1 200 295م كركوك صفيه حسين حسن سالم محمد حسن   3779
بغداد 3 6 59 477م كركوك سليمه جلوب جاسم سالم محمد عداي   3780
نينوى 3 4 41 403م كركوك صالحه خلف رمضان سالم مقيم حسن  شلله 3781
نينوى 3 4 80 206م كركوك بشرى كوركيس عزيز سالم منصور متي   3782

صالح الدين 8 3 113 764 كركوك ابتسام محمود عابد سالم ھادي حسين   3783
ذي قار 6 3 171 473م كركوك كريمه ماكطوف غضب سالم ھاشم رسن   3784
بغداد 6 2 27 367 كركوك زينب حرز سكوت سالم ھاني صمد   3785
البصرة 5 8 76 469م كركوك زينب حطاب حمد سالم وحيد ضحى عبادة  3786
ذي قار 7 1 66 209م كركوك خالده سمير ياسين سامر جبار علي  الدراجي 3787
ميسان 6 1 141 220م كركوك جنان سعدون عبدالباقي سامر حامد شھاب  البردي 3788
ميسان 8 1 89 888م كركوك ايام صباح سلمان سامر عبدالخالق محمدعلي  الالمي 3789
نجف 4 3 39 416م كركوك زينب عبدالسادة عبد زيد سامر كاظم عبد الشھيد  اكا كواجي 3790
ذي قار 2 12 125 938 كركوك رنا محمود عبدالزھرة سامر محمد صالح   3791
البصرة 2 7 16 735م كركوك صبا احمد عذاب سامر محمود راضي   3792
ذي قار 3 4 93 492م كركوك فتاة على ناصر سامى خيون منشد   3793
ميسان 8 1 1 377م كركوك نجاة جبار عيدان سامى كشكول مھبش  البھادى 3794
موصل 3 10 20 334 كركوك فاطمه ابراھيم حسن سامي ابراھيم محمود عزاوي  3795
بغداد 9 11 127 308 كركوك مطلق..ھديل سامي سامي احمد علوان 3796
البصرة 6 8 98 723 كركوك حميده حبيب محمود سامي اسحق محمود حتيت  3797
نينوى 10 13 169 773 كركوك كميلة فرھر حماد سامي اسماعيل خليل   3798
موصل 3 4 135 483م كركوك شكرية عزيز كوركيس سامي بطرس شمعون   3799

صالح الدين 7 6 43 264م كركوك ماجده ماھر حسن سامي توفيق رفيق خورشيد التكريتى 3800
بغداد 4 8 172 495م كركوك سھير حسن سلمان سامي جاسم محمد ھندي  3801
بغداد 6 12 167 478 كركوك ھدى كاظم  سامي جاسم نوري   3802
بغداد 4 8 110 345 كركوك مھا جليل منصور سامي جميل كويم   3803

صالح الدين 10 2 116 256م كركوك فضيله فليح حمود سامي حسن جاسم  العباسي 3804



بغداد 4 11 5 380م كركوك اميره خشن شامر سامي حسن مھودر   3805
ديالى 6 7 29 187 كركوك ھناء محمد جسام سامي حسون حسام محمد  3806
بغداد 4 5 7 316م كركوك ساھرة علي ناصر سامي حماده ناصر جاسم  3807

صالح الدين 4 1 37 256م كركوك غنيه مطر ضباب سامي حميد موسى حسن الدوري 3808
البصرة 6 5 28 428 كركوك فاطمه سلمان عكله سامي رحيم حسون جاسم  3809

صالح الدين 7 6 7 705 كركوك حسنه جار موسى سامي رعوف ضيف   3810
االنبار 1 13 31 473م كركوك ھيام شھاب احمد سامي رفيق خليل   3811
نينوى 6 7 76 340م كركوك فائزه محمد صالح سامي رمضان حسين علي  3812
بغداد 8 4 97 345م كركوك قطومه عبد شاطى سامي زاير حزام  الجنابي 3813

صالح الدين 5 3 188 487م كركوك شدى علي صالح سامي سبع خماس  السامرائي 3814
االنبار 2 13 37 216م كركوك سميرة حمود حطن سامي سعيد احمد فتيح  3815
نينوى 3 4 18 339م كركوك نعنال سالم محمد سامي سعيد ذنون   3816
ذي قار 9 6 125 822 كركوك سعاد عناد غانم سامي سلمان عودة خليف  3817
بغداد 3 10 1 428م كركوك رضيه ياسين جعفر سامي سلمان ماضي دغيم العبادي 3818
االنبار 3 5 141 454م كركوك فائزه عبدالغني ياسين سامي صالح عبدالحسن   3819
ميسان 5 10 129 745 كركوك مطلق.امل ابراھيم سامي صخي شلش 3820
بغداد 8 5 40 187م كركوك منيره عبدهللا صالح سامي طه صالح   3821
بغداد 3 4 78 479م كركوك نادية حسن حسون سامي عباس خضير   3822
بغداد 2 11 142 435م كركوك كفايه حسين بدر سامي عباس غيالن   3823
نجف 1 6 165 437م كركوك بشرى ھاتف عباس سامي عبد حسون  االبراھيمي 3824

الناصرية 8 7 158 572م كركوك خلود غني عباس سامي عبد ناھي رعيد الغالي 3825
بغداد 9 5 167 361 كركوك نظيمه جبار سعدون سامي عبدالحسين طه   3826
ميسان 3 5 100 487م كركوك امل لعبيي شان سامي عبدالرحمن كريم   3827
بغداد 2 11 113 395 كركوك سعدية شيركو محمد سامي عبدالصاحب عباس   3828
بابل 7 8 122 161م كركوك راجعه محمد رحيم سامي عبدالغني شخير حسين  3829
بغداد 9 12 71 339 كركوك دنيا عبداالمير عبدالحسين سامي عبدوش راضي   3830
الديوانية 4 12 86 729 التون كوبري حياة فھد جارهللا سامي عبيد جارهللا حسن  3831
ديالى 6 7 22 272م كركوك نبيه جاسم محمد سامي عطية علي   3832
البصرة 4 5 100 321 كركوك ايمان عبدالزھره دوالب سامي علي رشك عامر ھليجي 3833
االنبار 1 7 148 370م كركوك حيده شيمان رميض سامي عياده شافي   3834
البصرة 2 9 117 618م كركوك نديمه عويض يصغ سامي كاظم نباش فرھود الزرزور 3835
البصرة 8 8 42 417 كركوك انتصار محمد عبدهللا سامي كمال عبدالسبحان علي العلي 3836

صالح الدين 7 10 177 193م كركوك الماز رحيم يوسف سامي محسن سلطان   3837
ذي قار 2 8 181 733م كركوك ھديه طالب سعد سامي محمد شري  الخليف 3838



واسط 7 8 136 649م كركوك ليلي عزالدين عبدهللا سامي محي عبدهللا علي  3839
بغداد 3 1 46 197م كركوك ايمان عائد عبيد سامي مرھون ساجت  المعموري 3840
بغداد 7 13 68 427م كركوك رائدة علي حسن سامي ناجي عبدالجبار   3841
بغداد 4 8 40 801م كركوك سمية حسن داود سامي نجم عبدهللا خليل  3842
ديالى 2 7 127 653م كركوك حنون محان  ساميه عبود مفتل   3843
بغداد 8 5 130 393م كركوك وادي اشنيشل  ساميه كاظم ياسين   3844
البصرة 6 2 61 659م كركوك ساميه محمد راضي ساميه محمد راضي   3845
بغداد 9 8 162 393م كركوك اشواق جبار سلطان ساھر سعد نعمه   3846
نينوى 10 13 81 312 كركوك خالدة غانم حميد ساھر فاضل يحي   3847
البصرة 5 7 162 373م كركوك ثناء جميل يوسف ساھر نعمة موسى   3848
البصرة 9 8 167 340 كركوك جمھورية مجيد يوسف ساھر ئامر يوسف   3849

صالح الدين 2 9 55 784م كركوك طة علي شلش ساھرة سليمان عبدهللا يحيي  3850
ذي قار 7 7 28 346م كركوك ابراھيم معدي موسى ساھره محمد ذياب 3851
بغداد 3 13 104 402م كركوك جاسم محمد  ساھره محمد كاظم 3852
بغداد 8 13 51 789 كركوك فائقه فاضل اسود ساھي زھراو زنيبك 3853

صالح الدين 10 4 148 311م كركوك نضال غالب علي سبھان علي محمد   3854
بغداد 8 13 73 415 كركوك زينب زنكور شاني ستار جابر موكر مذھر  3855
بغداد 3 8 37 496م كركوك الھام كاظم شمني ستار جبار ثاني   3856
ذي قار 5 6 99 384م كركوك نوال علي نعيمه ستار جبار حسين   3857
ذي قار 6 8 141 346م كركوك فيراقد فائق مذھود ستار جبار حمود مظلوم  3858
ميسان 3 5 52 463م كركوك لمياء خلف داغر ستار جبار داود   3859
بغداد 1 1 184 479م كركوك ھدى علي حسين ستار جبار زاير   3860
بغداد 9 12 35 361م كركوك دنيا محسن شلش ستار جبار شلش عنوق السورانى 3861
بغداد 7 12 190 478 كركوك احالم علي حسين ستار جبار شمقي   3862
بغداد 4 13 98 205م كركوك اخالص سكر محمد ستار جبار عبد على   3863
البصرة 2 9 6 496م كركوك صديقه عيدان علي ستار جبار عبدهللا  عطيوي 3864
بغداد 1 9 179 407م كركوك عزيزة حمد مھدي ستار جبار عبدالنور حسون  3865
بغداد 2 9 164 180م كركوك خديجة حمودي عواد ستار جبار عواد صالح  3866
بغداد 9 1 181 466م كركوك اسماء حسن حسين ستار جبار كاظم  عكيلى 3867
ذي قار 7 1 22 455 كركوك التفات عزيز جاسم ستار جبار محسن   3868
بغداد 5 6 158 427 كركوك حميده سلمان  ستار جبار نعمه عليوي العبودي 3869
بغداد 6 11 93 619 كركوك خلود مھدي منھي ستار جبر جاسم   3870
بغداد 6 13 73 382م كركوك منى عبادي محل ستار جبر كزكوز   3871
بغداد 6 2 116 370 كركوك كريمة ياسين علوان ستار جبير خميس   3872



ديالى 8 7 9 411م كركوك احالم نضام عمر ستار حسين فالح غزال  3873
بغداد 8 4 154 198م كركوك خيرية خزعل فرعل ستار حمزة عكلة   3874
ذي قار 10 4 187 367م كركوك جاسميه محمد حطاب ستار حمود خطاب   3875
ذي قار 9 11 164 699 كركوك افراح حارث وليد ستار خضر رسن عبد  3876
ديالى 9 12 65 326 كركوك بشرى ھادي جواد ستار خلف سرحان صباح  3877
ميسان 5 8 66 664م كركوك نضال جابر عباس ستار خلف كاظم   3878
بغداد 3 13 198 487 كركوك نوال حسين لفتة ستار دخيل عبد عميش  3879
بغداد 1 13 68 425 كركوك زھرة الزم قاسم ستار رمضان عبدالرضا  الساعدي 3880
بابل 5 5 7 161م سميرة خليل اسماعيل ستار زباله سالم   3881
ذي قار 10 1 37 427 كركوك فاضله رحيم خلف ستار عبد عليوي   3882
بغداد 1 9 184 316م كركوك ليلى محمد حسين ستار عبدهللا فاضل حسن  3883
بغداد 7 12 157 370م كركوك سعاد ناصر صابرين ستار عبور كارش   3884
الديوانية 6 5 146 648م كركوك ليلى ذياب جلوب ستار عليوي نعمه عيسى الجبوري 3885
بغداد 8 5 27 488م كركوك صبيحه ثامر سلطان ستار كاظم داغر   3886
ميسان 1 8 8 472م كركوك زينب درعم زغير ستار كرملي دعير علوان  3887
بغداد 9 12 117 346م كركوك ھديه مجيد فيحان ستار مجيد فليفل حميد  3888
ذي قار 6 3 76 261م كركوك نديمه طاحي يونس ستار مساعد يعكوب   3889
ذي قار 4 11 72 794م كركوك حنان مرحان مزعل ستار نجم عبد حسين  3890
بغداد 6 5 30 471م كركوك جزائر سلمان خميس ستار ھاشم عطيه حسن البو بدري 3891
االنبار 10 12 27 210م كركوك رفعه حمود سعود ستير محمد سعود   3892
البصرة 1 4 69 620م كركوك انسام عادل حسن سجاد اسحق محمود   3893
البصرة 10 5 100 647م كركوك ھدى اسماعيل دحام سجاد حسن علي   3894
بغداد 9 11 45 785م كركوك منال ياسين علوان سجاد نياز جالب   3895

صالح الدين 2 3 167 763 كركوك فوزية صالح محمد سحاب مطر خلف   3896
البصرة 6 1 106 344م كركوك مطريه كزار مرجان سحيب مطر طرفه   3897
تكريت 8 12 120 592م كركوك اسماء على سليمان سراج الدين جميل داود سليمان العقيلى 3898
بغداد 8 7 188 206م كركوك سحرية محمد زغيد سرحان عبدهللا غانم   3899
بغداد 2 9 61 391م كركوك نجاة شحل محمد سرحان محنة مناوي   3900
بابل 8 5 192 735م كركوك نورا زھير مھدي سرمد عدنان محسن  الموسوي 3901
كربالء 4 7 97 194م كركوك منى محمد عبود سرمد ناجي عبود   3902
كربالء 4 7 67 194م كركوك مني محمد عبود سرمد ناجي عبود   3903

صالح الدين 2 3 197 198 كركوك ايمان حميد حسين سرھد علي لطيف  البورحمان 3904
بغداد 5 8 196 272م كركوك عبالعباس محمد علي سريه مطلك شالل   3905
نينوى 7 4 68 623م التون كوبري ضمية عبد جاسم سطام دحام عواد ھتيمى الھيبي 3906



االنبار 9 4 38718 194 الحويجة سعاد ادھم منير سطام سويدان منير   3907
نينوى 3 4 79 198م كركوك نورية سليم وسمي سطام محمد سطام   3908
بغداد 4 13 105 492م كركوك محمد عكاو كاظم سعاد ابراھيم موسى 3909
ديالى 6 8 183 372م كركوك سعاد ادھام جاسم  3910
بغداد 8 9 13 487 كركوك مھدي جاسم جبر سعاد جبار حوسني  3911
ميسان 1 7 81 797م كركوك عبدالكاظم سعيد عبدهللا سعاد حسان عناد   3912
بغداد 7 4 127 477م كركوك عبدالھادي عبدهللا ھويرن سعاد خلف هللا جبر   3913
ذي قار 6 1 126 190م كركوك عوده عجالن حسن سعاد شاكر مطيلب  الوزان 3914
ميسان 6 1 109 334م كركوك جليل كاضم جواد سعاد شلش مشه   3915
بغداد 8 7 152 416م كركوك كاسب ھادي حمد سعاد صدام فتحي   3916
ذي قار 7 9 85 317 كركوك رمضان صالح منصور سعاد عباس حسن 3917
البصرة 3 12 65 317م كركوك ياسين جعاز سعاد عبد حسن 3918
بغداد 4 2 127 377م كركوك مزھر حمادي  سعاد فنجان نبوس 3919

صالح الدين 1 8 178 779م كركوك فريده احمد عزام سعد ابراھيم خلف   3920
بغداد 6 9 15 410م كركوك انصاف فنجان شمس سعد ابراھيم عنبر منشد  3921
واسط 4 3 63 426م كركوك ھناء جاسم سلمان سعد احريب دايش   3922
بغداد 2 2 60 473م كركوك ساجده ناجي حمزه سعد احمد صالح   3923
نينوى 2 6 74 179م كركوك سعديه ابراھيم احمد سعد احمد محمد   3924
نينوى 10 6 150 767م كركوك عالء فرح الياس سعد بابا يعقوب   3925
ذي قار 3 7 108 259م كركوك رباب سعدون اجھيد سعد باقر علوان   3926
بغداد 2 5 176 334م كركوك ايمان صباح جبر سعد باني نعيمه سوليدي  3927
بغداد 7 6 142 701 كركوك خوله عبدالعباس صحيه سعد تركي ھالل   3928
الديوانية 2 5 70 890م كركوك فاطمة عباس عبيد سعد جاسم خضير   3929
بغداد 8 8 190 480 كركوك امل صبري بنيان سعد جاسم محسن علي  3930
بغداد 2 10 34 339 كركوك خوله حسن سعيد سعد جاسم محمد   3931
بغداد 2 13 129 256م كركوك سعاد حسين عيارة سعد جاسم محمد جميل  3932
ميسان 1 5 49 788م كركوك كفاح اسماعيل خليفي سعد جبار محمد علي  3933
موصل 1 12 150 762 كركوك نضال علي عبد سعد جرجيس عامر   3934
نينوى 9 1 38 304م كركوك اسيل عباس خزعل سعد حسن احمد   3935
بغداد 3 8 157 487م كركوك صبحه حميد يونس سعد حسن حمود   3936
البصرة 8 8 46 802 كركوك حليمة احمد عبيد سعد حسين بليش   3937
بغداد 10 3 21 308م كركوك كفاح رحيم محمد سعد حسين علوان   3938
بغداد 1 13 76 351م كركوك ھنار صباح عبد سعد حسين عليوي   3939
واسط 10 8 51 1437م كركوك واجدة عزيز محمد سعد حمد الدخيل حسين الزبيدي 3940



النجف 2 5 114 208م كركوك ناديه حمد علي حسين سعد حميد جبار   3941
بغداد 3 8 81 402م كركوك بشري ھاشم عباس سعد حميد قادر   3942
بغداد 10 3 199 428م كركوك فضيله سعد خالد سعد خالد صالح   3943
بغداد 9 6 145 376 كركوك رغد خلف مكشول سعد خضير عبدهللا   3944

صالح الدين 7 3 83 796م كركوك وسنه صعب حرفوش سعد خضير علي   3945
نينوى 9 10 197 647 كركوك مروة بھجت خلف سعد خلف صماد مطر  3946

صالح الدين 1 2 36 884م كركوك امل احمد خلف سعد خليل ابراھيم   3947
بغداد 1 2 124 352 كركوك ابتسام زاير خيام سعد خيرهللا عوف   3948
بغداد 10 7 146 576م كركوك نجالء اسعد صبيع سعد داود ابراھيم محسن  3949
ذي قار 1 5 97 437 كركوك وسن ناظم عبدالھادي سعد دبي جويد   3950
ذي قار 2 11 91 395م كركوك خديجه جبار كعيد سعد دبي عبد جويحد  3951

صالح الدين 8 5 199 480م كركوك نزيھه عبدالرحمن طه سعد دحام حسين   3952
بغداد 6 13 142 337م كركوك سعاد غريب محمد امين سعد ذياب عليوي   3953

صالح الدين 10 4 12 779م كركوك فخريه صماد دويح سعد ذياب نواف   3954
نجف 3 4 111 182م كركوك ھناء كاظم حسين سعد رحيم حسين   3955
االنبار 8 12 154 1084 كركوك انعام عزيز زينب سعد رحيم عبيد   3956
بغداد 10 11 190 401م كركوك اتيسام خالد كنيم سعد رسن نيبه اكزار الغدالوي 3957
بغداد 9 7 150 408م كركوك مسون فاضل  سعد رعد عبد شالل الشھداني 3958
بغداد 6 7 172 427م كركوك سته محمد دواي سعد زياره دواي فالح  3959
بغداد 2 8 36 343م كركوك امنة عبدهللا نادر سعد سمعان تقي رمضان الكيالني 3960
بغداد 2 13 111 645م كركوك منى حميد جبر سعد شباط درويش   3961
بغداد 6 12 187 3389 كركوك ليلى عبدالزھره فرمان سعد شبوط حبيب   3962
واسط 9 13 124 179م كركوك مقرام سعد شكير سعد شكير حمود   3963
نينوى 4 9 10 1021 الدبس علياء عبدالجواد اسماعيل سعد صابر يحيى عبدهللا  3964
بغداد 8 2 144 411م كركوك فضيله اسماعيل عبدعلى سعد صالح ابراھيم  العليل 3965
نينوى 7 5 38 793م كركوك سوسن اسماعيل خضر سعد صالح خضر   3966

صالح الدين 8 6 119 638م التون كويري مازينه محمد احمد سعد صالح خلف احمد  3967
صالح الدين 8 12 63 554م كركوك ابتسام سعد زغير سعد صالح شمران جزاع  3968
موصل 5 10 173 309م كركوك نضال عبدهللا حميد سعد صالح عبدالرزاق   3969
بغداد 8 12 149 314 كركوك فھود عبد عايش سعد صالح عبدهللا حمكو  3970

صالح الدين 3 6 12 256م كركوك رانيه مشحن عباس سعد صالح عيسى   3971
البصرة 8 1 23 476 كركوك فاطمة علي شبيب سعد صبيح خلف   3972
بغداد 9 1 72 420م كركوك نجيبه مطر علوان سعد طاھر مھدي  النعام 3973
االنبار 6 11 114 589 كركوك ميساء عمر عبدالعزيز سعد عارف احمد محمد  3974



ذي قار 4 10 136 343م كركوك اسراء احمد خميس سعد عباس محمود   3975
بغداد 5 12 194 416م كركوك لبني خليل سعد عبد الصمدنعمان 3976
البصرة 4 9 134 494 كركوك امالح خليل خلف سعد عبد سالم   3977
ميسان 6 3 129 382 كركوك يسرى غانم عباس سعد عبد غالي  الفرطوسي 3978
بغداد 7 5 126 476م كركوك سلمى جلوب شامي سعد عبداالمير ياسين   3979
ميسان 10 11 15 372م كركوك ايمان حافظ صبر سعد عبدالرزاق عودة منصور  3980
بغداد 1 2 66 784 كركوك ايھاب خيري وھاب سعد عبدالرضا علي  الساعدي 3981
بغداد 7 5 119 181م كركوك بشرى حسان علي سعد عبدالساده نتيش   3982
بغداد 6 12 161 206 كركوك نجات فيصل وادي سعد عبدالستار عبدالواحد   3983
نينوى 3 4 189 م٣١٦ كركوك منيرة محمدصالح خضر سعد عبدالعزيز زيدان  عليكو 3984
بغداد 7 12 80 317 كركوك نيران جميل  سعد عبدالغفور ياد شتر  3985
بغداد 5 1 40 776م كركوك سلوى علوان ابراھيم سعد عبدالفتاح محسن   3986

صالح الدين 2 3 27 197م كركوك اليزه محمد عبدالعزيز سعد عبدهللا عبدالرزاق   3987
نينوى 5 3 86 264م كركوك وصف جاسم محمد سعد عبدهللا محمد   3988
بغداد 8 13 86 407م كركوك يسرى عبدالستار محمد سعد عبدهللا محمد حسين  3989
بغداد 9 12 157 302 كركوك ھناء عبدالحكيم عبدالكريم سعد عبدالمجيد عبدالكريم   3990
ميسان 3 8 183 487م كركوك سھيلة بدن عبدهللا سعد عبدالواحد عفريت   3991
بغداد 1 7 29 410 كركوك انتصار عبدالمجيد احمد سعد عبدالوھاب حبيب   3992
نينوى 10 1 27 289م كركوك امل كنو صايل سعد عبدالوھاب سمير   3993
بغداد 4 8 16 404 كركوك بشري سرحان خلف سعد عبدالوھاب ياسين   3994
بغداد 5 12 34 435م كركوك حمديه جميل شناوه سعد عبيد عبدى   3995
ذي قار 4 9 135 171 كركوك ايمان خضر محمد سعد عزيز كاظم   3996
بغداد 10 13 102 333 كركوك نضال درعم دعيد سعد علوان حسن حسين  3997
واسط 1 1 34 661م كركوك ابتسام غازي عبدالمحسن سعد علي محسن   3998

صالح الدين 1 10 160 467 داقوق وحيده بزيع ابراھيم سعد عناد غدير   3999
ميسان 10 1 92 345م كركوك رغد شاكر طاھر سعد عوده عبدالحسين  النعيم 4000

صالح الدين 8 2 94 455 كركوك فخرية موسى زيدان سعد عيسى زيدان   4001
ميسان 3 1 75 781م كركوك حنان عوده كريم سعد غازي صنكور   4002
نينوى 10 4 67 663 التون كويري فوزيه صالح علي سعد غازي ھادي شھاب الحيالي 4003
ميسان 3 12 143 480م كركوك خليله محمد عبيد سعد غافل مظلوم   4004
نينوى 10 1 121 753م كركوك رشا سالم على سعد غسان عبدالرحمان  خباز 4005
ديالى 2 1 69 539 كركوك جنان شكر محمود سعد قادر حسين محمد العزاوي 4006
بغداد 4 1 83 955م كركوك عذراء احمد لفته سعد قدوري كريم   4007
بابل 8 10 27 9963م كركوك سھام على خليف سعد كاظم جاسم خضير  4008



ذي قار 5 3 143 410 كركوك ابتھال قاسم محمد سعد كاظم حسن 4009
بغداد 3 2 20 542م كركوك نضال خميس جاسم سعد كاظم عبور   4010
ذي قار 9 4 116 729 التون كوبري رباب شاكر شجيل سعد كاظم مشاي  الطويلي 4011
بغداد 2 6 86 300م كركوك مريم موصات سلمان سعد كاظم مھنا  البطاط 4012
ديالى 1 2 8 563 كركوك ايمان حميد احميد سعد كاظم يوسف   4013
بغداد 4 6 166 650 كركوك زينب وحيد عبد سعد كريم ارحيمه  4014
موصل 9 8 87 402 كركوك انضال قاسم محمد سعد كمال فوزي   4015

صالح الدين 3 2 24 163 كركوك منى يونس فوزي سعد مجيد عطيه   4016
بغداد 10 10 35 428م كركوك نعيمه ثامر كريم سعد محسن سلمان   4017
البصرة 6 8 146 381م كركوك ھناء عبدالكريم صباح سعد محسن عبد علي الحسين  4018
بغداد 10 4 177 430م كركوك بلقيس عزى مزعل سعد محسن على   4019
ميسان 9 5 197 م٤١٨ كركوك بيادر خليل محمود سعد محمد احمد   4020
بغداد 8 2 152 169م كركوك ايمان حسين محمد سعد محمد عبدالستار  الشيخ 4021
االنبار 2 3 44 338 كركوك خالدة ابراھيم عبدهللا سعد محمد عبدهللا   4022
نينوى 8 8 164 762م كركوك فاطمه حسن حسين سعد محمد عمير خضير  4023

صالح الدين 6 6 158 484م كركوك خيريه محمود عباس سعد محمد كتاب حمد القيسي 4024
نينوى 5 5 108 252م كركوك سوسن حسين كريم سعد محمود علي   4025
بغداد 3 9 73 154م كركوك شيله صالح كويدي سعد مخلف عجوب   4026
االنبار 2 3 3 351 كركوك بشرى عبد مسلم مخيف سعد مخلف مجول   4027
ميسان 2 7 176 620م كركوك طلبه مريوش كعيد سعد مشيط علوان   4028
بغداد 5 7 100 277م كركوك انعام حسن فرج سعد مطشر مسلم عبد  4029
ميسان 6 3 158 375م كركوك دنيا ضيون منشد سعد معين مھادى   4030
بغداد 9 13 55 404 كركوك اسيا صخي جودي سعد نجم عباس عوده  4031
بغداد 10 10 128 746 كركوك بان شعالن عبدهللا سعد نزال كنبدح   4032

صالح الدين 2 3 123 470 كركوك شكرية ثلج عبد سعد نعمان عرب   4033
بغداد 1 11 162 393م كركوك وحيده سلمان حسين سعد نعمه لعيبي   4034
ميسان 3 1 119 656م كركوك انتصار مجيل عبدالكريم سعد نعيم جاسم   4035
بغداد 2 13 155 434م كركوك امل عبد صالح سعد ھاتو امشتت   4036
بغداد 4 5 85 380م كركوك احال سدران خلف سعد ھادي رشيد   4037
البصرة 9 1 52 317م كركوك ھيلين علي كاظم سعد ھادي عبدالحسين  المياجي 4038
بغداد 5 4 28 757م كركوك عذراء كريم حزوم سعد ھاشم عطية   4039

صالح الدين 1 9 18 319م كركوك تافى مرعى حسن سعد ھايس عذاب   4040
صالح الدين 8 12 50 252 كركوك وداد احمد محمد سعد يعقوب يوسف   4041
بغداد 8 9 2 341 كركوك سليمة عبود فرج سعد يوسف حسان جبارة  4042



موصل 4 10 489 186 كركوك ازھار عبدهللا صبري سعد يونس علي   4043
بغداد 4 2 65 256م كركوك اميره محمد علي سعدالدين مھدي صالح   4044

صالح الدين 4 11 89 179م كركوك نجود خليف موسى سعدهللا جمعه عبدهللا   4045
نينوى 2 2 189 193م كركوك جليله احمد حسن سعدهللا حامد حسن  عبدالواحد 4046
نينوى 3 9 99 205م كركوك نھله محمد عبدالواحد سعدهللا عبدالحى صالح   4047

صالح الدين 5 12 98 265م كركوك محمد حمد سعدة علوان دودوج 4048
ديالى 4 1 199 272م كركوك شروق جاسم محمد سعدون احمد خميس جواد  4049

صالح الدين 7 8 136 265 كركوك علية حسين محمد سعدون احمد سليمان   4050
البصرة 9 6 106 326م كركوك االء صادق محمد سعدون جابر عبود   4051
بغداد 8 5 64 1016م كركوك سعدون جاري عبد   ھديه جبار ھوايس 4052
بغداد 2 8 82 321م كركوك فخريه علوش زوير سعدون جثير حسين   4053
ميسان 7 6 120 722م كركوك ابتسام عبدالساده عبدهللا سعدون جويد مطلك  الصبيحاوي 4054
بغداد 10 6 39 384م كركوك حليمه سلمان محمد سعدون حسين جثير   4055
البصرة 3 7 112 321م كركوك كريمه شناوه عامر سعدون حمود عامر ذياب  4056
بغداد 8 12 57 264 كركوك بيداء صبري كامل سعدون خلف عبود   4057
الديوانية 7 7 12 663م التون كويري نعيمه عبدالساده كاظم سعدون رھيف شنته   4058
البصرة 1 4 55 416م كركوك حليمة عبد ناصر سعدون شراد سكر   4059

صالح الدين 10 3 30 344م كركوك فاتن اسكندر عبيد سعدون صالح ماجد   4060
ميسان 5 9 118 420م كركوك كريمه حسين سلمان سعدون صطاب شكابة   4061
بغداد 3 5 9 470م كركوك غنيه جالي حامى سعدون ضايف ضابط   4062
واسط 5 7 11 723م كركوك نضال محبسن جدج سعدون عاصي سلمان   4063
كربالء 2 10 175 488م كركوك بشرى كوكز مھدى سعدون عباس عناو   4064
بغداد 1 6 3 465م كركوك سليمه راضي ابھاء سعدون عبد سلمان  حميداوي 4065
ميسان 8 4 48 945م الحويجة سليمة مھاوى بنيان سعدون عبدالكريم جابر   4066
بغداد 5 4 24 408م كركوك صبريه عباليني حسن سعدون عبدهللا اسويد   4067
ميسان 8 7 147 256م كركوك بدالة رحمة علي سعدون عبدالمجيد عبدالرحيم   4068
بغداد 8 8 38 352 كركوك بدرية كاظم جميل سعدون عبدود مطر   4069
بابل 9 11 72 777م كركوك اميرة كاظم جمعة سعدون عزيز رشيد   4070
ميسان 3 4 176 627م كركوك لطيفة عبود حسين سعدون عليوي محمد   4071
البصرة 6 9 161 605 كركوك ميثاق محسن كريم سعدون عودة ناصر شلش  4072
واسط 5 7 174 478م كركوك لمياء ھادي حميدي سعدون فياض سعيد   4073

صالح الدين 6 10 177 614 صالح الدين عبده حمد غريب سعدون فيمان بدر   4074
بغداد 5 4 15 407م كركوك امل خلف حسن سعدون كاظم عزيز  الدراجي 4075
ديالى 3 1 98 470م كركوك بشرى كاظم شكر سعدون كامل رشيد  االفرجي 4076



بغداد 2 6 451 474م كركوك رافعه احمد عبدهللا سعدون كريم كاظم   4077
بغداد 1 6 180 331م كركوك فوزيه حنتوش غانم سعدون محسن فنجان   4078
ميسان 6 5 83 417م كركوك عطيه رمضان سعيد سعدون محيبس سعيد   4079
بغداد 6 4 150 409م كركوك سليمه نجم عبدهللا سعدون مطلك مطشر  ساعدي 4080
البصرة 2 8 25 371م كركوك بدريه برھان وضاح سعدون يوسف حسين   4081
البصرة 9 4 46 344م كركوك محاسن علوان عجيل سعدى سالم عبدالواحد   4082

صالح الدين 7 9 31 300م كركوك صبريه محمد رجب سعدى سرحان جدى صفر  4083
بغداد 8 2 61 338م كركوك بتول احمد ابراھيم سعدى صالح جمال   4084
بغداد 8 11 163 256م كركوك كريمه رزوق عبدالحسين سعدى فاضل عباس سعدى  4085

صالح الدين 9 2 151 295م كركوك ساميه سالم محمد سعدي ابراھيم مھدي   4086
االنبار 10 10 1 344م كركوك مليحه محمد فتاح سعدي احمد جاسم سلمان  4087
نينوى 10 13 144 451 كركوك فضة حنين فرج سعدي احمد فرج علي  4088
ميسان 5 1 125 180م كركوك تاضي جاوم جبار سعدي بدر الزم   4089
بغداد 7 8 118 314م كركوك عائده محمد كاظم سعدي جاسم محمد علي  الربيعي 4090
بغداد 5 10 148 471م كركوك نھايه مطرد زناد سعدي حسين علي جفال  4091
البصرة 4 3 16 205م كركوك ناديه فرعل عباس سعدي خالد زاير   4092
بغداد 5 2 167 584م كركوك زھره ھجول علي سعدي رشيد جابر   4093
بغداد 4 8 153 319م كركوك سعدي رمضان عبدهللا  4094
بغداد 6 3 142 م٤١٨ كركوك عائدة غانم النبي سعدي سبھان لفتة  ساعدي 4095
بغداد 2 2 109 357م كركوك فاخريه عكله يونس سعدي شنشول يونس جاسم  4096

صالح الدين 10 6 4 200م كركوك اميره عبداللطيف عبدالرحمن سعدي صالح محمد عثمان  4097
بغداد 1 12 37 451 كركوك ساھره شنشل زبون سعدي عبدالرضا زبون   4098
بغداد 2 2 196 393 كركوك كميلة غايب حسن سعدي عريبي ولي   4099
البصرة 4 6 187 374م كركوك امل سالم شاكر سعدي علي بدن   4100
بغداد 8 13 74 802 كركوك سعديه فاضل محمد سعدي فليج حسن الدبسي  4101
بغداد 9 6 4 191 كركوك فائزة احمد مطلك سعدي محمد حسن جاسم  4102
بغداد 5 13 139 391 كركوك نادره علي زيدان سعدي محمد حمودي محمد  4103
البصرة 3 9 97 332م كركوك كوثر الزم عبدالسيد سعدي محمد صبيح محمد سعيد   4104

صالح الدين 10 4 58 329م كركوك عروبة طه علي سعدي محمد عباس   4105
بغداد 2 6 95 302م كركوك نحمه عبود بندر سعدي محمدعلي عبدالحسين  الطاھر 4106
بغداد 9 4 173 487م كركوك باسمه حمد ظاھر سعدي محمود جاسم  الحامري 4107
واسط 3 5 2 195م كركوك سھيله عزالدين عبدهللا سعدي محي عبدهللا علي النعيمي 4108
بغداد 5 12 106 429 كركوك ضحى دخيل جبير سعدي نعمه جابر   4109

صالح الدين 4 13 192 179 كركوك فراس حسين محمود سعدية خضر محمود 4110



موصل 3 4 96 367م كركوك كمال عبدالكرم احمد سعدية سعدون احمد   4111
موصل 1 3 140 261 كركوك ھالل حسين صالح سعدية علي فارس   4112
البصرة 9 4 80 194م كركوك عبدالحسين سلمان عليوى سعدية عيسي رھيج   4113

صالح الدين 5 6 78 344م كركوك سلمان حمود عبدهللا سعديه سلمان عبدهللا   4114
بغداد 10 8 120 659م كركوك اثر محمد حسن سعديه سلمان مشقي   4115
بغداد 3 2 22 426م كركوك طارق طالب سعديه شوكه موسي 4116
بغداد 3 13 147 415م كركوك سعديه عبدالرزاق علي 4117
بغداد 10 1 197 709م كركوك حسين خلف كشاش سعديه عبود مريز  الراجي 4118
ميسان 2 9 185 386م كركوك صبري جبار  سعديه وھيب حسن   4119
بغداد 6 12 1 402 كركوك صابرين ماجد فليح سعديه يوسف زايد   4120
بغداد 1 1 132 779م كركوك نھله عبدالكريم ھادي سعود عزيز ھادي  االمي 4121

صالح الدين 5 1 22 762م كركوك ھنيه علي طه سعود عويد خضر   4122
صالح الدين 9 10 126 296 كركوك جميلة شالش عبود سعود محمد جاسم   4123
صالح الدين 4 11 127 416م كركوك ساجده حميد طه سعود محمد صالح الذكويي  4124
بغداد 10 13 73 405م كركوك عروبه احمد صالح سعيد احمد طه   4125
بغداد 3 10 1 180م كركوك كافى كاظم عبيد سعيد احمد عبدالقادر   4126
بغداد 7 3 20 367م كركوك سعيد اسود عبوة            مديحه نوري محمد 4127

صالح الدين 10 4 164 735م كركوك زھور عويد ظاھر سعيد بخيت احمد   4128
ديالى 6 6 127 195م كركوك جمھوريه محمود عبدالجليل سعيد جاسم محمد   4129
بغداد 5 11 34م 780م كركوك حميده صبار غانم سعيد جبار غانم اليز  4130

صالح الدين 9 10 55 339م كركوك حنان نجم عبدهللا سعيد حسين خضير نصيف  4131
ديالى 4 6 84 359م كركوك شكريه محمود مطلك سعيد حميد مطلك  السادات 4132
ذي قار 2 10 179 259م كركوك راجحه ھادي طاھر سعيد حنون طاھر   4133
كربالء 8 1 16 384م كركوك ھدي عطشان ياسر سعيد خلف عذاب  محامي 4134
االنبار 8 10 66 351م كركوك ليلى ابراھيم عبدالعيز سعيد دعيفس داود معارج  4135
بغداد 8 4 159 370م كركوك وحيده ارحمه جوده سعيد رشم كاظم  الثميمي 4136
نجف 6 13 21 365 كركوك حليمه بشير عويد سعيد رمضان دحام   4137

صالح الدين 8 5 186 754م كركوك ھدلة مخلف مجول سعيد زعيالن مجول   4138
ديالى 6 3 6 379م كركوك بتول جواد كاظم سعيد شطب مرضوخ  الجوراني 4139
بغداد 7 1 124 762 كركوك رابحه حمود زبيك سعيد طشت وديع   4140

صالح الدين 2 3 76 375 كركوك بشرى ناظم حافظ سعيد عباس احمد   4141
موصل 9 8 67 211م كركوك ساھره محمد حمدان سعيد علي عبدهللا احمد الجبوري 4142
واسط 4 10 56 788م كركوك نھيه معله عبد سعيد فرج كطان   4143
المثنى 3 5 110 706م كركوك شيماء ھادي يوسف سعيد قاسم عطية مھدي  4144



بغداد 7 12 94 437م كركوك عال ئھن كامل سعيد كاصد زايد محي  4145
نينوى 3 13 185 725م كركوك ذكرى طاھر حسين سعيد محمد صالح   4146

صالح الدين 5 3 198 162م كركوك صفية خطاب بكر سعيد مرعي حسن   4147
نينوى 2 10 13 372م كركوك فاطمه خلف محمد سعيد مسلط احمد   4148
موصل 10 6 168 163م كركوك حبيبه علوان عواد سفاح غريب جزاع حمد الشمري 4149
نينوى 6 5 185 171م كركوك موفق احمد  سفانة ابراھيم حسين   4150

صالح الدين 3 4 118 321م كركوك بشرى حمد رجب سفر خلف محمد   4151
صالح الدين 1 11 59 192م كركوك ميسون خورشيد عمر سفر عبدالمجيد ياسين مخلف  4152
صالح الدين 1 9 2000 764م كركوك انتصار عالوي احمد سفيان اسود فارس سالمه  4153
نينوى 5 4 37 800م كركوك نضال احمد صالح سفيان صباح صالح   4154
تكريت 4 9 63 393م كركوك تغريد طابس جبر سفيان صالح خلف   4155

صالح الدين 3 4 5 512م كركوك رياح اسماعيل طه سفيان طالب يحيى   4156
االنبار 8 5 156 344م كركوك رنا حسن فرج سفيان نصيف جاسم   4157

صالح الدين 2 3 113 296م كركوك ساديه كامل كوشان سفيان يوسف كوشان   4158
ميسان 1 1 96 100م كركوك خيريه محمد علي سفيح حانم مجبل  البيضاني 4159

صالح الدين 3 12 144 663 كركوك فالح عبيد سكوت محمد حسن 4160
البصرة 4 2 177 357م كركوك راضي حسن حسين سكوت نايف طاھر 4161
بغداد 1 8 192 429م كركوك باسم مجشف محمد سكينه رمضان كاطع حميدي ال مزيني 4162
بابل 9 5 18 332م كركوك نصره غريب سليمان سالم اسعد كريم   4163

صالح الدين 3 13 97 816 العھد امينه على عبدهللا سالم باشا احمد سمير  4164
بغداد 1 3 164 476 كركوك سھام حسن بدن سالم جازع ارديني   4165
ذي قار 9 12 139 470 كركوك بيسر وقيان وھيب سالم جيجان جوان   4166
ذي قار 3 1 171 325م كركوك زينب كاظم ظاھر سالم حمود خطاب   4167
ديالى 4 10 195 773م كركوك سحر ھاشي ياسين سالم حميد نعمان حسن  4168
بغداد 10 2 76 405م كركوك سميره لفته زبون سالم خلف زبون   4169
االنبار 2 11 26 345م كركوك وايله مھدى صالح سالم داود رجه حميد  4170
ذي قار 9 4 109 502 كركوك غروب حمزة علي سالم دليل ضمد شاية  4171
فادسية 7 13 52 409م كركوك اسراء يحيى امانة سالم رحيم نور محمد علي 4172
البصرة 5 9 70 496م كركوك سناء عبدالباري داخل سالم شاكر عبد علي   4173
بغداد 1 12 6 453م كركوك شذى عبود مكى سالم شعالن قطار   4174
ميسان 7 11 39 425 كركوك انتصار عبدالرضا وھاب سالم صبيح بداي   4175
ميسان 6 6 20 629م كركوك عھود سامي عبدالرحمن سالم صبيح خلف حسين علياوي 4176
ميسان 8 8 167 265م كركوك ريام جعفر عبدالحسن سالم صالح عباس علي  4177
ديالى 3 4 7 746م كركوك رسن صباح حسين سالم عادل جميل   4178



بغداد 3 4 152 478م كركوك عواطف عبدالرضا حمودي سالم عباس خضير   4179
كربالء 5 9 116 624 كركوك احالم كاظم فرج سالم عبد شايغ   4180
بغداد 4 6 49 494 كركوك نجاة عجمي مزعل سالم عبدالرحيم مزعل  الزيرج 4181
بغداد 7 10 56 159م كركوك اسيا على صالح سالم عبدالرزاق محمد   4182
بغداد 9 5 16 362م كركوك صفيه زعيج عبدالحسن سالم عبدالرضا جابر   4183
البصرة 10 3 152 610م كركوك ازھار عنان صالح سالم عبدالرضي علي   4184
ذي قار 7 6 89 606م كركوك خلود شمال خلف سالم عبدالعباس غافل  الكريم 4185

صالح الدين 5 6 14 699 كركوك اسماء غازي عابد سالم عبدهللا ابراھيم  التكريتي 4186
البصرة 7 3 105 391م كركوك بشري بكر خضر سالم عبدهللا حسون   4187
ذي قار 6 1 155 256م كركوك انتصار كاظم غالي سالم عبود عكرب   4188
االنبار 6 11 32 857 كركوك اسماء نجم عبدهللا سالم عبيد سعود جرنان  4189
البصرة 3 12 4 334 كركوك حمدية سعدون ھاشمي سالم عزيز جعفر   4190
الناصرية 9 7 27 365م كركوك اشرف كامل جبر سالم عواد جبر ثامر  4191
بغداد 9 13 171 379م كركوك وفاء عبدالحنين عزيز سالم فاضل عبد فرادي  4192
ديالى 2 10 10 362 كركوك انوار مسعود الياس سالم فرنسي حنا 4193
بابل 8 11 113 537م كركوك سعاد حسن جاسم سالم فلح جاسم   4194
ميسان 9 6 11 834م كركوك موطف احمد كاظم سالم فيصل كاظم   4195
بغداد 6 12 194 647م كركوك سحر ناجي عربي سالم قاسم خضير   4196
النجف 4 10 90 334م كركوك االء فالح نجيل سالم محمد جعاز حالوب  4197
بغداد 7 1 171 727م كركوك ابتھال عبدالواحد ھانى سالم مزھر حسن  راعدى 4198
بغداد 7 7 192 453م كركوك ندي عبدالساده عباس سالم مھدي رسن عباس  4199
بابل 10 12 91 597 كركوك افين تابا حنا سالم ميخا حنا   4200

صالح الدين 7 12 170 161م كركوك شذي صالح خطاب سالم ناظم محمد منصور  4201
بغداد 1 13 125 477 كركوك سعدون محمد  سالمة فليح راضي  4202
نينوى 3 4 71 341م كركوك عيادة مشلح شباط سالمه خضر صوفي   4203
البصرة 3 12 170 345م كركوك محمد ناجي سلسبيل محمد ابراھيم 4204

صالح الدين 3 11 164 770 كركوك كميلة جابر علي سلطان احمد سلطان حسين  4205
البصرة 9 1 179 645 كركوك بةشيو عبدهللا امين سلطان العلماء غازي سعيد   4206
واسط 5 6 49 182م كركوك حمديه عصيب حركي سلطان حرك رزوك   4207
نينوى 3 4 69 434م كركوك شكرية محمود عبيد سلطان حسن عبيد   4208
الديوانية 5 9 2 329م كركوك زينب كاطع برھان سلطان عماره حمزة حسن  4209
موصل 8 7 156 1023م كركوك خديجة حسن نوري سلطان نذير سلطان   4210
ذي قار 9 10 26 434 كركوك ارملة.جبر كزار سلطانه مخالف جالب 4211
واسط 1 1 77 38م كركوك شروق محسن علي سلمان بجاى كزار   4212



ميسان 6 4 13 753م كركوك فضيله سلمان خليفه سلمان جوده زبون  الساعدي 4213
البصرة 10 6 31 340م كركوك انتصار فليح حسن سلمان جيجان زوير   4214
بغداد 2 2 33 321م كركوك عليه حسن شعالن سلمان حاتم الزم   4215
بغداد 4 8 177 43 كركوك سميرة احمد جاسم سلمان حسين محمد خسارة  4216
بغداد 1 6 98 370م كركوك ساميه زغير يوسف سلمان حميدي حسن  البيضاني 4217
الديوانية 6 1 190 309 كركوك رسمية بھيف كاظم سلمان داخل عبد الرزاق   4218
بغداد 10 10 103 194 كركوك وفيه محمود جاسم سلمان داود سلمان 4219
ميسان 5 11 186 410م كركوك رقيه طارش عجيل سلمان داود سلمان   4220
ذي قار 10 9 2 472م كركوك اميره كريم صبرى سلمان راحج خلف   4221
البصرة 6 6 126 318م كركوك امل حرير كاظم سلمان رحيم حسن  الساعدي 4222
بغداد 9 10 130 375م كركوك فاطمه جاسم محمد سلمان سعيد احمد   4223
ميسان 2 9 55 187م كركوك لميعة محيسن داخل سلمان سليم عودة حجل  4224

صالح الدين 9 10 157 418م كركوك عبده مطر حسن سلمان شحاذه صالح سناح  4225
البصرة 3 10 112 308م كركوك نداء حسن ھاشم سلمان طه محمد فنجان السعد 4226
بغداد 3 6 147 169م كركوك فلایر حسين علوان سلمان عباس راشد  الزوبعي 4227
بغداد 1 13 158 162 كركوك نزيمة وادي سالم سلمان عبد سالم   4228
بابل 3 1 200 233م كركوك احسان شھيد عليوي سلمان عبد فزع  المعموري 4229
البصرة 3 4 182 381م كركوك ماجدة قاسم سلمان سلمان عبدهللا سلمان   4230
البصرة 5 2 129 495م كركوك زكيه محمد مقبل سلمان عثمان طعمه   4231
بغداد 10 10 197 588م كركوك بشرى خالد جاسم سلمان على شكر محمود  4232
بغداد 9 1 467 261م كركوك قسمه كاظم زغير سلمان علي حسن الرزحادي  4233
ذي قار 5 1 79 238 كركوك شعبيه طارش محمد سلمان عودة خليف   4234

صالح الدين 2 9 103 599م كركوك ظالل عدنان ابراھيم سلمان غازي سلمان محمود  4235
بغداد 5 3 15 515 كركوك طرفه عليوي كعير سلمان غالم علي شرھان  الحيورعو 4236
بغداد 1 1 20 289م كركوك عليه عبدالرضا حسين سلمان كاظم مسير  الزبيدي 4237

صالح الدين 9 2 153 289م كركوك بسھي رفعان عبدهللا سلمان كردي غضب   4238
بغداد 1 8 187 314م كركوك فائزة رشيد كفاضي سلمان مجيد كاظم   4239
بغداد 2 10 19 520م كركوك لمياء خليل ابراھيم سلمان محمود سلمان عبدهللا  4240
الشرقاط 9 2 43 161م كركوك حمديه اسماعيل صالح سلمان موسى نجم   4241
ديالى 8 13 97 762م كركوك باسمة علي محمد سلمان نامس حمد   4242
بابل 3 9 159 326م كركوك مليحة محمد كاظم سلمان ھادي عبد   4243

صالح الدين 4 10 33 374 كركوك ارملة.مويد خيرهللا سلمى طابور حسن 4244
ذي قار 6 5 64 408م كركوك جواد كاظم حسن سلوى حسن مزھر   4245
ديالى 4 12 33 492م كركوك مھديه احمد شكر سلوى حيدر حمود يونس  4246



صالح الدين 7 12 175 204م كركوك معاذ اسماعيل خضر سلوي اسماعيل ھالل 4247
صالح الدين 3 6 133 211م كركوك مريم حميد خلف سليم اعبيد خلف   4248
ذي قار 7 5 90 502م كركوك اسيل علوان حسن سليم جابر حسين   4249

صالح الدين 1 8 61 333م كركوك سعاد محمد جاسم سليم جاسم حسين خلف  4250
بغداد 6 10 192 405 كركوك سعدية صالح احمد سليم جواد صالح حسين  4251
بغداد 10 13 168 407 كركوك عدالة عبد جواد سليم راضي خالطي   4252
واسط 8 12 5 455م كركوك حليمه حسن عجيل سليم روضان على   4253
البصرة 4 13 6 370 كركوك زينب عبدالزھره كاظم سليم عباس جسام عيسى  4254
بغداد 10 1 147 436 كركوك انتصار عالوي عبدهللا سليم عبداالمير ابراھيم   4255
البصرة 1 4 53 601م كركوك منال صادق باقر سليم عبدالجبار شاكر   4256

صالح الدين 5 6 122 325م كركوك زينب حسن مھدي سليم عبدهللا علي   4257
بغداد 10 3 85 331م كركوك بشرى فارس حسين سليم عبدالوھاب عبدالرزاق   4258
بغداد 8 2 39 430م كركوك سناء حميد عوده سليم علوان شناوة  التميمي 4259
ذي قار 2 10 27 365م كركوك نضال علوان كنيھر سليم عواد جبر ثامر الحمداني 4260
ميسان 6 3 190 م٦٥٣ كركوك حميدة شختياب فليح سليم فالح حسن   4261
البصرة 9 1 168 272م كركوك لمياء سالم جاسم سليم قاسم فرج بريدي  4262
بغداد 1 7 31 427م كركوك سعديه عبدهللا خلف سليم كاظم حسن   4263
ميسان 6 3 57 421م كركوك نجاح صدام جمعة سليم لعيبي غليم  الماجدي 4264
نينوى 3 4 151 369م كركوك عايشة يونس عبدهللا سليم محسن حميد  الطريحي 4265
بغداد 7 11 43 403م كركوك ملكيه داود سلمان سليم ميلف شنان   4266
ميسان 6 3 183 479 كركوك كاظمية جويد ماشي سليم يوسف كاظم   4267
نينوى 2 7 87 303م كركوك االء صابر احمد سليمان جارهللا سليمان   4268
البصرة 6 11 69 513 كركوك ناحية جاسم خلف سليمان حسين سلمان   4269
نينوى 4 11 20 664 كركوك مطلق..خالدة علي سليمان رجب اشويف 4270
تكريت 4 12 86 308م كركوك رقاه سليمان صالح سليمان صالح على خلف الجبورى 4271
بغداد 5 6 40 427 كركوك شكريه خلف كاظم سليمان علي كاظم   4272

صالح الدين 2 11 118 768م كركوك منال ابراھيم عمر سليمان محمد حسين منصور  4273
نينوى 1 8 138 779م كركوك شمسه خضر محمد سليمان محمد كرج حلو  4274
نينوى 2 7 197 783م كركوك نوفة ذياب زغير سليمان مصطفى احمد   4275
نينوى 1 12 14 246م كركوك حبات محمود  سليمان مصطفى سليمان ابراھيم  4276

صالح الدين 1 3 22 170م كركوك كسره بابان خلف سليمان مضحي صالح   4277
بغداد 8 7 168 411م كركوك طالب عيسي مجبس سليمة حسين حسان   4278
بغداد 4 9 100 405 كركوك ابراھيم فاخر فيصل سليمة حميد جودة 4279
ميسان 2 5 26 383م كركوك نجالء ياسر جاسم سليمه حسن علي   4280



بغداد 4 8 47 369 كركوك عبدالرزاق بالسم مطلك سليمه عباس علي غريب  4281
بغداد 6 2 193 451م كركوك محمد عبدالرضا  سليمه مجيد رشيد 4282
ذي قار 4 10 66 798 كركوك ارملة.ناجي سعيد سليمه مسير عبدالحسين 4283
كربالء 4 7 121 725م كركوك ايمان ظاھر حسين سماح عبد سبوس راضي  4284
ذي قار 3 1 78 654م كركوك شروق ابراھيم مسافر سمار معروف محمد امين  4285
واسط 5 7 17 407م كركوك بشرى محسن شاكر سماوي حسوني مشكور   4286

صالح الدين 8 4 128 246م كركوك منذر فوزي عبدهللا سمر جاسم محمد   4287
بابل 1 8 103 472 كركوك عمر فياض جبار سمراء جراد احمد   4288
ميسان 3 1 134 780م كركوك فاتن علي راضي سمير ابوالليل وريوش   4289
نينوى 3 4 35 372م كركوك وزيرة بكر احمد سمير ادريس حسين   4290
بغداد 6 4 83 512م كركوك امل حسن وزكة سمير اكرم حسن اسماعيل  4291
البصرة 4 5 111 296م كركوك حمديه كاظم سلمان سمير بدر بشير مفبوث  4292
بغداد 1 6 28 986م كركوك صابرين محمد محسن سمير ثامر محسن  حمادي 4293
االنبار 7 6 194 475 كركوك ايمان غضبان بديوي سمير جدوع عوده   4294
بغداد 9 9 184 340 كركوك انعام يوسف علي سمير جوالن صالل   4295
بغداد 8 12 94 380 كركوك سمير حسن سالم     4296
البصرة 3 5 171 826م كركوك نضال محمد جاسم سمير حسن سعدون بارح الالب 4297

صالح الدين 7 13 27 633 التون كوبري خوله خليف احمد سمير حسن عبيد   4298
نينوى 2 7 72 418م كركوك حصه محمود فرج سمير حسين فرج   4299
بغداد 6 2 97 402م كركوك جيداء جاسم محمد سمير حميد احمد  احمد 4300

صالح الدين 9 8 122 620م كركوك غريبه صدرالدين محي الدين سمير حميد درويش   4301
نينوى 2 6 193 845 كركوك بشرى شيت محمد سمير حيدر مصطفي حسن زينل 4302
بغداد 8 13 148 416 كركوك باسمه عبدالجبار علي سمير خضر حميد شبيب  4303
بغداد 6 13 58 15 كركوك احالم طاھر حسن سمير دينار اعبيد عبود  4304
سماوة 5 10 114 713م كركوك ھديه رحيم سلطان سمير رحيم سلطان تين  4305
البصرة 3 9 197 409م كركوك زھره حيون بسار سمير سالم مطر مبارك  4306
بغداد 8 4 167 584م كركوك افراح عباس رشيد سمير سعدي رشيد   4307
الديوانية 7 13 73 102م كركوك زينب عبد زيد كوكو سمير سيلم جبر   4308
البصرة 10 6 8 492م كركوك أمل عبدالجبار خلف سمير شعبان ضاحي   4309
بغداد 6 13 28 252 كركوك حنان يوسف شيوع سمير شفيق سليم حنين  4310
بغداد 3 5 33 1461م كركوك انتصار محمد فزع سمير صبار خلف   4311
البصرة 9 8 73 420م كركوك غفران احمد جياره سمير عباس عبدهللا   4312
بغداد 4 7 18 186م كركوك نداء جبوري عبد سمير عبد عبود   4313
البصرة 10 2 104 602م كركوك نجالء كوني علي سمير عبدالحسين سلمان   4314



بغداد 4 13 16 499 كركوك فاطمه جابر محسن سمير عبدالحسين عبدالحسن   4315
ذي قار 1 10 52 480م كركوك نعيمه ناصر حسين سمير عبدالحسين عناد   4316
بغداد 10 11 195 1888م كركوك نضال عباس تايه سمير عبدالرحمن عبداللطيف   4317
بغداد 7 7 31 435م كركوك لمياء محمد احمد سمير عبدالرحيم عليوي   4318
نينوى 9 9 57 255م كركوك رمزيه احمد حسن سمير عبدالكريم ذنون   4319
بغداد 5 9 173 394م كركوك سحر خضر حمود سمير عبداللطيف حمودي   4320

صالح الدين 10 10 91 434م كركوك فوزيه عبدهللا محمد سمير عبدهللا على عبد  4321
ميسان 6 10 87 437 كركوك سعاد جاسم محمد سمير عبدهللا لفتة   4322
موصل 6 4 26 289م كركوك فلایر سالم محمود سمير عبدالوھاب سمير   4323
النجف 6 8 70 296م كركوك نزلة عبيد خضر سمير عطوان عكيلي   4324

صالح الدين 1 12 107 246 كركوك كفاح مبارك صالح سمير علي شھاب   4325
بغداد 9 4 157 362م كركوك ھدي سامي اسحق سمير عوديشو يوخنا   4326
بغداد 10 13 169 401 كركوك احالم ناسر ھادي سمير غضان بشار صوالغ العبودي 4327
بغداد 9 1 145 333 كركوك بتول عبدهللا كريم سمير فالح مھودر   4328
ذي قار 6 9 178 485م كركوك ھناء زكي حميد سمير كاظم جناح شاجور الربيعي 4329
بغداد 2 8 30 415م كركوك حمزية ناجي حسن سمير كاظم علي محمود  4330
بغداد 9 12 190 372م كركوك نضال جواد كاظم سمير كامل جودي   4331
بغداد 6 8 29 524 كركوك سعاد مصلح مھدي سمير كريم كاظم ھندال  4332
بغداد 8 2 87 453م كركوك سناء عبد مزھر سمير محمد مزھر  العابدي 4333
البصرة 6 5 198 359م كركوك وفاء حسين حسن سمير مفتن حسن   4334
االنبار 6 11 111 325م كركوك رجاء ابراھيم عبيد سمير ناصر حسين  مطلك 4335
بغداد 5 9 103 428م كركوك بتينه مولود موسى سمير نوري طاھر الداغستاني  4336
بغداد 6 11 33 359 كركوك جليله عبد متي سمير وديع جرجيس اسحاق  4337
ذي قار 9 4 92 355م كركوك كتبة ناصر حسين سمير ياسر فرحان لفتة الركابي 4338
بغداد 2 8 122 554م كركوك زينب علي زغير سمير ياسين كريم علي  4339
البصرة 9 1 143 383l كركوك عبدالزھرة عبدالحسين فياض سميرة حسن علي   4340

صالح الدين 3 12 155 331م كركوك حسن نصيف سميرة حنشول حسن 4341
بغداد 5 13 180 159 كركوك سعد حمزة علي سميرة راغب صالح 4342
واسط 9 12 171 321م كركوك عبدمحمود سميرة ريكان محمود 4343
البصرة 7 6 87 331 كركوك سميرة سعيد جمد 4344
بغداد 8 7 89 463م كركوك خليل ابراھيم  سميرة والي جلوب   4345
بغداد 7 10 90 481 كركوك ارملة.عبدالكريم ابراھيم سميره داود دوسه 4346

صالح الدين 6 10 165 296 كركوك ارملة.ظافر ياسين سميره سامي سلطان 4347
بغداد 3 8 129 472م كركوك يحيى خليل غريب سميره سھيل نجم عبدهللا  4348



ديالى 7 8 59 353م كركوك نزار ابراھيم كريم سميره محمود حسين رشيد  4349
صالح الدين 8 6 7 729 التون كويري سنيه محمود عبدالمجيد سميط محمد سلمان احمد الجبوري 4350
نينوى 1 11 86 204م كركوك نوال عبدهللا درويش سميل فاضل محمد   4351

صالح الدين 9 6 70 377 كركوك فاضل كامل عبدهللا سميه خزعل فيصل ھزاع 4352
بغداد 2 10 3 436 كركوك ارملة.سعد كريم سناء احمد عبدهللا 4353
بغداد 8 9 170 463 كركوك ايھاب محمد حسن سناء حسين علي عبدالكريم  4354
ذي قار 7 9 110 453 كركوك قصي عبدالرحمن كاظم سناء ناصرعكاب 4355
ديالى 9 12 159 201 كركوك دالل حبيب عبيد سنان سھيل ھادي صالح  4356
البصرة 1 5 144 843 كركوك ايناس سلمان جاسم سنان كريم مغامس رسن  4357
بغداد 3 9 81 329م كركوك ايمان محمد ياسين سنان وحيد ضعيف حسين الزبيدي 4358
بغداد 2 9 6 417م كركوك حسون رشك مفشك سنية فريح سلمان محمد  4359
ذي قار 1 6 9 798م كركوك كطافه كريم مطر سنيه خزعل خالوي   4360
ديالى 5 1 42 732 كركوك عبد عواد  سنيه خضير جدي   4361
بغداد 6 10 115 340 كركوك ارملة.بدر حربي سنيه زيدان حمد 4362
بغداد 10 3 121 246م كركوك نجم سلمان محسن سنيه علي حسن   4363
بغداد 5 13 59 345 كركوك محمد علي فرحان سھام جبار محمد 4364
ذي قار 9 10 102 259 كركوك ارملة.زھير عبدالحسن سھام راضي عصمان 4365
بغداد 17 12 ھاتف جاسم  سھام محمود خضير   4366
بغداد 7 12 29 197م كركوك ھاتف جاسم محمد سھام محمود خضير   4367
بغداد 3 11 184 418 كركوك ارملة..سرحان عبود سھامة عبدالكريم رحيم 4368
البصرة 10 3 22 757م كركوك مي سعدي فاضل سھير ياسين محسن   4369
موصل 3 4 23 636 كركوك ھندية حمد عوض سھيل حجاب عوض   4370
بغداد 2 9 51 471م كركوك ھدية فرھود رحيمة سھيل راشد عبار عطية  4371
بغداد 2 8 22 480م كركوك انتصار مھدي راھي سھيل سعود ثابت   4372
ديالى 9 11 179 193م كركوك فضيله مصطفى حسين سھيل شالل بشون سھيل العزاوي 4373
نينوى 3 1 16 780 كركوك نادية عبد حمادى سھيل عبدهللا حسين   4374

صالح الدين 1 9 53 171م كركوك عروبة حاتم عبدالجبار سھيل نجم عامر   4375
بغداد 8 10 104 391 كركوك زينب جمعة عباس سھيل نجم عبد جملي  4376
االنبار 8 12 97 341م كركوك ايسر عاشور سھيل نجم عبدهللا 4377
االنبار 1 8 125 326م كركوك بشائر فرج عبد سھيالن مخلف مجول   4378
بغداد 3 7 30 408م كركوك طارق عبدالقادر ابراھيم سھيله حسن علي 4379
بغداد 4 1 159 153م كركوك مصطفى محمدعلي عبدالحمد سھيله حسين عبدالرسول   4380
بغداد 10 3 112 371م كركوك جاسم محمد ذنون سھيله نجم عبدهللا   4381

صالح الدين 10 2 28 98م كركوك عطيه صالح محمد سھيلھحسين مخلف 4382



ميسان 6 4 42 339م كركوك سليمه كاظم حيوان سوادي باني ثويني   4383
ميسان 6 9 9 420 كركوك وجيھة نعيمة حمود سوادي سالم حيقان يونس  4384
بغداد 1 11 25 261 كركوك محناية حسين جلوب سوادي وجر ماجد فبصل  4385
بغداد 2 5 20 300م كركوك سعديه حسين عداي سوداي مذكور عيسى   4386
البصرة 3 12 7 219م كركوك نزار نوري سوسن فواد مصطفي 4387
بغداد 4 6 164 34 كركوك عبدالزھره ھادي علي سوسن كاظم نجم 4388
ديالى 3 12 160 916 كركوك مريم جاسم ناصر سؤدد حسين ناصر   4389
ميسان 6 3 97 246م كركوك امل عبود حسون سيد شنون ثجيل  ديبي 4390
كربالء 7 3 105 354م كركوك خديجة حنش ثامر سيد كريم ذھيب  زيباري 4391
بغداد 1 10 62 787 كركوك زينب طالب اسماعيل سيف بصطام مجيد نجم  4392

صالح الدين 10 3 65 309م كركوك حنان محيسن كاظم سيف سعد عباس   4393
ذي قار 9 11 111 300 كركوك امال عبدالخنفر عويد سيف شنتاق عويد   4394
بغداد 9 11 157 402 كركوك ھيفاء عبدالصمد القوز سيف صادق شيرين قفطان  4395
ميسان 3 6 98 755م كركوك فاطمه سلمن غالم سيالن سالم درجال  الغنامي 4396
نينوى 9 11 52 777م كركوك امينة ھويس عصي سيھان حامد حمادة ھزاع  4397
النجف 7 5 135 384م كركوك فاطمه جالب حسين شاكر ايوب جواد  العزاوي 4398
النجف 10 7 98 415م كركوك ھناء موسى عبدالزھرة شاكر برھان عبدالحسين   4399

صالح الدين 6 2 92 762م كركوك جميله غزاوي عبد شاكر تركي شيخان   4400
البصرة 4 3 79 784م كركوك رباب سلمان فارس شاكر ثجيل جبار   4401
ذي قار 9 7 28 255 كركوك باسمه صبج جاسم شاكر ثجيل عبدالواحد   4402
ذي قار 10 5 27 798م كركوك جليله كساب صاحب شاكر ثجيل مصحب   4403
النجف 4 11 200 254م كركوك الھام حسن كاظم شاكر جبار جاسم   4404
الديوانية 1 5 174 321م كركوك فوزيه مھدي عباس شاكر جواد ناجي   4405
بابل 2 4 140 312م كركوك سوسن محمد كريم شاكر حسين عبود  الجنابي 4406
البصرة 6 5 73 654م كركوك امال حميد علي شاكر حمزه عباس محمد  4407
ديالى 10 11 21 339م كركوك حميده قاسم حمادي شاكر حمود احمد علي  4408
بغداد 6 5 93 465م كركوك بشرى عبدالكاظم حنش شاكر حمود حنش  العبودي 4409
نينوى 2 10 72 342م كركوك انوار صبيح عبدهللا شاكر حمود محمد   4410
االنبار 9 12 98 377م كركوك عادله رشيد محمود شاكر حمودي ابراھيم   4411

صالح الدين 9 10 134 252م كركوك ليلى عالوى حمدى شاكر حميد حسين   4412
بغداد 4 9 59 409م كركوك انعام احمد مھيب شاكر خضر عباس حسين  4413
واسط 4 3 109 493م كركوك خيريه حسون عيال شاكر رسن عيال   4414
ميسان 3 6 190 404م كركوك ھيام عبدالزھره  شاكر شنته وفر  الالمي 4415
البصرة 2 9 192 316م كركوك نورية محسن عبد علي شاكر ضاحي عزيز علي  4416



ديالى 2 12 124 161 كركوك مريم نصيف جاسم شاكر عباس جاسم حسن  4417
البصرة 1 12 49 368م كركوك حمديه الزم مبارك شاكر عبد الرزاق   4418
البصرة 8 11 172 333 كركوك فريده ياسر حسن شاكر عبدالرزاق حسن فرھاد  4419
فادسية 2 8 162 315م كركوك ماجده عبداالمير عبدالحسين شاكر عبدالزھره حمادي   4420
بغداد 5 3 127 317م كركوك حكمه ھويدي عنيفص شاكر عبود عنيفص   4421
ذي قار 5 1 58 163م كركوك اقبال عبدالجبار نجم شاكر عبيد يوسف   4422
بغداد 8 2 3 334م كركوك سوسن حافظ شتت شاكر عجيل سيد  االزيرك 4423
بغداد 1 13 159 620م كركوك منى ھادي نجم شاكر علوان عبود رحيم الربيحي 4424

صالح الدين 9 10 1989 339م كركوك اسراء علي حبيب شاكر علي حسين عبيد  4425
صالح الدين 1 7 68 295م كركوك ماھيه تركي عليوي شاكر عيسى علي   4426
الديوانية 7 13 25 430م كركوك حمزيه عبد سامين شاكر فرحان كلمود   4427
بغداد 4 7 27 382م كركوك علية مطثر حطاب شاكر فليح حسن   4428
بغداد 8 2 27 394م كركوك نجاح كريم صالح شاكر كاطع صالح 4429

صالح الدين 6 13 73 252م كركوك جميلة محمد حمود شاكر محمد احمد   4430
بغداد 18 8 157 495 كركوك ليلى حمودى جاسم شاكر محمد جبار كاظم  4431
االنبار 4 12 86 155م كركوك فاطمه حسام سعيد شاكر محمد رحيم شامر  4432
بغداد 2 2 495 112 كركوك زينب خزعل عبدهللا شاكر محمد رزوقي   4433

صالح الدين 5 4 59 219 كركوك سوسن اسماعيل عمران شاكر محمدي لطيف جاسم  4434
صالح الدين 8 6 198 600م التون كويري حمديه صالح خلف شاكر محمود احمد   4435
صالح الدين 3 2 129 314م كركوك وئام محمد مھدي شاكر محمود احمد   4436
االنبار 5 12 27 170 كركوك رجاء علي حمادي شاكر محمود جاسم خلف  4437
بغداد 9 4 20 379م كركوك سعديه ھادى عبدالزھرة شاكر محمود خضر على الشبكى 4438
بغداد 2 11 10 663م كركوك زعروره محمد خلف شاكر محمود خليفه   4439
ديالى 10 11 12 465م كركوك مجيده نصيف جاسم شاكر محمود داغر   4440
بغداد 6 7 57 296م كركوك الھام شاكر محمود شاكر محمود طاھر   4441

صالح الدين 7 3 154 370م كركوك اميره ديوان احمد شاكر محمود محمد   4442
ذي قار 6 5 156 407م كركوك بلقيس شنيار وادي شاكر مدلول مخيف ناصر  4443

صالح الدين 7 3 120 455م كركوك امل عيسى زيدان شاكر موسى زيدان   4444
البصرة 2 8 51 217م كركوك وفاء يوسف خلف شاكر موسي عدالن مريھج  4445
ذي قار 4 1 183 259م كركوك سميره ناصر حسين شاكر نعمه جابر  ثامري 4446
النجف 9 11 141 376م كركوك كاظميه طراد عليوي شاكر نعيم عباس   4447
ذي قار 6 10 134 384م كركوك شمسه كاظم جھود شاكر ھويدي عليوي   4448

صالح الدين 4 7 127 361م كركوك فوزيه عبدهللا حمادي شاكر ھوير سعران   4449
بغداد 9 3 134 472م كركوك سليمة محسين جبور شاكر يونس محمد   4450



البصرة 8 11 29 183 كركوك غاليه خضر عباس شامت نجم عبدهللا   4451
ديالى 3 6 129 354م كركوك بشرى محمد عباس شامل ابراھيم سلمان  الطائي 4452
موصل 5 9 184 451م كركوك سھام ذياب  شامل احمد اسماعيل   4453
نينوى 7 3 15 190م كركوك زھراء اسرم محمود شامل اديب محمود   4454
بغداد 10 12 125 184م كركوك وثيقه فاخر سعيد شامل عباس عيدان   4455

صالح الدين 2 3 68 339م كركوك ضحى عبدالحسين حسين شامل عبدالرزاق عبدالقادر   4456
البصرة 6 12 193 884م كركوك ھاشميه شيخان عبود شامل عبدهللا شھاب   4457
االنبار 7 5 184 762 كركوك فلایر مھدي ھادي شامل عطاهللا ناصر   4458
موصل 6 7 141 794م كركوك سعاد عزيز محمد شامل محمود سليمان داود  4459
بغداد 7 9 141 411م كركوك شماد مجيد سين شاھين كامل غضيب   4460
البصرة 9 3 106 598م كركوك خالديه رحمه محمد شاوي باشخ حاجم  الماھودي 4461
بغداد 2 8 192 469م كركوك ايمان محمد فاضل شايع تيبه شرھان   4462
ذي قار 7 3 88 488م كركوك شباب شليج شحيت   حسيبة حسن كشوش 4463

صالح الدين 2 11 96 252م كركوك صبحه مظلوم كريم شباط حجي سالم   4464
بغداد 10 9 16 188 كركوك رسمية علي فھيد شبيب صالح فليح   4465

صالح الدين 7 3 14 479م كركوك خولة مخلف حمد شجاع حمد مھجة   4466
البصرة 7 7 96 365م كركوك سھيله جبار يوسف شحيت عبدالرضا رشك راضي  4467
ميسان 5 8 41 469م كركوك جميلة جعاز حسن شحين عباس محمد سراج الساعدي 4468
ديالى 10 13 42 797م كركوك عليه صالح محمد شدھان محمد حسين   4469
بغداد 2 10 25 453م كركوك اسعد محمد  شذى جعفر صادق عباس  4470
بغداد 8 7 83 420م كركوك كريمة غنيس عدالي شرھان جيجان صفط   4471

صالح الدين 8 4 9 352م كركوك بھيه يوسف محمد شريف تركى محمد   4472
صالح الدين 2 3 198 768م كركوك خالده داود طعمه شريف غربي خلف   4473
االنبار 9 5 20 318م كركوك كنيشه احمد سعيد شريف محمد عبدالجليل زغير الحفيضي 4474
نجف 4 11 173 492 كركوك ارملة..شعبان وحيد شريفة عالوي شين 4475

صالح الدين 8 10 179 191م كركوك ارمله.ثابت عبود شريفه طه الحميد 4476
نينوى 8 3 88 438م كركوك غازيه مخثاض سبھان شعبان حمادي ظاھر   4477
االنبار 8 10 132 211م كركوك طاھره عبدالرزاق  شعبان كرحوت نصيف غريب  4478
كربالء 8 3 167 784م كركوك نسرين حسين عبدعبدالحضر شعبان مردان حمد  النوري 4479
بغداد 9 8 133 403م كركوك سھله حسين سماري شعالن جبر عفلوك   4480

الناصرية 3 11 103 776 كركوك فاطمه عبد عبود شعالن شناوه سويجت   4481
بغداد 5 10 42 355م كركوك سعديه نعمه حسين شعالن عباس محسن يونس الموسى 4482
ذي قار 6 9 61 766م كركوك بيداء نعيم جبري شعالن عوده خلف كسار  4483
البصرة 9 6 144 480ممم كركوك سالمه جبر لفته شفيع مرعي عبدالرضا   4484



ذي قار 1 1 178 723 كركوك وداد رشيد صبح شفيق خلف عذاب   4485
صالح الدين 9 13 146 161 كركوك شذى خلف سلطان شفيق غفور مراد   4486
نينوى 9 11 5 326 كركوك مطلق..كفاية عبد شكر محمود حمادي 4487
بابل 4 9 83 479 كركوك اميرة نوري محي الدين شكر محمود خلف   4488
بغداد 7 3 12 205م كركوك رحال مصطفي محمد شكرية جالب تالي ھندس  4489

صالح الدين 6 10 71 361 كركوك ارملة.حسين رويد شكرية عبدھالل 4490
بغداد 2 10 30 379 كركوك ارملة.محمد جاسم شكريه رھيف معارج 4491
بغداد 8 1 24 272م كركوك سالمه سعدهللا عزيز شكيب جاسم محمد   4492
ذي قار 7 5 116 415م كركوك نوره موسى جبر شكير بلجي عفات   4493

صالح الدين 4 2 169 346م كركوك رخيه خليل ابراھيم شالل جابر جواد   4494
ديالى 5 1 61 319 كركوك ندوه محمد عليان شالل علي شالل   4495
بغداد 6 7 165 461م كركوك سلوي عبد جلود شمخي جبار كاظم   4496
البصرة 2 12 11 346 كركوك امينة عبدهللا مخمور شمخي جبار محمد   4497

صالح الدين 4 6 183 763 كركوك نضال جاسم سلمان شمس الدين محمد سلمان   4498
بغداد 4 9 7 242 كركوك رفيق مصطفى شمسة داود عمادي  4499

صالح الدين 10 8 100 162م كركوك شمسة يونس محمد 4500
صالح الدين 10 3 13 361م كركوك خليل حسين  شمسه ياسين سليمان   4501
بغداد 10 3 44 191 كركوك سميره جبرائيل ياقو شمعون ياقو ھرمز   4502
ميسان 10 12 111 669م ليالن شناوة جبار راضي     4503
ذي قار 3 6 65 781 كركوك سليمه كمر صالح شناوه ھبسي محمد   4504
فادسية 9 9 42 403م كركوك عباس غاقل محمد شنه فضل حمزه 4505
بغداد 6 11 159 463 كركوك بشرى علي عبد شنون عبود عيال   4506
واسط 3 11 66 797م كركوك سميره نشر جبار شنين خليفه جبار   4507
ذي قار 5 3 170 690م كركوك فاطمة حسن جعفر شھاب احمد جعفر   4508

صالح الدين 2 3 129 317 كركوك علية سلمان مھنة شھاب احمد حسين   4509
نينوى 9 1 106 292م كركوك سعديه ابراھيم حسين شھاب احمد حسين   4510

صالح الدين 7 12 139 496م كركوك ھكشه نورالدين  شھاب احمد خلف صالح  4511
نينوى 9 9 154 233م كركوك سندس صبيح عبدهللا شھاب احمد درويش موسى  4512

صالح الدين 2 5 20 437م كركوك ناھده عبدالواحد خليل شھاب احمد زھو   4513
المثنى 2 10 109 321م كركوك سعديه كمال جاسم شھاب احمد سلمان   4514
بغداد 9 12 96 333 كركوك فاطمه فخرالدين عباس شھاب احمد شھاب علي  4515
بغداد 3 6 91 538م كركوك جنان كاظم عباس شھاب احمد عايد   4516

صالح الدين 3 6 109 206م كركوك عليه محمد علي شھاب احمد عبدالعال   4517
بغداد 5 3 44 374م كركوك بسمه جاعد كباش شھاب احمد عبدالفتاح   4518



بغداد 8 1 119 198 كركوك شيماء حسن عبيد شھاب احمد عبيد   4519
نينوى 8 3 184 587م كركوك سھام صالح محمود شھاب احمد عبيد حميد  4520
االنبار 3 6 196 789م كركوك جوان جاسم سويدان شھاب احمد عثمان   4521
ميسان 6 11 188 321 كركوك انتصار عبدالمجيد عفان شھاب احمد عثمان كاطع  4522
بابل 7 3 33 499م كركوك رغد تامر ھادي شھاب احمد علوان  جبور 4523
بغداد 10 6 30 755م كركوك بسعاد حميد كاظم شھاب احمد كريم   4524
البصرة 2 6 102 394 كركوك جاسبيه رحيم خلف شھاب حميد مطلك  الجابري 4525
ذي قار 10 1 159 733م كركوك زكيه نديوي مھوس شھاب حميد ناصر  العلوان 4526
بغداد 6 6 121 384م كركوك انتصار سلمان وضاح شھاب غانم اعور   4527
ذي قار 5 1 174 346 كركوك نوريه حسن جمعه شھاب محمد نصار   4528
البصرة 4 3 40 477 كركوك ابتسام عبد موسى شھد حميد موسى   4529
بغداد 10 4 107 281 كركوك افراح علي حاتم شھدي خلف شرھان   4530
ذي قار 2 11 193 652 كركوك ارملة شھله كاظم جدوع 4531
نجف 6 13 10 162م كركوك نعيمة عبدالحسين مزھر شھيد طالب عيود نعمة  4532
الديوانية 7 10 162 310م كركوك قدوة علوان حمادي شھيد عبدالزھره حمادي   4533
بغداد 5 6 157 768م كركوك فرقان عبدالجبار ابراھيم شوقي زكي احمد  الشيخلي 4534
البصرة 2 9 168 584م كركوك شكريه كريم احمد شوقي صالح عبدالصاحب عيسى العام 4535
ذي قار 2 5 195 318م كركوك رقيه حميدان عجيل شوقي كاظم جناح شابور  4536

صالح الدين 9 11 173 308م كركوك قسمه ھادي صالح شوقي نعمه عبدالصاحب   4537
البصرة 5 7 184 167 كركوك لذه صدام فالح شولي جيجاب خلف   4538
البصرة 8 4 84 341م كركوك سليمه مسير غافل شويل محمد عيسي  دبيس 4539
بغداد 3 2 185 488م كركوك حياة طعمه فرج شياع الزم جاسم محمد الحمداوي 4540
البصرة 5 7 16 341م كركوك بھيه فليح حسين شياع مھنا عبدالنبي   4541
نينوى 2 7 124 383م كركوك كرحه حسن علي شيت سلمان حمدي   4542
بغداد 2 2 43 308 كركوك سورية باست خطاب شيحان حمود حطاب   4543
ذي قار 3 11 10 296 كركوك حتيه عطيه شكر شيرون حجي حسين   4544
ميسان 1 9 83 403م كركوك سعديه وحي العبيي صابر جلود صالح   4545
بغداد 1 9 28 342م كركوك عبيدة عبدالحسن احمد صابر صالح صحن   4546
بغداد 5 11 190 319م كركوك جيھن خليفه حسن صابر عبد ساحن   4547
العمارة 10 10 100 66م كركوك امل منون سلمان صابر عبد عبدالجبار يوسف جازع 4548
نينوى 9 1 100 161 كركوك ھديلة عبيد سليم صابر عداي ايوب  االيوب 4549
الديوانية 5 9 162 402م كركوك تركيه حمزه عبد صاحب زبيد كريم عكله  4550
بابل 2 5 75 454م كركوك رجيمه عبدهللا محمود صاحب شوان حمزه   4551
نجف 8 11 128 179 كركوك سميعة حسين محمود صاحب عباس سعيد   4552



نجف 3 11 21 761م كركوك ھديل ناجى عزيز صاحب عبدهللا عبدالحسين رحيم  4553
بغداد 1 3 152 197 كركوك علية سعدي عباس صاحب كاظم حسين   4554
بغداد 3 6 132 365م كركوك حسنه جاسم حميدي صاحب مساعد عباس   4555

صالح الدين 1 1 24 365م كركوك فريده دحام محمود صادق احمد ابراھيم  العباسي 4556
بغداد 2 2 162 383م كركوك قصمه مھدى جاسم صادق اسماعيل ابراھيم   4557
البصرة 2 7 36 480م كركوك بشرى كاظم غضبان صادق بداي عبود   4558
ذي قار 3 10 186 252م كركوك حليمه فيصل مطلك صادق جعفر سالم   4559
البصرة 9 4 127 599م كركوك ناديه لطيف عبدهللا صادق جعفر ھليجي  ھليجي 4560
بغداد 8 9 18 463 كركوك منى جمعه صادق جناني حسين 4561
بغداد 5 9 16 374م كركوك ھديه حسن عبدالحسن صادق حسن راشد   4562
ذي قار 3 5 454 374 كركوك ھدى عبدالحميد علي صادق حسن كوكز عليخ الحجامي 4563
بابل 2 9 123 731 كركوك فاتن عبيد عبالكاظم صادق حسن مھدي   4564
ميسان 1 7 1 731م كركوك فاطمه عباس جاسم صادق حسين عبدالمطلب   4565
بغداد 3 12 5 375م كركوك امنه خضير نصومي صادق حنون عيسى الحمداوي  4566
الديوانية 6 13 3201 99 كركوك ساھره كريم عوده صادق خضير عباس   4567
بغداد 3 5 8 476م كركوك سعدية خلف عامر صادق خلف علي العبودى  4568
ذي قار 9 10 195 339 كركوك مليحه ھاشم كاظم صادق شاكر منشر   4569
بغداد 10 3 43 454م كركوك نجاة عبدهللا حمود صادق صدام عبدالساده   4570
البصرة 7 1 131 487م كركوك زھره نجيث عقرب صادق عبدالسادة عقرب   4571
ذي قار 6 4 83 159م كركوك امل عبد ياسين صادق عبدالمھدي صالح   4572
ذي قار 2 6 139 380م كركوك ساميه عبدالحسين مزبان صادق عبدعلي طرفيم   4573
واسط 6 8 115 295م كركوك زھره مطر محمد صادق عبيد زاير   4574
البصرة 10 12 78 330م كركوك فضيله عباس صادق عيدان عبود 4575
بغداد 6 12 109 409م كركوك فضيلة عبود منافى صادق فاخر طاھر   4576
بغداد 10 1 199 357 كركوك عالھن حمود يداي صادق فالح محسن   4577
بابل 3 4 2 420م كركوك سوسن عالء رحيم صادق كاظم جواد  الربيعي 4578
بغداد 3 13 105 789م كركوك سماد عبد الئمه مثيان صادق محمد قاسم   4579
بغداد 6 1 18 408م كركوك سناء كاضم خلف صادق مسافر فيصل   4580
ذي قار 3 9 149 761م كركوك رباب صالح جازع صادق مطر حسون غريب  4581
ديالى 8 5 148 357م كركوك فوزية جبار شنته صادق مھدي صالح   4582
كربالء 6 7 112 326م كركوك سعديه محمد عطيه صاري جبار ابراھيم عساف  4583

صالح الدين 8 13 166 402م كركوك صالح ابراھيم جادهللا سليمان    4584
بغداد 4 2 176 403 كركوك خولة محمد عبدالجبار صالح ابراھيم جبر  القيسي 4585
البصرة 2 3 169 425م كركوك رجاء مزھر رمضان صالح بلش طخيخ  الربيعي 4586



المثنى 8 9 68 163 كركوك اميرة عطية مھدي صالح جاسم محمد   4587
بغداد 6 7 104 364م كركوك سعديه محسن حسين صالح جاسم محمد   4588
بغداد 1 9 155 369م كركوك سليمة جاسم قربان صالح جبر سعود خدر اشتناوي 4589
ميسان 3 1 14 325م كركوك حنان فرحان صالح صالح جبر صالح  البھادلي 4590
نينوى 3 5 178 261م كركوك ھنوف حمد حسن صالح جمعه جندل جاسم  4591
بغداد 8 12 118 351م كركوك احالم حسن مطشر صالح حسن جبر   4592
بغداد 10 5 117 410م كركوك سليمه عبدالحسن عبيد صالح حسن خفي   4593

صالح الدين 1 6 105 558م كركوك باسمه صالح خلف صالح حسن خلف   4594
القادسية 7 6 145 823م كركوك سھام عباس غافل صالح حسن عبد  العطاوي 4595
بغداد 7 10 108 466م كركوك امل عزيز ھادي صالح حسن كاظم   4596

صالح الدين 10 11 25 785م كركوك باسمه خلف يوسف صالح حسن محمد زليط  4597
صالح الدين 7 5 40 797م كركوك ھناء محمود مضحي صالح حسين جرو   4598
صالح الدين 10 2 19 332م كركوك عايده صبحي عبدهللا صالح حسين ضامن   4599
صالح الدين 6 9 117 369م كركوك جھاده دخيل عبد صالح حسين عبد حمادة جبوري 4600
صالح الدين 2 11 26 466 كركوك فوزيه محمود على صالح حسين على   4601
صالح الدين 10 9 12 191م كركوك سعاد علي ابكر علي صالح حمود البكر   4602

بابل 2 13 54 246م كركوك صبيحه طليع حمودى صالح حميد احمد حسون  4603
نينوى 9 1 181 495م كركوك امل ابراھيم زايد صالح خضر صوفى   4604

صالح الدين 8 4 54 200م كركوك فطيم عبدهللا خالد صالح خلف ربع عباس الجبورى 4605
بغداد 7 2 181 184م كركوك ايمان عزيز سھيل صالح خلف طلب  القيسى 4606
بغداد 2 5 29 644 قره حسن اسراء محسن حمزة صالح خليفه دويج   4607
بغداد 9 4 36 171م كركوك سليمه قاش بيره صالح داود سلمان  مياحي 4608
نينوى 7 4 119 623م التون كوبري خالدة حسن علي صالح دحام عواد ھتيمي اللھيبي 4609
تكريت 10 12 87 162م كركوك نوره محمد عويد صالح دعر تايه   4610
ميسان 8 7 192 384م كركوك سليمة رحمة عبر صالح رسن علي   4611
بغداد 4 12 63 402م كركوك ھبه محسن خلف صالح رشيد ضامي   4612
القادسية 3 10 89 785م كركوك اقبال معارج عبيد صالح زبيد كريم عكله  4613
ميسان 1 8 117 367م كركوك ليلى موسى عيسى صالح زغير عكله   4614

صالح الدين 9 2 113 798م كركوك كافي كاظم محمد صالح زيدان سبني حسين الطائي 4615
صالح الدين 5 13 192 369 كركوك عواطف عبدهللا حسين صالح صبحي حسين   4616
صالح الدين 8 3 152 312م كركوك اھظيم خلف خالد صالح عبد ابراھيم   4617
ذي قار 9 11 83 476 كركوك خيرية مھدي مجول صالح عبد الصاحب عيسى  4618

صالح الدين 10 13 66 329م كركوك بشرى محمد حسن صالح عبد حسن   4619
نينوى 6 4 120 352م كركوك زريفة عبدهللا حمد صالح عبد حمد   4620



نجف 8 11 143 488م كركوك خيريه كاظم حمزه صالح عبد كاظم عبدالكرماوى  4621
بغداد 7 7 55 1478م كركوك صبيحه رحيم شنى صالح عبدالحسن عبدهللا سادة  4622

صالح الدين 10 2 82 187م كركوك نوفه نايف نجم صالح عبدالرحمن حمودي  المنديل 4623
صالح الدين 4 11 182 771م كركوك شھله عبد حسين صالح عبدالقادر جاسم محمد  4624
االنبار 1 13 187 376م كركوك وطمه محمد خلف صالح عبدهللا خليفه نجار  4625

صالح الدين 10 2 19 187م كركوك خيريه علي حسين صالح عبدهللا دوري   4626
البصرة 10 8 65 345م كركوك فاطمه صالح عبدهللا صالح عبدهللا طاھر محمد  4627
بغداد 8 5 8 403م كركوك ملكيه صخر زياره صالح عبود شافي   4628
نينوى 7 4 76 623 التون كوبري فاطمة علي محمد صالح عبيد فيحان محمد اللھيبي 4629
تكريت 5 11 35 791م داقوق فاتن صليج نويران صالح عراك نويران   4630
الديوانية 9 1 92 766م كركوك نوريه عبيد حمزه صالح عطيه حمزه   4631
بغداد 1 3 73 370 كركوك وحيدة ضاتي غيالن صالح عكلة مسبح  النصراوي 4632
ديالى 8 11 99 338م كركوك ربيعه خلف صالح صالح علي صالح   4633

صالح الدين 8 12 11 141 كركوك عمشة حشسن عليوي صالح علي عباس   4634
ذي قار 9 8 46 576م كركوك بروين حسين سمير صالح عوده عجالن   4635

صالح الدين 2 12 86 190م كركوك امل فخري شيت صالح عويد محمد ھنادة الجميلي 4636
نينوى 4 4 29 289م كركوك وضحه ھذال احمد صالح فيصل حسين جرو العمارى 4637
بغداد 9 13 115 326م كركوك جميله حسن لفته صالح كاطع لفته   4638
البصرة 4 3 34 367م كركوك جاسميه عاشور مجاي صالح كاظم صالح احمد  4639
البصرة 9 3 186 300م كركوك باسة عبدالحسين ابراھيم صالح مجيد صالح   4640
نينوى 4 12 84 789م كركوك روستم سليمان خليف صالح محمد احمد محمد  4641

صالح الدين 9 10 188 342م كركوك يسرى صيخان عبدالبني صالح محمد حسن   4642
بغداد 2 2 169 256م كركوك بشرى حسين علي صالح محمد حسن جبر  4643
البصرة 10 7 101 610م كركوك االء شھيد صالح صالح محمد حسن صالح  4644

صالح الدين 8 6 193 600 التون كويري وضحه احمد جاسم صالح محمد سلمان احمد الجبوري 4645
صالح الدين 10 8 191 30م كركوك عيدة عطية خلف صالح محمد صالح   4646
بغداد 5 10 50 384م كركوك صفاء عبدالكاظم طاھر صالح محمد صالح جودة  4647

صالح الدين 10 4 101 272م كركوك سكنه عطية حسين صالح محمد عباس   4648
صالح الدين 9 7 147 261م كركوك ھديه محمد خلف صالح محمد محمود   4649
نينوى 4 4 59 200م كركوك فوزة حسن يونس صالح محمد يونس احمد  4650

صالح الدين 6 6 64 272 كركوك صبحه محمد عبدهللا صالح محمود فرحان نعمه  4651
بغداد 8 6 6 380م كركوك عليه سالم محمود صالح معيدي حسين  الربيعاوي 4652

صالح الدين 4 4 132 311م كركوك ھناء صبرى حسن صالح مھدى حسن   4653
االنبار 2 12 36 346 كركوك حمديه فرمان عباس صالح مھدي صالح   4654



بغداد 7 2 94 427م كركوك نجيه رحيم صالح مھدي عبدالصاحب 4655
كربالء 7 12 173 482 كركوك ليلى كاظم عبعدالسادة صالح مھدي عطية يوسف  4656
بغداد 1 13 20 331م كركوك سندس حسن زيدان صالح مھدي علوان محمد القراوي 4657
بغداد 7 11 198 376م كركوك خولة بالسم جواتي صالح مھدي فاخر كريم  4658
الديوانية 3 5 200 292م كركوك بدريه صالح نعمه صالح نعمه موسى سفاح البديرى 4659
واسط 1 8 179 272م كركوك صبيحه خلف ناصر صالح ھادي حميدي جاسم الزبيدي 4660
الديوانية 3 8 146 154 كركوك فوزيه زباله عبادي صالح ھادي سلمان جبر  4661
ذي قار 3 10 127 391م كركوك فخريه عوض خوان صالح ھادي طاھر حبيب  4662

صالح الدين 3 6 51 375م كركوك قطيم كفري حسين صالح ھبل مشعل طلب المشعل 4663
صالح الدين 8 3 56 170م كركوك صدھن ياسين احمد صالح يعقوب يوسف   4664
بغداد 3 13 20 152م كركوك عامر عباس صالح صالحه علي مھدي 4665
الديوانية 7 13 83 787 كركوك ارمله صالحه ناصر حسين 4666
بغداد 1 13 88 377م كركوك فضيله كاظم داود صائب شاكر مصلح خليل الغريزي 4667
البصرة 7 6 79 341م كركوك نضال زيا ھرمز صائب شوكت بني  كيندي 4668
شرقاط 5 8 191 764م كركوك الماز صالح روخان صائب صالح اسماعيل   4669

صالح الدين 3 5 177 597 كركوك ابتسام غيدان لطيف صائب عويد حميد   4670
ديالى 4 5 107 744م كركوك منى رمضان مونس صائب مونس ياسين   4671
االنبار 10 11 120 607م كركوك صاميه رديف لطيف صباء مخلف عواد ھالل  4672
نينوى 2 13 134 641م كركوك انتصار عبود سليمان صباح ابراھيم مطر يوسف  4673
البصرة 7 10 78 362 كركوك مريم حويد جميل صباح احمد عبدالحسين   4674
الشرقاط 7 12 164 682 كركوك خولة عائد محمود صباح احمد وكاع عبدهللا  4675

صالح الدين 2 3 13 355 كركوك عواطف محمدصالح رمضان صباح اسماعيل لطيف   4676
ديالى 3 5 64 785م كركوك احالم عباس علي صباح انور عزت يادكار البيباني 4677
بغداد 2 6 89 417 كركوك شجن فوزي ھاشم صباح انور ھاشم  الشويلي 4678

صالح الدين 8 12 76 341 كركوك اقبال خلف جاسم صباح ايوب جمادي احمد  4679
بغداد 4 5 174 185 كركوك ھيفاء فرنسو فرنسو صباح ايوب شمعون عال غالي 4680
بغداد 4 11 67 367 كركوك فاطمة عطية كاظم صباح بخيت دثر   4681
البصرة 9 11 135 480 كركوك منى يوسف ابراھيم صباح بعكوب يوسف عيسى الكركو 4682
ذي قار 5 8 151 493 كركوك فاطمة جميل عماره صباح تعبان حسين خضر  4683
بغداد 5 12 1 394م كركوك كريمه ناظم زينل صباح توفيق كاظم   4684
ميسان 8 13 155 736م كركوك افراج كامل حمدي صباح جاسم العيوس خنجر  4685
بغداد 9 13 46 190م كركوك فوزيه غضبان جبر صباح جاسم شذر محمد  4686
بغداد 8 7 108 762م كركوك ھناء فرحان زامل صباح جاسم عطوان   4687
بغداد 8 8 4101 494 كركوك انتصار مجيد سعدون صباح جاسم محمد   4688



بغداد 6 4 12 375م كركوك مريم ياسين شايع صباح جبر فياض الحسني  4689
ميسان 3 6 92 471م كركوك سعدية محمد عبدهللا صباح جعاز مبارك  الفرطوسي 4690
بغداد 9 11 132 472م كركوك حنان داود سلمان صباح جلوب سليم   4691
بغداد 2 2 38 470م كركوك سليمه الضيبي رسن صباح جلوب كاظم  سواعد 4692
ديالى 2 5 106 209م كركوك سماح احمد محمد صباح جھاد جبار   4693
بغداد 7 2 2 401م كركوك صباح حسن جبر  الدھات  مجوده نعمه خلف 4694
بابل 8 11 20 183م كركوك نھاد صباح بدر صباح حسن طالب   4695

القادسية 7 6 134 823م كركوك رضيه حمزه عبد صباح حسن عبد  العطاوي 4696
بغداد 7 10 126 767م كركوك نھله عجرش محمد صباح حسن علي الشويلي  4697
بغداد 5 2 157 776م كركوك اخالص عباس فريح صباح حسن عودة   4698
بغداد 3 1 43 610م كركوك فضيله عبود غالب صباح حسن غريب  الشولي 4699
بغداد 1 6 7 183م كركوك سعاد عبدالحسين رضا صباح حسن مريوش   4700
ديالى 10 13 188 501م كركوك اخالص داود سلمان صباح حسين خلف   4701
النجف 4 11 53 407م كركوك جنان محمدباقر عزيز صباح حسين علي   4702
ذي قار 7 10 19 351م كركوك بدرية عازم سويف صباح حمادي جودة   4703

صالح الدين 4 11 124 332م كركوك خالدة سلطان فرحان صباح حمزه خزعل نعيم الدوري 4704
بغداد 3 2 11 342م كركوك حليمة ناصر علي صباح حميد جابر   4705
بغداد 7 4 63 659 قرة حسن سندس طالب مخيور صباح حميد خلف   4706
بابل 2 10 41 362م كركوك ھناء حميد كاظم صباح حميد عبيد كاظم  4707

صالح الدين 2 3 166 761 كركوك عنيدة عواد سعود صباح حنتوش مخلف   4708
ديالى 9 13 108 391م كركوك االء خالد عبدالقادر صباح خضير عباس جلمود  4709
ميسان 3 1 161 453 كركوك سليمه ھاشم حسين صباح رحمه نعمه   4710
بغداد 2 11 89 481م كركوك سميره جواد عبدهللا صباح رحيم بشير   4711
بغداد 2 10 119 191م كركوك شيماء عبدالغني جبوري صباح رسن جبوري محسن  4712
بغداد 7 2 114 312م كركوك صبيحه ممدوح عبدابراھيم صباح رشيد شبيب  البدري 4713
بغداد 4 1 53 340م كركوك انتصار حسن صاحب صباح زبون شادي  ساعدي 4714
بابل 3 4 101 362م كركوك سندس كريم مسني صباح زويد حمد  الميال 4715
البصرة 10 12 44 188 كركوك شروف علي عبدالرزاق صباح سعيد حميد   4716
ميسان 3 5 15 310 كركوك صبحه مصطفى  صباح سلمان راضي خياني  4717
ديالى 9 13 84 656م كركوك روعة شادي عبدهللا صباح سليم عمر   4718
بغداد 4 2 24 472م كركوك فتھى جوھر صكر صباح شفاتي عبدالسيد  المالكي 4719

صالح الدين 6 8 26 331م كركوك سھام ناظم ضيف صباح صابر ضيف محميد  4720
نينوى 1 1 194 134 كركوك صبوحه محمد سلطان صباح صالح جاسم   4721

صالح الدين 8 7 136 310م كركوك زحية خميس محمود صباح صالح شمران   4722



بغداد 8 10 121 355م كركوك نوره حسان حيدر صباح صالح عاشور   4723
البصرة 8 4 145 539م كركوك شزى حسين  صباح صالح كاظم   4724
بغداد 5 6 77 309م كركوك خوله صالح محمد صباح صالح مھدي احمد الداغستاني 4725
البصرة 3 7 192 497م كركوك انتصار فاضل عباس صباح صدام عباس حسين  4726
بغداد 1 12 140 341 كركوك امل صالح جمال صباح طه احمد صالح  4727
بغداد 3 10 22 259م كركوك فوزيه مجيد علي صباح عباس رسن جباره  4728
كربالء 5 7 115 652م كركوك شيماء حاكم عبدالحسين صباح عبد سبوس راضي  4729
بغداد 2 8 122 330م كركوك بشرى عبدالرزاق جمعه صباح عبدالجبار جمعه خضير  4730
الديوانية 10 7 181 755 كركوك عزراء عباس خضير صباح عبدالحسن عبدالصاحب   4731
ميسان 3 5 63 598م كركوك اشواق خالد حنون صباح عبدالحسين فالح حسن  4732
ذي قار 5 1 118 411م كركوك اسماء عباس حمزه صباح عبدالحسين كاظم   4733
بغداد 7 2 136 340 كركوك بشري حاوه نجم صباح عبدالرحيم يعقوب   4734

صالح الدين 6 13 9 346 كركوك عدويه فاضل  صباح عبدالفتاح علوان   4735
صالح الدين 6 6 169 272م كركوك حسنه اسماعيل صالح صباح عبدهللا صالح   4736
البصرة 4 12 69 667 كركوك خديجة موسى احمد صباح عبدالنبي عواد   4737
بغداد 9 9 169 159 كركوك سعاد احمد الحسين صباح عبود ھادي صالح  4738
بابل 7 7 145 437 كركوك سھام حسن جودة صباح عذاب سلمان   4739
بغداد 8 12 132 261م كركوك جامعه توفيق الزم صباح عزت رشيد جواد  4740
البصرة 7 6 96 215 كركوك ھناء عيدان عبدالواحد صباح عزيز شروان  شليش 4741
بغداد 9 1 157 405 كركوك ابتسام عبدالرحمن ياسين صباح عكاب عدام   4742

صالح الدين 7 2 109 302م كركوك ناھده حمد شده صباح علي شده برھم  4743
بغداد 2 12 171 405م كركوك صفيه محمد اسماعيل صباح عمير صالح   4744
ميسان 2 6 26 798م كركوك سھام خنيصر محيبس صباح عوده كطان  الدراجي 4745
بغداد 8 13 63 204م كركوك حمدية ظاھر علي صباح غضبان ثامر محسن  4746
بغداد 7 7 66 361م كركوك زھره سلمان عمر صباح فتحي طه عبيد  4747
بغداد 9 13 151 420م كركوك كريمه محمود محسن صباح فرج عبود   4748
ميسان 6 3 191 409م كركوك زھره جبار مسلم صباح كاظم ظاھر  المكيلى 4749
بغداد 4 1 22 344م كركوك ھناء رحيم حسين صباح كرومي حسن   4750
البصرة 9 12 6 612م كركوك سعديه كاظم جبر صباح كيصان عزيز   4751
موصل 1 8 89 499م كركوك جوريه دوج صالح صباح محسن حماد شمادة  4752
البصرة 4 3 196 417م كركوك امل سعدون منثر صباح محسن كريم   4753
االنبار 4 13 54 359م كركوك تركية ھالل مخلف صباح محلف نحر عبدهللا  4754
ميسان 1 1 34 193م كركوك بلقيس رحيم يونس صباح محمد ابراھيم   4755
بغداد 6 5 91 522م كركوك سناء عدنان كاظم صباح محمد ابراھيم خليل  4756



بغداد 8 13 99 415 كركوك نداء دريعم جاسم صباح محمد جاسم خلف كمرعاني 4757
بغداد 6 12 132 473م كركوك سليمه سعد صباح محمد حسين 4758
بغداد 5 12 18 384م كركوك اميره صنعت محمد علي صباح محمد خالد ابراھيم  4759
بغداد 2 8 152 473م كركوك اسماء احمد سكران صباح محمد سكران حمادي الدليمي 4760
بغداد 7 1 144 198 كركوك ساميه علوان علك صباح محمدعلي اسماعيل   4761
بغداد 7 1 181 341 كركوك كريمه جاسم كزاز صباح مظلوم عبطان  الطائي 4762
بغداد 5 4 29 472م كركوك نجاة جبار طوفان صباح منصور حمد   4763
بغداد 4 8 139 476م كركوك سناء دلف عبيد صباح مھدي حسون مھند  4764
ديالى 6 11 104 342 كركوك جميلة طاھر ابراھيم صباح مھدي خضير عباس  4765
نجف 9 8 140 426م كركوك كواكب سعيد نومان صباح مھدي صالح   4766
بغداد 9 10 197 364م كركوك جنان كامل محمود صباح مھدي عبدالعباس   4767
بغداد 9 7 190 264م كركوك ليال عبدالحميد شالل صباح نصيف جاسم   4768
بغداد 1 9 34 317م كركوك سھام مشعل جدعان صباح نوري جدوع   4769

صالح الدين 7 12 108 171م كركوك شيرين فوزي عبدهللا صباح نوري عبدهللا   4770
ميسان 7 1 76 612 كركوك ملكيه الن افيضي صباح نوري علوان   4771
بغداد 9 9 28 216م كركوك افراح حسن زناد صباح ھالل كريم   4772
بغداد 4 2 162 781 كركوك ابتسام كاضم غياض صباح واعي بشارة   4773
بغداد 10 7 133 265م كركوك ھيفاء حميد مخلف صباح وھيب مخلف   4774

صالح الدين 2 3 126 193م كركوك سعاد على خلف صباح ياسين احمد   4775
صالح الدين 2 9 90 189م كركوك كوثر نايف محمد صبار حمد عثمان   4776
بغداد 3 8 33 466م كركوك شكريه عباس حمد صبار خلف عريبي   4777
واسط 4 1 141 453 كركوك سعاد حسن رحميه صبار عباس رحميه  اعبودي 4778
بغداد 8 10 120 481 كركوك حمدية طة ياسين صبار عزيز خلف محسن  4779
ذي قار 7 1 23 352م كركوك نھاد عيال موات صبار ماضي راشد   4780
البصرة 7 6 58 361 كركوك ازھار كاظم مجيد صبح راضي جبر  عرباوي 4781

صالح الدين 2 11 194 488 كركوك ارملة صبحة فياض جبر سلمان 4782
صالح الدين 6 1 26 346م كركوك صبحه جاسم محمد     4783
صالح الدين 9 5 27 م٣١٤ كركوك حميد سويد  صبحه حسين علي   4784
صالح الدين 6 1 13 265م كركوك نايف سبھان خلف صبحه عبدالقادر محمود   4785
صالح الدين 7 3 28 756م كركوك عبدهللا ابراھيم محمد صبحه نايف محمد   4786
نينوى 10 9 8 199م كركوك عبير خطاب محمد صبحى صبرى محمد حسن  4787
بغداد 5 9 3 296م كركوك فلایر عبد قاسم صبحي الجبار درويش   4788
ديالى 3 1 17 218م كركوك سعديه خطاب صالح صبحي حسون حسن   4789
بغداد 2 10 117 488م كركوك مائده مخلف وكاع صبحي حسين عبد حمد  4790



بغداد 7 11 68 384م كركوك كواكب ھادي مدالن صبحي خلف داره   4791
ديالى 8 8 113 317م كركوك معينه احمد طالل صبحي خلف طاھر   4792
ديالى 9 13 26 610 كركوك ھيام عدنان رندوش صبحي عيدان حسين العزاوي  4793

صالح الدين 2 1 115 403م كركوك عبدهللا ابراھيم حسن صبره حماد معروف   4794
البصرة 4 12 127 417م كركوك ھدى شنيه نصيرى صبرى شغيت زويد   4795
الديوانية 2 8 78 429م كركوك شكريه ابراھيم محمد صبرى عبد النور مرعى حسون  4796
بغداد 6 5 30 426م كركوك ليله شلشن محسن صبري بنيان داغر  الساعدي 4797
بابل 3 9 41 417م كركوك ساھره شھيد عبيدة صبري شھيد محمد   4798
بغداد 3 4 188 451م كركوك انتصار عبدالرضا حمدى صبري عباس خضير  العبيدي 4799
بابل 5 1 15 136م كركوك باسمه ثامر جاب صبري عبدهللا علي  الزبيدي 4800
بغداد 2 8 187 492 كركوك سامي محمد خليل صبرية عباس جاسم   4801
ميسان 6 4 120 246م كركوك فاطمه حاتم خليل صبيح احمد بطوش  الربيعي 4802
بغداد 2 13 124 411م كركوك خالدة راضي محسن صبيح بدر شذر   4803
الديوانية 7 10 162 م٣٥٥ كركوك غزيلة الساجت عسكر صبيح جابر سريح حربي  4804
البصرة 10 7 190 403م كركوك ليلى جبار كاظم صبيح جبار زناد حمد  4805
ذي قار 2 9 2 496م كركوك حياة جاسم مطر صبيح جويد جبر عبدالحسين  4806
بغداد 9 1 95 463م كركوك سومة مريوش منشو صبيح حطاب فارس   4807
بغداد 4 6 48 403م كركوك سميره جعفر سلطان صبيح خالد لعيبي  الشويلي 4808
ميسان 9 6 192 465م كركوك عليه محمد صبر صبيح خلف حسين   4809
بغداد 4 2 152 409م كركوك فوزيه قاسم محسن صبيح رشم محسن  الساعدى 4810
ميسان 5 9 112 471م كركوك كريمة حسن حسين صبيح صابر حسين صالح  4811
ميسان 3 5 148 477م كركوك فخريه عاجل سلمان صبيح ضعيف سلمان علوي  4812
البصرة 6 5 137 776م كركوك سكنه عباس وادي صبيح عبدالساده بديوي   4813
ميسان 7 1 137 341م كركوك مياصة بدر عبدهللا صبيح عبدالصاحب حسن  السوداني 4814
بغداد 3 8 120 395م كركوك وداد حميد حمود صبيح فرھود حذبه   4815
بغداد 10 13 142 312م كركوك بلقيس فاخر علي صبيح قاسم عمارة   4816
البصرة 1 6 198 339م كركوك فاطمه سعيد سيباھي صبيح قاسم محل  عبادي 4817
ذي قار 5 3 44 480م كركوك ابتھال يوسف دائم صبيح كعيم شمخي   4818
بغداد 7 13 39 411م كركوك انتصار شھاب احمد صبيح مجيد نصيف حميد  4819
الديوانية 7 1 43 171م كركوك باسمه صدام سلطان صبيح محمد جبر  الجويبي 4820
بغداد 8 10 188 265م كركوك فوزيه جواد كاظم صبيح محمود سلمان حسين الشاھين 4821
بغداد 6 13 192 195 كركوك كريم محمد حسين صبيحة جعفر عللو  4822
بغداد 4 1 119 349م كركوك جبار حنين  صبيحة رحيم حسين   4823
نجف 5 3 22 317م كركوك فيصل صبا زاھي صبيحة رؤوف توفيق   4824



البصرة 4 4 183 762م كركوك حقي اسماعيل عبود صبيحة محسن ھالل   4825
بغداد 3 2 3 394 كركوك جواد عبدالكاظم قمندار صبيحة يونس جاسم   4826
البصرة 9 10 155 494 كركوك ارمل.جاسم محمد صبيحه جاسم محمود 4827

صالح الدين 9 10 89 171 كركوك ارملة.محمد اسماعيل صبيحه حسين عبدالرحمن 4828
بغداد 7 13 138 430 كركوك ارمله صبيحه زبون غزاي 4829
بغداد 10 9 33 411 كركوك قاسم دحام عليوي صبيحه علي محمود 4830
الديوانية 10 12 140 493م كركوك عبدالرزاق حمزه صبيحه علي ھادي 4831
البصرة 7 6 178 648م كركوك نجم عبود مكي صبيحه عوده فليح   4832
البصرة 1 6 75 346م كركوك صباح عزيز ثجيل صبيحه فليح مطشر   4833
بغداد 2 8 143 339 كركوك عبدهللا علي سمر صبيحه قاسم سدخان   4834
فادسية 9 9 131 251 كركوك ساجت جابر صبيحه كاطع برھان 4835
البصرة 9 5 192 م٤٣٤ كركوك سالم غانم  صبيحه محمد جبر   4836
ذي قار 7 8 141 771م كركوك غالب كاظم جويد صبيحه مسحول حسوني   4837
بغداد 3 4 28 455م كركوك شريف عوده ھسعو صبيحه نجم حسين   4838
بغداد 4 2 144 296م كركوك عباس كاطع صبيحه ھادي مطلك 4839
ديالى 10 11 1888 252 كركوك ندوة فاضل قدوري صبيحي توفيق خميس احمد  4840
البصرة 6 8 142 339م كركوك نوال مخليف حسن صبيع عوده شنيف  المالكي 4841
البصرة 10 6 97 777 كركوك صبيعة عطية علوان 4842
البصرة 9 1 95 372 كركوك ريسية حسن بخيت صحن غاجي بخيت   4843

صالح الدين 5 8 162 187م كركوك سعاد عبدهللا عبد صدام احمد حسن   4844
بغداد 3 4 16 434م كركوك كريمه حسن منيع صدام بدر حسان  سعيد 4845
نينوى 1 10 30 341 كركوك صبحه محسن محمد صدام جاسم محمد جمعه  4846
نينوى 7 6 121 318م كركوك فائزه تحسين سليم صدام حسن سليم   4847
ذي قار 2 11 152 623 التون كوبري انتصار عبدالحسين  صدام حسين احسوني عبدالصالح  4848

صالح الدين 2 3 179 761 كركوك يان مجيد احمد صدام حسين علي   4849
البصرة 4 2 35 375م كركوك سھيله غنم وني صدام حنين منصور   4850
بغداد 9 8 10 383م كركوك احالم سلطان خلف صدام حيدر فاخر   4851
واسط 3 5 22 793م كركوك جميله عبد سفيح صدام دايخ مايع عبيد الغرباوي 4852
ميسان 7 7 139 215 كركوك رازفيه جادم كاظم صدام دواي مھبش حميد  4853
نينوى 4 4 141 95م كركوك ھبة سيھان احمد صدام زكي طه   4854
ذي قار 3 11 10 296 كركوك ميسون برزان نعيمش صدام شيرون حجي   4855
البصرة 4 4 37 197م كركوك كاظمية درفيل جمعة صدام ضاحي جمعة   4856
نينوى 10 4 93 191م كركوك شيماء طارق ھادي صدام طارق صديق   4857
بغداد 1 5 84 355م كركوك زمن صالح باكوت صدام عباس باكوت  الزيادي 4858



نينوى 10 9 108 745م كركوك ايمان محمد علي صدام عبدالجبار علي محمد  4859
البصرة 8 3 27 334 كركوك زھور عبدهللا شوكت صدام عبدالحسن يسر   4860
نينوى 3 7 77 192م كركوك سوزان عثمان علي صدام غسان عبدالرحمن   4861
نينوى 4 4 39 184م كركوك كتيبة احمد محمد صدام فتحى محمد   4862
فادسية 7 7 107 162م كركوك عليه فاضل ورد صدام المي عبد حمادي  4863
الشرقاط 3 12 127 729م التون كوبري سميرة احمد سلمان صدام محمد سلمان الجبوري  4864
البصرة 9 3 113 319م كركوك رحيمه قاسم رشك صدام نعيم شويع   4865
بغداد 10 6 51 466م كركوك سليمه صالح محمد صدام ھاشم محمد   4866
نينوى 8 13 12 600 التون كوبري سھله عبدهللا طلب صدام وحام طلب سليمان  4867
بغداد 2 11 99 415 كركوك ارملة صدامة راضي محيسن 4868
العمارة 6 3 137 494م كركوك عبدالرضا موات  صدامة غضبان عريبي   4869
بغداد 1 1 67 371م كركوك ميسون فاضل عباس صدامه ذنون علي   4870
بغداد 2 2 95 215م كركوك كاظم قاسم صدامه غافل محسن 4871
بغداد 7 8 59 374م كركوك ابراھيم عبدالزھره جاسم صديقه جعفر حسن   4872
بغداد 9 3 145 480م كركوك سعدون جابر صالح صديقه حسن محمد علي   4873
بغداد 8 13 36 386 كركوك ارمله صربيه أبراھيم سلطان 4874

صالح الدين 1 2 14 455م كركوك اقبال نعمه حسين صعب محمد سليم   4875
بغداد 5 5 117 502م كركوك نوال شبيب طاھر صغير طاھر جناح   4876
البصرة 4 12 25 845 كركوك احالم عبد اكبر جبر صفا عبدالرضا عليوي   4877

صالح الدين 3 12 48 411م كركوك خلوده حمد حسن صفاء اسماعيل سلمان مصطفي  4878
بغداد 4 1 58 427م كركوك انعام صادق عبدالرزاق صفاء امين خميس  الزبيري 4879
االنبار 2 12 32 426م كركوك ابتسام عباس جاسم صفاء بدري عيسى غيشون  4880
بغداد 2 2 178 427 كركوك خلود موسى زاحل صفاء جبار حسين   4881
بابل 3 4 144 208م كركوك ضمياء جاسم عباس صفاء راضي عبود   4882
بغداد 8 1 151 789م كركوك سناء حميد علوان صفاء رشيد ابراھيم   4883
نينوى 9 1 160 723م كركوك ھند ماجد يونان صفاء روفائيل صادق  عزيز 4884
بغداد 8 3 5 220م كركوك امل جبيثه مزيعل صفاء ريكان مزيعل  بني حرب 4885
بغداد 2 2 73 488م كركوك فتھي مجمان كاطع صفاء زامل سعد   4886
بغداد 10 11 195 733 كركوك زينب مريد عبدالرزاق صفاء سالم حسن خلف  4887
بغداد 9 13 21 382م كركوك ھناء احمد محمود صفاء طالب محمد عبدهللا  4888
بغداد 6 10 199 383م كركوك لقاء شاكر رشيد صفاء عبدالحسين عبدالرزاق   4889
بغداد 7 7 195 188م كركوك ليلى فاضل شتون صفاء عبدالرحمن عبداللطيف   4890
البصرة 1 12 60 162م كركوك سناء جبار محسن صفاء عبدالرزاق خضير   4891
الديوانية 10 12 114 184م كركوك وداد كريم حسن صفاء عبدالمھدي عجمي   4892



البصرة 9 4 124 664م كركوك افتخار حسين محمد صفاء كاظم محمد عودة  4893
ذي قار 3 1 192 588م كركوك بشري داخل مھري صفاء محسن طلب   4894
بغداد 8 10 149 333م كركوك نوال حميد فاضل صفاء محمد فاضل   4895
ديالى 7 7 90 623 التون كوبري سناء سامي قدوري صفاء مصطفى احمد عثمان الشيباني 4896
بغداد 1 6 196 311م كركوك عليه اسماعيل احمد صفاء مكي محمد  الجنابي 4897
بغداد 5 2 119 402م كركوك جھان عبدالساقي عبدالرزاق صفاءالدين احمد علوان   4898
االنبار 2 3 57 340 كركوك لمياء عمار سالم صفوان مسعود ابراھيم   4899
االنبار 1 11 178 547م الدبس حراتب حميد حماد صفوك سويه حمادى   4900
البصرة 8 7 150 334م كركوك كريم دوحي محوس صفيه عاتي خيرهللا   4901

صالح الدين 2 6 82 170 كركوك رنا عجاج محمد صفيه محمد جاسم   4902
القادسية 8 9 73 311م كركوك تقيه حمزه عبد صكبان ساجت عسكر جباره  4903
ذي قار 7 8 125 600م كركوك شروق عزت عبدهللا صكبان ناصر طالل عجيل  4904
البصرة 9 4 18 354م كركوك بدرية لفتة كنھار صكر سلطان ضمد   4905
بغداد 9 3 30 343م كركوك رھية طعيمه مھتلق صكر شفيت وادي   4906
نينوى 4 4 95 188م كركوك عائدة محمد  صالح الدين اسماعيل خضر  القيدن 4907
كربالء 5 13 66 99 كركوك ليلى عزت حمود صالح الدين داود سلمان علي  4908
واسط 1 6 11 344 كركوك شذى ابراھيم علوان صالح الدين سيد مھاوي  االزيرك 4909
بغداد 10 13 143 480م كركوك صبيحه حسن كاظم صالح الدين علي كاظم   4910
بغداد 5 9 200 471م كركوك قسمه ماشاق زرزور صالح الدين مھدي ناجي خلف الدوري 4911
ذي قار 6 11 2 561م كركوك ھناء جاسم جابير صالح ثامر عبود حايج  4912
بغداد 9 8 52 417م كركوك سليمه عبدهللا جعفر صالح جبر كاطع   4913
ديالى 1 6 149 382م كركوك ايمان مرزا حمزه صالح جليل كاظم محمد  4914

صالح الدين 2 3 96 713م كركوك حسناء ابراھيم لفته صالح جميل احمد  االلوسى 4915
النجف 9 5 109 171م كركوك زينب كميل حمزة صالح جميل حمزه  العابدى 4916
بغداد 4 2 123 495م كركوك خلود ھاشم حسن صالح جواد حميد  الساعدي 4917

صالح الدين 6 7 47 655م كركوك بشرى اسعد مرعي صالح جواد زيدان خلف العبيدي 4918
صالح الدين 3 5 98 289م كركوك ھدى كريم شھاب صالح حاضر حبتور شاب  4919
نينوى 3 12 151 600 التون كوبري شونم حمه محمد صالح حسن ابراھيم محمد الطائه 4920
بغداد 9 7 19 354 كركوك مريم كاظم حسن صالح حسين خضير الزم  4921
بغداد 6 10 143 773م كركوك رافده موسى محمود صالح خالد صالح عبدالوھاب  4922
كربالء 6 1 118 488م كركوك انعام عبدالخالق محمدصالح صالح رحيم نعمه  البوجلي 4923
ذي قار 7 9 85 317م كركوك ھناء خضر حسن صالح رمضان صالح   4924
ذي قار 3 5 143 550م كركوك خلود عبدهللا عوده صالح سالم منھل سلطان  4925
ميسان 9 5 151 325م كركوك كريمه سلمان دوسر صالح سعدون رسن   4926



بغداد 4 2 184 471 صبيحة لعيبي زغير صالح شفاتي عبدالسيد   4927
ديالى 10 7 140 357م كركوك نھله عبدالرضا عباس صالح صبري فاضل رزوقي  4928
نجف 5 11 196 265م كركوك كريمه مكى حمزه صالح طارش حسين حسن  4929
بغداد 6 2 175 357 كركوك رسميه محمد نجم صالح عباس عبد  الدليعي 4930
بغداد 6 8 125 207 كركوك نجاة كاظم علي صالح عباس علي  العيادي 4931
االنبار 2 3 265 28 كركوك فاطمة احمد محمد صالح عبد سمير   4932
البصرة 4 3 3 515م كركوك صالح عبد علي   فوزيه حسين موسى 4933
بغداد 4 2 20 535م كركوك وفاء جاسم حسن صالح عبد مخرب   4934
الديوانية 6 4 173 163م كركوك ميسون جومرد فتاح صالح عبدالحسن جبار   4935
بغداد 5 9 37 436م كركوك منتھى عاني عباس صالح عبدالحسين عباس   4936
بغداد 6 11 18 0436م كركوك مزمد سعد معن صالح عبدالرحمن شواي   4937
بغداد 8 11 50 786 كركوك علياء طالب عبدهللا صالح عبدالرزاق فاضل جاسم  4938
بغداد 1 1 68 736م كركوك ابتسام علي حسين صالح عبدالكاظم حنش   4939
نينوى 8 6 84 295 كركوك حليمه فيصل عبدهللا صالح عبدهللا محمد   4940
تكريت 5 11 103 357 كركوك ثائره سعيد عبدالحسن صالح عبدالمھدي عبدالحسين   4941
البصرة 10 12 174 589م كركوك امل لذيذ جبار صالح عبود محيسن   4942
ذي قار 8 7 158 463 كركوك اقبال كاظم عبدهللا صالح عزيز فيروز   4943
نينوى 4 4 1 256م كركوك ميسون عبدالوھاب سمير صالح علي محمد   4944
واسط 6 1 150 220م كركوك شن كوله اسماعيل علي صالح علي ھادي  الركابي 4945
بغداد 9 3 176 601م كركوك انوار عبدالوھاب ھاشم صالح غازي عبدالحسين   4946
بغداد 3 10 88 48م كركوك شيماء سالم حسين صالح غزال حسين   4947
بغداد 6 2 83 410م كركوك زھره حمزه عبد صالح غضبان بشار  الصبورى 4948
موصل 3 9 128 300م كركوك خيريه ابراھيم محمد صالح فتحي ھندي الياس الدليمي 4949
بغداد 1 12 40 437م كركوك ساجدة عبدهللا خدية صالح فرھود حذية   4950
البصرة 7 12 27 529م كركوك انعام جابر علي صالح قاسم خواد خلف  4951
ديالى 4 6 105 256م كركوك حال علي جھاد صالح كاظم غيدان ابراھيم الجبوري 4952

صالح الدين 5 11 152 161م كركوك ندى نعمان جبار صالح كامل حسن سلمان  4953
بغداد 3 9 93 264م كركوك ھدى محمد صالح مھدي صالح مجيد حمودي محمود الزبيدي 4954
بغداد 10 12 194 169م كركوك نازك علي عبدالكريم صالح محمد حسين   4955
بغداد 7 9 118 391م كركوك صالح محمد خلف     4956
نينوى 3 4 77 403م كركوك سعديه خليل ابراھيم صالح محمد عباوي  دبش 4957
موصل 10 12 132 496 كركوك ھدي فخري حميد صالح محمود محمد   4958
ذي قار 4 11 167 451م كركوك وسن شرھان موسى صالح مسعود عبدالعزيز   4959

صالح الدين 10 2 15 780 كركوك نادية علي حسين صالح مطر صالح   4960



واسط 3 5 157 289م كركوك فاطمه ھادي عكار صالح مظلوم عبطان خيطان الدلي 4961
بغداد 6 10 110 374 كركوك مروة ستار ربالة صالح مھدي جبار خضر  4962

صالح الدين 5 6 5 801 كركوك زھراء كاظم ھنيدي صالح مھدي جعفر محمد حجمي 4963
نجف 8 8 153 1420 كركوك راجمه عبدالرزاق محمد صالح مھدي شمس الدين   4964
بغداد 4 12 135 473 كركوك وفاء حسن عباس صالح مھدي صالح   4965
بغداد 2 2 152 355م كركوك اكرم كاظم مھدي صالح مھدي صالح   4966
بغداد 3 6 198 756م كركوك ميعد حميد عبود صالح مھدي عبد   4967
البصرة 10 12 72 163م كركوك فليجه ياسين محسن صالح مھدي عبود رسن  4968
بغداد 3 8 41 454م كركوك رابعه علي حسن صالح مھدي محمد عبدهللا  4969
ذي قار 9 10 140 430م كركوك ندى سلمان سلطان صالح ميسر روحى سرور  4970
بغداد 5 9 188 395م كركوك زاھده حسن خلف صالح نجم عبدهللا ارحيم  4971

صالح الدين 5 12 108 171م كركوك لمياء عزالدين عبدهللا صالح نورى عبدهللا   4972
بغداد 8 9 77 417م كركوك فائزه كامل عزيز صالح نوري ياسين   4973
بغداد 2 12 191 497 كركوك فاطمة جاسم مطيرر صالح ھاشم محمد علوان  4974

صالح الدين 10 2 200 319م كركوك وفاء ھادي علي صالح ھاشم محمود   4975
واسط 8 13 124 426 كركوك شنيار حسن ناھي صالل جبر صابط ساجد  4976
بغداد 4 6 119 435م كركوك نجاة مشكور حمود صليبي كاظم حسين  الخنجراوي 4977
بغداد 3 12 130 492م كركوك سھام مصطفي صليل لعيبي كصاب 4978
البصرة 3 12 58 233م كركوك نضال ظاھر حبيب صمد كاظم سيتي محمد  4979
نينوى 4 4 55 735م كركوك شيماء عمر عبد صھيب احمد محمد   4980
االنبار 3 11 164 981م كركوك انوار احمد علوان صھيب سالمه سعيد   4981
نينوى 7 3 108 454م كركوك منال محمد علي صھيب محمد دخيل خضر   4982
البصرة 6 1 142 488م كركوك زھره دخيل داغر صوب هللا سلمان كاطع  النتجاوي 4983

صالح الدين 6 5 132 770م كركوك ريشه طه محمد صوفي رسول محمد صالح الجبوري 4984
ذي قار 4 12 143 289م كركوك عواطف عبداالمير سعدون صوالن حسين عجيل   4985
بغداد 3 12 193 376م كركوك سميرة زكي محمد صيار محمد موزان نعيان الدراجي 4986
بغداد 4 2 140 323م كركوك نجيبه عبدالزھور صيوان سرحان سلطان 4987
ذي قار 2 6 63 395م كركوك سھيره نعيمه سعيد صيوان ھذال معارج  ال معارج 4988

صالح الدين 7 2 47 629م كركوك كافى عبد خلف ضاحى حادى احمد  الجدعان 4989
صالح الدين 9 6 73 425م كركوك بافية عواد جين ضاري فوري محى حميد العباسي 4990
الديوانية 7 5 107 472م كركوك زھره نعمه عوده ضاري لفته علوان   4991
واسط 6 7 180 171م كركوك مره سلمان جفيحر ضاري ميذاب سلمان   4992
بغداد 8 5 195 391 كركوك زھرة بدن سلطان ضايف طلب ثامر  عاشور 4993
بابل 6 4 185 794م كركوك سميرة احمد حمزه ضرغام عبدالحسين يوسف   4994



نينوى 7 4 68 663م التون كويري رفعه مرعي حسن ضرغام غازي ھادي شھاب الحيالى 4995
ميسان 3 6 1 770م كركوك سميره عبد داود ضرغام كاظم ھاشم   4996
بغداد 6 11 79 417م كركوك شيماء حسن وادي ضرغام محمد وادي   4997
واسط 8 9 55 300م كركوك حالء جاسم محمد ضرغام ناظر كنيھر مھدى  4998
موصل 1 11 103 903م كركوك كفاح عبد فتحي ضالل حسن يونس   4999
بغداد 5 5 26 181 كركوك اميره صالح الدين محمد ضمير جاسم محمد   5000
بغداد 1 6 31 370 كركوك زينب حسن محمد علي ضياء ارزوقي حسين  العنبكي 5001
بغداد 8 4 58 427م كركوك انتصار محمد ناظم ضياء امين خميس  الزبيدي 5002
بغداد 9 7 82 787م كركوك سعاد حميد قاسم ضياء حسين عبدالكريم   5003
البصرة 6 6 136 239م كركوك سعديه عبدالصمد غالب ضياء خزعل وادي  الدريج 5004
البصرة 4 7 118 513م كركوك امال مالك حمزه ضياء دعير كريم   5005
ذي قار 6 6 100 264م كركوك رباب مھدي عباس ضياء رحيم عباس محبوب  5006
ميسان 8 11 137 976م كركوك وجدان كريم محمد ضياء سالم شاطى على  5007
بغداد 7 13 187 577 كركوك سندس سمير زمار ضياء سامي ناجي عبدالجبار  5008

صالح الدين 5 12 179 768م كركوك ھيلة عبد صالح ضياء صالح نجرس محمد  5009
ميسان 1 6 7 183م كركوك انوار عبود محيسن ضياء صباح حسن  العقيلي 5010
بغداد 2 5 70 540م كركوك حليمه مھدي احمد ضياء صباح صالح مھدي  5011
بغداد 8 8 48 405 كركوك سندس حاتم جواد ضياء عباس عبدهللا   5012
موصل 10 13 120 558 كركوك مطلق ضياء عبالرحمن حسين 5013
كربالء 7 6 111 295م كركوك نجاح مريم جواد ضياء عبد جواد  الغانمي 5014

صالح الدين 7 11 65 496 كركوك الغام فاروق مھدي ضياء عبد فالح عريبي الحبوري 5015
بغداد 1 8 129 418 كركوك نضال كامل اسماعيل ضياء عبدالحسين محسن   5016
بغداد 10 10 36 436م كركوك افراح ھادي ابراھيم ضياء عبدالزھرة جلوب علبوي  5017
بغداد 6 2 193 787م كركوك ھيام كريم عليوى ضياء عبدالزھرة سلمان   5018
البصرة 8 5 105 344م كركوك كريمه شعيث مھلھل ضياء عبدهللا جھلول   5019
بغداد 9 5 125 362م كركوك سعديه جارهللا محل ضياء عبدهللا عدوان   5020
البصرة 10 5 143 331م كركوك اسن كول حسن حسام الدين ضياء عبدالمحسن حميد   5021
بغداد 9 12 181 355م كركوك حنان عبد علي ضياء عبدالواحد محسن   5022
بغداد 7 2 106 493م كركوك ماجده ھاشم حسن ضياء عبدالواحد محمد كاظم العزاوي 5023
البصرة 2 3 155 780م كركوك مني حسن رحيمه ضياء علي حسين   5024
الديوانية 7 11 69 430 كركوك انتصار جاسم محمد ضياء عويد عريبي راشد  5025
البصرة 7 12 191 756م كركوك غاده عبدالوھاب ايوب ضياء فالح يوسف يعقوب  5026
ذي قار 2 13 58 786 كركوك رنا ھادي عبد ضياء فتاح وزير لطيف  5027
بابل 10 9 40 455م كركوك نوا سليمان مجيد ضياء فيصل جاسم   5028



ذي قار 9 9 106 470 كركوك رسمية صباح عايش ضياء كاظم عايش عبود  5029
بغداد 5 9 189 481م كركوك حليمه جنائي مندور ضياء لفته زرزور سيل المياحي 5030
بغداد 1 4 50 725م كركوك اسراء احمد كاظم ضياء محسن سلمان  القيمي 5031
ذي قار 8 8 34 351 كركوك نبراس كاظم قاسم ضياء محمد محسن   5032
نينوى 1 11 9 364 كركوك مطلق..راجحة ياسين ضياء محمود داود 5033
بغداد 10 3 116 408م كركوك سناء لعيبي نعمه ضياء مولود ھادي   5034
ديالى 1 8 170 200م كركوك طاھره ياسين لطيف ضياء ھاشم احمد   5035
بغداد 2 10 96 259 كركوك مطلق.سعاد غازي ضياء ھاشم محسن 5036
البصرة 6 1 138 712م كركوك اسيل فاخر خلف ضياء ياسين علي   5037
نينوى 3 4 35 469م كركوك نجله شربتى يوحنا ضياء يوسف انطون   5038
البصرة 8 7 167 766م كركوك عبدالكريم عتاد يعقوب ضيافه علي خضر   5039
بغداد 8 7 21 404م كركوك قسمه محمد محل طابور بديع خزعل   5040
نينوى 3 4 80 781م كركوك عايده محمد حامد طارق ابراھيم خضير   5041

صالح الدين 3 4 156 184م كركوك سميرة سرسود عطا طارق ابراھيم عبدهللا   5042
االنبار 5 4 58 346م كركوك نوال محمد حميد طارق احمد حمادي حسين  5043
ديالى 5 12 108 217م كركوك رمزيه محى الدين عبدالرزاق طارق احمد مرعى   5044
ديالى 5 12 108 217 كركوك رمزيه محي الدين عبدالرزاق طارق احمد مرعي   5045

صالح الدين 6 2 95 264م كركوك سعاد نامق سعدون طارق اسود غدير محمد الطائي  5046
االنبار 8 9 196 345م كركوك رسميه محسن فرحان طارق جاسم محمد جميل  5047
ميسان 10 12 156 295 كركوك خالدية عمود جاسم طارق جبار جاسم   5048

صالح الدين 5 9 197 265م كركوك نسرين يحيى جميل طارق جبار عبيد حمادى  5049
بغداد 6 6 97 887م كركوك خالده سلمان محمد طارق حسين خضير  عجيلي 5050

صالح الدين 2 12 99 191م كركوك احالم حامد ابراھيم طارق حميد اسماعيل مراد  5051
بغداد 7 8 117 309م كركوك عائده مفتن زناد طارق خلف عبود   5052

صالح الدين 7 3 184 189م كركوك لميعة صبري مصطفى طارق ذياب حمود   5053
بغداد 8 3 19 420 كركوك يسري رجب محمد علي طارق زويد ھويش  السعدون 5054
بغداد 6 12 150 333 كركوك مدعة علي عبد طارق زيدان خلف   5055
نينوى 6 5 40 319م كركوك سعاد نصرالدين توفيق طارق سعيد احمد   5056
ميسان 6 5 76 330م كركوك ھيفاء صبح عبيد طارق شھاب احمد   5057
بغداد 4 2 182 405م كركوك امنه موسى عيسى طارق صادق عبود   5058
نجف 4 3 100 308م كركوك فوزيه حسين علي طارق صبري ضاحي الزھيري  5059
نينوى 8 5 52 191م كركوك رمزيه رشاد احمد طارق صديق مصطفى   5060
بغداد 2 10 123 316م كركوك فليحه عبدهللا خلف طارق عباس علوان مانع  5061
االنبار 9 11 78 418م كركوك امل كامل عبدالفتاح طارق عبدالجليل ابراھيم   5062



البصرة 2 5 110 370م كركوك ليلى شنته عصمان طارق عبدالرزاق داود   5063
بغداد 10 13 109 204 كركوك نجله عبدالكريم  طارق عبدالرضا مطلك   5064

صالح الدين 6 5 5 465م كركوك فصيحه محمد مجيد طارق عبدالقادر بنيان   5065
بابل 9 8 160 465م كركوك ساميه العباس كاطع طارق عبدالكاظم حسين   5066
بغداد 3 12 118 365م كركوك امل جواد كاظم طارق عبدهللا ناصر   5067
نجف 5 11 103 357م كركوك بيداء محمد محمود طارق عبدالمھدي عبدالحسين   5068
البصرة 8 5 18 783م كركوك سكينه قحطان كاظم طارق عبود مكي   5069
بغداد 8 9 34 787م كركوك اخالص خضير باسم طارق عدنان خلف   5070
بغداد 10 9 134 380م كركوك بيداء جبار جياد طارق غالب عزيز   5071
بغداد 7 7 42 341م كركوك ناھده عون سعد طارق قاسم صحن   5072
المثنى 5 10 46 404م كركوك ناھده فواد محمد طارق كامل داخل   5073
ذي قار 1 7 53 789م كركوك امل حميد فيصل طارق كامل ريسان بشير  5074
بغداد 9 4 192 308م كركوك اكتشار سالم محمد طارق محمد ابراھيم خليل  5075
بغداد 7 2 140 355م كركوك شكريه محمود سالم طارق محمد جاسم  العزاوي 5076

صالح الدين 10 13 45 999م كركوك نجاة علي حسين طارق محمد خلف حسوني  5077
بغداد 3 12 71 618 كركوك يسري باني نعمه طارق محمد رمضان غيالن  5078
بغداد 6 9 85 404م كركوك سميرة عبداالمير درويش طارق محمد صالح   5079
بغداد 3 11 51 362م كركوك جواھر عبدالقادر صالح طارق محمد علي بكر   5080
البصرة 10 1 57 701 كركوك ھناء فندي حمد طارق محمد يعقوب   5081
نينوى 2 10 195 184م كركوك صبيحه علي عبدهللا طارق محمود مصطفى   5082
بغداد 3 5 37 217 كركوك سعاد نده علي طارق مطلك مزھر حميد  5083
بغداد 9 7 20 470م كركوك بدريه ابراھيم محمد طارق نايف عبد محسن العزاوي 5084
نينوى 3 5 144 169م كركوك خوله عبدالغني مصطفى طارق ھادي مصطفى   5085
بغداد 8 5 17 370 كركوك بدريه سرخان كاطع طارق ھزل منشد   5086
نينوى 9 4 96 726م القدس فتحيه عبد محمود طارق ياسين سليمان   5087
نينوى 4 10 54 183م كركوك ساميه عمر محمود طارق يحيي طه   5088
البصرة 8 5 76 465م كركوك ھناء حسين مھدي طارق يونس علي   5089
ديالى 5 1 194 653م كركوك حوراء خطاب رحيم طالب احمد محمد  العزاوي 5090
بغداد 7 5 104 316م كركوك ماجده طه الزم طالب تالي شھاب   5091
نجف 5 13 27 418م كركوك فاتن فليح صالح طالب تومان كاظم   5092
بغداد 9 4 181 484م كركوك زينب ناصر عبدهللا طالب ثجيل معارج   5093
بابل 7 12 155 2169 كركوك كفايه طالب كاظم طالب جاسم محمد   5094
بغداد 8 13 120 296 كركوك غنية عناد جبار طالب جبار بردان   5095
ميسان 7 9 193 723م كركوك مريم شاكر صفر طالب جبار شيرزه   5096



بغداد 4 13 152 401م كركوك عاليه عبد مھدي طالب جمعه جه عاز   5097
بابل 8 12 27 211م كركوك وريه حسن رسول طالب جواد خامي عباس  5098
ذي قار 4 1 26 824م كركوك اشواق الناصر طالب طالب حسن لایر   5099
البصرة 7 5 37 300م كركوك سعديه خلف عبدهللا طالب حميدي عبدهللا   5100
بغداد 10 11 35 455 كركوك ساغه نجم خمد طالب خليل حسن احمد  5101
نينوى 7 4 93 623 التون كوبري عروبة يونس عبدهللا طالب دلت حسين فياض اللھيبي 5102
بغداد 10 4 190 246م كركوك سميرة عيسى فليح طالب روضان راشد   5103
بغداد 2 11 112 407م كركوك ليلى عباس خلف طالب سعيد خلف   5104
ذي قار 5 11 165 333م كركوك كفايه وادي عليوي طالب شاتي عليوي جنديل  5105
ميسان 3 4 108 488م كركوك سعدية حسن مزعل طالب طابور الزم  الحمرابي 5106

صالح الدين 1 13 19 627 كركوك اميرة اسماعيل اسعد طالب طه امين 5107
البصرة 4 3 31 611 كركوك ھدية المائل سواوي طالب عبدالحميد يوسف  الكبان 5108
ديالى 6 7 105 383م كركوك ندي عبدالحميد علي طالب عبدالطيف رحمه هللا   5109
واسط 5 11 8 663م التون كوبري فوزيه ناصر حسين طالب عبدالعالي ياسين   5110
ديالى 4 1 19 190م كركوك طالب عبدهللا صالح   نضال مال  صالح 5111
بغداد 2 12 90 395م كركوك سميعه خبير حسين طالب عبود صالح   5112
بابل 5 1 29 326 كركوك خالده خضير سليمان طالب عبيد فياض  الطائي 5113
بغداد 3 11 80 471 كركوك كريمه فائق عباس طالب عزيز باھف محسن  5114
ذي قار 3 1 138 180م كركوك عطيوه كعيمه حسين طالب عواد حسين   5115

صالح الدين 8 10 143 1699م كركوك اخالص ابراھيم خلف طالب غضبان فيصل فرحان الخشمال 5116
االنبار 4 13 22 181م كركوك ليلى علي عبداللطيف طالب فرج حيروان ناصر  5117
ذي قار 7 1 184 265 كركوك امل مسحول حسوني طالب كاظم جويد   5118
ذي قار 4 6 72 618م كركوك رجاة شعالن مدلول طالب كامل مدلول  العرد 5119
ذي قار 9 6 14 763م كركوك فاطمه محمد عبيد طالب كريم كاظم راھي العكيلي 5120
بغداد 5 2 142 382م كركوك ساھره ناظم رزوقي طالب محمود رزوقي   5121
ذي قار 3 5 142 308م كركوك شھيده لایر شديد طالب مدلول مخيف ناصر ااحجامي 5122
الديوانية 8 3 94 171م كركوك سعاد عوده حسن طالب ناصر حسون  جمالي 5123
ميسان 8 3 164 380م كركوك فاطمة راضي حسن طاھر جبار علي   5124
ذي قار 5 4 5 779م كركوك احالم مكلوف جازع طاھر جبير دھش حسين  5125

صالح الدين 1 9 131 142م ليالن انتظار صابر محمود طاھر حسن سلمان  الناصري 5126
صالح الدين 10 11 2 361 كركوك ھناء ھادي صيف طاھر حواس فياض صالح  5127
بغداد 10 4 38 118م كركوك عالية يحيى نايف طاھر خلف عنيد   5128
بغداد 3 11 151 435م كركوك فاتن سعيد مجيد طاھر دللي ابراھيم ال جعفر  5129
بغداد 10 13 199 343م كركوك ميسون عبد امين طاھر عبدالحميد عبدالملك   5130



صالح الدين 3 13 183 629م كركوك شيماء طاھر مصطفى طاھر مصطفى عبد غالب  5131
بغداد 4 7 170 523م كركوك نجمة حسن منصور طاھر ناصر حسين حمد  5132

صالح الدين 2 3 25 310 كركوك امل عبدالستار عبدالرزاق طاھر نعمان عمر   5133
صالح الدين 4 11 25 264م كركوك صبيحه ابراھيم باييز طايس طه باييز   5134
واسط 5 3 173 183م كركوك نغال خليف  مغجي طة حسين الدر  خلق 5135
ذي قار 8 1 143 761م كركوك شكريه جابر حافظ طراد موازى عذاب  عايش 5136

صالح الدين 3 1 187 256م كركوك مريم مطر حلو طرفة عليان اسود   5137
البصرة 9 4 138 339 كركوك يوسف علي طريقه صالل فيصل 5138
بغداد 5 9 148 376 كركوك شكرية عبدهللا رھيف طعمة حسن رھيف ساجد  5139
بغداد 8 7 186 391م كركوك كريمة سلمان جبر طعمة حيال جير كريم  5140
ميسان 6 7 97 367م كركوك وحدة مناطي طاظم طعمة سعد زغير راضي  5141
كربالء 5 7 34 265م كركوك بشري صالح عباس طعمة فضل حمود   5142
بغداد 2 2 191 386م كركوك جنان عبداالمام داود طعمه رزاق بديوي  الحيدري 5143
بغداد 5 2 18 446م كركوك اقبال جاسم طعمه عبدهللا حمود 5144
ديالى 1 9 6 300م كركوك ھبريه علي ساجت طعمه عبدهللا شالل احمد  5145

صالح الدين 4 11 81 252 كركوك زھره عالوي ياسين طعمه فرحات حمادي   5146
ذي قار 4 1 10 410م كركوك شكريه صيھود سلمان طعمه فرھود سلمان   5147
الديوانية 3 8 149 169م كركوك قسمه محمد مظلوم طعمه ھريس حسون   5148
البصرة 5 4 16 314م كركوك جمھوريه كاظم حيوان طعيمه محرب الحيبى   5149
بغداد 7 9 189 436 كركوك بس عاد جالب اعبيد طالعه يوسف حسان 5150
بغداد 1 9 182 205م كركوك نھله صالح مصطفى طالل احمد توفيق   5151
النجف 9 13 45 379م كركوك وداد ناجى خضر طالل احمد سعد مھدى الصراف 5152
نينوى 4 7 63 434م كركوك اميرة جمال توفيق طالل احمد محمد   5153
موصل 10 4 117 162م كركوك انتصار صديق مصطفى طالل جميل توفيق   5154
تكريت 10 12 129 816م العھد ضياء عذاب جميل طالل جواد غدير صلح العبيدي 5155
ديالى 6 3 64 380م كركوك سندس لطيف جاسم طالل حسين علي   5156
نينوى 8 6 197 638 التون كويري انتصار عبد حسين طالل رحيل عواد  اللھيبي 5157
نينوى 4 10 17 187م كركوك انعام محمد علي طالل سعدي حسن   5158
بغداد 2 10 89 495م كركوك انتصار غالب عبود طالل طالب عبود صالح الزيدي 5159
بغداد 7 13 195 334 كركوك حسنة عبدالنبي محمد طالل طالب محمد جاسم  5160
نينوى 5 8 183 215م كركوك ليلى محمود السلطان طالل عبد محمد علي  5161

صالح الدين 9 4 34 162م كركوك جدعة اسود عبيد طالل عجيل حبيب   5162
الشرقاط 5 11 73 48م كركوك زينه عبدالھادى محسن طالل عطيه على   5163
بغداد 4 6 106 410م كركوك بشرى سامي حسن طالل علي حسين   5164



صالح الدين 1 9 190 676م ليالن وضحه مجيد شھاب طالل فرحان عايد   5165
بغداد 5 2 50 401م كركوك خالده جمعه كاظم طالل محمد اديب عبدالوھاب  المختار 5166
االنبار 3 7 123 332م كركوك شاديه نوري حسن طالل محمد عيسي عباس  5167
نينوى 5 5 121 314 كركوك زھره علي البيت طالل محمود محمد 5168
نينوى 9 6 192 207م كركوك خالده محمد سعدهللا طالل ھاشم محمدعلي حسين  5169
نينوى 7 3 58 186م كركوك خالده اسائيل خلف طالل يوسف الياس  شيما 5170
نينوى 7 4 155 638م التون كوبري ايمان صباح لعيبى طلب دلت حسين فياض  5171

صالح الدين 1 4 177 709م كركوك عمشة اسماعيل عبدهللا طلب صالح عبداللة   5172
صالح الدين 2 3 113 767 كركوك عديلة حسين اسماعيل طلب عبدهللا خلف   5173
بغداد 6 8 175 161 كركوك صالح خنجر  طلبه حسن مھدي   5174
بغداد 3 10 59 529 كركوك ارملة.زياره محمد طلبه سعيد نادر 5175
تكريت 3 5 158 171م كركوك سميعه مزاحم برسيم طلفاح مانع سرحان الجدي  5176

صالح الدين 9 13 21 256 كركوك ارمله طليعه رجب طه سلوم 5177
بغداد 1 13 82 325م كركوك شكريه حميد عباس طه انور عبدالقادر الحمداني  5178

صالح الدين 3 5 164 256 كركوك سھيله محمود اسد طه جباره محمود حسن السيناني 5179
موصل 3 4 72 264م كركوك نجاح يونس توفيق طه حسين خلف   5180
نينوى 3 5 154 342م كركوك ونسه محمود اخضير طه حميد علي جاسم  5181
بغداد 9 5 134 206م كركوك خوله فاضل حميد طه خضر محمود   5182
نينوى 10 5 92 188م كركوك سعديه علي سھو طه رمضان حمود حمديل  5183
بغداد 10 7 77 415م كركوك زكية حسن احمد طه صادق عبدالرزاق   5184

صالح الدين 5 10 162 380 كركوك فردة محمد خضر طه عبدهللا وسمي   5185
بغداد 4 1 129 469م كركوك شروق خضير عبد طه فاضل عبدالحسن   5186
االنبار 1 11 38 367م كركوك ساميه شاكر محمود طه محمد بدري   5187
نينوى 6 10 146 761م كركوك نھله محمد نوري حسن طه محمد يحيي   5188
بغداد 4 13 179 425م كركوك حسنه العيبي راضي طه نعمه علي موزان  5189
بغداد 7 2 169 425م كركوك سھام حسن جاسم طه ھليل جاسم  الساعدي 5190
االنبار 9 12 22 770م كركوك لميس ارشد خلف طه ياس عبدالحليم صالح  5191
البصرة 4 7 120 793 كركوك وفيقه جاسم حمادي طه ياسين خضير   5192

صالح الدين 3 3 1 300 كركوك سامية رسول عجيل طه ياسين خلف   5193
ذي قار 3 1 37 806 كركوك سمر سليم بدران طه ياسين علي  الباسري 5194

صالح الدين 9 4 56 192م كركوك حسين ھامان حويش طوقة حميدي غدير ليوى الجميل 5195
بغداد 6 6 112 481 كركوك طويرش جبر زغير 5196
البصرة 3 12 162 496م كركوك منتھى نجم عبدهللا طياء عبدالوھاب عبدالحميد   5197
بغداد 6 7 39 408م كركوك كاظم معيبد طيارة عبد جبر 5198



نينوى 3 5 146 753م كركوك وزه عبدهللا سعدون طيب حسين خلف حمد  5199
البصرة 10 1 122 845م كركوك وجدان جشير مزعل ظافر علي نعمه حسين  5200
بغداد 6 2 126 495م كركوك سحر ستار شنو ظافر محمد مصطفي  الطائي 5201
ذي قار 3 5 1 946م كركوك ھدى محمد ختون ظافر وارد طالب   5202

صالح الدين 6 13 157 329م كركوك علية احمد نايف ظاھر بحر فياض تويتي  5203
البصرة 3 4 6 495م كركوك بھيه بدر ظاھر ظاھر حبيب حسين   5204
واسط 3 4 146 494م كركوك احالم حميد خزعل ظاھر حسين عجيل   5205
نينوى 1 8 114 264م كركوك رسمية عبيد علي ظاھر خلف علي منصور الھيبي 5206
النجف 9 4 185 644 كركوك سھيلة غريب عبدهللا ظاھر عبدالزھرة كاظم   5207
نينوى 9 4 121 623 التون كوبري مريم اسماعيل احمد ظاھر فليح نواف مطلك اللھيبى 5208
ذي قار 3 1 134 661م كركوك فاطمه ھنيدي مزيعل ظاھر كريم مزيعل   5209
ذي قار 6 10 54 386 كركوك سھاء صيوان جابر ظاھر ھادي عواد دايخ  5210
نينوى 10 1 145 955 كركوك سعدية حمودي حسن ظاھلر حسين جاسم   5211
الديوانية 7 8 156 261 كركوك تركي حفيني عباس ظھريه كزار عباس   5212
ميسان 6 3 58 428م كركوك نضال صان زامل عاتي راشد كافي  الدراجي 5213
واسط 2 13 106 206م كركوك فريده كامل عباس عاجل عطيه شونه   5214
بغداد 1 5 163 499م كركوك ادعيبس ماھود  عاجله تقى اصحين   5215
بغداد 1 13 163 395م كركوك عواطف حسين احمد عادل ابراھيم عبدالكريم   5216
بغداد 8 10 168 494م كركوك لمياء جبار خلف عادل احمد خلف محمد الجبوري 5217
االنبار 1 7 76 781م كركوك انتصار رشيد شماذه عادل احمد سلمان   5218
موصل 7 7 156 767م كركوك وفاء خلف احمد عادل احمد علي   5219
بغداد 5 1 63 383م كركوك قدس عبدالحسن محمد عادل احمد وھيب عروك  5220
بغداد 3 7 174 466م كركوك سحر كاظم حسين عادل احمد ياسين   5221
نينوى 8 13 73 925م كركوك اسيا علي محمد عادل اخضير ياسين صمد  5222
بغداد 4 2 59 181م كركوك بشرى طالب كاظم عادل اسماعيل خليل   5223
بغداد 8 6 165 357م كركوك عادل امين عاني  العاني حنان عبدهللا محمود 5224

صالح الدين 7 9 127 256 كركوك ايمان شحاب احمد عادل براك جودر   5225
الديوانية 6 4 76 661م كركوك ازھار رسن راضي عادل بسروك عباس   5226
بابل 5 12 19 452 كركوك نوال جاسم محمد عادل تركي ذياب   5227
ذي قار 6 9 66 601م كركوك بتول عويد عبدالواحد عادل ثجيل عبدالواحد فيصل  5228
البصرة 10 3 192 377م كركوك كريمة ناصر ھادي عادل جابر علي   5229
البصرة 2 9 103 326م كركوك ليلي شناوة حبر عادل جاسب توماس   5230
بغداد 5 2 36 403م كركوك انتصار عبدهللا مني عادل جاسم محمد   5231
ميسان 3 1 129 246م كركوك عذراء محمد عبدالساده عادل جاسم محمد   5232



بغداد 7 4 67 675 قره حسن نادية حبيب  عادل جبار زاير   5233
بغداد 10 11 182 246م كركوك كريمه فالح سعد عادل جبر بجاي سمر  5234
بغداد 3 13 156 478 كركوك سامية رسول طالب عادل جبر ثالي 5235
البصرة 3 10 186 252م كركوك رساله خلف عبدالساده عادل جعفر سالم   5236
االنبار 1 3 117 434م كركوك ليلى فرحان رفع عادل جمعه داود   5237
بغداد 1 7 113 494م كركوك مني عويد كاطع عادل جميل عجيل   5238
البصرة 7 11 123 494 كركوك صابرين نجي فند عادل جميل يوسف   5239
فادسية 3 8 131 425 كركوك لميعة ناجي ستار عادل جواد كاظم   5240
ذي قار 10 12 2 207 كركوك خالدة عزيز عليوي عادل جودة عليوي صالح  5241
بغداد 5 6 115 601 كركوك وسن لطيف ھنيدي عادل جوالن صالل  الموحي 5242
بغداد 4 7 162 300م كركوك جنان عبدهللا خلف عادل حبيب كاظم   5243
بغداد 1 3 41 481م كركوك احالم فاخر رحيمه عادل حسان علي   5244
بغداد 8 12 75 272م كركوك نفال جاسم محمد عادل حسن جاسم محمد العكيلي 5245
ذي قار 10 9 8 367م كركوك خالده دحام كاره ش عادل حسن سباھي علي  5246
ذي قار 8 4 147 309م كركوك فضيلة عباس جابر عادل حسن صابر   5247
الكوت 10 8 144 435م كركوك ھيام عبداالمير محمد عادل حسن كاظم   5248
بغداد 2 2 166 206 كركوك اميرة فالح حسن عادل حسين احمد   5249

صالح الدين 9 2 83 767م كركوك عيده خلف عبد عادل حسين علوان   5250
واسط 10 8 183 192م كركوك بشرى عز الدين  عادل حسين علي   5251
بغداد 3 2 166 488م كركوك خلود حسين عكله عادل حليحل عكله   5252
بغداد 7 2 180 334م كركوك اسراء ياسين عادل حماده جاسم 5253
ذي قار 9 5 110 790 كركوك زھره ضايف ادريح عادل حمود حطاب   5254
بغداد 8 12 150 457م كركوك سلمه حمد حمود عادل حمود الزم   5255
بغداد 2 2 107 415 كركوك اسوان عبدالقادر محمد عادل حميد جبر  الربيعي 5256
بغداد 4 7 120 473م كركوك نديمة داود خلف عادل حويد خلف   5257
بغداد 10 7 20 302 كركوك ابتسام مقاس سعد عادل خالد شامخ   5258
ذي قار 5 10 161 355 كركوك نظيمة جواد عيسي عادل خضير جبر   5259
ذي قار 9 8 163 481م كركوك بشري جاسم محمد عادل خطار جبير محمد الساجت 5260
ذي قار 2 1 133 239م كركوك رضيه عبدالزھره محسن عادل داخل مزيھي   5261
البصرة 5 8 29 499م كركوك عادل داود سلمان     5262
نينوى 10 13 156 217 كركوك انتصار جالل سعيد عادل داود فتحي   5263
بغداد 10 4 128 470م كركوك نجاح سيدنور محمد عادل دريب كاظم   5264
بابل 3 4 145 349م كركوك ليلي جمال احمد عادل راضي عبود  الدليمي 5265
ذي قار 6 3 62 601م كركوك سميرة خورشيد رشيد عادل رحيم عبد   5266



البصرة 1 2 97 453 كركوك ابتسام زغير محمد عادل رحيم فھد   5267
بابل 9 6 192 333م كركوك مليكه قطرص عبود عادل رشيد عباس   5268
بغداد 6 2 73 455 كركوك مھا حسن طماس عادل زيدان فرھود   5269
ميسان 8 5 192 209م كركوك سناء خليل اسماعيل عادل سعدون عبدالكريم   5270
بغداد 8 1 41 780م كركوك شيماء سعد محمد عادل سعيد جوھر   5271
بغداد 9 10 126 415م كركوك عفيفه خليج حسين عادل سفيج حسين   5272
ميسان 6 6 172 627م كركوك نسرين صبار حسان عادل سليم عوده  الخميس 5273
بغداد 8 10 187 402 كركوك خولة ھاشم محمد عادل شاكر ابراھيم   5274
بابل 7 7 96 365م كركوك ميريه كاظم محمد عادل شحيت عبدالرضا رشك  5275
ميسان 3 4 120 246م كركوك انتضار عبد عبدالحسين عادل صبيح احمد   5276
البصرة 4 7 32 436م كركوك سناء عبدالجبار سالم عادل صفر ناجي   5277
ميسان 6 9 139 471م كركوك بشري محسين حسن عادل طه داود سلمان  5278
بغداد 8 2 113 461 كركوك انتصار رزاق ھندي عادل عباس رزوقي   5279
بغداد 1 1 133 233م كركوك سعاد محمد جمعه عادل عباس قاسم   5280
ذي قار 10 13 159 426 كركوك امينة ناصر حنين عادل عبد ابھير غويض  5281
بغداد 7 12 112 404م كركوك بشرى ھادي فطيمة عادل عبد دعبش   5282
واسط 9 4 103 329م كركوك كريمة خليل جابر عادل عبد عذافة فھد  5283
البصرة 10 11 39 372 كركوك ابتسام منصور قاسم عادل عبد علي عبدالحسين  5284
بغداد 1 9 100 377م كركوك حمديه ادعيس ماھود عادل عبدالرحمن عباس   5285
كربالء 1 13 70 473م كركوك سعاد فليج حسن عادل عبدالرسول حمود   5286
بغداد 9 3 143 317م كركوك علياء قاسم صنضل عادل عبدالرضا خلف   5287
بغداد 8 12 122 699م كركوك حنان محسن رستم عادل عبدالرضا محمد الفوادي  5288
البصرة 4 9 7 377م كركوك رغد عباس علي عادل عبدالزھره صمود   5289
بغداد 6 10 144 334م كركوك رشا مزھر حسن عادل عبدالسادة حسن مزعل  5290
بغداد 7 2 166 628م كركوك سندس حسان علي عادل عبدالساده نتيش   5291
بغداد 7 9 140 363 كركوك ندى ظاھر محمد عادل عبدالطيف فاضل   5292
بغداد 6 8 115 338م كركوك حسنه جمعه صالح عادل عبدهللا عوده   5293
بغداد 9 4 174 338م كركوك حليمة عبد عناد عادل عبدالنبي زغير   5294
بغداد 9 8 177 343 كركوك عادل عبدالواحد حسين     5295
ميسان 7 8 91 678م ليالن ناديه اذياب جبار عادل عبيد سلمان   5296
بغداد 9 13 184 370م كركوك ايمان يوسف اسماعيل عادل عثمان محمد حمد  5297
نينوى 3 7 124 170م كركوك ابتسام قاسم محمد عادل عجيل حبيب   5298
بغداد 9 7 91 343م كركوك سعاد قدوري محمد عادل عدنان خضير محمود  5299

صالح الدين 3 3 96 359م كركوك جميله عباس عكال عادل عطيه جمعه   5300



الديوانية 6 10 113 1998م كركوك زينب جاسم خضير عادل عالوى خضير مناصى  5301
بابل 5 5 108 753م كركوك تغريد احمد كاظم عادل علي ربيع حمادي الدليمي 5302
نينوى 1 7 55 314م كركوك عدله ذنون صالح عادل علي عباس   5303
بغداد 6 7 106 216م كركوك سھاد داود سلمان عادل عودة كاظم   5304
بغداد 8 8 5 495م كركوك مصريه صاحب سعد عادل عوده شقي   5305
ذي قار 7 8 57 606م كركوك اسراء حسين عباس عادل غانم صيال   5306

صالح الدين 9 10 174 766م كركوك االء ابراھيم خلف عادل فايز عجيل حبيب  5307
البصرة 3 2 163 384م كركوك ضوية صوبا سلمان عادل فرج سلمان كاظم  5308
االنبار 1 11 84 751م كركوك شفاء حسان على عادل فرھر سويه   5309
بغداد 4 10 165 415م كركوك نسرين داود سلمان عادل فليج عبدالحسن حسين  5310
بغداد 9 1 38 496 كركوك سعاد عبد عليويي عادل فندي معيدي   5311
ذي قار 5 10 194 779 كركوك كريسه حسن غيالن عادل فيصل سالم   5312
بغداد 9 3 199 170م كركوك جليلة محسن مطش عادل كاظم علي   5313
بغداد 8 9 96 411م كركوك ناديه حسين كاظم عادل كامل جواد كاظم البديرى 5314
ذي قار 4 9 126 408 كركوك زھرة عبدالعظيم حمود عادل كامل ناصر   5315
بغداد 3 8 50 563م كركوك امنه حبيب كاظم عادل كريم جاسم علي  5316
بغداد 9 11 102 789 كركوك احالم علي محمد عادل لطيف حسين   5317

صالح الدين 10 5 58 100م كركوك امل حسين عيسى عادل لطيف طه   5318
ميسان 7 1 21 785م كركوك صبيحة جربو ناصر عادل محصر ناصر   5319
بغداد 1 5 76 259 كركوك زھرة نبي مالك عادل محمد رسن   5320
بغداد 6 2 86 637 كركوك يسرى صالح الدين محمد علي عادل محمد عبدالرضا   5321
بغداد 3 10 85 375 كركوك احالم عبدهللا خلف عادل محمد عبدالرضا غانم  5322

صالح الدين 7 5 82 471م كركوك نداء فاضل ابراھيم عادل محي محمد   5323
بغداد 5 2 39 395م كركوك وسيله رشك علي عادل مزكور عيسي  مطبري 5324
بغداد 6 13 199 734م كركوك نوال محمد علي عادل مھدي ھازي احمد  5325
بغداد 10 6 15 845 كركوك انتصار عالوى تركى عادل ناصر ادم   5326
بغداد 5 2 183 369م كركوك فاطمه حميد خالوي عادل نجم عبدهللا  العبيدي 5327
بغداد 3 13 167 170م كركوك اخالص رحيم جبر عادل نعيم عبدالحسين   5328
فادسية 10 9 130 587 كركوك ندى زويد كريم عادل نفس كريم عائله  5329
بغداد 4 2 21 826 كركوك زينب حسين شويع عادل ھادي عمران  الحالوي 5330
بغداد 6 2 57 471 كركوك منى علي راضي عادل ھاشم ياسين   5331
بغداد 6 10 152 465 كركوك ربيعة كامل محسين عادل ھاني مھدي نغاوة  5332
البصرة 9 3 175 314م كركوك امل عباس حسين عادل يعقوب معتوق   5333
واسط 6 11 17 748 كركوك نشعه صبيح سفيح عادي جوي سفيح الفرشي  5334



البصرة 7 8 127 455 كركوك سميرة فالوي راشد عارف راشد عساف   5335
موصل 10 8 58 289 كركوك فاطمة احمد محمد عارف سرحان ذياب   5336
ذي قار 5 1 119 325م كركوك اقبال جبار امسير عارف صبار امسير   5337
بغداد 5 1 49 311م كركوك خلود علي عارف عارف عباس عارف صالح  5338
بغداد 5 7 115 483 كركوك اقبال حذي حنيف عارف علي عبود خضير  5339
بابل 6 5 87 426م كركوك ھيبه سريع نازدل عارف كاظم عسكر   5340
البصرة 3 7 28 34م كركوك سنيه عبد السادة عازم حسن وادي   5341
بغداد 8 12 168 408م كركوك زھور عبدالصاحب نعمه عاشور محمد عبدهللا لفته  5342

صالح الدين 4 5 158 171م كركوك رجاء حسن حرز عاصف طلفاح مانع سرحان الفرادي 5343
صالح الدين 3 3 75 184م كركوك اخالص نوح علي عاصف محمد عطيه   5344
صالح الدين 4 12 110 789م كركوك خوله ابراھيم مخلف عاصم احمد مخلف   5345
نينوى 6 8 185 793م كركوك وردة علي رشيد عاصم عبدهللا حمد حسن  5346
الناصرية 6 4 149 364م كركوك سعدية محمد عبد عاصم عواد جبر  الحمداني 5347
صالح الدين 5 3 47 295م كركوك ليلى زھيب زيدان عاصم فاضل رجب   5348
االنبار 3 11 28 272م كركوك ابتسام اسعد عبد الوھاب عاصي علي محمد ناصر  5349
بغداد 5 5 143 844م كركوك انوار مزعل ھاشم عاطف سالم حسن   5350
البصرة 7 10 17 773 كركوك فاطمه حسن طربوش عامد مزعل طلب   5351

صالح الدين 3 3 321 72 كركوك شنيار اسماعيل محمود عامر ابراھيم حسين   5352
االنبار 7 13 37 757م كركوك وسن بركات عبدالعزيز عامر ابراھيم عبدالعزيز   5353
الموصل 5 9 15 33م كركوك باسمه مروان شھاب عامر احمد ساجت   5354

صالح الدين 9 2 92 321م كركوك غاليه عبدالغني محمد عامر احمد ساير   5355
بغداد 3 6 34 354م كركوك ھدى وليد عريبي عامر احمد عران  الناصري 5356
نينوى 1 12 164 469 كركوك مريم محمد احمد عامر جاسم محمد حسن  5357
بغداد 7 7 15 364 كركوك بشرى حسن احمد عامر جھاد مجيد رشيد  5358
واسط 6 8 45 355م كركوك سعاد جعفر حمادي عامر جواد علي فرمان  5359
بغداد 9 7 145 628 كركوك انتصار عيسي خلف عامر حسين علي   5360
موصل 7 11 53 394 كركوك غزالة طة عرب عامر حسين علي   5361
ميسان 8 1 17 520م كركوك مھا فالح جاسم عامر حمادي حسين  الميامي 5362
الديوانية 5 13 154 95 كركوك انتصار عبدالكاظم  عامر حمزه عبود   5363
بغداد 8 12 170 357م كركوك خوله كيشش شبيب عامر حمود زائر فرج  5364

صالح الدين 1 6 61 922l كركوك فرحيه احمد عبدهللا عامر حمود سبع   5365
بغداد 8 12 89 319م كركوك سميره طالب رشيد عامر خليل ابراھيم محمد العبيدي 5366
ديالى 9 7 162 192 كركوك اخالص عاصي شكر عامر رحمن اسماعيل حسن  5367
بغداد 3 12 139 334م كركوك ابتسام عامر ستار عامر ستار جبوري   5368



ميسان 5 4 192 209م كركوك نجاح فيصل عبدالكريم عامر سعدون عبدالكريم   5369
بغداد 4 1 53 344م كركوك خالده سلمان جاسم عامر سعدي عبد   5370
نينوى 8 6 173 638 كركوك رجاء رمضان حمدان عامر سعود حمدان   5371

صالح الدين 1 5 143 220م كركوك سھام كاظم سرحان عامر شاكر عبدهللا   5372
بغداد 8 4 66 344م كركوك سرور عاشور علي عامر شالل مجيد   5373

صالح الدين 3 3 64 599 كركوك خالء ذنون يونس عامر صالح جغدم   5374
بابل 4 13 120 195م كركوك عال لؤي محمد عامر صباح نوري   5375

القادسية 9 5 83 312م كركوك ورود جميل ذياب عامر عبدالرضا حسان   5376
بغداد 8 12 104 500م كركوك ابتسام عبد حمد عامر عبدالعباس عبدالكريم   5377

صالح الدين 10 5 23 190م كركوك تماضر كمال الفتاح عامر عبدهللا ضيف   5378
صالح الدين 3 11 27 88 كركوك سميرة اسماعيل غيدان عامر عزاوي حميدي   5379
نينوى 3 6 119 584م كركوك ھناء رمضان سلطان عامر علي ابراھيم سليمان الجبوري 5380

صالح الدين 2 11 153 753 كركوك كرجة درب\ احمد عامر علي سلطان   5381
بغداد 4 9 104 354م كركوك فاطمة كاظم سلمان عامر عمران سلمان عباس  5382

صالح الدين 7 3 4 341م كركوك صبرية خلف عبدهللا عامر غنام عبدهللا   5383
بغداد 7 13 196 355م كركوك مھا صديم صالح عامر فاضل حميد محمود  5384
بغداد 6 8 73 316م كركوك بشري محمود خلف عامر فاضل عبدالرحيم   5385
نينوى 2 8 178 314م كركوك منال غانم مجيد عامر فرج حنا   5386
الديوانية 8 11 94 183م كركوك شيماء كاظم ھاشم عامر فرعان محمد   5387
بغداد 5 10 42 395 كركوك سلمى داود سلمان عامر قاسم سرتاب سرخان  5388
فادسية 1 8 137 296م كركوك رابحه عباس مزھر عامر كاظم عباس   5389
ذي قار 7 5 57 333م كركوك انوار جاسم زاير عامر مانع حمود   5390
ذي قار 10 13 110 411 كركوك مطلق عامر مجيد مانع 5391
كربالء 5 7 59 428م كركوك نضال حميد راضي عامر محسن لفته   5392
االنبار 1 3 5 383م كركوك ماجده زكي علي عامر محمد جابر   5393
ديالى 5 8 173 463 كركوك حسونة جدوع حسين عامر محمد حسين   5394

صالح الدين 3 4 121 342م كركوك وزيرة دحام عزيز عامر محمد سلطان   5395
ديالى 1 8 147 789م كركوك نادية حسين مطر عامر محمد شكر   5396
بغداد 9 7 189 374 كركوك سعاد سعدون محسن عامر محمد عبدالرضا غانم  5397
موصل 2 9 95 589م كركوك بشري قاسم يحيى عامر محمد فوزي حسن   5398
واسط 4 3 138 411 كركوك نوال ھادي جاسم عامر محمد يوسف   5399
بغداد 10 1 114 667 كركوك سعدية محسن ساري عامر محمدعلي جاسم   5400
ديالى 10 7 120 330م كركوك نادية عيدان عباس عامر ناجي حسن نجم  5401
بابل 4 4 75 161م كركوك ترتكية بدر حسين عامر ناجي حسين   5402



االنبار 2 12 115 161م كركوك باسمة حسين حميد عامر نصيف عبدهللا طه  5403
الشرقاط 8 6 117 600م التون كوبري مريم سالم خضير عاني محمد سلمان احمد الجبوري 5404
بغداد 3 10 142 469م كركوك صبيحه سلوى حسن عاني معجيل سلمان صامي  5405

صالح الدين 3 11 8 463م كركوك حكيمه فرحان جديع عايد بديوي شيحان   5406
صالح الدين 7 5 15 357م كركوك فتحيه غايب حسن عايد جاسم محمد   5407
صالح الدين 7 5 88 706 كركوك ساميه حميد حمادي عايد جاسم محمد لطيف  5408
تكريت 10 2 150 261م كركوك ساجيه مشعان مفلح عايد جدوع مفلح شبد  5409
ذي قار 7 1 32 453 كركوك اقبال ريان عباس عايد فالح حسن   5410
تكريت 9 2 81 382م كركوك زينب طالب مجيد عايد محمد جاسم   5411

صالح الدين 9 2 139 332م كركوك ساھره عبدهللا محمد عايد يوسف محمد   5412
نينوى 6 5 100 309م كركوك ليلى ابراھيم نجم عائد خلف محمد   5413
ميسان 6 7 197 756م كركوك حنان ھادي حسن عائد صبيح خلف حسين  5414
بغداد 4 2 122 798م كركوك تھاني كريم عيسى عائد غانم زباله   5415
المثنى 1 6 8 161م كركوك لقاء راضي محسن عائد كريم محمد  الشمري 5416

صالح الدين 2 11 181 764 كركوك ارملة..كامل مطر عائشة علي محمد 5417
نينوى 10 13 126 345 كركوك زھره خطاب محمد عائشه عثمان احمد محمد  5418
نينوى 10 9 46 207م كركوك فوزيه محمد صالح عباده جاسم محمد سالم  5419
الديوانية 10 1 33 302م كركوك فاطمه حسين محسن عبادي عبداالمير محسن   5420
بغداد 9 12 184 309م كركوك امال عبدالستار عبدالقادر عباس احمد حميد نجم  5421
بغداد 3 8 173 481م كركوك خالدة جاسم طه عباس احمد سلمان شبيب  5422
بغداد 6 11 32 859 كركوك رشا عبدالصمد حسن عباس احمد مطلك علي  5423
بغداد 9 7 28 333م كركوك بشري حسن علي عباس اسماعيل عباس   5424
البصرة 1 1 191 384م كركوك عاليه سلمان عثمان عباس بداي صابط  الفرطوسي 5425
البصرة 4 7 145 302م كركوك رابحه صدام الكاظم عباس بدر بشير   5426
الناصرية 6 6 122 401م كركوك زينب فليح مجذاب عباس بركه موسى  الحسناوي 5427
ذي قار 2 10 28 453م كركوك موزه عويد ھيدان عباس بطاح عاصي   5428
االنبار 3 10 15 452 كركوك نوال جميل محمود عباس تركي ذياب   5429
ذي قار 6 7 34 648م كركوك اقبال حنون داود عباس ثامر عبود   5430
البصرة 4 3 135 351م كركوك ليلى فاخر شبيب عباس جاسم شبيب  العباس 5431
ميسان 10 12 136 730م كركوك نور حسين علوان عباس جبار علوان كاطع  5432
الديوانية 4 4 79 300م كركوك ناھدة حسين حمزة عباس جبار ياسر   5433
بغداد 8 5 155 484م كركوك نسرين غالي  عباس جبر كاظم   5434
ميسان 8 3 21 793م كركوك حسنه علي سلوم عباس جبر موزان خنجر  5435
بغداد 8 9 21 480م كركوك اخالص خماس حسين عباس جالل فارس يعقوب  5436



بغداد 2 13 4 497م كركوك نضال حسين  عباس جالل محمد 5437
ميسان 6 11 173 758 كركوك سعاد عواد طاھر عباس جلوب حميد غافل  5438
بغداد 7 1 69 369 كركوك عدويه جاسم محمد عباس جليل عبدالساده   5439
بغداد 1 1 44 483م كركوك سحر منصور عليوي عباس جمعه نجم عبدهللا  5440
النجف 8 1 104 770م كركوك سھيله عبدهللا احمد عباس جواد احمد  المقرم 5441
االنبار 7 4 58 675 قره حسن منوى نصيق حسين عباس حردان فندى   5442
البصرة 9 7 129 401م كركوك زينب زكي علي عباس حريجة حاتم لفته  5443
كربالء 10 12 721 209 كركوك سامية كاظم مندس عباس حسن خلف   5444
ميسان 4 10 120 465 كركوك مطلق.حمديه حسن عباس حسن سرھيد 5445
بغداد 2 2 126 570م كركوك سناء كاظم قاسم عباس حسن علي  الحلفي 5446

الناصرية 7 8 99 806 كركوك نعيمة شريف مھدي عباس حسين دھش   5447
بغداد 10 3 137 725م كركوك صبيحه جبر فياض عباس حسين عثمان   5448
ديالى 5 3 9 411م كركوك سناء عبود علوان عباس حسين فالح   5449
البصرة 2 6 42 796م كركوك ھناء جبار موات عباس حسين مناحي  المناحي 5450
بغداد 10 10 195 332م كركوك عفيفه نجم عبدهللا عباس حميد عبد خليفه  5451
بغداد 6 9 114 473م كركوك نھاية مضفر بداي عباس حميدي ثكب   5452
واسط 9 9 155 357م كركوك زھره لعيب منصور عباس خزعل شرار   5453
بغداد 7 2 34 359م كركوك صبريه جلود عايز عباس خزعل عايز  المنشدي 5454
نينوى 7 4 163 663 التون كوبري سبيكة حردان عمر عباس خضر داود   5455
واسط 1 10 29 478م كركوك حسنه شرشاب عليوي عباس خضير حاجم عبيد العكبلي 5456
ذي قار 9 7 10 844 كركوك شيماء ھادي سباھي عباس خضير رشد   5457
بغداد 9 5 98 338م كركوك بسمه خلف عبد عباس خضير زري   5458
بغداد 10 13 5 311 كركوك صبيحه سالم ھادي عباس خلف علوان عويد  5459
بابل 8 11 161 376 كركوك نجاة عبدهللا ماذي عباس خلف ماذي   5460
واسط 4 9 173 393م كركوك شفاء عبدالباقي عبيد عباس خليل راضي   5461
النجف 5 6 58 484م كركوك فليحه كاظم يونس عباس داخل مھدي   5462
بغداد 5 10 150 295 كركوك نوال فاضل رسول عباس داود سلمان داود  5463
ذي قار 2 1 57 321م كركوك ھيله علي محمد عباس ديوان سمان   5464
بغداد 9 8 134 181م كركوك غشوقي ناصر جبر عباس راضي عربان   5465
واسط 4 1 141 453م كركوك صاوبيه حيال عليان عباس رحيمة والي  الجبوري 5466
الديوانية 4 6 105 723 كركوك دالل عبدالرضا منكر عباس رشيد سعيد  عياده 5467
ذي قار 4 1 160 370 كركوك ايناس علي وادي عباس رھيف ثجيل   5468
ذي قار 5 5 116 780م كركوك علياء كاظم محمد عباس ريسان محسن موسى الججامي 5469
ميسان 3 8 144 375م كركوك سھام عيسي محسن عباس زبون محسن صبر  5470



بغداد 9 7 17 257م كركوك زھره مھند سكان عباس زغير محمد   5471
بغداد 8 1 131 463م كركوك اميره شحيت الزم عباس سالم الزم   5472
بغداد 1 6 93 470م كركوك سناء شاكر داخل عباس ساھي كاظم  الساعدي 5473
ذي قار 6 1 115 419م كركوك ھناء كاظم رزاق عباس سلمان عوده   5474
ديالى 10 11 13 476 كركوك ابتسام ستار محمد عباس سلمان ھاشم   5475
بغداد 6 5 24 318م كركوك مجيده عباس رحيمه عباس شده سلطان كريم الشامي 5476
بغداد 9 1 184 302 كركوك نجاة رزوقي علك عباس شياع صابر   5477

صالح الدين 8 3 197 346م كركوك شاھه احمد جمعه عباس صالح عبد خلف العبيدي 5478
صالح الدين 9 2 116 764م كركوك سنيه احمد نايف عباس صالح كرحوت  الصييدي 5479
االنبار 5 12 111 783 كركوك والء حميد جھق عباس صباح عبيد عياده  5480
بغداد 2 7 161 796م كركوك بيداء لفته علوان عباس صبيح ھزال كحيط  5481
بغداد 10 11 74 369 كركوك ارمل عباس طرنان حسن  5482
بابل 2 13 18 404م كركوك انتضار كريم علي عباس عبد جاسم   5483
بغداد 9 5 52 842م كركوك شيماء عباس محسن عباس عبد حسن  الساعدي 5484
واسط 6 9 156 573م كركوك منال عبد فرحان عباس عبد خليف مايح  5485
ذي قار 6 7 179 364م كركوك دجلة عكاب جاسم عباس عبد شانول   5486
ذي قار 5 3 36 393م كركوك امل حنيون عبدالواحد عباس عبدالحسين ربيع   5487
المثنى 7 1 148 1420م كركوك سميره عبد كطان عباس عبدالحمزه دالى   5488
بغداد 2 5 37 434م كركوك ايمان علي حسن عباس عبدالزھرة بھار   5489
ميسان 10 10 128 708 كركوك زينب زبيدي زھيرة عباس عبدالفضيل ھادي   5490
بغداد 6 11 98 525 كركوك بھيه جبار نوري عباس عبداللطيف عبد   5491
ذي قار 10 9 59 538 كركوك ھدى محي لفتة عباس عبدهللا عبود فليج  5492
ذي قار 2 11 179 233 كركوك نادية ھادي كريدي عباس عبدهللا كاظم   5493
بغداد 3 13 92 194م كركوك وفاء حسين جمال عباس عبدالمطلك عودة   5494
بغداد 9 8 39 912م كركوك نرجان صالح الدين ولي عباس عبدالواحد حمود راضي  5495
البصرة 6 5 85 423م كركوك صبيحة محمد ضھد عباس عبدالواحد كاظم حسن النجي 5496
بغداد 7 13 72 1098م كركوك احالم حمزة حسين عباس عبدالواحد محسن توني  5497
بابل 4 11 4 344م كركوك نشميه علوان حسين عباس عبدعلي حمزه   5498
ميسان 3 4 120 361م كركوك سعدونة خزعل رشيد عباس عبدي حسن   5499
بغداد 2 13 178 180 كركوك عبيد عبدالكريم عاشي عباس عبود حسن محمد  5500
بغداد 8 13 61 421م كركوك كميله حمزة عبادي عباس عبيد عفص موسى  5501
بغداد 5 9 108 416 كركوك ليلى سعدون كريم عباس عبيد كاظم خلف  5502
البصرة 7 3 55 391م كركوك عباس عجيل كصاد  السعداوي حسنه باني كصاد 5503
ديالى 7 9 93 176م كركوك ھيفاء سعدي كاظم عباس عزيز عبد علي  5504



بغداد 5 12 141 402م كركوك قسمه شبيب محسن عباس عطيه محسن عبدالحسن  5505
بغداد 1 12 5 434 كركوك اكرام طالب ملھم عباس علوان فرحان عبودي  5506
النجف 6 6 9 472م كركوك برقيه تابه دھام عباس علوان مھدي  الدرماوي 5507
بغداد 6 4 7 411م كركوك فخريه كاطع جبر عباس علي جعفر  الكناني 5508
الديوانية 10 10 28 827 كركوك والء غازي قاسم عباس علي حنون عبيد  5509
بغداد 1 3 125 466م كركوك فرھه صبكان ناصر عباس علي صالح   5510

صالح الدين 3 6 93 181م كركوك ساميه محمد حسن عباس علي ھادي   5511
الديوانية 2 6 80 746م كركوك اقبال كاظم موسى عباس عمران موسى  العلياوي 5512
المثنى 7 7 32 163 كركوك قرات حسين كاظم عباس عودة كاظم فرھود  5513
بغداد 10 8 195 466م كركوك ھناء جميل عجيل عباس عويد كاطع   5514

صالح الدين 5 3 123 206م كركوك منى خلف صالح عباس فاضل رجب   5515
نينوى 9 5 113 312م كركوك خالده جاسم محمد عباس فاضل شاھين   5516
ذي قار 2 10 8 453م كركوك وفاء زاير حسن عباس فاضل عامر   5517
بغداد 2 2 122 383 كركوك سحر يوسف يلسن عباس فاضل علي  الدوري 5518
بغداد 1 4 151 308م كركوك ياسمين طالب ھاشم عباس فاضل كريم  العوادي 5519
البصرة 1 2 73 342م كركوك بشرى ھاشم عبدالمحسن عباس فاضل ھاشم   5520
بغداد 1 3 76 494م كركوك ماجده كطن حلو عباس فائق حسن عبدالنبي  5521
الديوانية 4 12 156 152م كركوك سحر شريف عبدالحر عباس فخري عبدالحر   5522
بغداد 1 5 110 496م كركوك ھناء محمد صالح عباس فليح صالح   5523
الديوانية 6 13 108 265 كركوك بان صباح خضر عباس فليع حسن   5524
بغداد 3 4 190 515م كركوك نغم جمعة كاظم عباس قاسم خلف   5525
البصرة 9 4 131 345م كركوك شيماء محسن طلب عباس قاسم فرج بريدى  5526
ميسان 6 11 128 766 كركوك خوله مزعل المي عباس كاطع حسن   5527
ديالى 6 6 2 497 كركوك عفيفه حاضر عزيز عباس كاظم حسن   5528
بغداد 2 8 100 190م كركوك ظاھرة شريف حسين عباس كاظم عبدهللا حسين  5529
بابل 4 9 56 793م كركوك سھام كاظم زغير عباس كاظم عبدهللا حمزة  5530
كربالء 3 12 148 161م كركوك فاطمه عبدهللا وھب عباس كاظم على محمد  5531
البصرة 2 2 84 907م كركوك انتصار مانع حمود عباس كامل محمود  البوكتايب 5532
بغداد 5 1 115 192 كركوك ھناء جاسم احمد عباس كرومي حسن   5533
بغداد 9 1 29 606 كركوك سعدونه اشريد خلف عباس كريم ذھب   5534
بغداد 5 5 17 246 كركوك ايمان كاظم سالم عباس كريم سالم   5535
الديوانية 3 8 105 494م كركوك فاطمة حسين عذاب عباس كريم عباس   5536
بغداد 3 9 115 435م كركوك سكينه خضير فيصل عباس لعيبى عبدهللا   5537
البصرة 9 9 54 311م كركوك رضيه طعمه ثابت عباس لفته عبد ثجيل  5538



بغداد 3 2 97 478 كركوك دنيا فاخر ھاشم عباس مجيد علي  منشد 5539
ذي قار 1 13 171 470 كركوك ھناء حسين جمعه عباس محسن جمعه كريم  5540
بابل 6 1 34 607 كركوك منال صالح نوح عباس محسن عكنش القيس  5541
بغداد 8 9 189 757م كركوك زينه خميس حسن عباس محسن على معله  5542
بغداد 6 4 143 357م كركوك قسمه سعيد عبدالنبى عباس محمد راضي  العلباوي 5543
بغداد 10 3 55 471م كركوك دينا حسن شنون عباس محمد سالم   5544
المثنى 2 10 72 331م كركوك زكيه علوان موسى عباس محمد سلمان معارج الحجام 5545
البصرة 1 2 55 352م كركوك فخريه صبيع عبيد عباس محمد عباس   5546
ديالى 5 5 9 667 كركوك سعاد علي عبد عباس محمد فيصل شبيب  5547
بغداد 8 5 131 371م كركوك تحرير مجيد مزعل عباس محمدعلي شاھر   5548
بغداد 1 1 6 418 كركوك شيماء عبدالكريم بداي عباس مزھر عريبي   5549
بغداد 10 13 52 494م كركوك فليحه صحن محمد عباس مكطوف جبار محمد  5550
البصرة 4 5 188 340م كركوك انيسه يونس عيسى عباس مھدي زامل عبيد البصيراوي 5551
نجف 1 10 66 401م كركوك سميره خميس لعيبي\ عباس مھدي صالح حبيب  5552
بغداد 5 1 42 264 كركوك نجاة جباره محيبس عباس مھنه فھد  الخزعل 5553
البصرة 9 4 9 653م كركوك ھدى كاظم عبود عباس موسى رھيف   5554
الديوانية 1 11 144 265م كركوك جنان اسماعيل عبدالرزاق عباس ناصر سلمان   5555
ذي قار 5 1 161 259م كركوك سلمى عباس مردان عباس نصيف حسين   5556
كربالء 6 1 104 471م كركوك عليه فالح عبدالحسن عباس نعمه عباس   5557
بغداد 7 8 30 826م كركوك نوال رشيد حاجم عباس نعمه نتيش   5558

صالح الدين 2 1 165 316م كركوك صبيحه حسن على عباس ھادى شمخى   5559
بابل 6 5 26 420م كركوك سعاد حسون حسن عباس ھاشم ابراھيم   5560
بغداد 3 9 82 436م كركوك امل عبدالساده عجيل عباس ھاشم خسار   5561
البصرة 9 9 1104 340 كركوك فوزية رضا رشك عباس ھيال جابر عبدهللا  5562
بابل 3 9 82 403م كركوك امل جبار موسى عباس وحيد جابر   5563
نجف 4 11 173. 492م كركوك جنان محمد سعيد الحسين عباس وحيد حسن   5564
البصرة 5 8 194 480 كركوك سالمة جوني فريد عباس ياسر كشيش   5565
بغداد 6 5 84 355م كركوك ساھره ارحيم صالح عباس ياكوت عيسى  الزبيدي 5566
ذي قار 8 8 63 207م كركوك انعام كاظم جبر عباس يوسف خضير  5567
الديوانية 6 10 76 747 كركوك بدريه راضي الخيو عباس يوسف محسن   5568
بغداد 6 10 193 492م كركوك فتحيه فھد لعيبي عباس يونس شرموخ   5569
نينوى 4 10 63 200م كركوك خديجه حسن  عباس يونس ياسين   5570
بغداد 7 5 124 379 كركوك صادق كيطان سالم عباسيه صبرى على 5571
بغداد 8 11 3 401 كركوك سعدونه عبدالنبي جبار عباالمير مفتاح مريوش ساجت  5572



بغداد 6 4 161 340م كركوك غنية جابر عباس عبالجليل حسن بطى   5573
صالح الدين 2 10 198 184م كركوك صالحة حسين على عبد ابراھيم عبدهللا ابراھيم  5574
صالح الدين 1 1 63 364م كركوك امل عبدالقادر محمود عبد اسماعيل دخيل   5575
بغداد 3 1 32 256 كركوك عليه صاحب مھدي عبد االله جاسم سمير   5576
نينوى 5 8 77 198م كركوك شذي محمود فتحي عبد االله محمد فتحي   5577
الديوانية 7 1 134 256 كركوك عيداء عبد هللا فرھر عبد الباري عبد الكاظم جميل   5578
نينوى 2 1 92 187 كركوك عليه يونس سيحاء عبد الباسط صالح حميد  العبيدي 5579
بابل 4 4 26 362م كركوك مالية عبدهللا عودة عبد الجاسم سرحان عودة   5580
البصرة 10 3 76 466م كركوك مفيدة سلمان يحيى عبد الجبار عبدالرحيم حميدي   5581
ميسان  3 8 49 499م كركوك جنان كشاني حسين عبد الحسين جبار نادر موھوش الساعد 5582
الديوانية 4 4 177 246م كركوك ساجدة عبدالكريم لفتة عبد الحسين عبد لفتة   5583
ذي قار 1 1 162 407 كركوك سكنه شذر حديد عبد الحسين يونس شرموخ   5584

صالح الدين 4 9 133 764 كركوك فاطمة عبدالفتاح مھدي عبد الرزاق صالح حمد المھدي 5585
البصرة 3 1 51 619 كركوك عطيه طارش فاضل عبد الرضا عليوي جبر   5586
بغداد 3 2 148 426 كركوك جتالية عبد موزان عبد الزھرة كريم حبيب   5587
بغداد 5 3 11 351م كركوك حنوة جبر حسن عبد السادة رشك حسيني 11425
بغداد 1 1 192 34م كركوك جمھوريه علي محمد عبد الصمد غاجي جارح   5588
البصرة 2 1 37 361م كركوك سميره شناوه عاشور عبد العباس عبد الرضا رشك  الساعدي 5589
ديالى 5 1 19 340 كركوك شذى مھدي اسود عبد الكريم حميد رشيد   5590
ذي قار 4 1 383 157 كركوك حليمه سھر عنيد عبد الكريم كاظم فھد   5591
بغداد 7 7 41 435 كركوك بشري علي سالم عبد هللا نجم عبدهللا عبدالقادر  5592
بغداد 3 1 32 488 كركوك عليه ناصر محسن عبد المناف عطيه حسين   5593
بغداد 2 9 53 428م كركوك حسينية ھنيدي جعفر عبد الواحد كاظم عناد   5594
البصرة 4 4 76 459م كركوك فاطمة مھدي علي عبد الواحد مظلوم جابر   5595
بابل 7 11 106 376 كركوك ارمل عبد برزو شكر محمد 5596
نينوى 3 3 166 154م كركوك ندوه راضى سالم عبد تركى سالم   5597
ديالى 7 8 93 487 كركوك مني جاسم علوان عبد جاسم محمد   5598

صالح الدين 7 3 192 761 كركوك بدرة خليل عبد عبد جبار جاسم   5599
ذي قار 4 4 165 478م كركوك شيمة ضناوة عواد عبد جسر حسين   5600

صالح الدين 9 2 7 341م كركوك حسنه عبدهللا محمد عبد جلمود حسين حمودى  5601
صالح الدين 9 5 32 184 كركوك خولة عواد خضير عبد جوير حسن   5602
ميسان 2 10 125 312م كركوك فخرية خماس عباس عبد حاتم جالب   5603
بغداد 5 10 67 346 كركوك بشرى نصيف جاسم عبد حافض مسير عبدعلي  5604

صالح الدين 3 13 140 482 كركوك سعديه سالم خلف عبد حسن حسين   5605



الديوانية 2 1 61 594م كركوك سھام جالل شليه عبد حسن عبد   5606
بغداد 10 4 29 204م كركوك صبيحة زبون  عبد حسن مزعل محمد الساعدى 5607

صالح الدين 7 12 160 272م كركوك شيماء عويد عبد حسين ضامن 5608
االنبار 4 6 147 329م كركوك فاطمه خيرهللا احمد عبد حميد ريحان   5609
بغداد 6 6 57 427 كركوك ساميه بھلول بندر عبد حنش خلف  المرياني 5610
القادسية 6 6 98 479م كركوك حمزيه جعفر ابراھيم عبد حنون عبيد  العبيد 5611
نينوى 2 7 75 363م كركوك احالم احمد عيسى عبد خضر عباس   5612
ذي قار 5 3 31 421م كركوك صبريه خضيو نبيل عبد خضير صجاج   5613

صالح الدين 10 12 128 162 كركوك مرضية يونس محمود عبد خضير محمود مصلح  5614
صالح الدين 9 5 67 326م كركوك كميله صالح اسماعيل عبد خلف عبد   5615
صالح الدين 3 3 21 182 كركوك مھا جاسم عبدهللا عبد خلف فاضل   5616
صالح الدين 3 3 95 206م كركوك صبحه علي محمود عبد خلف مساعد   5617
واسط 5 3 6 214م كركوك عواطف راجي خدل عبد خليف عطية   5618
ميسان 10 7 121 367م كركوك موزه حواس بالسم عبد داود صبر صنيح  5619
الشرقاط 8 6 188 663م التون كوبري عبد رشبد علي عبد رشيد علي   5620
بغداد 10 8 31 428م كركوك زينب مھدي حسن عبد زيارة سلمان عزوس  5621
بغداد 4 11 98 391م كركوك سعديه عباس ھادي عبد سبني عبد حمد  5622
موصل 10 12 123 22م كركوك ونسه خلف دخيل عبد سرحان خليفه   5623
ذي قار 2 1 4 4008 كركوك اميره عوده شاودي عبد سلمان جبر  ال حليج 5624
كربالء 10 1 61 410م كركوك لميعه عبود خليل عبد سلمان حسين علي التميمي 5625

صالح الدين 4 4 183 341م كركوك فصله ابراھيم عران عبد سويد نايف   5626
صالح الدين 8 4 4 312م كركوك نجود صالح دھش عبد شالم الخلف حمد العبيدى 5627
بغداد 5 1 53 181م كركوك نوال فالح نصيف عبد شبيب كاظم   5628

صالح الدين 2 13 143 428 كركوك صريه حسو محمود عبد شريف احمد حسين  5629
االنبار 4 13 124 192 كركوك نارسية محمد علي عبد صالح تركي حمد  5630
بغداد 10 7 51 455م كركوك صبيحة موسى شغيب عبد صالح ذياب مھدي المالكي 5631

صالح الدين 9 2 160 761م كركوك ھدله خلف مخلف عبد صبار مخلف   5632
بابل 1 11 104 331م كركوك مقسومه نعمه طارش عبد طراد عسكر ھلوس  5633
ميسان 8 5 40 216م كركوك عطيه يونس جاسم عبد عبدالحسن ثجيل  الالمي 5634

صالح الدين 2 1 105 318 كركوك خوله نزكن شھاب عبد عبدالحميد شھاب   5635
ذي قار 3 10 88 525 كركوك فوزيه حسين فرج عبد عبدالمحسن فرج   5636

صالح الدين 6 13 44 549م كركوك شكمه ليفان عبدهللا عبد على عبدهللا حمد  5637
بغداد 7 10 15 408م كركوك نعيمه نبيل فياض عبد على عيسى جبير العوادى 5638
البصرة 4 11 195 377م كركوك نسيمه حسن علي عبد علي احمد عبدهللا   5639



موصل 7 7 82 405م كركوك عسكوره خضر جاسم عبد علي حسين حمادة  5640
ميسان 1 7 164 497م كركوك جنديه برھان سلمان عبد علي حميد غافل   5641
بغداد 2 2 95 367م كركوك رافده عبدالجبار عبدالحسين عبد علي سليم شطب  الدراجي 5642
بغداد 5 10 5 404م كركوك سعدية علي رحيم عبد علي سويد سليمان  5643
بغداد 7 7 163 402م كركوك مريم عبود جبر عبد علي كاظم جبر خلف 5644
ديالى 1 9 195 478م كركوك جليلة فاضل عباس عبد علي مھدي صالح  5645
بغداد 1 13 166 352م كركوك شكريه بنيان شنيني عبد علي مھودر خالد   5646
ميسان 6 3 128 385 كركوك شوشة سباھي صالح عبد غالي راھي   5647
بغداد 3 12 2 487 كركوك امنه حميد محمد عبد فاخر عبدالكريم   5648

صالح الدين 6 11 11957 1976 كركوك خديجة ظاھر عبدالجبار عبد فاضل علي محمد  5649
صالح الدين 7 5 137 329م كركوك مسيار محمود سبع عبد فتحي عايد   5650
االنبار 2 13 141 435م االنبار مجودة عبدهللا جير عبد فريح صالح   5651
بابل 2 1 6 361م كركوك فاطمه خضر عبيس عبد كاظم كزار  البوعنه 5652
بغداد 3 7 18 479م كركوك كريمه والي مراح عبد كريم مظلوم علي الراجي 5653
ذي قار 8 5 41 411م كركوك نديمه جليل رمضان عبد كريم موسى عبدهللا العبد هللا 5654
بغداد 1 12 75 395م كركوك حسومه محمد خلف عبد لفتة خلف   5655

صالح الدين 10 2 193 586م كركوك ميسون عارف احمد عبد محمد حمود  الجنابي 5656
صالح الدين 5 3 138 309م كركوك خولة خضر نجم عبد محمد روضان   5657
موصل 1 11 163 563 كركوك فتحة نجم صالح عبد محمد عبدهللا حميد  5658
بغداد 2 2 168 371م كركوك امل عبدالحسين عباس عبد محمد لوخان محمد  5659
البصرة 6 9 200 636م كركوك حنام غانم عبالي عبد محمد مطر عبدالرضا فرج 5660
تكريت 6 7 83 338م كركوك مطيره درويش سودان عبد مدغش علوش مخلف الجباري 5661
ميسان 4 2 45 264 كركوك غاتھن حسين يوسف عبد مشلوش ناجض   5662
واسط 7 9 19 569م كركوك ليلى عبد شبل عبد ناصر حسين   5663
بغداد 4 1 184 478م كركوك حسنيه علي تركي عبد ناصر عبد   5664
ذي قار 2 7 95 33م كركوك لذيذه حسيب  عبد ناھى رعيد حمود  5665
موصل 7 6 49 256م كركوك حنان عدنان مھدي عبد نايف احمد  النعيمي 5666
الديوانية 7 1 112 341 كركوك سليمة صالح  عبد نور شمران ھدھود   5667
ذي قار 9 12 54 699م كركوك سميره جواد عبد ھاشم بدن 5668
موصل 2 6 88 272م كركوك يسرى جمعه حسين عبد ھيكل صوفي  الصوفي 5669

صالح الدين 4 5 6 318م كركوك صافيه نجم عبدهللا عبد ياسين ايوب حمادي  5670
صالح الدين 8 10 21 302م كركوك ھدوه رشيد خلف عبد يعقوب علي قراج  5671
بغداد 3 11 61 349 كركوك سعاد عبدارضا حسين عبدارضا حسين لفتة   5672
بغداد 2 12 58 246 كركوك حياة محسن رستم عبدارضا محمد فرج لفتة  5673



صالح الدين 8 4 135 663م التون كوبري جنان عيسى محمد عبداسالم على ھزاع محمد اللھيبى 5674
صالح الدين 1 1 190 770م كركوك وفاء علي حمد عبداالله مسلط حمد   5675
ذي قار 2 1 73 771 كركوك منار عيسى جبر عبداالله نعمه شفيق   5676
البصرة 3 2 58 312 كركوك صبيحه علي ابراھيم عبداالمام داود مھدي   5677
الديوانية 10 13 122 417م كركوك نوال ساجت نصيف عبداالمير اسماعيل حسين   5678
بغداد 6 6 164 463م كركوك امل فاخر محسن عبداالمير ثامر محسن  المصلوخي 5679
بغداد 10 12 13 494 كركوك حميدة علي راضي عبداالمير جبار حسن   5680
بغداد 6 6 1 494 كركوك سھام حسن جيشي عبداالمير جبار سلمان   5681
ميسان 4 4 187 386م كركوك فوزيه عبد محي عبداالمير جبر محمد   5682
بغداد 10 13 67 492م كركوك وحيده عبود كاظم عبداالمير جلوب عوفي صمود  5683
ذي قار 5 9 189 326م كركوك عروبه محمود حسان عبداالمير حسن شالل   5684
ميسان 5 1 49 405م كركوك حليمه فاضل حسين عبداالمير حسون حسين   5685
بغداد 2 8 94 435م كركوك فضيلة احمد جاسم عبداالمير حسين علي   5686
بغداد 1 12 125 599 كركوك انتصار حسن علي عبداالمير حسين مسير   5687
كربالء 1 6 75 417م كركوك طلبه غانم جبر عبداالمير حميد حسن  الموسوي 5688
ميسان 5 9 153 427م كركوك امنه علي لفته عبداالمير داود صبر   5689
ميسان 6 3 39 429م كركوك كافيه خزعل عباس عبداالمير رحمه حسن   5690
ذي قار 8 9 48 314م كركوك بشرى محمود الزم عبداالمير عبد فرھود عويد  5691
البصرة 10 1 143 259م كركوك ھناء راضي احمود عبداالمير عبدالرزاق علي   5692
بابل 10 8 192 152م كركوك خديجه رحمان صالح عبداالمير عبدالصاحب رزوقي   5693
البصرة 9 8 27 199م كركوك لندن عقرب مشكور عبداالمير عبدهللا حسن   5694
ذي قار 10 13 80 888م كركوك ميثاق محسن سياھي عبداالمير عبدهللا محمد حسين  5695
ذي قار 4 1 183 114م كركوك عاھده ضايق خزعل عبداالمير عبدالمحسن عبدعلي  الطاھر 5696
ذي قار 7 1 191 345 كركوك ازھار عبدالرزاق عبدالمحسن عبداالمير عبدالمحسن عمران   5697
بغداد 4 8 107 344م كركوك كريمه زھر فريح عبداالمير عجيل شنيل   5698
البصرة 10 12 17 330م كركوك سعاد عمار  عبداالمير عطيه عبود   5699
واسط 5 7 54 339م كركوك نعيم خيول عزوز عبداالمير عوال عزوز   5700
البصرة 9 9 14 331م كركوك حكيمه لفته صالح عبداالمير عيسى سلمان بسيج  5701
ذي قار 1 5 118 650 كركوك امنة لفتة داس عبداالمير فليح جاسم   5702
بغداد 3 2 96 493م كركوك بتول بثوان سعد عبداالمير فنجان كاطع   5703
بغداد 6 8 168 329م كركوك نوريه صالح عبود عبداالمير فياض عبود   5704
بغداد 1 6 149 352م كركوك اشواق ھاشم جاسم عبداالمير كاظم حسن  ال جبارة 5705
البصرة 7 5 73 395م كركوك اخالص عباس جاسم عبداالمير لفته علوان   5706
نجف 10 7 69 340م كركوك ماجدة عبدهللا محمد عبداالمير محمد عبدالحسين   5707



ذي قار 5 9 6 376م كركوك فاطمه محسن ھاشم عبداالمير محمد غانم   5708
بغداد 10 3 82 420م كركوك صباح سعيد يونس عبداالمير مصطفي خضر   5709
البصرة 6 5 17 916م كركوك استان جواد كاظم عبداالمير مفتن حسن  االزدجاوي 5710
بغداد 7 7 26 470م كركوك فاطمه ناصر مھدي عبداالمير ھاشم محمد   5711
بغداد 10 9 41 700 كركوك وفاء جواد كاظم عبداالمير ياسين كرم   5712
ذي قار 5 1 38 325م كركوك جنان جاسم محمد عبداالمير يوسف زايد   5713
بغداد 8 9 134 421 كركوك مريم عمير سميك عبداالميرصالل سبيك 5714
بغداد 9 12 59 199 كركوك ايمان على حسين عبدالبارى رمضان عبدهللا رمضان  5715
نينوى 6 11 121 318 كركوك فاطمة عبدالحسين طه عبدالباري حسن سليم   5716
الشرقاط 10 6 98 619م كركوك رسلية محمد خلف عبدالباري حسين علي خالد الخفاجي 5717
ديالى 6 11 36 220 كركوك حميدة حبيب جمعة عبدالباري حميد مجيد محمد صالح  5718
البصرة 4 7 127 1017م كركوك ازھار عبدالرضا اكبر عبدالباري عبدالواحد محمد   5719
بغداد 9 12 44 624 كركوك ايمان رحيم خلف عبدالباري علي حسين   5720
واسط 1 1 20 354م كركوك عيده زويد محمد عبدالباري عيدان بريسم   5721

صالح الدين 6 9 24 824م كركوك حال عطاهللا حيدر عبدالباسط شھاب احمد سلطان  5722
صالح الدين 3 3 168 382م كركوك وداد عبدالقادر النصيف عبدالباسط عبدالرزاق نصيف   5723
بغداد 7 6 141 463 كركوك مسرات ھاشم عبدالرضا عبدالباقي عبدالواحد علي  العلي 5724
بغداد 8 13 15 199م كركوك سھام صباح محمد عبدالباقي محمود عبدالباقي   5725
البصرة 10 6 145 428 كركوك ھيفاء خلف محمد عبدالباقي ناجي محمد   5726
بغداد 5 2 165 395م كركوك رجاء زمن صالح عبدالجبار اكرم حسن  بيك 5727
ديالى 5 4 148 355م كركوك زھرة عزيز عباس عبدالجبار العبوسي زغير   5728
بغداد 4 1 15 319م كركوك بيداء محمد احمد عبدالجبار حازم على   5729
بغداد 10 2 198 256م كركوك ابتسام كريم محمد عبدالجبار حسين دليف   5730
بغداد 7 2 16 402م كركوك عزيزه ھاشم حسن عبدالجبار خزعل رخيص   5731
ذي قار 7 8 29 380م كركوك ھناء ثجيل جير عبدالجبار خلف محمد حسين الحسين 5732
بغداد 4 1 48 382م كركوك سليمه جمعه حسن عبدالجبار خليل عباس   5733
بغداد 4 1 136 568م كركوك نجاه باش حسن عبدالجبار خنجر عباس  البومحمد 5734
ذي قار 3 7 97 470 كركوك فوزيه ابراھيم جاسم عبدالجبار سبع مطني   5735
البصرة 1 7 198 183م كركوك فخريه محمد احمد عبدالجبار شاكر احمد   5736
بغداد 9 1 116 351 كركوك انتصار خلف ورد عبدالجبار شناوه ورد   5737
البصرة 9 9 122 477م كركوك محي علي جابر عبدالجبار طالب عبود   5738
واسط 5 9 84 264م كركوك انوار كاظم حمادى عبدالجبار عباس حمادى   5739
ميسان 1 7 69 601م كركوك نجالء قاسم ناھف عبدالجبار عبد داود   5740
بغداد 4 1 90 367م كركوك ايمان ياسر فاجي عبدالجبار عبدااللطيف احمد   5741



بغداد 3 13 66 382م كركوك ھدى خلف ابراھيم عبدالجبار عبدالستار حمادي   5742
ذي قار 6 11 197 637م كركوك اشراف رحيم مليس عبدالجبار عبدالكاظم فرج عيسى  5743
نجف 4 4 43 220م كركوك كريمه جاسم محمد عبدالجبار عبدهللا حبيب  المناصر 5744
ميسان 6 11 14 393 كركوك انتصار محمد رسن عبدالجبار عبود عبدالحميد   5745
بغداد 9 11 56 386م كركوك مليكة عضاد صفر عبدالجبار عنيد حسن الطائي  5746
واسط 6 9 84 264 كركوك انوار كاظم حمادى عبدالجبار عياس حمادي 5747
البصرة 1 8 104 333م كركوك جاسميه حسن حميد عبدالجبار كاطع محمد   5748
بغداد 10 8 173 316م كركوك سلسبيل عبدالحافظ طه عبدالجبار كاظم محمود   5749
بغداد 10 3 92 365م كركوك رنا صالح مھدي عبدالجبار كاظم محيسن   5750
ذي قار 1 1 143 620م كركوك اسمھان ابراھيم محمد عبدالجبار ناجع خشاع   5751
بغداد 8 12 90 421 كركوك امينه صابن عبد عبدالجبار نايف عبد محسن العزاوي 5752
بغداد 5 4 121 403م كركوك علية دراجي خنس عبدالجبار ھاشم طاھر   5753

صالح الدين 6 2 39 163م كركوك ھيفاء عبدالسالم عثمان عبدالجبار ھزيم اسماعيل ابراھيم الدور 5754
ميسان 7 10 114 587م كركوك كاظمية حموش جازي عبدالجبار يوسف جازع   5755
بغداد 1 12 39 785م كركوك رنا عالم صالح عبدالجبار يوسف عبدالحميد   5756
البصرة 10 3 158 436م كركوك زھرة يرسم عوفي عبدالجليل ابراھيم عوفي   5757
ذي قار 5 3 144 295م كركوك وداد محمد سلمان عبدالجليل ابراھيم محسن   5758
ذي قار 6 10 46 612م كركوك كريمه جبر سالم عبدالجليل جخير ثامر   5759
بغداد 6 12 171 319 كركوك نوريه صبح حسن عبدالجليل جوير سلطان   5760
بغداد 3 1 112 409 كركوك سليمه داود موسى عبدالجليل عبد كاظم  السالم 5761
البصرة 6 12 8714085 109 كركوك بھينة جبار صباح عبدالجليل عيسي سلمان   5762
نينوى 4 12 183 415م كركوك زكريات محمد حسن عبدالجليل قاسم محمد داود  5763
ذي قار 6 5 11 496م كركوك عطيه طالب جابر عبدالجليل ناصر جابر علي  5764
ذي قار 10 9 171 427م كركوك فائقه عبدالمجيد خضر عبدالجليل ھزاع صديق   5765
الديوانية 8 1 10 340م كركوك نضال شھاب احمد عبدالجليل يونس حاتم   5766
بغداد 4 6 185 330م كركوك سجوده عبدالحسن خضير عبدالحافظ شاكر محمود   5767
ميسان 3 8 81 425م كركوك كريمه محيبس علك عبدالحر برھان جبر   5768
بغداد 5 12 176 355 كركوك زھره عبدالحسن محي عبدالحسن سابط صخي خفي  5769
بغداد 10 3 19 341م كركوك صباح غازي عبدالحسين عبدالحسن شعن خلف   5770
البصرة 1 12 87 605 كركوك ابتسام حمدان صابر عبدالحسن شويع صابر   5771
واسط 4 6 175 154 كركوك احالم محمد ناصر عبدالحسن عاشور عبد 5772
البصرة 4 4 14 529م كركوك حنان عبداالمير كريم عبدالحسن عبد اللطيف عزيز   5773
البصرة 8 1 52 376م كركوك عروبه عبيد شكور عبدالحسن عبدالساده عقرب   5774
ميسان 2 8 100 766م كركوك جميله صاحب شلش عبدالحسن عبدالسيد فرج   5775



كربالء 4 6 33 403م كركوك ليلى حسين عبدعلي عبدالحسن عبدالواحد صدام  ال حسين 5776
بغداد 10 3 68 492م كركوك فوزية عباس عليوي عبدالحسن عواد عذير   5777
البصرة 6 8 117 612م كركوك ماجده شھاب بدر عبدالحسن عوده حسن   5778
بغداد 1 13 40 478م كركوك اميره كاظم جبر عبدالحسن عوده حسين   5779
الديوانية 3 8 142 188م كركوك كريمه ھادي سلمان عبدالحسن غضب وناس مھجح النصر 5780
البصرة 5 5 39 801م كركوك منى علي عداي عبدالحسن لفته كطافه   5781
بغداد 2 1 140 407م كركوك بھيه خلف لعيبي عبدالحسن محمد كاطع   5782
بغداد 1 10 172 484م كركوك فوزيه العيبي افشين عبدالحسن موزان طاھر   5783
بغداد 5 13 11 429م كركوك عبدالحسين ارزيج مليح     5784
البصرة 4 10 47 480م كركوك كفاح عجيل كصاد عبدالحسين بانى كصاد   5785
بغداد 9 12 88 476م كركوك ورغد غضمان كامل عبدالحسين ثجيل رسن   5786
بغداد 10 2 95 1004م كركوك خالديه حرجان عليوي عبدالحسين جاسم عليوي   5787
بغداد 6 8 134 372 كركوك صبيحة منجل حسين عبدالحسين جودة علي  السوداني 5788
واسط 5 6 134 620م كركوك عبدالحسين حرك مرزوك   حال عالوي عبدعلي 5789
ذي قار 9 6 10 384م كركوك وجدان كاوس تكران عبدالحسين حروان كاشى   5790
بابل 3 9 198 364م كركوك رحمة عبد جاسم عبدالحسين حمزة عبود   5791
ميسان 2 12 136 655 كركوك عليه حسين دھيش عبدالحسين خربيط دھيش   5792
بابل 5 5 171 391م كركوك ليلى محمود كريم عبدالحسين خليل قاسم حسين الربيعي 5793
ميسان 4 4 146 233م كركوك عواطف داود سلمان عبدالحسين ديوان فتان   5794
بابل 4 8 35 499م كركوك زكيه جھاد عباس عبدالحسين راضي ناصر   5795
بغداد 1 1 112 272م كركوك سليمه حسون شحت عبدالحسين رحيمه شيمل  الحمداوي 5796
الديوانية 7 4 177 623م التون كوبري نعيمه نويه عبيد عبدالحسين ردام ھدار   5797
فادسية 6 9 18 199م كركوك سھيله كاظم ھانى عبدالحسين سالم ھانى  جبورى 5798
البصرة 5 8 129 67 كركوك شيماء منصور شامخ عبدالحسين سھم فرج   5799
بغداد 4 4 153 407م كركوك سليمة عاصى خالد عبدالحسين شامخ عبود   5800
ذي قار 8 6 87 499م كركوك زينب رشيد نايف عبدالحسين شعيب نايف   5801
بابل 9 8 166 152م كركوك نزيره شھيد محمد عبدالحسين شھيد عبيده   5802
بغداد 2 12 115 469 كركوك سھام زائر عبدان عبدالحسين شوحي جوني   5803
البصرة 4 7 188 745م كركوك صفاء سلومي حسن عبدالحسين صالح صبيح   5804
بغداد 5 2 187 369 كركوك حليمه مجيمح عبدالحسين عباس حمادي 5805
بغداد 5 5 35 384م كركوك فاطمه سلمان محمد عبدالحسين عبد حسين   5806
بغداد 2 12 102 169م كركوك بدريه منشد يوسف عبدالحسين عبد على عجيل   5807
ميسان 6 11 42 436 كركوك مليحه حسين عثمان عبدالحسين عبد محي   5808
بغداد 4 4 146 380م كركوك نجمه صالح بھلول عبدالحسين عبدالرزاق جوحي  البوس 5809



بغداد 5 13 5 345 كركوك عائدة ربيع حسين عبدالحسين عبدالرزاق حسين   5810
ذي قار 4 6 51 395 كركوك ساھره رشيد مجيد عبدالحسين عبدالرزاق لفته   5811
ذي قار 10 3 151 466م كركوك ھاشمية جويد نجاح عبدالحسين عبدالكريم عبد   5812
البصرة 8 11 136 352م كركوك نوال رمضان جابر عبدالحسين عبدعلي عبيد   5813
البصرة 10 3 1 407م كركوك كطوه نعيم جاسم عبدالحسين عبودي ناصح   5814
بغداد 9 8 104 409م كركوك وادية حربيط  عبدالحسين عزيز حسن   5815
ذي قار 6 12 88 418 كركوك كاظميه نويھض محيل عبدالحسين علي جارهللا  البيضاني 5816
بغداد 7 12 123 425 كركوك احمد عبدالحسين علي عبدالحسين علي عبد   5817
الديوانية 2 6 72 376م كركوك نجيمه رحيم عبدالعباس عبدالحسين عمران موسى  العلياوي 5818
بغداد 6 6 95 523م كركوك اميره جبار سلمان عبدالحسين عواد حسين   5819
بغداد 1 8 167 132م كركوك بدرية مكراض طاھر عبدالحسين عودة البد العنزي  5820
الديوانية 3 13 156 722م كركوك ھيام كاظم حمد عبدالحسين غريب حمد   5821
الديوانية 2 13 19 834 كركوك والء كاضم راھي عبدالحسين غريب حمد   5822
بغداد 5 6 13 427 كركوك حفيظه واحد موسى عبدالحسين فرج بشته  الحريشاوي 5823
بغداد 8 8 30 430 كركوك منھي لفتة حالي عبدالحسين فرحان كاطع   5824
المثنى 10 9 23 427م كركوك ليوف نيكاال نيفى عبدالحسين فليح حسن عليوى  5825
ذي قار 10 1 118 411م كركوك ليلى محمد حسن عبدالحسين كاظم رخيص   5826
بغداد 9 1 93 314م كركوك بشرى مفتاح ناصر عبدالحسين مجيد عاشور  احمد 5827
ذي قار 3 7 191 758م كركوك امل عبدالكريم نايف عبدالحسين محمد جواد عبدالھادي   5828
النجف 7 11 163 416م كركوك امل جالب خليل عبدالحسين محمد حمزه   5829
واسط 5 9 134 770م كركوك بشرى عليودي مسعود عبدالحسين مطر مسعود   5830
بغداد 7 7 103 418م كركوك ليلي شليش مظلوم عبدالحسين معارج معيجد   5831
ذي قار 9 9 181 793 كركوك بسمة خلف سلين عبدالحسين ناصر حسين جعفر  5832
بغداد 8 2 182 490م كركوك نجيبه راضي موسى عبدالحسين ھادي سعيد مھدي  5833
بغداد 10 4 165 359م كركوك صباح محمد داود عبدالحسين ھالل نايف   5834
ذي قار 5 1 178 171م كركوك كريمه منامي لفته عبدالحسين ياسر نزال  احمد 5835
بغداد 3 11 73 135م كركوك ھند صباح علوان عبدالحكيم داود سلمان محسن الموسور 5836
بغداد 5 5 148 383م كركوك ھديه خضير عودة عبدالحكيم رحيم كاظم   5837
موصل 9 9 90 650م كركوك فتحيه علي محمود عبدالحكيم عبدهللا علي عبدهللا الجبوري 5838
ذي قار 5 3 124 798م كركوك اليلة الكاظم حسن عبدالحكيم عبدالواحد حسين   5839
بغداد 8 2 101 733م كركوك منى رحيم صالل عبدالحليم جوالن صالل   5840
بغداد 8 5 178 272م كركوك ماجده جبار ساھي عبدالحليم داود سلمان   5841
ذي قار 5 12 84 395 كركوك جنان عبداالمير عبدالحسن عبدالحليم ھاني ضايف   5842
الديوانية 5 5 39 1256م كركوك بدريه خماس عباس عبدالحمزه جمعه عباس عيسى الحمداو 5843



بابل 3 1 56 628 كركوك شنه امعيدي عبد عبدالحمزه عذاب سلمان  الشمري 5844
بغداد 2 8 76 780 كركوك نجيبه محمد حسن عبدالحمزه كاظم ھزير   5845
بغداد 5 4 172 265م كركوك فوزيه كريم محمود عبدالحميد حسن بطي   5846
ديالى 9 8 106 779 كركوك انعاف كاظم بالش عبدالحميد حمعة عباس   5847
البصرة 9 13 161 481 كركوك سھيله يوسف حسن عبدالحميد خليل عيسى   5848
البصرة 5 10 69 384 كركوك مطلق.زينب جاسب عبدالحميد زغير شاھر 5849
البصرة 5 7 150 484م كركوك ليلوه ابراھيم علي عبدالحميد سعدون يعقوب   5850
بغداد 2 6 92 208م كركوك نعيمه خضير كاظم عبدالحميد عبد سلمان  الربيعي 5851
ذي قار 6 7 191 345م كركوك عروبه عبدالمھدي عمران عبدالحميد عبدالمحسن عمران   5852
بغداد 5 1 5 793 كركوك عليه مجيد علي عبدالحميد علوان حمادي  العكيلي 5853
بغداد 6 8 190 418 كركوك فريدة سدخان غافل عبدالحميد علي غافل خضير  5854
بغداد 1 7 155 208م كركوك سعديه جميل احمد عبدالحميد محمد زيدان   5855

صالح الدين 3 1 158 300م كركوك وجدان كمال عبدالرزاق عبدالحميد محمد فياض   5856
االنبار 6 4 79 426م كركوك احالم نحمه خداكريم عبدالحميد مرزه عبد   5857
بغداد 4 5 22 623م كركوك سميره عبدالجبار عبدالمعين عبدالحنين مجيد شغيتر   5858
بغداد 6 1 3 355م كركوك امينه رحيم مطلك عبدالخالق جبار شناوه  الجباري 5859
نجف 4 4 49 345م كركوك باسمه جليل عبدالحسن عبدالخالق رشيد فرج   5860
البصرة 10 9 61 455م كركوك سلوي عبدالرحيم حميدي عبدالخالق طعمه حميدي عودة  5861

صالح الدين 7 10 174 302م كركوك امامه محمود بلو عبدالخالق طه علي   5862
بغداد 5 1 158 309م كركوك منى حسن عواد عبدالخالق عباس عبود  زبيدي 5863
ميسان 3 1 20 218م كركوك ھديه عزيز درويش عبدالخالق محمد علي   5864
بغداد 8 4 46 723م كركوك اقبال عبدالعزيز علي عبدالخالق ھاشم محسن عبدالكريم العز 5865
البصرة 1 12 92 403 كركوك ايمان عبدهللا جسر عبدالخضر حسن صبري   5866
البصرة 6 12 6 161م كركوك زھرة علي محمد عبدالخضر عباس محمد مھدي  5867
بغداد 5 9 119 598م كركوك خولة ھويف جلود عبدالخضر فرحان ھاشم   5868
بابل 2 5 127 362م كركوك االء جثير رحمه عبدالخضر مكي ياقوت   5869

الديوانية 3 13 183 326م كركوك ابتسام محمد نزال عبدالرحمان خماس عباس عيسى  5870
نينوى 3 3 200 415 كركوك فائزة سلطان سليمان عبدالرحمن احمد بيدر   5871
ديالى 4 4 157 367م كركوك فائزة ھاشم جاسم عبدالرحمن اسماعيل مرھج  الباري 5872
االنبار 7 3 111 391م كركوك ا سماء محمود عالوي عبدالرحمن جاسم حمادي   5873
نينوى 8 1 83 365م كركوك بدريه عبدان جعفر عبدالرحمن جاسم خضر   5874
موصل 9 8 92 771م كركوك فندية سعيد احمد عبدالرحمن جاسم محمد   5875
ذي قار 10 1 78 481 كركوك زھره الطيف كريم عبدالرحمن جبار محسن  اسعيدي 5876
بغداد 6 2 66 463م كركوك عليه جاسم عبيد عبدالرحمن جعيز لفته   5877



ديالى 4 12 20 317م كركوك رجاء كاظم عبدهللا عبدالرحمن جليل ابراھيم   5878
نينوى 4 4 168 263م كركوك باسمه طالب يحيي عبدالرحمن حسين ابراھيم  عاشور 5879
ذي قار 8 6 126 797م كركوك خمائل لطيف عيسى عبدالرحمن حسين ثامر  الدجين 5880
بغداد 7 13 161 394م كركوك سعاد عجمي عبدالرضا عبدالرحمن خصاف حميدي   5881
الشرقاط 7 10 165 481م كركوك وفاء ھاشم احمد عبدالرحمن خلف حمد   5882

صالح الدين 6 11 184 405 كركوك وفاء محمود شيل عبدالرحمن خلف شيل   5883
البصرة 3 7 9 788م كركوك ھتيف صابر طلب عبدالرحمن خلف طلب   5884
االنبار 1 11 2010 312 كركوك ناجي عبدالستار فارس عبدالرحمن داود سلمان الحمادي  5885
ذي قار 3 7 77 470م كركوك خديجة عبد علي نزال عبدالرحمن ذياب حميدي   5886
موصل 4 11 165 763 كركوك كلشان قادر كريم عبدالرحمن رمضان حسين   5887
بغداد 3 12 101 415م كركوك ماجده كاظم بدن عبدالرحمن صاحب نغيمش   5888
البصرة 5 4 198 341م كركوك سناء محمد خلف عبدالرحمن ضاحي شلش   5889
بغداد 3 13 155 375م كركوك اخالص جعفر حمادي عبدالرحمن عباس حمادي   5890
بغداد 1 9 100 377م كركوك زكية حسن  عبدالرحمن عباس زغلول   5891
بغداد 4 13 175 463م كركوك عليه كتاب محجوب عبدالرحمن عباس فريح  الربيعى 5892
بغداد 8 2 180 430م كركوك بشرى عبيد رافي عبدالرحمن عبدالجبار شكر محمود القر 5893

صالح الدين 7 12 76 1013م كركوك نجالء احمد محمد عبدالرحمن عواد فتاح   5894
بغداد 3 10 60 343 كركوك مطلق.عبدالرحمن غريب عبدالرحمن غريب حامد 5895
ذي قار 2 13 70 776م كركوك سھام فنجان محجب عبدالرحمن فالح صالح مزيعل  5896
بغداد 2 5 29 333م كركوك ساھره محمد رضا عبدالرحمن قادر جاسم   5897
بغداد 3 9 192 409م كركوك كرحه جويد عكاب عبدالرحمن كاطع عكاب   5898
بغداد 1 6 197 408 كركوك انتصار عبدالمجيد وھن عبدالرحمن كاظم سلمان   5899
االنبار 8 10 188 326م كركوك اقبال جبير حمدان عبدالرحمن مجيد مزوك   5900
بغداد 9 8 89 264م كركوك باسمه ابراھيم عباس عبدالرحمن محسن حسن   5901
بغداد 5 6 111 377 كركوك حنان عباس جاسم عبدالرحمن محسن مطر  الموسوي 5902

صالح الدين 8 11 182 426 كركوك وداد محمد حمد عبدالرحمن محمد عبدهللا حماوة  5903
صالح الدين 3 6 16 808م كركوك شفيقه ياس خضر عبدالرحمن محمد عبو عباس  5904
تكريت 10 6 94 199م كركوك ھنود نرسي محمد عبدالرحمن مذرب عبدالرحمن عزيز ا 5905

صالح الدين 2 6 100 300 كركوك عاليه حسين علي عبدالرحمن مطلك قدوري  الدوري 5906
ذي قار 2 10 187 375 كركوك رجاء عكاب صبر عبدالرحمن ناجي حاتم   5907
البصرة 2 5 138 339م كركوك ناديه جوالن صالل عبدالرحمن يوسف علي اليذ  5908
بغداد 5 12 180 492م كركوك سميعه عمر خلف عبدالرحيم جليل فتوحى   5909
بغداد 3 12 8 43 كركوك وھران ھادي جاسم عبدالرحيم خليل مطر   5910
ذي قار 1 13 21 495م كركوك عروبه مزھر عزال عبدالرحيم ذياب حميد فھد  5911



بغداد 8 11 162 417م كركوك ميسون جاسم محمد عبدالرحيم سالم حميد   5912
بغداد 3 2 198 495م كركوك احالم كاظم ملحي عبدالرحيم شنشول يونس جاسم  5913
ميسان 7 11 55 477 كركوك بشري جعفر كاظم عبدالرحيم عبدالسادة عبدهللا   5914
بغداد 9 1 46 233 كركوك زينب صالح مھوس عبدالرحيم عبدالصاحب جابر   5915
ذي قار 8 11 64 655 كركوك عظيمة نصيم تمر عبدالرحيم فيصل شنين   5916
ذي قار 5 13 38 346 كركوك ضحى جاسم حسون عبدالرحيم محمود عباس   5917
بغداد 5 2 148 338م كركوك رسميه محمد جليوان عبدالرحيم مرزوق ابراھيم  الساعدي 5918

صالح الدين 7 12 25 664م كركوك نوريه صباح حمادي عبدالرحيم ھادي جاسم   5919
بغداد 3 6 181 342م كركوك كريمه عباس احمد عبدالرزاق احمد مصطفى  العاني 5920
البصرة 4 11 22 374 كركوك خولة بدر ناصر عبدالرزاق جابر ثامر   5921
بغداد 7 10 52 453م كركوك يزيه عبدي كاظم عبدالرزاق جابر جاسم قزيع  5922
بغداد 2 8 139 376م كركوك سعاد سالم غريب عبدالرزاق جاسم محمد  الديمي 5923
البصرة 4 3 60 492م كركوك زھره عباس كاظم عبدالرزاق جري دنبوس  الكليب 5924

صالح الدين 9 5 168 180م كركوك جميله علي حسين عبدالرزاق جعفر محمود   5925
بغداد 2 13 190 39م كركوك تمينة عبد عبدهللا عبدالرزاق جالل عطية   5926

صالح الدين 6 11 188 416 كركوك لمياء ريكان فريل عبدالرزاق جواد تركي   5927
صالح الدين 9 5 36 211م كركوك سعاد محمد حمد عبدالرزاق حميد شاھر   5928
ميسان 5 9 173 734م كركوك فوزية محسن جاسم عبدالرزاق حميد شرھان   5929
بغداد 6 5 70 351 كركوك زينب جاسم عكله عبدالرزاق حميد مجيد حسين  5930
بغداد 4 9 58 391م كركوك سميره قاسم ابراھيم عبدالرزاق درجال غنتاب   5931
بغداد 5 3 153 421م كركوك جميله حسن طوبلع عبدالرزاق سبھان لفته   5932
نينوى 7 11 45 329م كركوك ماجده فاضل عمر عبدالرزاق صالح حميد احمد  5933
نينوى 10 13 28 393 كركوك انتصار حسين مرعي عبدالرزاق صالح محمود عزو  5934
بغداد 2 2 19 395 كركوك نادية جعفر جاسم عبدالرزاق طارق سعيد   5935
بغداد 9 6 156 190م كركوك ھيله فخيلف منشد عبدالرزاق طاھر ھاشم   5936
الديوانية 6 13 138 403م كركوك اميره عمران عيسى عبدالرزاق عبد عيسى   5937
بابل 7 7 4 172م كركوك سعاد حسن حمود عبدالرزاق عبداالمير محمد   5938
البصرة 7 1 106 437م كركوك جنان زكي سالم عبدالرزاق عبدالجليل ابراھيم  المياحي 5939
بغداد 5 13 5 345 كركوك انتصار مھدي عبداالمير عبدالرزاق عبدالحسين عبدالحسين   5940
بغداد 10 9 11 272م كركوك انتصار قاسم حسن عبدالرزاق عبدالكريم فارس   5941

صالح الدين 8 5 73 598م كركوك انتصار صالح عبدالرزاق عبدالرزاق عبدهللا عبدالرزاق   5942
بغداد 2 6 112 470م كركوك بدريه خضير عباس عبدالرزاق عبدالوھاب حسن  الزبيدي 5943
بابل 4 7 164 233م كركوك زينب عبداالمير خلف عبدالرزاق عبدالوھاب محمد   5944
بابل 3 13 26 179م كركوك ليلى حسين عاشور عبدالرزاق عبيد علوان سلطان  5945



بغداد 5 2 107 403م كركوك رسميه شايع محمد علي عبدالرزاق عزاب حسن   5946
تكريت 3 1 95 773م كركوك نوفه ھادي صالح عبدالرزاق علي ارومين   5947
البصرة 3 13 199 259م كركوك مديحه عبدالرزاق علي عبدالرزاق علي دھيم حسين  5948
بغداد 4 2 44 367م كركوك نزھة عباس كاظم عبدالرزاق علي موسى   5949
بغداد 1 1 130 427م كركوك كريمه محسن جادر عبدالرزاق عيدان عبد   5950
ذي قار 7 11 185 777م كركوك اقبال حسن صبري عبدالرزاق فرج عبدالساده راضي  5951
الديوانية 5 4 128 391م كركوك ابتسام كامل كاظم عبدالرزاق فلك كاوش   5952
ميسان 7 10 165 416م كركوك مرجيه عبدالحسين حسن عبدالرزاق كاظم جبار   5953
بغداد 6 2 130 779م كركوك سعديه كريم مريوش عبدالرزاق محمد حسن   5954
بغداد 1 7 155 208م كركوك مصريه مجيل احمد عبدالرزاق محمد زيدان   5955
بغداد 5 13 7 205م كركوك زكية كاطع صابر عبدالرزاق محمد سالم حسن  5956
البصرة 4 3 75 625م كركوك حمديه جبار حسن عبدالرزاق محمد سوية   5957

صالح الدين 8 11 96 766م كركوك عبدالرزاق محمد عبدالرزاق   ھدله حمد عبدالعزيز 5958
نينوى 1 2 91 329م كركوك زكيه حسن علي عبدالرزاق محمد عبدهللا   5959
بابل 10 5 191 415م كركوك وفاء حميد ثامر عبدالرزاق محمدبشير كاظم   5960
البصرة 9 5 16 352م كركوك تحرير مھدي رباري عبدالرزاق محمود مطر   5961
بغداد 2 13 178 756م كركوك ساجده محمد حسين عبدالرزاق مسعود فتحى العبيدى  5962

صالح الدين 10 4 100 729 التون كويري بثسنة احمد محمد عبدالرزاق مؤنس علي   5963
بغداد 7 10 142 159م كركوك انعام سعيد حسن عبدالرزاق نوري عبدالرزاق   5964
بغداد 7 4 169 644 قرة حسن علياء عبدالجبار راشد عبدالرزاق ھادي سعيد   5965
بغداد 4 6 60 453م كركوك ملكيه فنجان شنجار عبدالرسول فالح عبدالحسن  الالمي 5966
البصرة 9 1 143 341م كركوك نجمه بريسم عوفى عبدالرضا ابراھيم عوفى   5967
بغداد 5 10 23 496م كركوك سناء عبدالرضا جاسم عبدالرضا جاسم حاتم   5968
البصرة 3 12 171 355م كركوك ماجده عبدهللا جبر عبدالرضا حسن صبري   5969
ذي قار 4 10 19 416 كركوك لذيذة عودة داغر عبدالرضا حنون عبود عامر الصالحي 5970
بغداد 10 3 143 317م كركوك كاظمية محمد معيري عبدالرضا خلف عطية   5971
بغداد 3 2 88 409م كركوك كريمه شريف جبار عبدالرضا دعيج عبدالحسن   5972
بغداد 5 4 115 186م كركوك مريم علي موسى عبدالرضا عاشور زامل   5973
بابل 5 5 199 352 كركوك ندى عبدالھادي عزيز عبدالرضا عبداالمير فليح العبيدي  5974
بغداد 1 3 91 310م كركوك مديحه عليوي جبر عبدالرضا علي جبر  الفياض 5975
البصرة 8 12 155 420 كركوك خالده سافي لطيف عبدالرضا عيسى رھيج   5976
بغداد 10 3 81 601م كركوك انتصار حميد زھرة عبدالرضا غازي عبدالحسين   5977
بغداد 3 6 44 429م كركوك كلثوم صالح عبدهللا عبدالرضا فاخر حسن  السعدي 5978
بغداد 10 6 152 362م كركوك نداء محي قاسم عبدالرضا محسن مناني   5979



بغداد 9 4 194 392م كركوك سليمه ھادى عبود عبدالرضا محمد راضى   5980
البصرة 6 7 84 312 كركوك سلوي شريف مسلم عبدالرضا محمد مسلم حمادي  5981
البصرة 4 7 95 370م كركوك احالم حسن صبري عبدالرضا موحي جعفر حسن  5982
بغداد 10 3 181 395م كركوك نسيمة حسن محمد علي عبدالرضا موسى جبر   5983
بغداد 8 6 104 611م كركوك نجيحه عباس عبادي عبدالركيم محسن عبداللطيف   5984
ذي قار 4 4 112 259م كركوك كافيه خدم صابر عبدالزھرة ثجيل شمخي  الريطاني 5985
بغداد 8 2 93 384 كركوك عواطف بالسم كصاب عبدالزھرة جبار رسن   5986
البصرة 9 11 14 476م كركوك كميله عبدالرزاق سعيد عبدالزھرة جلوب عكبايه علي الشوبلي 5987
بغداد 8 11 36 436م كركوك وحيدة علي عليوي عبدالزھرة جلوب عليوي   5988
البصرة 10 3 7 377م كركوك خيري داخل كطائة عبدالزھرة حمود دويج   5989
ميسان 10 7 123 325م كركوك ھديه رسن علي عبدالزھرة خلف زيدان   5990
بغداد 2 10 548 484م كركوك حسنه بدر سريع عبدالزھرة علي ضاحي   5991
بغداد 2 2 194 361 كركوك جاسمة كاطع بدن عبدالزھرة قاسم جابر  الوادي 5992
بغداد 7 8 34 484م كركوك فاطمة روؤف محسن عبدالزھرة كنكون عبدالكريم   5993
بغداد 10 7 33 429 كركوك حمدية جاسم قشيد عبدالزھرة محسن سعر   5994
بغداد 6 2 167 374م كركوك بشري زامل محمد عبدالزھرة محمد خليفه   5995
البصرة 9 4 46 393م كركوك شفاء حكر ھاشم عبدالزھرة مطر خلف   5996
البصرة 6 5 143 606 كركوك سلمى شاكر ضامي عبدالزھره احمد صكر  االسدي 5997
البصرة 1 8 41 185م كركوك صبيحه حمزه يوسف عبدالزھره بدر فليحي السيد  5998
ذي قار 5 11 9 380م كركوك نضال مسعود عودة عبدالزھره ثجيل رسن جابر  5999
بغداد 2 6 110 429م كركوك بسته خشن داغر عبدالزھره حسن سلمان   6000
بغداد 7 2 62 822م كركوك كوثر عبدهللا جاسم عبدالزھره حسين على  العطوان 6001
البصرة 4 4 109 598 كركوك رباب ھيندي صالل عبدالزھره حميد كيطان   6002
ميسان 1 5 87 706 كركوك كاظميه جبر قيسر عبدالزھره دوالب اعرير  الساعدي 6003
بغداد 4 13 70 163م كركوك جياة جبار مانع عبدالزھره زغير كاطع حوين  6004
بغداد 1 8 137 383م كركوك صبيحة كريم عاصي عبدالزھره سلمان عليوي   6005
ذي قار 10 1 63 415م كركوك شكرية حسين فرعون عبدالزھره طالب الزاھي  الحمداني 6006
النجف 9 5 10 788م كركوك زھره عبداالمير كاظم عبدالزھره عباس عطيه   6007
النجف 4 8 60 163م كركوك ليلى ناجي كاظم عبدالزھره علوان حسن   6008
بغداد 10 4 151 361 كركوك ليلى رحيم عبدالزھره فالع رسن 6009
ميسان 4 4 21 471م كركوك عبدالزھره فندي مثبت  محمداوي كريمه قاسم زجر 6010
ميسان 5 6 6 463 كركوك انتصار جبار الزم عبدالزھره كاطع حافظ  االميري 6011
بغداد 6 2 41 325م كركوك سھيله محمد عدايى عبدالزھره كاظم حبيب  العبودى 6012
ميسان 2 1 127 783م كركوك ايمان لطيف عبدهللا عبدالزھره كاظم درجال  الربيعي 6013



ذي قار 2 11 160 355م كركوك زكيه مالل حسن عبدالزھره مطر حسن   6014
بغداد 7 9 36 332م كركوك كريمه خضر حسين عبدالزھره ھامل حسين علي  6015
الديوانية 3 8 172 170م كركوك حمزية كريم حسين عبدالسادة كاظم حسين عودة الفتالوي 6016
بغداد 4 13 154 م٣٢١ كركوك نظرية محسن موسى عبدالسادة محمد عليوي   6017
ميسان 6 5 154 256 كركوك نوشه محمد خلف عبدالساده جبار نادر  الساعدي 6018
ذي قار 2 1 37 272م كركوك سعديه عبدالساده عيسى عبدالساده جلود علك  المھنا 6019
بغداد 5 13 267 330 كركوك زھره سعيد تبارك عبدالساده خلف سرحان   6020
البصرة 5 8 170 480م كركوك سامية جاسم خضر عبدالساده سلمان خضير عيسى الخطبة 6021
البصرة 10 1 36 325م كركوك نبيله جاسم محمد عبدالساده عباس بداي  البدراني 6022
بغداد 3 12 119 181م كركوك زكيه محمد عبدالجبار عبدالساده نتيش خامه   6023
واسط 6 10 110 710 كركوك سھيله شعيوط  عبدالساره ميسر سلمان   6024

صالح الدين 8 12 67 236م كركوك بتول محمد فتاح عبدالستار احمد خضير   6025
نينوى 2 9 186 777م كركوك ناديه عزيز ھادي عبدالستار جاسم محمد   6026
ميسان 4 11 13 732 كركوك حياة شھيب مطاك عبدالستار جبار ساتي خلف  6027
بغداد 6 6 122 329م كركوك عالھن شوشان ناصر عبدالستار جبار سلمان  االسدي 6028
كربالء 3 10 76 493م كركوك دالل سله خليفه عبدالستار جبار عبدالحسن   6029
كربالء 4 7 4 785م كركوك فاطمه سالم حسن عبدالستار جعفر عبدالجبار   6030
البصرة 10 11 14 351 كركوك ازھار غالي نجم عبدالستار جعفر موسى غالي  6031
بغداد 7 9 84 330م كركوك نھله غالب مھدي عبدالستار جميل عباس   6032
بغداد 3 7 71 325م كركوك محاسن منصور قرياو عبدالستار جميل عيوش   6033
بغداد 10 7 190 455م كركوك اقبال عبداالمير  عبدالستار حسن طارش   6034
بغداد 10 6 42 272م كركوك حياة حمادي عضب عبدالستار راضي عبود عبدهللا الساعدي 6035
بغداد 9 1 80 318م كركوك سميره قادر جاسم عبدالستار شعبان صالح   6036
بغداد 7 9 188 359 كركوك خولة محسن عبدهللا عبدالستار عبد علي الحسناوي  6037
بغداد 8 13 90 411م كركوك مھا علي ناصر عبدالستار عبدالجبار احمد   6038
البصرة 9 3 100 352 كركوك سناء باقر محمد عبدالستار عبدالجبار شاكر   6039
بغداد 6 13 97 371م كركوك مريم جعفر عبدهللا عبدالستار عبدالجبار ناصى   6040
البصرة 4 3 165 308م كركوك فاطمه ابراھيم علوان عبدالستار عبدالرحيم  مسير اساعدي 6041
بغداد 6 11 102 351 كركوك ھدير ابراھيم خلف عبدالستار عبدهللا محمد   6042

صالح الدين 1 10 128 455م كركوك حنان صالح محمد عبدالستار عبدالمجيد عالوى   6043
واسط 7 9 167 483م كركوك فرحه ھيكل صوفى عبدالستار على عبود خضير  6044
بغداد 10 6 101 409م كركوك غنيه جاسم محمود عبدالستار قدوري سكران   6045
بغداد 10 4 194 429م كركوك عناء فافضل  عبدالستار كامل عبود   6046
البصرة 4 3 154 494م كركوك سمير شنون صبر عبدالستار كيالن عزيز   6047



بغداد 3 9 46 300م كركوك ايمان مطر حمودي عبدالستار محسن حمودي   6048
بغداد 6 4 152 722م كركوك سناء محمد علي عبدالستار محمد راضي  العلياوي 6049
بغداد 7 1 57 429م كركوك اميره ھاشم عبدهللا عبدالستار محمد عبدهللا  السوداني 6050
بغداد 6 13 157 326م كركوك راحمة ابراھيم حمزة عبدالستار محمود احمد  السامراني 6051

صالح الدين 1 8 14 181م كركوك صبيحه رحيم كريم عبدالستار مطلك خضر محمود  6052
نينوى 4 4 163 773م كركوك مھديه يونس عكله عبدالستار موسى حسين   6053
بغداد 1 13 43 428م كركوك لایر مجيد شليل عبدالسالم اسماعيل خليل خلف  6054
البصرة 4 3 96 465 كركوك اقبال جبار عبدالحسين عبدالسالم جابر عبود   6055

صالح الدين 8 7 75 559م كركوك فضيله خلف حميد عبدالسالم حسن محمد   6056
تكريت 5 12 143 379 كركوك ناديه مصطفى صالح عبدالسالم حميد اسماعيل مراد  6057

صالح الدين 10 3 6 333م كركوك احالم عايد احمد عبدالسالم رحيم طه   6058
موصل 3 3 168 611 كركوك اكتفاء ياسين حمد عبدالسالم رمضان محمد   6059
البصرة 1 5 171 377 كركوك حمديه جاسم مضلوم عبدالسالم سبتي حسن   6060
البصرة 6 10 54 612م كركوك انتصار علي شھل عبدالسالم شھيد ياسين محمد  6061
بغداد 3 6 58 296م كركوك زھره ناصر عبود عبدالسالم عبدالرزاق فاضل  الدليمي 6062
االنبار 3 13 187 428 كركوك غفران نوري جاسم عبدالسالم عبيد جاسم   6063
ذي قار 5 3 122 372م كركوك صبيحه عبدالحسن جايد عبدالسالم عيسى جايد   6064
بغداد 7 8 152 321 كركوك نوال جبار داغر عبدالسالم فاضل احمد   6065
االنبار 1 3 141 362م كركوك ماجده محمود علي عبدالسالم فاضل علي   6066

صالح الدين 8 12 152 364 كركوك نضال مرشيد عبود عبدالسالم مجيد حمد محمد  6067
االنبار 5 6 126 375م كركوك ايمان ظاھر اسعد عبدالسالم محسن اسعد   6068
البصرة 8 9 52 362 كركوك ميعاد كاظم جناح عبدالسالم محمد زعيم 6069
االنبار 8 10 98 797م كركوك سمر زھير خضر عبدالسالم محمد شوكت   6070

صالح الدين 4 8 59 403م كركوك عزيزه حمد خجرم عبدالسالم محمد عبدهللا حماده الجلبي 6071
صالح الدين 3 3 153 787م كركوك بازى محسن على عبدالسالم مصلح على   6072
نينوى 5 9 83 478 كركوك سعدية عيدان عبدالسالم نزير سلطان 6073
بغداد 10 11 164 330م كركوك ابتسام ھاشم عبدهللا عبدالسالم نعيم لعيبى   6074
البصرة 4 7 155 415م كركوك حنان عبدالرضا جبار عبدالسالم يعقوب ابراھيم   6075
بغداد 5 5 195 391 كركوك لمياء محمد بخيل عبدالشھيد ضايف طلب 6076
ذي قار 4 11 157 415م كركوك خوله رحيم ضيوف عبدالصاحب راشد عبيد   6077
بغداد 5 2 197 454م كركوك خبريه شبيب ناصر عبدالصاحب شواي جوده  الربيعي 6078

صالح الدين 8 9 67 204 كركوك فاتن محمد جاسم عبدالصديق حسن محمد  6079
بغداد 10 4 60 477م كركوك خيرية محمد حسين محمد علي عبدالصمد حميد جابر   6080
بغداد 1 12 172 357م كركوك غزاله ھاشم عيسى عبدالصمد معلى مھند   6081



الديوانية 5 5 120 163 كركوك سعاد ھاشم صحي عبدالطيف محمد سعيد   6082
بغداد 7 9 148 331م كركوك منيره مطلب ادريس عبدالعال عبد نور موسي   6083
ميسان 5 1 85 653م كركوك رابيحه جمعه وديع عبدالعالى عبدهللا وديع   6084
ذي قار 7 1 151 773م كركوك شيرين نھاد عبد عبدالعالي جھاد عبد   6085
ذي قار 2 5 11 790م كركوك زينب ضايف زلج عبدالعالي حمود حطاب   6086
ميسان 5 8 138 314م كركوك ناھده حبيب سعيد عبدالعالي محمد نھير   6087
ذي قار 6 3 187 420م كركوك فليحة حسن حسين عبدالعالي ھواش مكي   6088

صالح الدين 1 2 1 365م كركوك قسمه عبدالھادي علي عبدالعباس حسين طاھر  بلداوي 6089
بغداد 4 9 118 186 كركوك حميدة خلف ليطان عبدالعباس خلف غريب   6090
بغداد 10 7 13 454م كركوك مديعه راشد مرجان عبدالعباس سلطان نعمه   6091
ذي قار 4 10 29 473 كركوك استقالل محمد جاسم عبدالعباس شھيد عجمي   6092
بغداد 4 9 158 310 كركوك سناء جاسم مھا عبدالعباس صحبت علي   6093
البصرة 3 10 133 466 كركوك اتحاد سلمان حميدي عبدالعباس عبدالرحميم حميدي عوده  6094
بغداد 4 2 67 435 كركوك خديجه مقتن محمد عبدالعباس علي حماده  الدليمي 6095
بغداد 1 2 160 428م كركوك احالم احمد عبدعلي عبدالعباس عويد سلطان   6096
النجف 1 7 200 302م كركوك ذكاء عبدزيد  كيطان عبدالعباس غافل حمزه   6097
كربالء 4 7 47 401م كركوك زينب علي رحيمه عبدالعباس كحط عباس   6098
ذي قار 5 3 23 529م كركوك ھناء عباس ديوان عبدالعباس كوكز عبدهللا   6099
واسط 1 1 34 340l كركوك عوفه صابر عللك عبدالعباس مايع عبيد  الفريياوي 6100
بغداد 8 5 190 264م كركوك حمديه عبدالرضا علي عبدالعباس محسن نجدي   6101

صالح الدين 8 6 172 620م كركوك ھدى حمد عبدهللا عبدالعزيز حمة جخردم   6102
االنبار 9 12 57 166م دبس/كركوك مخاسن حميد محمد عبدالعزيز حمد محمد عويد  6103
بغداد 10 10 160 393م كركوك سعاد جليل ابراھيم عبدالعزيز خضيرى حسين   6104

صالح الدين 7 10 137 170م كركوك سوريه غدير داود عبدالعزيز سالم علي   6105
صالح الدين 8 6 119 638م التون كويري انتصار احمد موسى عبدالعزيز صالح خلف احمد  6106
شرقاط 8 13 34 163م كركوك فيضة حبيب حسين عبدالعزيز عجيل حبيب   6107
بغداد 10 3 75 338م كركوك كاظمة عيطان موزان عبدالعزيز علي محسن   6108

صالح الدين 7 10 64م 374 كركوك فطيم عبيد عيسى عبدالعزيز محمد مطلك صالح  6109
بغداد 7 8 6 426 كركوك امل حجر رسن عبدالعزيز ناصر عيسي   6110
ذي قار 4 12 179 259م كركوك حياة ريسان محمد عبدالعظيم ثوين فتحى   6111
واسط 4 3 134 798م كركوك بيداء نجم عبداالزھره عبدالعظيم رحيم صلف   6112
بغداد 9 8 17 426م كركوك رنا حميد عبدهللا عبدالعظيم عبدالرزاق عبدهللا   6113
الديوانية 4 5 85 451م كركوك رجاء نعمان فاضل عبدالغفار خضر موسي   6114

صالح الدين 10 2 182 99 كركوك ابتسام رشيد عبدهللا عبدالغفور احمد محيميد   6115



االنبار 1 13 74 159م كركوك صبيحه مرزدوق حسين عبدالغفور سعيد علي العبد  6116
صالح الدين 8 12 126 295 كركوك مجوده محمد حمد عبدالغني احمد محمود   6117
نينوى 4 4 83 394م كركوك فاطمه جرجيس احمد عبدالغني سعيد رجب   6118
البصرة 4 5 198 316م كركوك سعديه حسن شكري عبدالغني محمد راضي ابراھيم  6119
بغداد 10 13 75 588 كركوك ابتھاج ھوزر عيدان عبدالفتاح احمد خميس ظاھر  6120
بغداد 4 2 157 216م كركوك فضيله حسن جواد عبدالفتاح عبدالرزاق حمدان  الجبوري 6121
موصل 4 11 190 410 كركوك صفيه عطيه حسن عبدالفتاح عبدهللا علي عبدهللا  6122

صالح الدين 3 12 980 351 كركوك رسمية رشيد خلف عبدالفتاح علوان سلطان   6123
بغداد 9 11 196 800م كركوك خالدة عبدهللا محمد عبدالقادر حامد حسبا هللا عيدان  6124
بغداد 9 12 152 189 كركوك انتصار محمود علي عبدالقادر سليم سعيد   6125

صالح الدين 7 7 169 623م التون كوبري امينة محمود عبدالمجيد عبدالقادر سليمان محمد الجبوري  6126
بغداد 3 6 140 331م كركوك عاليه حسن حسين عبدالقادر شمس سلمان   6127
بغداد 7 13 7 352 كركوك نھلة عبد علي عبدالقادر عبدالجبار عبدالقادر   6128
البصرة 9 8 170 524 كركوك فوزية حافظ عبدالرحمان عبدالقادر عبيد مكطوف   6129
بغداد 4 2 169 469م كركوك مديحه عمران عبدالقادر عثمان عبدالكريم 6130
نينوى 7 3 159 478م كركوك تركيه ذياب حسن عبدالقادر عزيز سھيل   6131
نينوى 7 4 4 663م التون كوبري ھدلة فياض محمد عبدالقادر فضل محمد الھتيمى الھيبى 6132

صالح الدين 1 13 134 316م كركوك ليلى نجم عبدهللا عبدالقادر ماھر محمد   6133
صالح الدين 3 3 190 408 كركوك اخالص ھاشم حسان عبدالقادر محسن ارحيم   6134
بغداد 7 10 133 473م كركوك سعاد عبدالقادر نعمة عبدالقادر نعمة حسن   6135
االنبار 1 3 155 265م كركوك فاطمه عبدالرزاق لطيف عبدالقادر نوري حسين علي  6136
بغداد 1 5 70 395 كركوك نھاد عمر عبد عبدالقاسم سابط صخي   6137
البصرة 1 6 169 491م كركوك سميره عيسى علي عبدالقاھر احمد كاظم   6138
ذي قار 4 7 109 466 كركوك كوثر جواد نوري عبدالكاضم يسر عبدالھادي   6139
بغداد 9 5 21 272 كركوك فطيم خلف سليمان عبدالكاظم اسويد سليمان   6140
البصرة 7 4 126 600م التون كوبري غيداة نجم صيف عبدالكاظم جاسم فياض   6141
الديوانية 7 1 134 256م كركوك مليحه طاھر محسن عبدالكاظم جميل محسن   6142
ذي قار 5 12 41 354م كركوك ليلي احمد عبدالكاظم حبيب علي 6143
كربالء 5 7 4 420 كركوك ملكة عباس عبد علي عبدالكاظم حسن جبار   6144
واسط 6 10 49 747م القدس عبيده دوام جميل عبدالكاظم حمزه صبيح سفيح الفرشى 6145
بغداد 4 8 20 189 كركوك نجات يوسف  عبدالكاظم حميد حسن ادريس  6146
ذي قار 5 13 48 365 كركوك كريمة منسي عودة عبدالكاظم سعدون حميدي   6147
بغداد 5 8 138 538م كركوك فاطمة رزاق عبد علي عبدالكاظم شاكر مھدي   6148
ذي قار 3 7 135 403م كركوك مانعه حنون كاطع عبدالكاظم شيحان فياض   6149



بغداد 6 6 40 401م كركوك خديجه سلمان خليفه عبدالكاظم طعمه شذر   6150
كربالء 4 6 173 338م كركوك سعديه مظلوم عناد عبدالكاظم عباس عبيد  المسعودي 6151
ذي قار 5 10 31 208م كركوك قبيله عبدالزھره محسين عبدالكاظم عبدعلى محيس على  6152
كربالء 7 12 14 410 كركوك نجيمة مشتاق علوان عبدالكاظم غيدان ماھي   6153
بغداد 4 1 166 426م كركوك رسميه جبار جواد عبدالكاظم كاطع علي   6154
ذي قار 9 12 100 801م كركوك وفيه ھادي محمد عبدالكاظم الزم حميدي   6155
بغداد 8 2 120 376م كركوك سعديه كريم حسن عبدالكاظم محمد طاھر   6156
الديوانية 5 5 131 409م كركوك ليلى حميد فليح عبدالكاظم مطرود فضل عبيد الراشيدي 6157
ذي قار 1 13 82 777 كركوك بتول عبد رواد عبدالكاظم ناصر حسين جعفر  6158
بغداد 6 3 173م 409 كركوك سھيله جليل ناصر عبدالكاظم ھاتف جالي   6159
الديوانية 4 4 83 785م كركوك منال ياسر خلف عبدالكاظم يونس نايف   6160
ديالى 9 12 97 217م كركوك فليحه حسين ابراھيم عبدالكريم ابراھيم اسماعيل   6161

صالح الدين 9 2 137 295م كركوك بدور مرھون عبد عبدالكريم ابراھيم حسن  القصاب 6162
بغداد 5 2 189 192م كركوك كريمه محمد محمود عبدالكريم ابراھيم مطشر  القصلي 6163
نينوى 2 1 3 359 كركوك فوزيه خلف عبدهللا عبدالكريم احمد حسن   6164
بغداد 4 2 50 333م كركوك زھى حسين كاطع عبدالكريم اسماعيل ابراھيم   6165
بغداد 1 13 89 342م كركوك فرح حميد عبدهللا عبدالكريم اسماعيل جاسم   6166
بغداد 6 7 138 256م كركوك ميسون يونس عذاب عبدالكريم اسماعيل صبح   6167
بغداد 2 6 198 454 كركوك زينب فالح سلمان عبدالكريم برھان فرحان  ال جوده 6168
البصرة 10 3 138 338م كركوك رسمية جبار محمد عبدالكريم ثجيل جوالن   6169
بغداد 9 7 150 472م كركوك زھره داخل عبود عبدالكريم جاسم حرب   6170
بغداد 8 13 118 342م كركوك ساھره شھاب علي عبدالكريم جاسم راضي   6171
بغداد 6 7 172 380م كركوك وفاء مرجان عليوي عبدالكريم جاسم عليوي   6172

صالح الدين 6 4 185 362م كركوك حنون فھد علي عبدالكريم جاسم محمد شلش  6173
بغداد 6 2 89 401م كركوك سناء عبدالعباس محمد عبدالكريم جاسم وشكه  السودانى 6174
الديوانية 4 6 57 77 كركوك سعاد عبدالحسن جبار عبدالكريم جبار حمزه   6175
بغداد 2 11 120 370م كركوك نضال نده حمودي عبدالكريم جبوري عداي   6176
ميسان 4 4 26 351م كركوك عليه حسين عبدى عبدالكريم جعفر جارح   6177
كربالء 4 7 167 403م كركوك مريم باقر عيدان عبدالكريم جعفر عبدالجبار   6178
البصرة 7 6 39 822م كركوك سميره جبار علي عبدالكريم جعفر ھليجي  الساعدي 6179
نينوى 6 4 46 410م كركوك سفانة عبدالمجيد حميد عبدالكريم جميل توفيق   6180
بابل 6 1 111 332م كركوك فرات جوده جمعه عبدالكريم جواد كريم   6181
بغداد 4 4 39 371م كركوك لمياء ابراھيم محمد عبدالكريم حامد وداعه   6182
بغداد 5 2 45 429م كركوك عائده عبدالغفور زنبل عبدالكريم حبيب سلمان  الساشعي 6183



بغداد 3 8 109 411م كركوك كوثر رحيم جبر عبدالكريم حسن حمود  العبودي 6184
ديالى 1 12 51 331 كركوك حسنه صالي  عبدالكريم حسن صبري   6185
بغداد 10 10 10 453م كركوك سعاد خلف كرم عبدالكريم حسين حسن نور  6186
البصرة 4 7 109 766م كركوك باسمة جبار سيني عبدالكريم حسين حميد جوھر  6187
بغداد 5 2 197 451 كركوك امل سيد وفي عبدالكريم حسين فارس   6188
البصرة 3 6 130 355 كركوك عائده صادق ابراھيم عبدالكريم حسين فليح   6189
بغداد 4 2 118 383م كركوك حياة خلف حسن عبدالكريم حسين محسن   6190
بغداد 10 10 133 436م كركوك حليمه عبدالحسين طعمه عبدالكريم حمود سعيد   6191
موصل 4 10 3 794م كركوك شھله نجم عبدهللا عبدالكريم حميد جميل   6192
واسط 9 9 185 191م كركوك خوله حبيب شھاب عبدالكريم حنوش مصلح   6193
البصرة 7 3 68 369م كركوك زھره عباس باجي عبدالكريم خزعل مزيد  االسدي 6194
بغداد 7 6 83 359 كركوك فليحه سلمان علي عبدالكريم خلف محمدعلي  العبودي 6195
بغداد 1 13 93 434م كركوك ياسمين خليل ابراھيم عبدالكريم خماس احمد   6196
بغداد 5 6 119 371 كركوك فوزيه حسين كينج عبدالكريم رضا راضي  االقرع 6197
البصرة 7 7 198 371 كركوك نجاح حاتم سعدي عبدالكريم سالم كحيط   6198
بغداد 10 11 8 405م كركوك ايناس خضر عباس عبدالكريم سعيد محسن   6199
بغداد 5 9 62 487م كركوك ابتسام شفاتي مشامة عبدالكريم سلمان مشاري   6200
موصل 10 12 51 117 كركوك بشري سالم احمد عبدالكريم شاحوز ابراھيم   6201
البصرة 10 1 188 408م كركوك رغد عباس عاشور عبدالكريم شاكر رضيوي   6202
البصرة 9 1 70 425 كركوك صبيحة جلوب لفته عبدالكريم شبوط كاظم   6203

صالح الدين 6 13 50 309م كركوك انتفاض حسين محمد عبدالكريم شعيب عبدهللا   6204
ذي قار 5 1 99 847م كركوك وزيره خشن تامر عبدالكريم شناوه جنجر  العبيد 6205
موصل 9 12 80 370م كركوك جتاله صالح زيدان عبدالكريم شھاب زاب  العببيدي 6206
بغداد 3 7 57 344م كركوك فلایر جميل حسن عبدالكريم صالح ابراھيم   6207
البصرة 4 3 164 289 كركوك سلوى فرحان حميد عبدالكريم صباح عبدهللا   6208
بغداد 9 7 105 425 كركوك زينب حمة امين خوالء عبدالكريم صبيح رحيم   6209
بغداد 7 9 121 487م كركوك صبيحة كاظم محمد عبدالكريم صحن مجان ھويس  6210
بغداد 4 13 171 316م كركوك زكيه علي محمد عبدالكريم عاكف شاكر   6211
بغداد 10 9 18 252 كركوك نعيمة حسن سامان عبدالكريم عبد سالم   6212
بغداد 4 8 196 357م كركوك ھناء احمد سليمان عبدالكريم عبد طالب كاظم المخزوي 6213
نجف 6 13 148 393م كركوك وحيدة كريم حسين عبدالكريم عبدالحسين مزھر حسين  6214
بغداد 8 4 8 434م كركوك صبيحة ھاشم محسن عبدالكريم عبدالرزاق عيدان  العامري 6215
بغداد 8 12 164 650م كركوك ھناء ماجد نجم عبدالكريم عبدالزھره نجش   6216
ميسان 6 6 105 479 كركوك سناء علي كاظم عبدالكريم عبدالساده عبدهللا  السوداني 6217



بغداد 9 7 162 477م كركوك منتھي علي عمر عبدالكريم عبدالسالم محمد روؤف  6218
صالح الدين 5 6 1 794م كركوك حال طارق احمد عبدالكريم عبدالقادر جاسم محمد الشام 6219
بغداد 7 5 74 429م كركوك ھناء عبدالحسين  عبدالكريم عبدالكاظم جمعه   6220
بغداد 1 10 87 434 كركوك امنه صدام لعيبي عبدالكريم على لعيبى   6221
بغداد 4 10 38 309م كركوك ھناء احمد محمود عبدالكريم علي احمد   6222
بغداد 9 13 9 429م كركوك خلود الكريم احمد عبدالكريم علي حسين   6223
ذي قار 5 5 18 826 كركوك نجاة خلف عيسي عبدالكريم علي رخيض موسي سوسوي 6224
بغداد 6 12 52 499م كركوك عبدالكريم علي غافل خضر    6225
بغداد 10 7 101 367م كركوك امونة عباس جبار عبدالكريم علي ياسين   6226
بغداد 2 6 46 289م كركوك عالھن خليفه دويح عبدالكريم عواد اسود  الحمداني 6227
بابل 2 9 131 272م كركوك زينب عبدالحسين نعيم عبدالكريم عيسى محمد   6228
بغداد 6 4 90 767م كركوك صبريه ابراھيم حسين عبدالكريم عيسي اسد  المرداوي 6229
ميسان 9 5 130 326م كركوك سعديه حواس ناصر عبدالكريم غازي حسين   6230
واسط 10 8 169 454م كركوك ناھيه كاظم محسن عبدالكريم غافل عبد   6231
البصرة 3 10 191 491 كركوك تفريد ناصر عبود عبدالكريم فرج لكش   6232
ميسان 5 8 172 776م كركوك ھديه سلطان سبد عبدالكريم فرحان سبد   6233
بغداد 10 10 133 429م كركوك كريمه ضبال جمدان عبدالكريم فزع مانع ابرام  6234
بغداد 3 2 176 383م كركوك سعديه جاسم حسن عبدالكريم فليح حسن  الساعدي 6235
البصرة 8 1 156 357 كركوك حميده جاسم خبر علي عبدالكريم قاسم محل   6236
بغداد 3 8 175 437م كركوك بشرى عبدالعزيز علي عبدالكريم قدوري جاسم محمد  6237
بغداد 8 5 182 430م كركوك عواطف خشان عبدالعزيز عبدالكريم كاصد شمخي   6238
البصرة 2 3 81 417م كركوك ايمان محسن خلف عبدالكريم كاظم عبدهللا  الفريجى 6239
كربالء 4 7 53 473م كركوك فاطمة حسين عمر عبدالكريم كاظم عبود   6240
ذي قار 5 6 84 216 كركوك وسن كزار حمادي عبدالكريم كاظم فليح  دالل 6241
بغداد 6 9 76 394م كركوك سعديه جعفر عكال عبدالكريم كمبار فالح   6242
بغداد 4 2 96 471م كركوك عليه حمزه خضير عبدالكريم مجيد ابراھيم  عزاوي 6243
نينوى 2 8 152 216 كركوك سھير عماد الدين احمد عبدالكريم محمد اسماعيل فتاح  6244
بغداد 8 4 62 437م كركوك علية حسن شابع عبدالكريم محمد حسين   6245
بغداد 4 2 82 326م كركوك سلوى ناصر حيدر عبدالكريم محمد خضير   6246
البصرة 7 4 65 659 قره حسن فاطمه سريح داود عبدالكريم محمد راضى   6247
بغداد 9 6 136 393 كركوك مھدية سلمان ناصر عبدالكريم محمد علي   6248
بابل 10 7 179 302م كركوك جنان عبدالجليل ناصر عبدالكريم محمد ناصر   6249
واسط 6 13 184 654 كركوك عبدالكريم محي عبدهللا علي    6250

صالح الدين 8 4 80 417م كركوك قادرية بدر حقوك عبدالكريم مردان رحيم   6251



كربالء 7 12 48 308م كركوك سلومه سلمان حمزه عبدالكريم مزھر عباس   6252
صالح الدين 6 5 4 415م كركوك صبيحه حمد حسين عبدالكريم مسلط حمد   6253
صالح الدين 9 5 65 193م كركوك نجاه عبدالكريم محمد عبدالكريم مصطفى حميد سكمانى  6254
بغداد 10 7 33 481م كركوك انوار طالب سبع عبدالكريم مھدي صالح   6255
بغداد 1 7 180 215م كركوك سالمه جاسم جابر عبدالكريم ناجي وھيب   6256
بغداد 6 2 176 325م كركوك ماجده حاصب فريد عبدالكريم ناصر محسن  الدراجى 6257
بغداد 7 2 153 470م كركوك خالدية قاسم حسين عبدالكريم ناصر مذكور   6258
نجف 10 7 178 338م كركوك امنة مھدي مكلف عبدالكريم نعمة سليمان   6259
ميسان 3 1 136 779م كركوك زھره سعدون سكر عبدالكريم نعمه كويت   6260
نجف 3 8 86 649م كركوك كريمه عمر خلف عبدالكريم نعيمه طواش حسين  6261
ذي قار 3 10 123 196م كركوك حسنيه علي حسون عبدالكريم ھاشم جاسم محمد  6262
بغداد 4 6 63 321 كركوك رجاء محمد علي عبدالكريم ھاشم عذاري  المالكي 6263
بغداد 5 10 56 427م كركوك سعديه رشك بير عبدالكريم ھاشم فارس دخيل  6264
بغداد 3 9 73 436م كركوك سھام عبد مھدي عبدالكريم ھاشم كاظم   6265
بغداد 9 9 9 331م كركوك ھدية جوحي جاني عبدالكريم وادي اسماعيل حمدي  6266
البصرة 6 8 105 456 كركوك ساھرة حسن شلش عبدالكريم وحيد صخي   6267
بغداد 2 11 19 393م كركوك جميله قاسم فرج عبدالكريم ولى عبيد سلمان  6268
بغداد 4 8 131 198م كركوك ابتسام عبود حمزه عبدالكريم ياس جوعان   6269
ذي قار 8 1 57 786م كركوك ابتھال شجر حسين عبدالكريم ياسين عسكر  الكثاص 6270
بغداد 8 2 54 374م كركوك غذاء محمد يوسف عبدالكريم يحيى ابراھيم   6271
البصرة 2 12 31 206م كركوك حربيه ادحيم لكن عبدالكريم يوسف عبدالكريم المال  6272
بابل 1 9 110 493م كركوك ذكريات عبداالمير علوان عبدالكريم يوسف عمران   6273
بغداد 9 13 15 429 كركوك وردة حميد محمد عبدالكريم يوسف كاظم حسون  6274
كربالء 10 1 11 179م كركوك منى عبداالمير حسين عبدالكل عباس حسن   6275
نجف 10 7 139 409م كركوك غنية شيت محمد صالح عبداللطيف عباس حسين   6276
نينوى 1 12 180 357 كركوك عبداللطيف محمود احمد     6277
نينوى 8 7 17 197م كركوك ونسه فتحي سرھيد عبدهللا ابراھيم عبدهللا   6278

صالح الدين 4 1 181 133م كركوك رمزيه يعكوب احمد عبدهللا ابراھيم عمر   6279
موصل 6 10 132 588 كركوك اسراء فالح صالح عبدهللا ابراھيم مطر يوسف  6280

صالح الدين 9 6 113 272 كركوك ملكه خلف عبد عبدهللا احمد عبدهللا 6281
نينوى 1 10 136 182 كركوك بھية جالل محمد عبدهللا احمد عبدهللا احمد  6282

صالح الدين 10 2 86 455م كركوك حمده موسي فرحان عبدهللا احمد عيسي   6283
الشرقاط 8 6 200 623م التون كوبري رشيه صالح خلف عبدهللا اسماعيل علي   6284
نينوى 10 3 127 261م كركوك فطيم ھزال جدوع عبدهللا اسماعيل محمد   6285



بغداد 10 11 60 780م كركوك زھره جبار موسى عبدهللا براي راضي جبر الفرطوسي 6286
الديوانية 6 9 156 216 كركوك ندي داخل حفيني عبدهللا تركي حفيني عباس  6287
البصرة 8 5 105 344م كركوك زھره جاسم محمد عبدهللا جھلول عبدهللا   6288
البصرة 5 8 97 318م كركوك جميله نعيم ميدان عبدهللا حريجه حاتم فرج  6289
نينوى 9 1 4 187م كركوك ناھده خليل محمود عبدهللا حسن طه  قوجه 6290
نينوى 6 11 51 773 كركوك مناوة محمد احمد عبدهللا حسين رجب   6291
الشرقاط 10 6 108 188م كركوك لقاء عبدهللا خلف عبدهللا حسين علي خالد الخفاجي 6292
نينوى 7 4 120 623م التون كوبري ربعه يونس محمود عبدهللا حماد عاشج ھتيمي  6293
نينوى 4 12 144 256م كركوك نھله ادريس احمد عبدهللا حمادي حمد ناصر الحمداني 6294

صالح الدين 4 4 103 191م كركوك نوال ذياب عليوي عبدهللا حمادي زبير   6295
واسط 6 1 78 407 كركوك كاظميه لعيبي حمود عبدهللا حمد جبيل  البدري 6296
نينوى 10 9 97 354 كركوك مطحة احود صمد عبدهللا حمد حسن  . 6297

صالح الدين 9 2 123 256م كركوك خالد عبدهللا خطاب عبدهللا خطاب حمد   6298
صالح الدين 9 2 179 330م كركوك فوزيه شھاب حسنه عبدهللا خلف احمد   6299
صالح الدين 8 9 120 810 كركوك عدوله عبدهللا دخيل عبدهللا خلف عبدهللا   6300
صالح الدين 10 2 116 768م كركوك ترفه سعد عسكر عبدهللا خلف كرحوت  ال عبدهللا 6301
بغداد 4 8 111 272م كركوك حمديه يوسف يعكوب عبدهللا خلف محمد عبدهللا  6302
نينوى 6 10 47 365م كركوك كريه خضير محمود عبدهللا خليل سلطان احمد  6303
نينوى 4 4 117 374م كركوك نايله عليان اسد عبدهللا دخيل عبد   6304
نينوى 4 4 139 256م كركوك خاتون نايف نجم عبدهللا دخيل عبدهللا   6305
تكريت 9 2 12 309 كركوك سعديه قدوري حميد عبدهللا رشاد حمد محمد  6306
نينوى 2 6 112 790م كركوك انتصار علي محمد عبدهللا رشيد عبداللطيف  صباغ 6307

صالح الدين 4 6 123 300م كركوك الھام حازم احمد عبدهللا رشيد عبدهللا   6308
البصرة 5 12 191 434م كركوك اخالص علي حايف عبدهللا سالم غانم   6309
بغداد 1 5 123 343م كركوك ماجده عبدالكريم نصيف عبدهللا سعيد عبد   6310
بغداد 5 5 162 182م كركوك فوزيه محمد خلف عبدهللا سلمان ناصر   6311
االنبار 4 13 168 365م كركوك مثيله مصلح عبدالسالم عبدهللا سليم عبدهللا   6312
بغداد 2 6 112 354 كركوك ميسون جاسم  عبدهللا شمخي حسن  الواسطي 6313
البصرة 1 2 16 361 كركوك عاليه عبود جابر عبدهللا شھاب احمد عبدهللا  6314
نينوى 1 2 136 427م كركوك سعديه ظاھر حديد عبدهللا صالح حديد   6315

صالح الدين 9 13 145 197م كركوك عمشه خلف محمد عبدهللا صالح محمد ھراطه  6316
بغداد 10 6 171 734م كركوك عبير جبر طريح عبدهللا صكر طريح علي  6317

صالح الدين 10 4 23 190 كركوك فطيم شھاب احمد عبدهللا ضيف مسعود   6318
االنبار 1 12 111 797م كركوك خالدة حسين نجم عبدهللا طة محمد سعيد   6319



صالح الدين 7 7 139 195م كركوك خديجه حسيب حسن عبدهللا عبدالباقي حسين  الحسين هللا 6320
بغداد 3 11 23 183م كركوك وجھه جاسم جھلھل عبدهللا عبدالجليل عبدالكريم   6321
بغداد 6 2 176 763م كركوك فاطمه حسين صالح عبدهللا عبود سبع   6322
بغداد 5 10 62 416م كركوك كاظميه جاسم محمد عبدهللا عبود مساعد عبدهللا  6323
ذي قار 4 9 104 466م كركوك كريمه منوي شاطي عبدهللا عبيد سلطان عودة الركابي 6324
بغداد 5 8 3 333م كركوك زكية حافض محمد علي عبدهللا عدنان محمدعلي   6325
نينوى 2 7 166 374م كركوك فليعه علي عبدهللا عبدهللا عزاوي عبدهللا   6326
ذي قار 6 3 76 784م كركوك ندا خمبى حوده عبدهللا عزيز جوده   6327
نينوى 8 4 83 623 التون كويري صالحه عبيد فيحان عبدهللا علي محمد   6328

صالح الدين 3 3 23 209م كركوك سمعه خضر جدوع عبدهللا عليان اسود   6329
بغداد 10 5 146 343 كركوك ناديه يوسف احمد عبدهللا عليوي محمدعلي   6330
بغداد 4 6 114 251م كركوك سميره فاضل محمود عبدهللا عمر حسن   6331
بابل 5 1 26 807 كركوك فضيله على عباس عبدهللا عمران سامي  الدواعي 6332
نينوى 8 10 27 794م كركوك فاء حميد سليمان عبدهللا عيسى محمد   6333
بغداد 3 10 187 99م كركوك ليلى حسن ذھب عبدهللا فتاح علي   6334
نينوى 10 6 88 420م كركوك شمسه علي خميس عبدهللا فتحي حسن ثامر  6335
نينوى 9 5 28 909م كركوك ماسي حازم حماوي عبدهللا فتحي محمد   6336

صالح الدين 5 3 79 361م كركوك سورية غائب عبد عبدهللا فرحان جديع   6337
نينوى 4 4 8 217م كركوك حسنه جار عبود عبدهللا فيصل عبدهللا   6338

صالح الدين 7 3 138 426م كركوك نادية محمد عبدهللا عبدهللا محسن حسن   6339
بغداد 5 2 148 525 كركوك زھرة عباس حسين عبدهللا محمد حسين   6340

صالح الدين 2 11 123 418 كركوك زھرة عمر محمد عبدهللا محمد حمد شھاب  6341
ميسان 4 1 17 351 كركوك خوله عاني كاظم عبدهللا محمد خليفة   6342

صالح الدين 9 2 168 427م كركوك نوريه عواد نايف عبدهللا محمد سليمان  البو عبيد 6343
نينوى 1 10 139 800م كركوك فتحيه صالح علي عبدهللا محمد عابد   6344
بغداد 3 12 173 437م كركوك فاطمه محمد ناصر عبدهللا محمد علي 6345
نينوى 3 3 76 497 كركوك فضه خلف ابراھيم عبدهللا محمود احمد صالح ال راشد 6346

صالح الدين 9 2 116 767م كركوك بازى نجم عبدهللا عبدهللا محمود مصلح   6347
ميسان 7 3 17 343م كركوك خولة عبداالمام لعيبي عبدهللا نجم دعدوش   6348
البصرة 2 12 28 289 كركوك مريم ھاشم عودة عبدهللا نجم عباس   6349

صالح الدين 3 2 127 196م كركوك رفعه صالح ربيع عبدهللا نجم عبدهللا   6350
موصل 10 6 135 762م كركوك صبيحه عمود برجس عبدهللا نوري برجس صالح  6351
البصرة 1 8 97 780م كركوك الطاف توفيق عبدالطيف عبدهللا ياسين احمد سعد السعد 6352
ميسان 2 5 28 454م كركوك زھره عبد عليوى عبدهللا ياسين عليوي  الزبيدى 6353



بغداد 7 10 24 295م كركوك ابتسام عبدالحسين غارية عبدهللا ياسين فليح   6354
نينوى 7 5 3 798 كركوك فاطمة احمد حي عبدهللا يونس احمد   6355

صالح الدين 9 5 48 734 كركوك كافي سليمان سعيد عبدهللا يونس سعيد   6356
نينوى 8 8 111 408 كركوك اية عبدهللا يوسف عبدهللا يونس عبدهللا يونس العبدي 6357
البصرة 6 9 20 332 كركوك جوليت جواد خلف عبدالمالي حسين علي عبدهللا  6358
بغداد 7 8 7 357م كركوك سعاد جمعه حسن عبدالمجيد توفيق محمد   6359
موصل 5 10 131 159 كركوك مفيده يحيى جاسم عبدالمجيد حميد مجيد   6360

صالح الدين 5 1 403م كركوك ناھده نجاه حسين عبدالمجيد خلف حمد   6361
صالح الدين 10 10 164 339م كركوك فاطمه ابراھيم حمود عبدالمجيد شاھر حمدان عليج  6362
صالح الدين 7 7 14 638 التون كوبري نھله عطيه ھالش عبدالمجيد صالح خلف   6363
بغداد 5 6 104 382 كركوك نضال ماضي كاطع عبدالمجيد علي محسن  الشميالوي 6364
بغداد 2 6 26 382 كركوك فلایر جراح سليمان عبدالمجيد غني محمود 6365
نينوى 5 8 110 780م كركوك بدريه شيت صالح عبدالمجيد محسن جزدع   6366
المثنى 3 1 153 503 كركوك رسمية عبيد درويش عبدالمجيد مدلول جماري  الحجيمي 6367
نينوى 10 13 104 661 كركوك شكرية يوسف علي عبدالمحسن احمد محمد علي  6368
البصرة 4 11 149 656م كركوك كرامه عبدالجبار خضير عبدالمحسن جاسم جبار   6369
البصرة 9 3 143 331 كركوك كريمه عبدالحسين شھاب عبدالمحسن حميد عبدالسادة   6370
واسط 1 1 6 602م كركوك ايمان ايوان عبدالرضا عبدالمحسن رحيم صلف   6371

صالح الدين 9 2 111 289م كركوك صديقه صابر عجوان عبدالمحسن زين حسن   6372
نينوى 3 3 94 329م كركوك دوله رضا حسن عبدالمحسن سليمان حسن   6373
االنبار 4 13 109 384م كركوك مثال غازي ويس عبدالمحسن عبدهللا سعود   6374

صالح الدين 10 13 121 915م كركوك ايمان سليمان صالح عبدالمحسن عبدهللا محمد   6375
ميسان 9 5 117 403م كركوك صبيحه غضبان عبيد عبدالمحسن عنبر محمد   6376
نجف 6 12 123 326 كركوك سليمه جعاز شنات عبدالمحسن نعيمه طواش   6377
بغداد 9 7 168 321 كركوك سعدية كاظم حسن عبدالمحي جبر سلمان   6378

صالح الدين 3 7 70 318م كركوك وفية احمد حياوي عبدالمنعم توفيق مجيد سلطان  6379
موصل 4 12 168 768م كركوك نعمه مصلح سليمان عبدالمنعم حمران نامس محمود  6380
بغداد 9 11 94 618 كركوك بشرى صالح عبدالنبي عبدالمنعم رشيد كايم   6381
االنبار 2 6 135 185 كركوك وحيده بديوي ھادي عبدالمنعم عبداللطيف حسن 6382

صالح الدين 5 8 115 332م كركوك فلایر صالح عمر عبدالمنعم محسن حسن اسود المرسومي 6383
واسط 3 6 180 205م كركوك حميده اعليوي طاھر عبدالمنعم محمد احمد   6384

صالح الدين 3 10 102 233م كركوك احالم سالم محمد عبدالمنعم نجم محمد عطيه  6385
موصل 1 11 13 393م كركوك امل سالم سعيد عبدالمنير حسن حسين   6386
بغداد 3 9 25 296م كركوك فرحه نعمه داخل عبدالمھدى محمد على حسن  6387



بغداد 7 12 136 491 كركوك ايمان كاظم علي عبدالمھدي ثامر محسن   6388
نجف 4 4 43 418م كركوك زھرة عبدالرزاق احمد عبدالمھدي جغات حسين جاسم  6389
نجف 5 11 103 357م كركوك وحيده فرحان عيسي عبدالمھدي عبدالحسين فليح   6390
الديوانية 10 1 72 476م كركوك بشرى مجيد صابر عبدالمھدي عبدالكريم لفته   6391
ميسان 7 4 101 729م التون كوبري نادية عبدالنبي ربيع عبدالمھدي فارس صبخاية   6392
بابل 4 4 35 217م كركوك فاتن حميد حمادي عبدالمھدي محمد امين عبدالجاسم   6393
الكوت 5 4 81 311م كركوك سميرة كاظم بايش عبدالمھدي محمد صالح حاج خضر   6394
بغداد 4 13 159 451 كركوك انتصار عبد حمزة عبدالناصر جميل ايوب   6395
ذي قار 9 8 113 570م كركوك رجاء احمد عبد عبدالناصر حمد عبد   6396
بغداد 2 8 102 296 كركوك نعيمة حسن علوان عبدالناصر خالد حنون   6397
بغداد 6 6 80 351م كركوك سعديه عبدالجبار حمادي عبدالناصر صادق نجم  الكاظمي 6398

صالح الدين 7 12 131 417م كركوك خوله لغته حمد عبدالناصر عباس ياسين   6399
بغداد 6 12 157 610 كركوك طياء كردي عبدالجبار عبدالناصر عبدالخالق علي   6400

صالح الدين 2 11 50 454 كركوك شيماء حسين ابراھيم عبدالناصر يحيى ظاھر   6401
بغداد 3 6 125 314 كركوك زكيه عبد جلود عبدالنبي عطوان حفيظ   6402
بغداد 4 12 105 377م كركوك امل سوادى صالح عبدالھادى عاشور ناصر   6403
البصرة 6 9 189 264م كركوك كوثر جفان خرنوب عبدالھادى عبدالستار اسماعيل   6404
الديوانية 7 13 76 3114م كركوك الھام ھيالن عبدهللا عبدالھادى عزيز محمد ثامر  6405
موصل 10 12 117 328م كركوك سلوي محمد رشيد عبدالھادي ابراھيم نجم   6406
بغداد 6 8 15 659م كركوك الھام حسن سلمان عبدالھادي جعفر جاسم   6407
البصرة 2 5 17 205م كركوك سھام جبار حسوني عبدالھادي حسن خنجر   6408
نينوى 9 8 122 344م كركوك فطيم خلف حسن عبدالھادي صابر احمد   6409
كربالء 4 4 199 342م كركوك جايه ياسين عبدالرضى عبدالھادي صاحب مطر   6410
بابل 4 5 59 162م كركوك رضيه علي سعود عبدالھادي صالح سلمان  الزبيدي 6411
بغداد 4 10 8 844 كركوك سھاد مھاوي سكنة عبدالھادي صالح عكلة   6412
ميسان 8 5 60 393م كركوك سليمه ھندي رسن عبدالھادي صالح محمد   6413
بابل 1 9 153 382م كركوك تودد عبدهللا محمد عبدالھادي صالح محمد  الرادي 6414

صالح الدين 7 12 122 768م كركوك شكره نجم عبدهللا عبدالھادي صالح نجرس   6415
ذي قار 4 4 130 555م كركوك جنان عباس ھبيي عبدالھادي عبدالزھره ثجيل  الربطاني 6416
ميسان 6 3 188 478م كركوك بدريه رسن محمد عبدالھادي عبدالصاحب والي  العكيلي 6417

صالح الدين 6 1 119 195 كركوك ساميه ياسين حمد عبدالھادي فرحان محمد   6418
ذي قار 8 11 126 420 كركوك امل جعفر عزيز عبدالھادي كامل ريسان بشير  6419
البصرة 3 9 177 494م كركوك كريمه جاسم العبيي عبدالھادي محسن الزم غالي  6420

صالح الدين 6 13 191 761م كركوك عديله جار موسى عبدالھادي يونس فتاح   6421



ميسان 3 1 150 300م كركوك مديحه كاظم جاسم عبدالواحد جبار عجيل   6422
صالح الدين 3 6 144 355م كركوك شمه فرج جاسم عبدالواحد حسين حمادي   6423
بغداد 6 2 146 408م كركوك منى صبر محمد عبدالواحد خزعل حسين   6424
نينوى 10 9 123 780م كركوك وحيده محي عللو عبدالواحد داھيم خليفه عبدهللا  6425
واسط 5 3 172 194 كركوك يسرى عبدالرحمان صابر عبدالواحد رحيم صلف  البديري 6426
البصرة 5 8 23 369م كركوك صيحه خلف راشي عبدالواحد رسن ناھي  الدراجي 6427
بغداد 5 1 24 492م كركوك صبيحه علي لباج عبدالواحد سوادي عباس   6428

الناصرية 7 4 23 644 قرة حسن حسنه ثرھان عبيد عبدالواحد طارش عبيد  العيد 6429
بغداد 2 11 8 477م كركوك مليكه لعيبي جبار عبدالواحد عيدان محمد محمود  6430
البصرة 4 8 116 250م كركوك حمديه عجمي سلمي عبدالواحد فيصل منصور   6431
كربالء 10 5 182 183م كركوك سوسن ديوان رميض عبدالواحد كاظم عبدالواحد   6432
ذي قار 10 9 196 618م كركوك ايات عبدالنبي علي عبدالواحد كامل مدلول عرد  6433
بغداد 7 12 137 395م كركوك كواكب الياس ابراھيم عبدالواحد كمر تقي   6434
ذي قار 3 7 130 788 كركوك ربيعة حاتم خزعل عبدالواحد محسن خزعل   6435
بغداد 8 6 17 781 كركوك جليله حافظ كاظم عبدالواحد مظلوم رحيمه   6436
بغداد 3 7 145 259م كركوك سوته حسن راضي عبدالواحد موسى ساجت   6437
بغداد 7 11 41 339م كركوك فوزيه حسين فرج عبدالواحد ھاني راضي   6438
البصرة 2 6 11 701م كركوك سعاد حميد جاسم عبدالوديع عبدالحي شبيب  العباس 6439
بابل 6 12 34 171م كركوك سھام عيسى طه عبدالوھاب ابراھيم حمود حسن  6440
بغداد 4 12 197 777م كركوك فاطمكه باباخان محمد عبدالوھاب احمد حمد   6441

صالح الدين 10 2 170 761م كركوك نجاة محمد جاسم عبدالوھاب احمد محمد   6442
ديالى 8 9 56 624م كركوك امينه مھدى كاظم عبدالوھاب جاسم كاظم   6443
بغداد 3 3 9 519م كركوك فائزه محمود شكر عبدالوھاب داود سلمان عباس العبيدى 6444
البصرة 2 3 149 351م كركوك زينب عبدالكريم سيطر عبدالوھاب طارش محمد  الجابري 6445
بغداد 5 3 44 169م كركوك خديجه نجيب مھدي عبدالوھاب عبالجبار سعيد   6446
بغداد 5 6 125 494م كركوك عمشه حسين طوفان عبدالوھاب عبدالرحمن سلمان  العزاو 6447
بغداد 8 4 181 481م كركوك فلایر نورى  عبدالوھاب عبدالرزاق سلمان  السيخلس 6448
بغداد 6 12 187 193 كركوك مريم عبدهللا لعيجي عبدالوھاب عبدالرزاق لفته   6449
ذي قار 3 9 73 256م كركوك ھناء عيسى جبر عبدالوھاب عبدالطيف عبدالوھاب   6450
بابل 5 1 126 343م كركوك سميه عبدعون توفيق عبدالوھاب عزيز محمود  العبيدي 6451

صالح الدين 8 6 70 729 التون كويري انتصار عبدهللا اسماعيل عبدالوھاب محمد سلمان احمد  6452
بغداد 1 2 196 844م كركوك بدور دريوش جمعه عبدالوھاب نعيم محمد   6453

صالح الدين 6 13 5 1037 كركوك انتصار فليع حسن عبدالوھاب ياسين وھيب   6454
القادسية 8 5 1 333م كركوك عايده حمزه محمد عبداليمه خماس عباس   6455



بغداد 5 9 130 296م كركوك رشا عباس يونس عبدة سوادي صبيح محمد  6456
بغداد 9 5 72 355م كركوك سعديه حسين جالب عبدزيد دحام عبد   6457
كربالء 6 8 132 191م كركوك ليلي محسن عبد علي عبدزيد يوسف جاسم   6458
بغداد 3 2 141 429م كركوك رسميه على شلھوب عبدعلى سلمان صبيح   6459
البصرة 5 4 154 181م كركوك سھيله جبار كريم عبدعلى لفته شرموط   6460
بغداد 6 2 132 394م كركوك نوريه جريدى شوكت عبدعلى محمد على   6461
البصرة 1 8 25 701م كركوك صباح عبود محيبس عبدعلي جبار كعيد   6462
الديوانية 6 5 76 256م كركوك موشه عبدعلي معارج عبدعلي حسين جاسم  السيھاي 6463
البصرة 1 5 13 183 كركوك عميلة جادر خلف عبدعلي حليحل لفتة  المالكي 6464
القادسية 1 6 94 308م كركوك ايمان عبدالرحيم خالطي عبدعلي خماس عباس  المحمداوي 6465
ميسان 10 8 187 394م كركوك غيده عبيد خلف عبدعلي عبد زغير   6466
بغداد 1 8 105 777م كركوك فاطمه نعمه عداي عبدعلي عبدهللا عويد   6467
بغداد 9 9 138 391 كركوك سميه مجيد راضي عبدالزم سلمان الزم   6468
بغداد 5 3 176 339م كركوك بھرة عقاص شامول عبدالمير ناصر حسين  الربيع 6469

صالح الدين 6 13 46 359م كركوك عداي خالد عبده حسن علي 6470
االنبار 10 11 132 470 كركوك نادية خضير عباس عبدو احمد جميل عبدالكريم 6471
ديالى 6 13 149 2362 كركوك صبريه علي حسين عبود احمد حسين شالل  6472
بغداد 6 3 141 487م كركوك ليلو حسون حمد عبود جاسم محمد  ساعدي 6473
االنبار 2 12 93 355 كركوك حربيه جاسم حمادي عبود حميد عبدهللا   6474
ميسان 10 5 49 473 كركوك انتصار علي حسين عبود حميد عبود   6475
بغداد 6 2 371 108 كركوك ساجدة قاسم صفير عبود حنتوش علي   6476

صالح الدين 10 2 145 766م كركوك نايله خلف جمعه عبود سبع صالح حسسن الجبوري 6477
البصرة 4 3 131 330م كركوك سعديه مرجاه صالح عبود سلمان نعمه  العبيبي 6478

صالح الدين 2 1 29 787م كركوك سوسن خليل محمد عبود عبدهللا محمد   6479
ذي قار 6 8 130 672م كركوك رضية جعاز صنكور عبود عكرب صنكور علي الخفاجي 6480
بغداد 9 3 39 487م كركوك صبيحة سافر فيصل عبود علي ياسين   6481
بغداد 1 5 111 344 كركوك سھيلة جاسم عبد عبود عودة خلف ناھي  6482
ذي قار 9 9 99 325م كركوك جميله نوري ھاشم عبود فرھر عبيد   6483
بغداد 10 12 30 272م كركوك فخرية محسن حسين عبود لطيف علي جاسم  6484
بغداد 2 6 74 200م كركوك مديحه سكران احمد عبود محمد محمود  المشھداني 6485
بغداد 9 7 74 434م كركوك احالم عباس طه عبود محمود سرحان علي  6486
البصرة 7 10 28 204 كركوك جبره موسى مياح عبود محيب علي جبر  6487

صالح الدين 1 6 65 30 كركوك ليلى صالح عالوي عبوش حسين خشان سليمان  6488
صالح الدين 4 12 137 215م كركوك فريحه حسين محمد عبيد احمد حسن   6489



موصل 1 11 27 351 كركوك طرفة عبيد صالح عبيد جاسم محمد حلو  6490
صالح الدين 7 3 136 264 كركوك فوزية امين حسن عبيد خضير حسن   6491
ميسان 9 4 116 672 قرة حسن كريمه سلمان خلف عبيد سلمان غفيله   6492
ذي قار 2 11 26 454 كركوك حميدة كامل محمد عبيد محمد عيدان علي  6493
كربالء 10 1 51 205م كركوك كامل كريم علي عبيسه حميد حسن   6494
االنبار 5 6 53 377 كركوك وسن جميل احمد عثمان احمد عثمان   6495
االنبار 1 11 108 الدبس كواكب حميد محمد عثمان حمد محمد عويد  6496
االنبار 4 4 148 207م كركوك بعاد فواز شوريش عجاج محسن اسعد   6497
ذي قار 6 9 140 374 كركوك رجبية عكلة فرھود عجمي جاسم فرھود   6498
الناصرية 1 5 159 731 كركوك خيرية صابر عليوي عجيل جبر عليوي   6499
الشرقاط 5 11 154 295م كركوك كرمه عبدالرحمن حسين عجيل على جاد هللا جرباوى الجبورى 6500
بغداد 2 6 77 371م كركوك فاضل حمزه سعد عجيله بعيوي كويز   6501

صالح الدين 9 9 137 295م كركوك ثائره مرصمون عبد عداء كريم ابراھيم   6502
االنبار 1 13 186 152 كركوك سعديه عواد محمد عداك عبد سمير مشعل  6503

صالح الدين 10 2 120 261م كركوك خلف عبدهللا عدله موسي جاسم 6504
بغداد 9 8 199 296م كركوك طليعة محمد وليد عدنان ابراھيم خليفة مطر الربيعي 6505

صالح الدين 4 11 49 476 كركوك سعديه جاسم عبدهللا عدنان احمد عبدهللا   6506
بغداد 6 11 47 359 كركوك انتصار صفاء الدين الرابع عدنان احمد مجيد   6507
ذي قار 5 7 90 418م كركوك ايمان جبار حسين عدنان ثامر عبود   6508
ذي قار 1 12 33 890م كركوك وفيه شھيب شمسى عدنان ثجيل فيصل   6509
بغداد 1 2 161 300م كركوك شيماء صبري علوان عدنان جاسم محمد   6510
ديالى 5 1 197 478م كركوك لمياء رضا محسن عدنان جاسم محمد  الغراوي 6511
ديالى 1 9 102 331م كركوك حسنه علي جاسم عدنان جامل ياسين   6512
بغداد 6 11 75 493 كركوك عدويه جبار ربيع عدنان جبار خلف مربان  6513
ذي قار 1 11 133 340م كركوك سناء عامر حميد عدنان جبر حميد   6514
البصرة 4 11 119 481م كركوك غزوان قاسم سلمان عدنان جري عطيه عبدهللا  6515
بابل 9 5 67 238م كركوك سعاد حيدر رشيد عدنان حربي حسين   6516
نينوى 4 4 180 251م كركوك ترفه عبد احمد عدنان حسن جاسم   6517
البصرة 3 7 13 354م كركوك سماح كاطع معن عدنان حسن شبل غضبان  6518
البصرة 9 3 62 246م كركوك نضال كاظم صيوان عدنان حسن صيوان   6519
بغداد 2 10 70 391م كركوك امل عبدالكريم حسن عدنان حسين ابراھيم رضا  6520
بغداد 5 2 105 436م كركوك ليلي سبع زياب عدنان حسين احمد  القيس 6521
بغداد 8 9 138 333م كركوك حريه احمد مجيد عدنان حسين حمد   6522

صالح الدين 9 2 136 495م كركوك غنيه احمد حميد عدنان حسين حميد   6523



صالح الدين 10 2 39 188م كركوك مناور ولي علي عدنان حماد ضاحي   6524
بابل 10 7 5 428م كركوك نوركان زكي حمود عدنان حمزة ابراھيم   6525
بغداد 6 2 160 410 كركوك منى مجيد حميد عدنان حيدر شھاب   6526
بغداد 10 8 143 664م كركوك زينب كاظم خضر عدنان خلف محمد علي  6527
الديوانية 5 13 128 289م كركوك اسراء مصطفى احمد عدنان خلف ناصر عكاب  6528
ذي قار 2 1 133 239م كركوك مھا ناصر حسين عدنان داخل مزيھي   6529
بغداد 4 2 3 411م كركوك سليمه عدنان زغير عدنان زغير عاف   6530
بغداد 5 4 75 430م كركوك ماجده جودى داود عدنان سالم سعيد   6531
بغداد 6 12 126 415 كركوك حميد رابس نوين عدنان سطيح حسين   6532

صالح الدين 9 4 126 393م كركوك نجود رشيد شاھر عدنان سلطان سليمان   6533
ذي قار 2 7 32 829م كركوك سلوى عبدالرحمن اكرم عدنان سلمان علوان احمد  6534
الديوانية 3 10 114 767م كركوك احالم عبدالرزاق اسود عدنان سمير فرج   6535
نجف 3 4 32 246م كركوك زھرة كاظم كريم عدنان شاكر حسن   6536
البصرة 5 5 45 601م كركوك دالل غالب اشياع عدنان شامت نجم عبدهللا  6537

صالح الدين 9 2 56 338م كركوك عدويه باسم حسن عدنان شجاع مروان   6538
البصرة 3 4 39 401م كركوك سعديه عبدهللا حميد عدنان شرھان ساجت   6539

صالح الدين 2 1 121 761م كركوك وضحه مصطفى محمد عدنان شھاب احمد   6540
نينوى 5 4 55 192م كركوك ليلي عبداالمير عبد على عدنان شيت على   6541
ديالى 9 13 49 383م كركوك نزھه رحيم محمد عدنان شيحان حمودى ابراھيم  6542
كربالء 3 4 59 182م كركوك لمياء خليل احمد عدنان صاحب حسين   6543

صالح الدين 7 8 174 334 كركوك خلفه موسي حمد عدنان صالح محمد   6544
بغداد 1 8 13 272م كركوك سوسان طارق صبري عدنان صدام شنشيل صالح ربيعاوي 6545
بغداد 7 5 143 597م كركوك زھره مري جبل عدنان طاھر ناصر   6546
بغداد 6 8 151 408 كركوك ناجحة ھادي محمد عدنان عباس ابراھيم   6547

صالح الدين 9 10 184 756 كركوك خولة نعمة جياد عدنان عباس امين محمود  6548
بغداد 10 11 158 355م كركوك سليمه ابراھيم شھاب عدنان عباس جاسم  حمادى 6549
بغداد 2 8 72 361م كركوك صبريه ثاني راشد عدنان عباس ريوان   6550
بغداد 7 10 200 261م كركوك محابش شعبان غضبان عدنان عبد علي حسين   6551
البصرة 9 11 14 1093 كركوك ندي حسين حنون عدنان عبد علي عبدالحسين  6552
بغداد 6 12 165 473م كركوك منى حبيب شالل عدنان عبد كاظم عباس  6553
االنبار 1 2 57 488م كركوك ابتسام محمد شكر عدنان عبدالرزاق عبدهللا   6554
ديالى 8 6 8 808 كركوك امال علي نصيف عدنان عبدالعزيز علي  المھداوي 6555

صالح الدين 3 3 40 405م كركوك انعام غانم احمد عدنان عبدالغني احمد  امين 6556
بغداد 5 4 6 115م كركوك نوال لفته نحيف عدنان عبدالكاظم عبود   6557



صالح الدين 3 3 125 767 كركوك السماء عبدالرزاق عبد عدنان عبدهللا علي   6558
صالح الدين 4 1 138 784م كركوك مدينه محمد عبدهللا عدنان عبدهللا محسن   6559
البصرة 7 6 84 563م كركوك ھند كاظم خضر عدنان عبدالھادي عبدالحي  المنصوري 6560
بغداد 7 5 29 915م كركوك شيماء خضير عباس عدنان عبدالواحد حسين   6561
البصرة 3 9 87 779م كركوك ابتسام حسين علي عدنان عبدالواحد علي اليدان  6562
واسط 4 3 74 471 كركوك ضوية علي حسين عدنان عبيد كاظم   6563
بغداد 9 4 119 796م كركوك وفاء كاظم كريم عدنان عصام عثمان اسماعيل  6564
ديالى 6 3 180 391م كركوك احالم اسماعيل ابراھيم عدنان علوان حبيب   6565
ديالى 2 12 183 206م كركوك وداد شكر شوانه عدنان على حسين لطيف  6566
ديالى 2 8 28 300م كركوك بشري مولود غالب عدنان علي ثايه   6567
ذي قار 2 13 31 265 كركوك نازك عبود شطنان عدنان علي سلمان ھاشم  6568
ذي قار 6 10 126 746 كركوك ايمان نصيم جبري عدنان عوده خلف كسار  6569
بغداد 3 2 186 325 كركوك حنان جاسم شاكر عدنان عيسى خصاف   6570
ذي قار 9 10 78 393 كركوك ھناء بدر ملب عدنان فارس عيسى فارس  6571
بغداد 8 5 33 341م كركوك ماجده مصطفى عوفي عدنان كاصد شمخي   6572
االنبار 4 11 152 377 كركوك حليمه صالح حشلي عدنان كاطي حشاش   6573
بغداد 2 13 191 265 كركوك جميله كريم نجم عدنان كاظم كطيوي   6574
بغداد 4 1 6 184م كركوك مديحه كاطع عبد عدنان كرومي حسن   6575
بغداد 7 10 42 331 كركوك سليمة ھاشم حسن عدنان كريم حسن   6576
بغداد 7 9 11 372م كركوك جميله عبد جلود عدنان كريم مريوش محمد اوى 6577
بغداد 2 8 17 371م كركوك اميره كاظم جاسم عدنان لفته راضي صايع  6578
البصرة 2 13 11 497م كركوك خديجه قاسم حمود عدنان مالك عباس علي  6579
بابل 5 1 123 296م كركوك ايمان مھدي محمد عدنان محسن حمادي  الموسوي 6580

صالح الدين 9 5 195 756م كركوك سعاد علي محمد عدنان محسن علي   6581
الموصل 9 11 51 380 كركوك فاطمه عبدالرحمن محمد عدنان محمد احمد حميد  6582

صالح الدين 7 3 126 768م كركوك سامى طارق داود عدنان محمد حمد   6583
نينوى 8 8 147 806م كركوك حال خليفة علي عدنان محمد حمد طه  6584
العمارة 3 4 107 497م كركوك انوار حمدان رسف عدنان محمد رسن   6585
تكريت 6 2 177 300م كركوك ازھار يونس جميل عدنان محمد صالح مرعي حسن  6586
نينوى 7 6 57 420م كركوك رواسه عبدهللا اسماعيل عدنان محمد فدعان   6587

صالح الدين 2 1 79 943م كركوك سلوى حمد خلق عدنان محمد كندل   6588
االنبار 6 1 400 379 كركوك فوزية رحيم مھيدي عدنان محمد نجم  الجبوري 6589
موصل 7 10 166 983م كركوك جھاد فيضي حسين عدنان محمود محمد حافظ  6590
بغداد 5 7 16 195م كركوك امال جاسم محمد عدنان مرھون حنتوش   6591



بغداد 9 8 36 420م كركوك كراده حميد يونس عدنان مھاوي سھر   6592
بغداد 7 6 113 41م كركوك سالمه حسن عبدالواحد عدنان مھدى حسين   6593
بغداد 6 2 54 192 كركوك سعديه عيسى خلف عدنان موسى خلف   6594
بغداد 4 9 361 455م كركوك دالل قاسم كاطع عدنان موسى رحمه   6595
بغداد 10 9 34 355م كركوك خوله ناظم عبود عدنان ناظم عبود   6596
بغداد 3 13 82 436م كركوك سماھر محمد جيظاو عدنان ھاشم خسار   6597
بغداد 7 1 170 163 كركوك فاطمة جاسم خاطر عدنان ھاشم عبد العزيز   6598
بغداد 7 1 3 343م كركوك نجالء سعدي محمود عدنان ھاشم ناصر  ناصر 6599
بغداد 8 12 35 416م كركوك رسميه كريم عويد عدنان ياسين عبدالكريم   6600
نينوى 5 13 44 357م كركوك خالده عبدهللا حي عدنان يحيي محمود   6601
الناصرية 2 7 17 190م كركوك سحاب احمد اكرم عدنان يوسف زايد   6602
صالح الدين 5 6 103 333م كركوك عيشه علي سلطان عدوان صالح عبدهللا  الرملي 6603
الديوانية 3 12 66 307م كركوك حسن حاوي  عدوله عبد بزون 6604
ميسان 3 10 115 365 كركوك ارملة.سليمان راضي عدوية سلمان راضي  6605
ذي قار 1 11 113 784م كركوك امل داخل طارش عدى نجم داغل   6606
بغداد 5 10 92 359م كركوك فائزه عباس سلمان عدى نورى محمد جدوع  6607
بغداد 10 3 106 890م كركوك منتھي كاظم زاير عدي اسماعيل زاير   6608
واسط 3 4 44 333م كركوك ندي ھالل نعمه عدي اسماعيل عيسي  الشمري 6609
ذي قار 7 9 169 100م كركوك رغد جواد كاظم عدي بجاي شبيب   6610

صالح الدين 2 1 123 289م كركوك ھيفاء عبدهللا عبدالفتاح عدي جميل ابراھيم   6611
بغداد 3 4 12 333م كركوك انتصار حسين كاظم عدي جواد كاظم   6612
كربالء 9 12 107 265م كركوك انتظار ازھوري وحيد عدي جواد وحيد محسن  6613
نينوى 8 1 146 319 كركوك جھان سامي بطرس عدي جوھر عزيز 6614
بغداد 5 2 96 796م كركوك نجالء قاسم محمد علي عدي حاتم عبد نور  الجباي 6615
بغداد 10 1 50 162م كركوك ھديل جاسم محمد عدي حسن جاسم   6616
بغداد 6 6 88 822 كركوك منى كاظم حسين عدي حسين ارحيمه سبھان الفرطوسي 6617
بغداد 2 11 167 771م كركوك علياء كريم جمال عدي حسين جبر   6618
ذي قار 8 1 16 408م كركوك ضحى كريم جليب عدي ستار جواد  عماري 6619
بغداد 9 3 180 331م كركوك علياء حسين ھاشم عدي سعدون محسن   6620
الديوانية 10 8 16 796م كركوك حميده عناد شروح عدي سلمان داخل عبدالرزاق  6621
موصل 5 4 26 289م كركوك رنا مؤيد خليل عدي سمير عبدالوھاب سمير  6622
االنبار 1 11 119 641 كركوك سھير جاسم محمد عدي شعبان سعدهللا   6623
بغداد 1 2 175 410م كركوك سحر كريم حسن عدي عباس باشط   6624
البصرة 10 11 39 372م كركوك ميعاد عبالرحيم صابر عدي عبد علي عبدالحسن  6625



ذي قار 8 8 79 86 كركوك وديان زغير عبود عدي عبد ناھي رعيد  6626
الديوانية 2 13 72 376م كركوك فرنسه يعقوب مسلم عدي عبدالحسين عمران   6627
ديالى 5 5 149 529م كركوك ازل ھادي محمد عدي عبدالقادر حسين على  6628
بغداد 5 7 107 208م كركوك نھاوند جاسم محمد عدي عبدهللا عارف حكمت   6629
بغداد 3 7 16 195م كركوك اسراء صالح تركي عدي عدنان مرھون   6630
بابل 2 7 2 790م كركوك زينب عدنان عبدالجبار عدي علي ربيع   6631
نجف 4 3 29 183م كركوك سلوى داخل شدمان عدي علي فليح طفيلي  6632
بغداد 9 3 194 788 كركوك كاضميه عبدالستار عبدالجبار عدي غازي عبدالحسين   6633
البصرة 7 7 5 773 كركوك ايمان جدي عطيه عدي كاظم كاطع   6634
فادسية 6 7 174 664م كركوك خالدة جليل كريم عدي المي عبد حمادي  6635
ميسان 3 6 198 220م كركوك صبا رحيم رسن عدي ماجد عبدالوھاب  السامرائي 6636
بغداد 7 11 29 786م كركوك امينه عبدالواحد عبدالحميد عدي محمد عبدالكريم عبدالعزيز  6637
كربالء 5 13 30 8098 كركوك وداد محمد جاسم عدي محمد ھاشم محمد  6638
البصرة 6 11 116 495 كركوك رغد رحيم علي عدي مھنا ھادي   6639
ديالى 3 8 133 730م كركوك زھور معروف حسن عدي نصيف حسن رشيد  6640

صالح الدين 3 3 16 462 كركوك ھناء جاسم محمد عدي نوح علي   6641
ذي قار 4 11 79 295 كركوك بيداء حلو حسين عدي وليد خلف   6642
نينوى 6 8 128 981م كركوك محمد صالح  عديلة خضير احمد  الجبوري 6643

صالح الدين 1 3 50 160م كركوك حسن خلف عبدهللا عديله حسن محمد   6644
صالح الدين 5 12 124 484م كركوك حسين دحام عديله ھادي حويش 6645
بغداد 5 10 4 211 كركوك حكمة حرمي عبد عذاب حسين ملوح   6646
بغداد 5 6 128 479 كركوك امل قاسم عبود عذيب شخير يوسف علي  6647
بغداد 10 9 69 725م كركوك روناك حاجم سلطان عراك زيدان خلف حسين  6648
االنبار 3 9 109 346م كركوك نجيبه غافل رشيد عراك سليمان حرج علي  6649
تكريت 5 11 143 575م داقوق منيفه رضيان شبلى عراك نويران شبلى   6650
بغداد 2 11 109 405م كركوك احمد معتمد داود عروبة محمود عبدالحميد عباس الناص 6651

صالح الدين 5 3 25 190م كركوك ربيعة محمود حساني عريبي عبدالحسين مخيلف   6652
ذي قار 4 11 38 451 كركوك بنيھة عبيد فرار عريبي عضبان طالب   6653
ميسان 7 3 133 394م كركوك رسميه اميح سام عريي غيالن قاسم   6654
موصل 4 10 35 374م كركوك ھدي ذنون جرجيس عزالدين جميل شھاب احمد  6655
بغداد 5 11 199 344م كركوك سھام يوسف حميد عزالدين مجيد يحيى   6656
بغداد 9 11 185 788م كركوك انتصار سرحان عبدهللا عزالدين محمد جواد   6657
ذي قار 2 1 82 802م كركوك ابتسام غانم ولي عزام احمد مجلي  الصالحي 6658
الديوانية 8 9 19 334م كركوك ھناء بطى كريم عزام زبيد كريم عكله  6659



صالح الدين 3 11 177 365م كركوك امل خليل سلطان عزاوي احمد كواد   6660
صالح الدين 10 13 196 343م كركوك نزيمه منسي علي عزاوي خلف علي   6661
بغداد 9 4 64 362م كركوك كوثر رعد كاطع عزت ھادي عباس ثامر  6662

صالح الدين 3 11 114 272 كركوك دنيا غازى حمد عزت يونس يوسف حسن  6663
ذي قار 8 4 4 361م كركوك مكلية حاجم حمادي عزيز جاسم حمادي   6664
بغداد 5 5 118 779م كركوك رجاء خلف داغر عزيز جبار داود عبدالنور  6665
البصرة 3 11 164 344 كركوك ھاشمية صالح علي عزيز جعفر موسي   6666
بغداد 10 12 44 451م كركوك كريمه قاسم حسن عزيز حسن طالع   6667
بغداد 7 9 85 325م كركوك انغام زائر حمزة عزيز حسين حلبومي حسوني الساعدي 6668
النجف 8 6 178 638م التون كويري مليحه غازي محمد عزيز حسين راضي حمود نبھاني 6669
نينوى 7 4 85 663 التون كوبري كميله احمد عاشج عزيز حماد عاشج ھتيمى اللھيبي 6670

صالح الدين 4 12 154 330م كركوك صبيحه مرعى حسن عزيز خضر رحيم   6671
موصل 7 11 180 900 كركوك انتصار احمد محمد عزيز خضر محمد   6672
ذي قار 9 10 187 766م كركوك جبره حسين جليل عزيز خلف جليل   6673
كربالء 1 7 188 386م كركوك رضيه خضير لفته عزيز رحيم علوان   6674
الديوانية 7 12 158 650م كركوك وفاء لطفي كريم عزيز زبير كريم   6675
بغداد 3 2 83 321م كركوك نضال عويد كشكول عزيز ساجت عليوي  كردي 6676
بغداد 8 11 24 37م كركوك فوزيه خربيط مريوش عزيز شريف حسين   6677
ذي قار 5 4 91 771م كركوك زغيره عبود رعيد عزيز عباس حبيب  الحبيب 6678

صالح الدين 5 12 28 871م كركوك ھند عبدالرزاق مھدي عزيز عبود احمد   6679
ذي قار 9 6 48 432 كركوك نسيمة فتحي جبر عزيز عذيب جبر   6680
ذي قار 2 1 65 321 كركوك امل كاظم جاسم عزيز علي حسين   6681
ذي قار 3 4 184 529م كركوك سعاد فاضل جبار عزيز عودة ھاشم   6682
بابل 2 1 125 317 كركوك فليحه عمران موسى عزيز كاظم موسى   6683
بغداد 2 8 76 807م كركوك نجاة اليعبي حسين عزيز الزم حسن طعمه  6684
نينوى 7 4 159 623 التون كوبري غاليه عبيد فيحان عزيز نزال فنوش فيحان اللھيب 6685
ذي قار 10 1 37 668م كركوك غنيه كاظم محمد عزيز نعيس حسين   6686
نينوى 10 8 140 261 كركوك لمي زغير كريم عزيز ھالل حسين   6687
نينوى 10 13 80 300 كركوك متحية يوسف محمد عزيز يوسف عزيز احمد  6688
بغداد 2 8 90 357م كركوك ارملة  عزيزة مطر عودة  6689

الناصرية 6 7 33 519م كركوك موفق شريف عزيز عزيزه احمد محمد   6690
بغداد 8 12 190 310م كركوك ھادي جعاز عزيزه رشك ساجت 6691

صالح الدين 8 11 4 220 كركوك ارملة.دحام دخيل عزيزه مطلك صالح 6692
نينوى 5 13 133 191م كركوك جاھده اعمير عباس عساف حمودي جاسم محمد  6693



نينوى 4 7 125 195م كركوك صبرية عزاوي محمد عسكر خضر جاسم   6694
الديوانية 7 13 76 359 كركوك سعدية جاسم محمد عسكر كاظم محمد رعد  6695

صالح الدين 4 11 188 756 كركوك رسمية محمد محمود عصام احمد حسن خلف  6696
صالح الدين 3 3 5 762م كركوك سھام مطر ذيبات عصام احمد مخلف   6697
بغداد 9 1 101 355 كركوك مرسام خضر احمد عصام اسماعيل غفوري   6698
نينوى 7 6 199 153م كركوك نوريز صالح خورشيد عصام انور علي   6699
بغداد 3 9 39 345م كركوك سھا عبدالحسين رسن عصام جمال خلف   6700
بغداد 2 8 96 469م كركوك كاضميه فاضل جبر عصام حافظ مشتت   6701

صالح الدين 9 12 1 341م كركوك عبير مھنا محمود عصام حسين يوسف شمري  6702
بغداد 3 11 137 194م كركوك تحرير غرام زامل عصام زامل محمد   6703
البصرة 8 4 37610 189 الحويجة تغريد عبدالجبار عبدالرحيم عصام سالم عقرب   6704
البصرة 5 8 198 499م كركوك استبرق قيس جعفر عصام عبد سعيد الشيخ  6705
نينوى 9 1 10 296م كركوك احالم توفيق قاسم عصام عبدالرزاق قاسم  الصائغ 6706
بغداد 1 9 16 326م كركوك سميعة رشيد مطلك عصام عبدالغنى نصيف   6707
بغداد 8 3 175 776م كركوك عاصفه ابراھيم محمد عصام فاضل حمد  العزاوي 6708

صالح الدين 9 7 170 321م كركوك عروبه صالح داود عصام فاضل عبدالرحمن   6709
بغداد 7 13 6 734م كركوك االء صباح غضبان عصام فوزي غضبان   6710
بغداد 1 1 31 701م كركوك يسرى جليل حسين عصام مھدي كاظم   6711
نينوى 2 7 83 786م كركوك نجالء مھدي صالح عصام ھادي صالح   6712
بغداد 3 8 79 357م كركوك الماس خليل صالح عصمت ابراھيم صالح علي  6713
النجف 6 11 191 321 كركوك ميامين حسن محمد جواد عضيل عبودي داود مھدي المسلماوي 6714
البصرة 9 3 90 410م كركوك زھرة شفيق دعير عضيم حاتم عبود   6715
بغداد 6 12 103 487م كركوك انغام جميل راضى عطا جبار جاسم   6716
بغداد 3 11 51 246م كركوك ناجه صھيود فيصل عطا حامد عبدالحسين يوسف الالمي 6717
ذي قار 10 9 199 311 كركوك سھيلة عبدهللا سلطان عطا عبد طالل   6718

صالح الدين 9 8 168 194 كركوك سكينة عياش سلمان عطاهللا زياب صالح   6719
ذي قار 8 5 150 374م كركوك جميله مدلول سلمان عطاهللا علقم معارج  الشيب 6720

صالح الدين 8 12 92 205 كركوك نعيمة عزاوي علي عطاهللا عليان اسود  الجبوري 6721
صالح الدين 6 6 151 417م كركوك تماضر ضاري نعمان عطاهللا محمد عياده محمد الدوري 6722
بغداد 10 10 85 312 كركوك رجاء سھيل شھاب عطاهللا محمد محمدصالح   6723
االنبار 9 10 165 364م كركوك طفحه محسن سمير عطاهللا محمد ناصر   6724
نينوى 2 6 94 161 كركوك رسميه عطيه مكطوف عطاهللا يونس اعويد  الساعي 6725
ذي قار 1 1 161 156م كركوك سنيه محسن شيحان عطار كصاب شيمان  الجامي 6726
البصرة 9 8 155 628 كركوك فاطمة كاظم حميد عطا احمد بحر   6727



البصرة 9 3 169 359م كركوك منيرة فارس سلمان عطوان جاسم شبيب   6728
موصل 3 7 89 318م كركوك حسنه علي جلعوط عطوان محمد عساف   6729
نينوى 2 11 26 663 كركوك زھرة فدعوش محمد عطية مغير عذاب  6730
بغداد 8 2 41 418م كركوك سعديه حسن سلمان عطيه ابواطور مطير  الشيخاني 6731

صالح الدين 6 2 128 339م كركوك عليه بدر ھالل عطيه خلف علوان  الحجي 6732
ذي قار 4 10 118 415 كركوك فاطمه محمد سعد عطيه علي حيدر  الرحيب 6733
ذي قار 6 9 197 637 كركوك عد الكاظم فرج عيسى عطيه عيد نحمة 6734
نينوى 1 8 65 780 كركوك فوزيه فرج محمود عطيه فرحان حسين عبدالواحد الجبور 6735
البصرة 4 10 68 319 كركوك حنيفه عبد شاكر عطيه قاسم عنا   6736
بغداد 5 4 40 309م كركوك حمديه رشيد كاظم عطيه محمد ابراھيم  الجبوري 6737

صالح الدين 2 13 47 785م كركوك فوزيه عطيه صفر عطيه مذود مطر اسود المرسومي 6738
البصرة 4 11 54 352م كركوك ناديه عظيم عبدالرزاق عظيم عبدالرزاق جابر   6739
بغداد 9 8 134 376م كركوك عفاف عبدالرحمن حسين 6740
االنبار 9 13 79 453 كركوك ارمله عفيفه بديوي حسن 6741
بغداد 8 12 115 380م كركوك حليمه احمد شھاب عفيل محمد غالى ساھى  6742

صالح الدين 3 3 15 251م كركوك فوزيه نوفان عران عقيد فرحان عران   6743
البصرة 4 9 1 289م كركوك حنان حميد بنيان عقيل تالى صافى جويد  6744
البصرة 4 9 1 281م كركوك حنان حميد بنيان عقيل تالي صافي   6745
ديالى 2 8 121 330م كركوك عذراء صادق موسى عقيل حسين رسول مصطفي الزھري 6746
بغداد 6 8 69 502م كركوك حميده عبدالحسين زامل عقيل حنش جنبر   6747
ميسان 6 3 147 649م كركوك رباب فالح صنوان عقيل خالد عبد موسى البدري 6748
االنبار 3 13 22 265 كركوك روي عابد مردان عقيل خليل ابراھيم   6749
الديوانية 9 3 28 479م كركوك نادية ساجت جابر عقيل رحمان كاطع  السباھي 6750
بغداد 8 10 185 194م كركوك سكينه عبدالنبي علي عقيل رشك جبر منطي  6751
ذي قار 3 11 130 731م كركوك خديجه محسن عبدالرزاق عقيل ستار مساعد   6752
البصرة 2 9 176 588م كركوك ساھره خطاب جبار عقيل سليم عبدهللا حبيب الزھروي 6753
البصرة 6 4 78 330م كركوك ايناس مقتن شعالن عقيل صادق عيدان   6754
بغداد 3 2 360 777م كركوك جوان صبيح مصطفى عقيل صباح جمال   6755
بغداد 1 9 150 403م كركوك نضال محمد على عقيل طالب عبدالستار   6756
بغداد 6 5 4 372م كركوك سالمه جاسم محمد عقيل طاھر عبد   6757
ذي قار 1 5 94 753 كركوك سجى مھدي صكان عقيل عبدالحسين ربيع   6758
بغداد 5 2 107 403م كركوك ناديه كاظم فرحان عقيل عبدالرزاق عذاب   6759
ذي قار 4 4 93 668م كركوك سوزان عبدالكاظم حسين عقيل عبدالزھره ثجيل  الريضاني 6760
البصرة 1 2 16 361م كركوك زينب احمد عبدالنبي عقيل عبدهللا شھاب   6761



بغداد 10 1 176 793م كركوك ھديل كاظم سدره عقيل عبدالواحد عبدعلي  الخزعلي 6762
ميسان 1 7 200 361م كركوك ليلى حميد مھدى عقيل علوان عبدالكريم   6763
البصرة 4 4 82 355م كركوك ساجده داود سلمان عقيل علي معن   6764
الديوانية 4 4 109 745م كركوك حميده علي عامر عقيل كاظم عبد على الفوادي 6765
ذي قار 3 10 70 451م كركوك احالم عويد عباس عقيل مجدوع جارهللا   6766
بغداد 9 13 187 1083م كركوك رؤى رحيم زيدان عقيل محسن محمد حسن  6767
البصرة 2 11 7 171م كركوك علياء امير يوسف عقيل مسلم سيتي حسن  6768
بغداد 10 6 112 776م كركوك يسرى جمعه غضب عقيل مھدي صالح عبد  6769
بغداد 1 9 103 425م كركوك ساجده غصبان حسين عقيل ناصر زبون  الساعدى 6770
نجف 7 3 57 163م كركوك فاطمه صالح حمدي عقيل نعمة عباس  الجنابي 6771
بغداد 5 8 40 317م كركوك اقبال فھد كطان عقيل نعمه خلف جالي  6772
البصرة 6 5 149 371م كركوك ختام عبدالحسين حافظ عقيل ھاني عباس  ريشخان 6773
نينوى 3 5 135 186 كركوك يازي حسين عبدهللا عكاب سعيد علي   6774
بغداد 8 2 6 478م كركوك سنيه مانع محسن عكار جبار حسين   6775
بغداد 9 6 145 463م كركوك خديجه سلمان عبدالطيف عالء ابراھيم حسن   6776
بغداد 2 9 153 776م كركوك حال عبد علي عالء ابراھيم علي   6777
واسط 5 7 29 481م كركوك صفاء جاسم جلوب عالء احمد دواح   6778
البصرة 6 12 123 491 كركوك يسى علي حسين عالء احمد عبدالرزاق   6779
بغداد 3 2 11 321 كركوك اقبال عبد الھمد يونس عالء افتة خشان   6780
بغداد 4 2 168 766م كركوك ميالر عبدالكريم نعمه عالء اكريم خلف  المالكى 6781
بغداد 3 12 163 315م كركوك عاليه حميد الحمدي عالء الدين احمد حمدي   6782
ذي قار 4 13 161 683 كركوك سندس اكرم موسي عالء الدين احمد محمد   6783
بغداد 8 7 188 149م كركوك قصيده حسين علوان عالء الدين حسين حمد   6784
بغداد 9 9 142 346 كركوك ناھده حسن مرعي عالء الدين حسين عبود   6785
البصرة 10 6 4 850م كركوك وديان كريم ماجد عالء الدين سعدون حمود عامر  6786
نينوى 6 4 142 471م كركوك باسمة عبد العزيز احمد عالء الدين صالح احمد حسن  6787
ذي قار 5 8 117 180م كركوك الھام كاظم  عالء الدين كاظم جواد رضا  6788
بغداد 6 2 57 492 كركوك زھرة محمد حسين عالء امين خميس   6789
االنبار 6 5 38 215م كركوك نورھان عبدهللا سليمان عالء بدري عيسى زغينون  6790
االنبار 5 12 76 317 كركوك ازھار شھيد عبادي عالء تركي ذياب عبد  6791
بغداد 6 4 88 785م كركوك زينب عبدالكريم جمعه عالء ثامر فالح   6792
بغداد 6 12 98 826م كركوك زھراء عبدهللا حسون عالء جاسم شجر نجم  6793
بغداد 9 9 137 641 كركوك انعام محي مجيد عالء جبار حسين كاظم الزيدي 6794
بغداد 8 1 60 796م كركوك فاتن رندح عبود عالء جبار داود   6795



بغداد 6 1 64 434 كركوك ايمان حميد سلمان عالء جبار سعدون  الساعدي 6796
بغداد 1 3 94 713 كركوك وفاء حطاب شنين عالء جواد شنين   6797
بغداد 9 13 126 477م كركوك زھره على محمد عالء حاتم لفته محمد  6798
كربالء 4 7 123 351م كركوك ساجده كاظم عبود عالء حسن رحمان   6799

صالح الدين 9 13 2 309م كركوك انتصار امير جاسم عالء حسن طه   6800
بغداد 10 10 33 425م كركوك فاطمه محمد جبر عالء حسن على   6801
ديالى 5 3 119 319م كركوك حنان عبدالكاظم خلف عالء حسون حسن   6802
البصرة 7 1 92 494م كركوك امينه خميس غالم عالء حسين صوب هللا   6803
البصرة 7 10 28 766 كركوك نجاح قاسم علي عالء حسين علي عبدهللا  6804
االنبار 3 6 118 394م كركوك مريم فرج حسن عالء حسين معزي  الشمري 6805
البصرة 5 5 35 699م كركوك باسمه كريم مغامس عالء حسين مغامس رسن  6806
بغداد 7 13 49 488م كركوك دالل مندوب حسين عالء حميد عسل الدبات  6807
بغداد 10 9 112 599 كركوك حسيبه علي رجص عالء خالد عاوي   6808
بغداد 8 13 79 770 كركوك رنا جليل عليوي عالء خلف حسين فرج  6809
بغداد 4 8 135 712 كركوك دنيا عبدالكريم ابراھيم عالء خليل ابراھيم   6810
موصل 10 12 95 182م كركوك كرمه محمد حجي عالء خميس حمد   6811
نينوى 10 6 101 561م كركوك سناء محمود محمد عالء ذنون رشيد   6812
البصرة 2 6 126 318م كركوك دالل كاصد زاير عالء رحيم حسن دويد الساعدي 6813
ذي قار 5 8 129 731م كركوك زينب ھاشم عطيوي عالء رزاق زاجي ناھي  6814
الديوانية 9 1 60 668 كركوك داليا جاسم غضبان عالء رشيد سعيد   6815
بغداد 4 2 185 382م كركوك ايمان جبار عبدهللا عالء رضا جابر   6816
ميسان 8 7 147 256م كركوك شيماء عبدال حماوي عالء سعدون عبدالمجيد   6817
النجف 2 8 182 386 كركوك حنان طالب رحيم عالء سلمان عبدهللا سلمان  6818
البصرة 1 6 129 495 كركوك ھناء محسن كمر عالء سلمان عثمان  الغانم 6819
ديالى 2 12 124 161 كركوك انتصار جبار عباس عالء شاكر عباس   6820
البصرة 10 5 160 346 كركوك فاطمة كاظم راضي عالء شھاب احمد   6821
بغداد 5 13 59 465 كركوك اشواق عبدالزھره عيديك عالء صالح كاطع ثجيل  6822
بغداد 8 5 160 664م كركوك سوسن عقيل كيم عالء صبري بنيان داغر الساعدي 6823
ديالى 6 4 135 م٧٥٦ كركوك سعاد مفيد علي عالء طارق حسين   6824
بغداد 3 8 99 465م كركوك وحيده محسن غضبان عالء عباس بنوان فنجان  6825
بغداد 1 12 124 191 كركوك وجدان رمزي جبار عالء عبد الزھره جبار  6826
بغداد 6 6 57 427م كركوك اناس قاسم جربى عالء عبد حنش   6827
بغداد 2 10 48 1032م كركوك ھنا جمعه عطيه عالء عبداالمير فياض   6828
البصرة 10 1 123 723م كركوك زينب عبدالكريم كايم عالء عبداالمير كايم  ذھيباوي 6829



بغداد 7 8 26 470م كركوك بلسم فاضل عزيز عالء عبداالمير ھاشم محمد  6830
بغداد 1 3 108 382 كركوك زھراء محمود مجيد عالء عبدالجبار رشيد   6831

الناصرية 8 4 186 762م كركوك رواء عبداالله نعمة عالء عبدالحسين سداوي   6832
كربالء 5 7 8 404 كركوك جميله سعدون علك عالء عبدالحسين عبود   6833
ميسان 9 4 184 472م كركوك ليلي سعدون جيجان عالء عبدالحسين فالح  الشتال 6834
بغداد 10 6 129 418 كركوك راصجة كامل اسماعيل عالء عبدالحسين محسن   6835
بغداد 5 13 61 969 كركوك اسراء حمد ناجي عالء عبدالرحمن ناجي   6836
النجف 9 11 69 391م كركوك ھيفاء عبدالحميد حسين عالء عبدالرحيم حسين حسن  6837
البصرة 3 12 60 162م كركوك يسري صادق عبدالرضا عالء عبدالرزاق خضير   6838
البصرة 1 5 51 619م كركوك فاطمه ميري جبر عالء عبدالرضا عليوي   6839
االنبار 9 13 130 187 كركوك اروي عبدالمحسن  عالء عبدالقادر عاشور شھاب  6840
ميسان 4 7 17 302م كركوك مني عبدالعباس حميد عالء عبدهللا جاسم   6841
البصرة 9 1 143 331م كركوك ھناء شعبان عبدالحسين عالء عبدالمحسن حميد   6842
بغداد 8 10 57 523 كركوك نصرية حميد حوني عالء عراي حسين سعدون  6843
البصرة 4 2 93 779 كركوك ھيام خليل محمد عالء علي معن   6844
البصرة 4 11 168 875 كركوك ھاشمية صاحب خلفة عالء عودة جشير   6845
بغداد 7 11 59 550م كركوك سعديه حسين كاظم عالء عون عبد سلمان  6846
الديوانية 4 9 45 810 كركوك ابتسام جلود عربي عالء عويد عربي   6847
بغداد 5 9 83 241 كركوك سلوي حميد جلود عالء عيسي محسر   6848
البصرة 8 10 198 372م كركوك سعاد شياع عبدهللا عالء غالي مجوث   6849
النجف 7 6 127 628م كركوك زينب مالك صاحب عالء غانم صاحب  العبودي 6850
ميسان 3 1 154 451م كركوك جنان عيسى رحمة عالء فالح رحمة  الياسري 6851
بغداد 9 8 101 606م كركوك منتھي كاظم ابوشيعه عالء فالح طاھر جوده  6852
بغداد 9 1 190 736 كركوك بتول محمد كاظم عالء فيصل مذخور   6853
بغداد 5 10 43 1100 كركوك ھبه رياض خربيط عالء كاظم خربيط   6854
البصرة 6 12 143 321م كركوك رحاب نمر خريبط عالء كاظم خريبط الساعدي  6855
بغداد 8 11 84 198م كركوك نغم عبدالرزاق شالل عالء كاظم ناصر   6856
بغداد 2 12 146 265 كركوك شكرية صابر حسين عالء كامل ابراھيم   6857
بغداد 3 13 96 411م كركوك شذى علي مھدي عالء كامل جواد  الدليمي 6858

صالح الدين 9 5 13 794م كركوك سناء ابراھيم محمد عالء كامل عمر ايوب التكريتى 6859
بغداد 3 12 69 454م كركوك ايمان خلف ناجي عالء كامل مھدي   6860
ميسان 2 12 25 1007 كركوك وسن كاظم حيدر عالء كريم جاسم   6861
بغداد 4 1 36 380 كركوك جميله جلوب سلوفي عالء كريم سلمان   6862
بغداد 8 2 156 725 كركوك رغد ھاشم كاظم عالء لعيبي كاظم   6863



بغداد 2 12 7 295م كركوك سينا جاسم محمد عالء محسن جواد عبدهللا  6864
بغداد 1 10 122 153م كركوك لمياء سالم حسن عالء محسن سلمان كاظم  6865
ذي قار 8 4 74 359م كركوك ازھار عبدالكريم خضير عالء محسن طلب   6866
بغداد 7 13 23 664م كركوك ناديه كاظم حسن عالء محمد خضير مكي  6867
بغداد 10 10 21 1059م كركوك عبير احمد كريم عالء محمد كريم احمد  6868
البصرة 4 3 8 171 كركوك سعاد كاظم خضير عالء مسلم سيتي   6869
فادسية 5 11 35 916م كركوك ميسون جاسم داود عالء مھنا نغماش   6870
البصرة 5 4 133 193م كركوك اشواق سعد عبدالمحسن عالء ناصر سالم بدر  6871
بغداد 6 9 58 401م كركوك سعاد علي كاظم عالء ناصر كاظم فضيل  6872
بغداد 4 2 18 357 كركوك ابتسام راضي محمد عالء ناظم محمد   6873
بغداد 3 13 159 494 كركوك انتصار فاض سلمان عالء ھادي عبد علي  6874
بغداد 4 1 28 216م كركوك خديجه ثجيل منشد عالء ھالل كريم   6875
ميسان 2 9 78 352م كركوك ايمان حنين كريم عالء ھليل كريم   6876
ذي قار 3 9 41 371م كركوك بان فالح اسماعيل عالء وناس طعمه   6877
البصرة 7 11 77 395م كركوك امال جبار عيسى عالء يوسف يعقوب سعد  6878
االنبار 4 13 27 454م كركوك حنان حسين علي عالءالدين دواس محمد صوين  6879
بغداد 9 10 60 572 كركوك ھناء جبار كاظم عالءالدين عباس جبار   6880
بغداد 4 12 77 364م كركوك فاطمه فيصل ھوى عالوى سلمان شفيق سالم  6881
بغداد 5 1 151 205م كركوك نوريه كريم نوح عالوي شلش جبر   6882
بغداد 9 4 172 779م كركوك ناھده عبد حسن عالوي عبد عباس كطام انضيري 6883
االنبار 7 1 64 477 كركوك حياة عواد عبد عالوي عبدهللا عبد   6884
بغداد 7 2 127 179م كركوك فائزه خليل عبدالرحمن عالوي عبدهللا علي  الكاظمي 6885
البصرة 2 7 86 667م كركوك فيضليه مھودر ھواس علوان جاسم محمد   6886
بغداد 1 8 124 367م كركوك ھدية مزھر جاسم علوان كطان محيسن خليفة الساعدي 6887
بغداد 8 2 13 338م كركوك جاسميه سعيد عباس على ابراھيم رحيم   6888
بغداد 8 10 194 421م كركوك فضيله عبدهللا نادر على احمد علوان اسماعيل الشمرى 6889
نينوى 3 9 190 325م كركوك احالم ناجى ياسين على احمد محمد   6890
القادسية 1 9 67 295م كركوك ھديه جبير حمزه على بخيت داخل عاجل  6891
الشرقاط 7 10 55 429م كركوك وضحه عطبه على على جابر على حسين  6892
البصرة 5 2 176 418م كركوك فضيله زاير على على جبار محمد  الميامى 6893

صالح الدين 9 2 48 211م كركوك مني ثائر محمود على جمعه خطاب   6894
واسط 3 9 91 465م كركوك اقبال حمود عكار على جمعه محسن   6895

صالح الدين 3 10 296 252م كركوك خوله صالح صبحى على جويعد سعيد اسود  6896
بغداد 2 13 99 418م كركوك كاظميه خلف شوينى على حرام خضير بندر البوھراج 6897



البصرة 3 12 43 494م كركوك لبيلوه عباس مولوك على حسن سعيد   6898
ميسان 1 7 106 606م كركوك ورود قاسم كعبيد على حسون لعبى   6899
بغداد 3 9 182 659م ليالن جنان محمود ابراھيم على حسين ابراھيم   6900
موصل 6 4 174 190م كركوك رسمية جمعة صالح على حسين حمد خضر  6901
نينوى 7 13 46 783م كركوك سليمه حامد محمد على حسين عباس جاسم  6902
ميسان 2 1 54 787م كركوك رضيه كريم على على حسين عبد على   6903
بغداد 2 1 136 361م كركوك فاطمه شاكر عبدهللا على حسين قاسم خلف السراجي 6904
بغداد 1 11 155 256م كركوك حسنيه كاظم فاخر على حسين كاطع طاھر  6905
البصرة 1 7 169 355م كركوك وفاء خلف نايف على حسين نجم كريم  6906

صالح الدين 7 13 1 41م كركوك محروسه سعود محمد على حسين يوسف مصطفى  6907
بغداد 8 2 111 386م كركوك عاديه فالح مشلم على حطاب شجر  الدھامى 6908
بغداد 4 12 45 529م كركوك سوسن كاظم سلمان على حواس بالسم على  6909
بغداد 2 13 119 405م كركوك اميرة ھاشم تقي على حيدر راضي   6910
نينوى 6 10 106 384م كركوك اميره جبار قاسم على حيدر عبدالكريم خليل  6911
بغداد 4 10 148 359م كركوك ھدى محمد حسين على خضير عباس على  6912
ذي قار 2 11 88 364م كركوك زينب رحمن جبار على خلف جبار قادر  6913

صالح الدين 10 2 74 773م كركوك مديحه خليل ابراھيم على خلف درويش خلف الجبورى 6914
النجف 9 13 119 351م كركوك اخالص على لفته على راھى عبد ياسر  6915
بغداد 5 11 5 380م كركوك ابتسام خيرى جبر على سامى حسن مھودر  6916
ميسان 6 3 15 515م كركوك ناھيده جاسم بدر على سلمان غالم على الجبورى 6917
ذي قار 1 9 31 265م كركوك سعديه حسين رضا على سلمان ھاشم احمد  6918
موصل 8 11 108 184م كركوك نائله حسين على على شاخوذ ابراھيم حسن  6919
البصرة 6 9 104 889م كركوك شيماء ستار كريم على شويك محمد عيسى  6920
الموصل 3 9 144 343م كركوك بدريه حمدون على على صالح عبدالعزيز   6921
واسط 1 1 190 370م كركوك سناء مھدي ضحى على صالح عكال   6922
بغداد 4 13 96 943م كركوك ابتسام احمد جاسم على عادل حسن صبحى  6923
الديوانية 3 10 160 206م كركوك خديجه كاكيل خلف على عايز خلف عناد  6924
البصرة 6 12 142 767م كركوك جمان ھاشم عبدالرزاق على عبدالحسن جودة عطشان  6925
بغداد 2 10 104 409م كركوك بتول حسين علوان على عبدالحسين عزيز حسن  6926
بابل 6 1 83 437م كركوك نضال عبدالجبار بثوان على عبدالحمزه محمد   6927
بغداد 1 9 130 755م كركوك زينه سامى رشيد على عبدالقادر خضير   6928
بغداد 6 13 73 1098م كركوك ميرفت ستار ابراھيم على عبدالواحد محسن توفى  6929
البصرة 3 12 178 767م كركوك ايمان جاسم محمد على عبدالواحد محمد   6930
بغداد 5 1 41 339م كركوك حلى فاضل رشيد على عبدالواحد ھانى   6931



بغداد 10 4 88 78م كركوك حنان جاسم عبد على عبود خنوش   6932
بغداد 5 2 141 355م ك نضال يوسف باسل على فاضل على  الدورى 6933

الناصرية 8 4 110 261م كركوك ھيفاء خضير عبود على كاظم حسين داود  6934
بغداد 2 13 108 401م كركوك ابتسام سليمان عبيد على كاظم زاير   6935
ميسان 9 6 128 342م كركوك سميره كامل حسن على كاظم على   6936
ذي قار 2 1 102 705م كركوك بشرى شھاب خضر على كريم علي احمد   6937
بغداد 1 13 9 216م كركوك نجله محمود عبدهللا على محجوب عبدهللا   6938

صالح الدين 8 4 15 631م القدس ھنوف خلف ابراھيم على محمد ابراھيم   6939
بغداد 5 10 118 656م كركوك ابتسام كريم محمد على نعمه سعيد   6940
البصرة 2 3 86 408م كركوك عواطف عبد العباس عبد المحسن على ھاشم خضير عبلس  6941
بغداد 1 3 4 376م كركوك فضيله ئاكى جاسم على ھاشم محمد  البديد 6942
نينوى 8 11 196 655م كركوك خضره منش خضر على ھزيم خضر خلف العيبى 6943
بغداد 8 11 148 379م كركوك ماليه على حمادى على ھالل حمد حسين  6944
بغداد 9 9 85 496م كركوك عدوية فرج علوان علي ابراھيم احمد محمد  6945

صالح الدين 3 11 196 478 كركوك نجمه عبدالعزيز خلف علي ابراھيم خلف   6946
صالح الدين 8 4 147 371م كركوك بسنية مخاف حمود علي ابراھيم عران   6947
بغداد 8 8 73 487م كركوك جنان سلمان ابراھيم علي ابراھيم علي   6948
بغداد 9 3 135 408م كركوك ماجده عبد الحميد حيدر علي اجثير نادر   6949
بغداد 3 10 10 405 كركوك الھام حسين نصيف علي احسان علي   6950
ديالى 10 7 8 183م كركوك فيثار عبد عيدان علي احمد جاسم بيان  6951
نينوى 2 4 17 300م كركوك خديجة عبدهللا خلف علي احمد خلف   6952
البصرة 4 5 189 338 كركوك جميله ساھي يوسف علي احمد درويش   6953

صالح الدين 8 8 77 1088م كركوك ابتسام خضر احمد علي احمد عبدهللا عبدالھادي  6954
بغداد 4 8 42 465 كركوك امال عباس سلمان علي احمد علي   6955
موصل 8 12 21 251 كركوك خديجة حسين علي علي احمد علي   6956

صالح الدين 2 6 35 183م كركوك سعديه صالح حسن علي احمد مخلف   6957
بغداد 9 7 76 395 كركوك منال احمد شمالن علي احمد مطلك علي  6958

صالح الدين 5 1 126 246م كركوك خديجه احمد ضاھر علي اسعيد حديد  الجدكان 6959
بغداد 4 2 131 394م كركوك سيناء قحطان اسماعيل علي اسماعيل عباس  النداوي 6960

صالح الدين 6 2 118 699 كركوك فرح صباح نوري علي اكرم حسين   6961
بغداد 2 1 89 417م كركوك اسيل عبد هللا عبد الوھاب علي انور ھاشم   6962
واسط 4 9 59 354م كركوك سعاد حسن جبار علي باسم محمد   6963
البصرة 6 2 62 159م كركوك رسيله حسين علي علي بجاي كطامي  كطامي 6964
بغداد 9 4 31 436م كركوك انتصار عبدالحسن ماضي علي بديوي عويدي   6965



القادسية 2 9 62 872 الملتقى احالم صبيح جابر علي بريذع جبر   6966
واسط 3 12 141 407م كركوك زينب ثجيل جباره علي بريس مخلف   6967
بغداد 1 13 55 371م كركوك اميرة كاظم  علي توماس مناحي حيال الحجامي 6968

صالح الدين 7 3 79 405م كركوك نعيمة مشرق محمد علي تيك حسن   6969
بغداد 2 1 29 986م كركوك ھبه خالد عبدالستار علي ثامر محسن  حمادي 6970
ذي قار 6 4 42 181م كركوك فھيمة كاظم طاھر علي جابر خواف   6971
البصرة 10 3 95 339م كركوك عايدة حسن وادي علي جابر عبود   6972
بغداد 6 12 124 201 كركوك سميره عجيل محمد علي جابر كريم   6973
بغداد 1 1 36 170 كركوك يازي لفتة جواد علي جاسم حمادي  المشھداني 6974
بغداد 3 8 4 476م كركوك كوكب حمزة محمود علي جاسم عتاد   6975
بغداد 10 3 24 829م كركوك انعام ھاني عباس علي جاسم علي   6976

صالح الدين 1 3 183 455م كركوك خيريه عبود رمضان علي جاسم محمد  الرحلي 6977
بغداد 8 2 14 374م كركوك فاتن اديب احمد علي جاسم محمد  الركابي 6978
موصل 2 11 30 341م كركوك بشري اخنه جبر علي جاسم محمد جمعه  6979
بغداد 6 8 48 321م كركوك كيالنيه حميد اسماعيل علي جاسم محمد حسين عزاوي 6980

صالح الدين 10 6 27 776 كركوك صبيحة اسماعيل صالح علي جاسم محمد عطان الجبوري 6981
بغداد 3 9 140 488م كركوك بشري مھدي حمود علي جاسم محمد منصب الحالفي 6982
ميسان 7 1 127 769م كركوك نوريه فاخر عبود علي جاسم معله  الخميساوي 6983
بغداد 7 12 175 478م كركوك ابتسام كاظم خليفة علي جاسم نوري   6984
ذي قار 8 8 64 252م كركوك صايرين عبدالعالي جاسم علي جبار سلطان شبيب  6985
ذي قار 4 10 145 171 كركوك ارمل.سميره ذياب علي جبار عوده  6986
بغداد 8 2 192 420م كركوك امل عزديانه توش علي جبار مغامس  القراوي 6987
ديالى 5 1 62 209 كركوك سعاد اسماعيل محمد علي جبر حسين  التيمي 6988
ميسان 6 3 47 429م كركوك ابتسام عباس بالسم علي جبر عبد  البنعاني 6989
ديالى 9 13 137 435 كركوك شكريه زيدان خلف علي جبر فليع حسن  6990

صالح الدين 2 11 109 192 كركوك يسري خضير داود علي جديع محمد صالح  6991
بغداد 10 13 162 343م كركوك يسرى حسين علي علي جعفر جبار كاظم  6992
البصرة 2 3 200 476م كركوك وفية جاسم جبار علي جالب بكان  ليل 6993
بغداد 7 5 116 587م كركوك زينب جاسم صيھود علي جلوب زيدان   6994
ذي قار 1 5 75 48م كركوك وجدان مجيد محمد علي علي جليل محمد   6995
ميسان 4 5 43 629 كركوك اسوان صبيح جلوب علي جمال خليفة مجيد الببدي 6996
البصرة 9 8 175 369م كركوك سمية حسن عبجالحسين علي جمعة زيدان   6997
ميسان 7 9 114 465 كركوك سحر نداء مسلم علي جھاد شھاب  البديري 6998
بغداد 3 13 128 401م كركوك سعاد رزاق طعمه علي جواد شنين علي  6999



الديوانية 8 3 142 179م كركوك حميده كاصد سماد علي جواد علي   7000
بغداد 7 5 69 453م كركوك لمياء غازي فيصل علي جواد كاظم   7001
كربالء 5 12 173 379م كركوك قسمه عبدالحسين سلطان علي حاجم سلطان   7002
الشرقاط 9 7 150 479م كركوك نائله ابراھيم حسن علي حاضر عبدالجادر خلف  7003

صالح الدين 2 3 15 476 كركوك جازي محمد رشيد علي حامد رشيد   7004
ميسان 6 1 141 220م كركوك مثال عبدالرحمن داود علي حامد شھاب  اليردي 7005
بغداد 7 12 143 429 كركوك امل محسن عبد علي حامد غانم علي  7006

صالح الدين 6 13 98 661م كركوك احالم حسين عبدهللا علي حجي حمود عجل الجبوري 7007
بغداد 8 8 33 187 كركوك فردس حسين علوان علي حسن جاسم   7008

صالح الدين 4 2 154 779م كركوك تقيه محمود محمد علي حسن جاسم   7009
بغداد 10 1 128 344م كركوك سعاد داود حسين علي حسن جبار   7010
ميسان 4 5 167 466م كركوك سميره نعمه كاظم علي حسن حسون عباس  7011
البصرة 6 7 12 636م كركوك زينب عبدالحسين طة علي حسن سعدون بارح  7012
بابل 4 11 110 476 كركوك فضيلة باي علي كر علي حسن سعيد   7013

صالح الدين 2 3 29 788م كركوك وضحه محمد جديع علي حسن سعيد   7014
البصرة 10 9 194 334م كركوك ھيفاء محمد صادق طاھر علي حسن شكري   7015
ذي قار 2 1 34 365م كركوك وداد عواد طاھر علي حسن عبد   7016
بغداد 1 2 178 501م كركوك قسمه زامل حسين علي حسن علك  السليماوي 7017

صالح الدين 2 11 96 184م كركوك حمديه صالح محمد علي حسن علي   7018
البصرة 4 3 74 477م كركوك زينب غازي جلوب علي حسن فالح   7019
بابل 1 4 18 435م كركوك اميرة نجم عبداالمير علي حسن محسن حسين  7020
نينوى 5 5 27 341 كركوك وليم امين  علي حسن محمد   7021
النجف 9 13 31 455م كركوك سميره عطيه يونس علي حسن محمد حسون  7022
البصرة 8 1 39 316م كركوك انتظار مھدي سلمان علي حسن نجم  الموسوي 7023
االنبار 6 11 30 346 كركوك انتضار عبدالرحمن جاسم علي حسون بكر عاشور  7024
بغداد 4 1 80 310م كركوك يسرى حسين برغوث علي حسون تمن  ربيعي 7025
ديالى 10 11 29 187 كركوك ابرار ابراھيم سعيد علي حسون جسام محمد  7026
بغداد 1 8 69 476م كركوك كريمه صدام رزوقي علي حسون شينو   7027
بغداد 4 8 137 496م كركوك سعاد شاكر ناصر علي حسون عيسى   7028

الناصرية 5 3 179 204م كركوك احالم فاضل عباس علي حسون مجيد   7029
ذي قار 10 12 141 749 كركوك زينب مكي جبر علي حسين احسوني عبد  7030
نينوى 6 8 91 469م كركوك فائزة محمد شريف محمد علي حسين احمد   7031
بغداد 9 9 160 523م كركوك رسميه مجيد سبھان علي حسين احمد عبيد  7032
بابل 8 6 107 454 كركوك سعديه عوده ھادي علي حسين ادريس   7033



بغداد 5 4 124 380م كركوك نجوي دريب كاظم علي حسين بدر  العذاري 7034
البصرة 1 13 192 437م كركوك جميله فاخر غازي علي حسين بليش الحجاج  7035
واسط 10 5 97 195م كركوك بھره حميد ثامول علي حسين ثامول   7036
بغداد 6 8 31 405م كركوك ليلى صدام محسن علي حسين جبر ثجيل  7037
البصرة 7 6 82 661م كركوك رفيقه عبداالمير طعمه علي حسين جعفر  الحمادي 7038
موصل 7 11 155 523م كركوك نجاح حسن محمدعلي علي حسين خضر   7039
بابل 8 12 61 300 كركوك كفاية ناصر حسين علي حسين خضير   7040
نينوى 2 4 149 366م كركوك عمشة خلف ھالل علي حسين خلف   7041
نينوى 8 3 142 316م كركوك وضحة اسماعيل محمد علي حسين خلف   7042

صالح الدين 10 10 122 187م كركوك ابتسام كركي عبد علي حسين رشيد   7043
البصرة 10 3 49 343م كركوك ناجحة عامر عباس علي حسين سلمان   7044

صالح الدين 9 2 122 352م كركوك رابعه حسن صالح علي حسين صالح   7045
صالح الدين 7 3 94 310م كركوك فاطمه عمر ھالل علي حسين صبحي   7046
ديالى 9 6 70 624م كركوك سھى عبدالفادر  علي حسين طعمة   7047

صالح الدين 1 7 129 1003م الحويجة اسراء حسن عاني علي حسين عاني عايش  7048
ميسان 5 8 150 430م كركوك امل جلوب مھدي علي حسين عبدالحسن   7049
االنبار 8 10 123 786م كركوك رجاء خضير ربيع علي حسين عبدهللا   7050
بابل 4 5 99 182 كركوك سھاد عزيز مھدي علي حسين عبيد  الحمداوي 7051
بغداد 8 3 51 683م كركوك بتول عاص خالطي علي حسين عثمان  خيالوي 7052
واسط 2 1 161 463م كركوك نوريه فارس ضيدان علي حسين عسكر   7053
بغداد 6 1 126 783م كركوك منال عبدالقادر حسن علي حسين عسل   7054
بغداد 2 12 50 318 كركوك االء خالد داود علي حسين علوان   7055
بغداد 2 5 194 379م كركوك ليلى حنتاوي داود علي حسين علوان   7056
البصرة 4 7 173 473م كركوك تركيه حسين كزار علي حسين علي   7057
الديوانية 3 12 77 480 كركوك جنان صبحي جليل علي حسين علي   7058
بغداد 7 8 94 355 كركوك زھرة كاظم عيدان علي حسين علي   7059
كربالء 6 7 175 455م كركوك منتھي ھاشم عبد علي حسين علي   7060
بغداد 4 1 173 588م كركوك انوار حق ماضي علي حسين علي  الحلفي 7061
نينوى 7 7 173 473 كركوك صبرية علي درويش علي حسين علي حسين  7062
بغداد 4 2 153 370 كركوك فاطمة عبد عباس علي حسين علي محمد  7063
البصرة 5 6 10 233م كركوك انتصار حسن عليوي علي حسين عليوي  المالكي 7064
بابل 4 6 171 767 كركوك كفايه عبدالساده عبدهللا علي حسين عيدمعين   7065
بغداد 7 9 100 769م كركوك خلود جبار عبدالماجب علي حسين غضب   7066
ميسان 9 11 199 494 كركوك ساھره حسن مطر علي حسين محسن   7067



بغداد 2 2 192 262م كركوك ليلي طه ياسين علي حسين محمد   7068
ديالى 6 3 183 333 كركوك كرامة ابراھيم مھدي علي حسين مھدي   7069
ذي قار 4 9 113 382 كركوك ماھية خفيف فجر علي حسين مھلھل غالي  7070
بغداد 8 8 4 487م كركوك كميلة حمد صالح علي حسين موسى محمد  7071

صالح الدين 5 3 118 494م كركوك منيرة محمد عبداللة علي حسين نعمان   7072
بغداد 3 2 106 434م كركوك سعاد كاظم عيدان علي حسين نعيمه  سليم 7073
ذي قار 9 5 197 766م كركوك وسنه نعيس حسين علي حسين يعقوب يوسف العبودي 7074
بغداد 1 10 46 311م كركوك فضيله كريم  علي حسين يونس اسماعيل  7075
بغداد 9 5 63 487م كركوك قاسميه حسن علك علي حمادي عبدالحسين   7076
البصرة 1 5 105 780م كركوك نعيمه سعيد نايف علي حمد جابر  الزيدجوي 7077
بغداد 5 2 92 538 كركوك سعدية جبار عجوب علي حمزة حسين   7078
الديوانية 10 11 6 321م كركوك تاھره عبيد صامي علي حمزة عبدهللا كريم  7079
واسط 3 11 138 209 كركوك حمدية احمد سالم علي حمزة علي حسين  7080
بغداد 6 9 161 478م كركوك الھام محمود جمعه علي حمزه حميد جاسم  7081
بابل 2 6 95 401م كركوك كظيمه جواد جاسم علي حمزه داود  العيساوي 7082
بغداد 4 2 116 332 كركوك احالم خزعل مجيد علي حمود بداي  المالكي 7083
ميسان 9 11 35 295م كركوك سلوى محمد علوى علي حمود خطاب موسى الساعدي 7084
بغداد 7 11 254 407 كركوك حسونة علي محمود علي حميد رشيد حسن  7085
بغداد 3 2 175 418م كركوك سعاد عباس عبد علي حميد صافي  العبني 7086
البصرة 1 6 25 326م كركوك بثينه حرير كاظم علي حميد عبد   7087
بغداد 7 13 29 404 كركوك ايمان عالو صالح علي حميد عيدان ذياب  7088
بغداد 1 1 161 370 كركوك كريمة جبار شايع علي حميدي عبدالحسن   7089
القادسية 6 6 198 94 كركوك كافيه كاظم ناصر علي حنون عبيد سھر العبيد 7090
ذي قار 2 4 78 398م كركوك دالل طالب سنان علي حنون كاطع بروان  7091
ميسان 7 5 64 594م كركوك سعدية زامل نادي علي حنين كريم   7092
البصرة 1 6 132 377 كركوك عدويه لفته زاھد علي خزعل بھير   7093
بغداد 9 12 144 761 كركوك ايمان طاھر جاسم علي خزعل جخيور   7094
ذي قار 6 3 182 487م كركوك كفاح لزيز سبھان علي خضر توبة  بريس 7095
ذي قار 1 6 181 346م كركوك فلایر جاسم ابراھيم علي خضير عباس   7096
بغداد 9 6 14 352 كركوك حرية فرعلي عابر علي خطاب حميد   7097
كربالء 8 7 55 746م كركوك بتول مناو محمد علي خلف حسن   7098
بغداد 4 6 8 429م كركوك لميعه حساني جواد علي خلف حسين  العنبكي 7099
نينوى 8 8 194 302م كركوك صالحه محمد كصمي علي خلف زرزور عبد العيوري 7100
االنبار 7 3 57 459م كركوك زھور حسين سالم علي خلف سالم   7101



بغداد 4 6 28 429م كركوك سھام محمد عكاب علي خلف عبد  عسافي 7102
البصرة 8 1 115 542 كركوك ايمان ابراھيم عبدالسادة علي خلف عبد السادة  الزامل 7103

صالح الدين 5 13 119 794م كركوك انتصار ابراھيم اسماعيل علي خلف عبدهللا   7104
البصرة 7 1 144 346م كركوك باسمه سلمان محمد علي خلف علوان   7105
بغداد 5 13 28 499م كركوك سامية رحيم حميد علي خلف عودة   7106
البصرة 4 3 146 762م كركوك زينب عبدلباصد مجيد علي خلف فرج  المالي 7107
ذي قار 2 13 7 555م كركوك حمدية جاسم محمد علي خلف كشكول   7108
بغداد 5 4 197 312م كركوك اخالص حمزه عباس علي خلف محمد علي العبودي 7109

صالح الدين 5 7 82 789م كركوك صبحة احمد مجيد علي خلف محيميد   7110
نينوى 7 4 3 663م التون كوبري نجاح رحيل عواد علي خليف عواد ھتيمى الھيبى 7111
الناصرية 8 13 153 259م كركوك اديبة صباح حسين علي خميس جودة حسين  7112
بغداد 9 11 146 480 كركوك ناھدة طارق خالد علي خميس منحوش 7113
بغداد 2 13 116 300م كركوك رنا جليل غائب علي خوزي غائب   7114
ذي قار 5 7 2 783م كركوك نوريه جادور شيني علي خيون مريوش كشيش  7115
ذي قار 6 5 35 757 كركوك نجالء حميد داود علي داخل حسن طاھر الحجامي 7116
بغداد 9 13 160 256م كركوك ميسون عسكر جوحي علي داوسن جوحي جعفر  7117
نينوى 10 4 3 600م التون كوبري افراح حسون فليج علي دحام طلب   7118
كربالء 4 7 144 725 كركوك سحر عبدالكريم عطا علي دريوس عبد فرحان  7119
الديوانية 4 6 196 374م كركوك صبيحه جابر بعيوي علي راھي ساجت علي الزاملي 7120
بابل 6 7 134 325م كركوك فتحيه عبدالجبار مجيد علي ربيع حمادي مبارك الدلوي 7121
االنبار 2 13 256 93م كركوك ليلى عبد حسين علي رحيل حسين سليم  7122
نجف 5 13 161 594 كركوك مريم محمد عمار علي رحيم جعفر   7123
ديالى 10 7 146 346م كركوك كريمه جواد كاظم علي رشيد فزع   7124
بغداد 4 6 95 380 كركوك فاطمه عبداالمير شريده علي رضا خلف   7125
ذي قار 3 6 6 436م كركوك شيماء شاكر حمادي علي ريسان محمد  االسدي 7126
بغداد 10 5 359 192 كركوك لقاء حامد محمد علي زامل صالح خلف الساعدي 7127

صالح الدين 8 6 195 663م التون كويري رقيه عطيه عكله علي زايد عياش محمد الجبوري 7128
بغداد 2 1 134 308م كركوك دالل حسين صمن علي زبون شاوي   7129
ذي قار 2 13 188 463 كركوك بشرى ھادي ريكان علي زبيد سيون   7130
بغداد 7 8 91 410 كركوك بتول حمود قاسم علي زبين عبدهللا   7131
بغداد 10 2 91 183م كركوك ايمان فائق صابر علي زھير احمد  الجلبي 7132
ذي قار 10 10 92 421 كركوك اميرة علي خاصي علي زوبير سريع ساجت  7133
بغداد 9 12 39 1139م كركوك فلایر كاظم ابراھيم علي زيدان علوان   7134
فادسية 2 7 131 251م كركوك شيماء صبيح جابر علي ساجت جابر   7135



البصرة 2 4 67 134م كركوك نعيمه عبدالكاظم حسن علي سالم خلف  العبوره 7136
بغداد 5 2 16 478 كركوك فضيلة محمود كمت علي سالم عطيه   7137
ميسان 2 1 107 602م كركوك جميله ھاشم بشاره علي سبھان جبر محمد  7138
البصرة 4 4 172 777م كركوك ليلوه حاتم خضير علي سبھان خضير  الخضير 7139

صالح الدين 2 4 154 308م كركوك سامية ذنون جاسم علي سعيد طالل   7140
بابل 2 6 64 264م كركوك ندى عباس محمد علي سلطان خضير   7141
ميسان 1 10 182 470م كركوك جاسبه سلمان عودة علي سلمان ثامر   7142
بابل 10 7 61 361 كركوك كريمة فاضل عودة علي سلمان نضالة حمادي  7143
بغداد 7 5 96 201م كركوك فائزه موسى كاظم علي سليم خضير   7144
نينوى 5 5 85 784م كركوك مكارم عباس جميل علي سليمان حسين   7145
بغداد 4 10 72 479م كركوك امل جلب زغير علي سميع مطير   7146
القادسية 9 8 126 386م كركوك اخالص حمزه عطيه علي سياب محمد بطي ال عبدهللا 7147

صالح الدين 2 11 32 916 كركوك نجالء خلف ھويد علي سيعد ھوية خلف  7148
البصرة 2 10 29 786م كركوك سرور جابر عبد علي شاكر سلوم داود  7149
البصرة 10 5 51 217م كركوك ھدى حطاب رحيم علي شاكر موسى   7150
بغداد 2 5 64 659م كركوك فاطمه سلمان حسين علي شبوط جبر   7151
ميسان 10 5 190 479م كركوك سعاد فرحان صالل علي شخناب فليح   7152
بغداد 4 10 153 794 كركوك اشواق حسن فالح علي شعالن ناھي نصر  7153
موصل 1 8 165 170 كركوك سعاد ضحي جومي علي شكر محمود خلف  7154
ذي قار 2 4 116 415م كركوك امل محمود نويف علي شكير بلجي   7155
ذي قار 1 7 96 718م كركوك سعديه محمد كاطع علي شمخي خلف   7156
البصرة 4 5 151 403 كركوك سالمه كحامى صالح علي شنشول صالح   7157
البصرة 1 9 182 205م كركوك وضحة جاسم ھبر علي شھاب احمد   7158
القادسية 10 13 41 476م كركوك نعيمه حسن صبري علي شولي ثامر   7159
نينوى 7 11 77 183 كركوك رجاء عبدهللا خليل علي شيب ياسين   7160

صالح الدين 9 5 196 339م كركوك امال محبوب سطع علي شيخ حسين نجم  7161
كربالء 8 1 145 311م كركوك نجاة قاسم عويد علي صابر فھد   7162
االنبار 1 13 42 246م كركوك الطاف احمد حسين علي صالح حسن علي  7163

صالح الدين 2 10 12 265م كركوك مشنه عبدالرزاق حسين علي صالح حسين منصور  7164
صالح الدين 8 4 37660 189 الحويجة خلفه راوي ترف علي صالح حمدان   7165
نينوى 8 6 109 638م كركوك وضحه سعود حمدان علي صالح داود   7166

صالح الدين 5 5 68 771م كركوك رسميه احمد نايف علي صالح كرحوت   7167
بغداد 2 10 46 401م كركوك اقبال حسن جاسم علي صباح عبد   7168
بغداد 10 7 185 495 كركوك سكنة جميل عيال علي صباح كيال فارس  7169



واسط 4 9 192 404م كركوك حياة صابر لفتة علي صبر راضي   7170
بغداد 4 8 190 152م كركوك امل ذياب كاطع علي ضيول حمود   7171
ميسان 2 4 106 464م كركوك نضال زوزور الزم علي طابور الزم   7172
ميسان 3 8 138 295م كركوك بتول عبدالستار جبار علي طارق جبار جاسم  7173
بغداد 8 13 192 421م كركوك بھار عبدالقادر عبود علي طارق خضير   7174
ديالى 4 6 39 310 كركوك سھاد فاضل عباس علي طالب عبدهللا  العنبكي 7175

صالح الدين 6 4 85 563م كركوك رحاب نذير شھاب علي طالب يحيي   7176
البصرة 6 11 79 645 كركوك اسيل فاضل بدر علي طاھر جيھود جوده  7177
ميسان 6 1 166 379م كركوك تغريد سامي زغير علي طاھر دھش  العقي 7178
ميسان 1 8 35 788م كركوك عھود عبدالجبار رشلش علي طه حسن نجم  7179
كربالء 4 7 28 558م كركوك بشرى خشن عطشان علي عاتي محمد   7180
نينوى 7 9 49 793م كركوك اميره توفيق حسين علي عاشور مصطفي   7181
بغداد 3 12 139 334م كركوك زينب كاظم ھالل علي عامر ستار جبوري  7182
بغداد 3 6 79 655م كركوك لقاء جبار حمود علي عباس حسن   7183
بغداد 2 9 165 466م كركوك اميرة وريوش جاسم علي عباس فيصل   7184
بغداد 9 1 133 233 كركوك علية حسن جبر علي عباس قاسم   7185
البصرة 2 7 193 646م كركوك كريمه مجيد فتاح علي عباس محمد   7186
بابل 6 4 77 409م كركوك سعاد عبيد علوان علي عبد الحسين حمزه   7187
البصرة 7 1 117 376 كركوك شھله حمزه عباس علي عبد الحسين موسى   7188
بغداد 7 5 1 359 كركوك فاطمه عزافه ظاھر علي عبد براز  الشمري 7189
بغداد 6 8 182 484م كركوك ازھار عبد حمودي علي عبد حسين  الدليمي 7190

صالح الدين 2 4 177 746م كركوك صبحة احمد عبد علي عبد صبار مخلف  7191
الديوانية 10 7 166 386م كركوك حميده ابو ديج حسن علي عبد عبدالحسين   7192

صالح الدين 5 3 191 364م كركوك ابني رحيم يونس علي عبد عطا اللة   7193
بغداد 8 2 60 309م كركوك نوال قاسم ارحيمه علي عبد علوان  ھليبحي 7194
ميسان 6 3 129 382 كركوك خولة مقداد غالي علي عبد غالي   7195
البصرة 4 3 37 577 كركوك ناھدة خزعل خلف علي عبد موسى   7196
بغداد 4 5 135 481 كركوك وفاء حسين  علي عبداالمير محسن فرحان  7197
الديوانية 1 2 198 183م كركوك كفاء فليح عطيه علي عبدالجبار شاكر احمد  7198
موصل 8 7 105 426م كركوك عدويه جاسم  علي عبدالجليل علي   7199
بابل 8 3 152 193 كركوك فليحه راضي علوان علي عبدالحسن حسون   7200
البصرة 9 8 126 369 كركوك سعدية ياسين الزم علي عبدالحسن الزم   7201
البصرة 6 5 199 163م كركوك نضال عبدالجليل ابراھيم علي عبدالحسين ابريسم عوفي المياحي 7202
ذي قار 10 5 149 754م كركوك وفاء كاظم اسويد علي عبدالحسين جياد   7203



ذي قار 6 3 31 415م كركوك فاطمة ناظم عبود علي عبدالحسين ربيع   7204
بغداد 9 1 96 370م كركوك سھام ھاشم محسن علي عبدالحسين عباس   7205
الديوانية 10 13 21 318م كركوك حميده مطر حسين علي عبدالحسين عبد جاسم  7206
بغداد 5 10 156 318 كركوك مطلق.منتھى خماس علي عبدالحسين عبدالرسول 7207
ذي قار 10 6 176 384 كركوك حليمة علي عبدالحسن علي عبدالحسين عبدالزھرة   7208
بغداد 8 5 172 426م كركوك زھرة كريم عاصي علي عبدالحسين محمد   7209
نجف 6 13 101 652 كركوك انتصار جاسم محسن علي عبدالحسين مزھر حسين  7210
بغداد 5 2 154 379 كركوك كريمة محمد حسن علي عبدالحسين نعيمه   7211
ذي قار 7 5 132 393م كركوك غنيه شنيشل الزم علي عبدالحمزه برھان   7212
بابل 6 7 38 594 كركوك رحاب العبيسي موسي علي عبدالحميد خضير علي  7213
بغداد 8 10 144 395م كركوك مطلق.زكيه حطاب علي عبدالحميد عبدالكريم 7214
بغداد 4 5 137 7529م كركوك ناديه جاسم حميد علي عبدالحنين مجيد   7215
ديالى 1 11 94 734م كركوك سندس ابراھيم حمد علي عبدالحي كاظم   7216
بغداد 2 9 117 375م كركوك ماجده حلو علوان علي عبدالرحمن عباس   7217
بغداد 9 4 98 352م كركوك امل علي حسين علي عبدالرحيم كاطع عبود المالك 7218
البصرة 8 13 92 963 كركوك انعام يحيى عوده علي عبدالرزاق سلمان   7219
بغداد 7 5 176 429م كركوك سليمه حسين كاظم علي عبدالرزاق عيدان   7220
ميسان 8 1 128 393م كركوك ابتسام نجم عبد علي عبدالرضا حسون  اسليماوي 7221
بغداد 5 9 174 487م كركوك جنان نسيم حسان علي عبدالرضا محسن مثري  7222
البصرة 9 8 82 456م كركوك مرفت عبدهللا حسن علي عبدالزھرة حسن علي البيظاني 7223
البصرة 5 12 42 954 كركوك اسماء محمد جمعه علي عبدالزھره دوالب عزيز  7224
بغداد 5 6 176 314م كركوك احالم عيسى والي علي عبدالساده حسون  المشھدي 7225
الديوانية 2 8 187 420م كركوك شفاء كاظم ھواش علي عبدالعالي ھواش   7226
بغداد 8 6 89 391م كركوك حسنه محمد علي علي عبدالعباس عبدالكريم  حرباوي 7227
بغداد 3 6 75 338م كركوك مديحه يسر عبد علي عبدالعزيز علي محسن الشميالوي 7228
بغداد 3 7 82 م٤٧٧ كركوك ندي سامي محمود علي عبدالقادر حامد   7229

صالح الدين 5 10 94 295م كركوك فاتن علي قاسم علي عبدالقادر حميد   7230
بغداد 1 2 184 256م كركوك سناء صبري محمد علي عبدالقادر محمد   7231
ميسان 8 3 75 785م كركوك نادية صباح حسين علي عبدالكاظم كريم   7232
ذي قار 4 12 139 314م كركوك احالم حميد جاسم علي عبدالكريم خضر عليغ  7233
كربالء 1 7 11 179م كركوك ليلي علي وداعه علي عبدالكل عباس   7234
بغداد 8 2 115 451م كركوك جماله ورور صبر علي عبدهللا جابر   7235
بغداد 5 2 7 342 كركوك علي عبدهللا حسن   انتصار جاسم محسن 7236
بغداد 5 3 178 256م كركوك رجا علي عبدهللا علي عبدهللا زباله   7237



البصرة 3 2 196 469م كركوك خوله خطاب رحيم علي عبدهللا سلمان   7238
الناصرية 1 5 87 601م كركوك االء احمد كاظم علي عبدهللا عبود   7239
صالح الدين 2 3 17 746م كركوك عليه خلف محمد علي عبدهللا مناجد   7240
بغداد 7 4 140 470م كركوك ابتسام شناوة اسماعيل علي عبدهللا ھويرف  القوادي 7241
ذي قار 10 9 165 377م كركوك كلثوم عبود عبدهللا علي عبدالمھدي خلف طاھر  7242
ميسان 6 1 148 362م كركوك ديار صباح سعيد علي عبدالنبي جعفر علي الھندي 7243
بغداد 5 2 115 170 كركوك شيماء جواد كاظم علي عبدالواحد ماجد   7244
البصرة 4 9 28 794 كركوك عزيزة عبد سلطان علي عبدالوھاب فيصل   7245
البصرة 7 5 170 415م كركوك فائزه مزھر فارس علي عبدالوھاب يسر  السعد 7246
بغداد 3 12 142 463 كركوك حمدية مطلك حميد علي عبدعواد حميد   7247
البصرة 7 5 69 605م كركوك فاطمه ابراھيم عبود علي عبدعون خلف   7248
بغداد 9 9 181 411 كركوك فخرية عبد كزار علي عبود حسن حسين  7249
البصرة 5 5 12 702م كركوك زينب عبدالحسين علي علي عبود حسين   7250
بغداد 5 2 77 421 كركوك ربعة كاظم جاسم علي عبود مجيد   7251
االنبار 5 10 96 429 كركوك بشرى فليح حسن علي عجم حسن   7252
ذي قار 10 9 102 496م كركوك ھاشميه جبار محسين علي عجه حماس   7253
بغداد 2 12 186 737 كركوك ميساء علو حسن علي عجيل شينل مشعل  7254
بغداد 1 3 55 264 كركوك كليمة محمد علي علي عجيل علي  الباكري 7255
نينوى 7 4 117 600 التون كوبري نجيبه علي رزيج علي عزيز علي  الجبوري 7256
بغداد 10 1 63 607م كركوك وفاء مضير مريض علي عصمت محمد فتاح الطائي 7257
ميسان 5 12 32 394م كركوك ميالد كاظم عاجب علي عطوان سبھان   7258

صالح الدين 10 4 36 251م كركوك سعاد سليمان صالح علي عكاب علي   7259
صالح الدين 7 12 95 847 القدس ليلة لطيف مصطفى علي عودة مراد   7260
ذي قار 7 3 110 736م كركوك ايمان جواد كاظم علي عودة ھاشم   7261
بغداد 9 3 54 296م كركوك ساميه علي ادھم علي عوده حسان   7262
بغداد 10 11 125 346 كركوك سراب سليمان زماني علي عون ضاعن عبيد  7263
نينوى 7 11 22 186 كركوك سحر علي محمد علي عيادي عبد رجب  7264

صالح الدين 8 12 626 382 كركوك اسراء صالح سالم علي عيرسي اسعد   7265
بغداد 5 10 64 179م كركوك سميره حالوب صاحب علي غازي حسين الربيع  7266
بغداد 1 7 152 700م كركوك امال نظام عبد علي غازي عبد   7267

صالح الدين 8 11 80 611 كركوك مني عبدهللا احمد علي غالب مصطفي الجعفر  7268
ذي قار 7 3 175 251م كركوك شيماء عبدالباري سالم علي غانم حيال   7269
ميسان 6 3 154 463م كركوك ابتسام طه رسن علي غيالن عبدالحسن  الساعدي 7270
نينوى 6 5 141 317م كركوك زينب محسن احمد علي فارس الفارس   7271



بغداد 4 7 40 402م كركوك رحاب عبدالوھاب عزيز علي فاروق رشدي   7272
بغداد 10 1 159 430 كركوك رابحة حميد عليوي علي فاضل حنش   7273
بغداد 8 3 16 463م كركوك ساجدة علي محسن علي فاضل محسن  الشيري 7274
بغداد 7 8 80 342م كركوك مھا قدوري عطاهللا علي فاضل محمد عبدهللا  7275
بغداد 9 7 30 430م كركوك اخالص ارحيم اوشيل علي فرحان كاطع   7276
بغداد 8 6 170 330م كركوك رباب عمران موسى علي فرحان ولي  البدري 7277
نجف 2 4 29 181م كركوك سميرة فرھد حسون علي فليح حسن   7278

صالح الدين 2 3 109 480م كركوك حمده خلف سعد علي فھد سعد   7279
صالح الدين 10 11 18 199م كركوك نور رياض نوري علي فوزي حامد العاصي  7280
موصل 10 3 86 890م كركوك حلوه عطيه حسن علي فيصل حسين   7281
بغداد 10 12 60 187 كركوك خولة وليد سميع علي قاسم كاظم   7282
بغداد 3 11 60 405 كركوك اسل حسن الزم علي قاسم محمد فيصل  7283
بغداد 10 3 146 296م كركوك زينب خلف ابو شعيعه علي كاظم ابو شعيعه   7284

الناصرية 6 7 24 668م كركوك انتصار محسن خضير علي كاظم جبر   7285
بغداد 4 1 66 302م كركوك فتحيه حسين فرج علي كاظم جبر   7286
بغداد 4 10 98 455م كركوك حسنه جبار حاتم علي كاظم حاتم   7287
البصرة 4 11 85 355 كركوك مناھل قاسم فاضل علي كاظم حسن طاھر  7288
الناصرية 8 4 110 261م كركوك ھيفاء خضير عبود علي كاظم حسين داود  7289
نجف 4 11 105 601م كركوك امل رجب رمضان علي كاظم عباس دواس  7290
بغداد 2 8 1783 471م كركوك جميله احمد سكران علي كاظم عبداليد   7291
واسط 6 8 192 458م كركوك قسمة حبل عبد علي كاظم عبدعلي   7292
بغداد 5 10 110 465م كركوك سليمه عبدالكريم سھير علي كاظم علي ابوالسود  7293
بابل 8 8 97 115 كركوك انتصار عيسي ناصر علي كاظم علي كاظم  7294
بغداد 3 8 32 272م كركوك جنان شريف عواد علي كاظم عواد غالي  7295
بغداد 5 4 107 209 كركوك معصومه محسن فرحان علي كاظم محسن  البھادلي 7296
واسط 4 5 84 383 كركوك نجلة عباس كعيد علي كاظم موسى   7297
ذي قار 7 4 123 663م كركوك نجية علي حسين علي كاظم يزل   7298
بغداد 10 3 23 652م كركوك شيماء جمعه ھاشم علي كامل عباس   7299
بغداد 1 5 111 189م كركوك فليحه نجم عبدهللا علي كامل عبدهللا محمد  7300
كربالء 10 1 51 205م كركوك عبير خالد راشد علي كامل كريم  الشيخو 7301
واسط 6 7 129 762م كركوك ميسون عزيز عدنان علي كامل محسن ناصر  7302
ميسان 10 13 162 735م كركوك انتصار حامد جبار علي كرمللي دعير علوان  7303
بغداد 4 2 95 383 كركوك خلودة شمني بدوي علي كريم حسين  سواعدي 7304
بابل 4 11 166 407 كركوك رنا علي كريم علي كريم حمد   7305



بغداد 1 11 95 496م كركوك كريمه جواد كاظم علي كريم حمزه مرزه  7306
بغداد 3 1 184 310 كركوك جنان حسين علي علي كريم عباس   7307
ذي قار 1 5 4 436م كركوك االء يونس جمعه علي كريم موسى عبدهللا  7308
البصرة 7 6 48 802م كركوك رنا ماجد جبار علي كشكول مھبش  البھادلي 7309
بغداد 3 10 67 494م كركوك ھديه عبيد رضي علي كطافه خليفه   7310
ذي قار 7 8 31 403م كركوك حوراء غانم جخير علي الزم جخير   7311
بغداد 2 2 36 333م كركوك مجيده خيون فحود علي الزم عبد  البرھوسي 7312
البصرة 4 3 143 l477 كركوك ھناء ابراھيم شنتة علي لفتة شنتة   7313
ميسان 6 3 76 434م كركوك فاطمه عبدالنبي حمود علي ماضي خلف   7314
بغداد 10 1 181 428 فضيلة برو جمعة علي ماضي لفتة   7315
ذي قار 5 3 136 519م كركوك ختام عويد عباس علي مالك محمد   7316
بغداد 10 11 109 36م كركوك سعاد علي مصلح علي مانع مبادر عبيد الربيعي 7317
بغداد 10 8 149 484م كركوك جنان عبداليمه حجيل علي ماھود فارس   7318
واسط 9 9 151 419م كركوك حسيبه محمود ھادي علي متعب عيفان   7319
بغداد 8 8 148 423 كركوك ليلي شنشول كعيد علي مجمان عبد حسن  7320

صالح الدين 8 6 130 663 كركوك ساميه حسن صالح علي مجول حويش علي  7321
بغداد 4 5 68 386م كركوك حسنيه اسماعيل محمد علي مجيد ناجي   7322
نجف 2 8 32 653 كركوك رغد عبد بعيوي علي محسن جاسم   7323
بغداد 9 1 59 454م كركوك سميره مطر طريو علي محسن خلف   7324
بغداد 2 11 172 481 كركوك سعدية سعيد توبة علي محسن رحيم ھالل  7325
بغداد 10 1 66 465 كركوك انتصار بصيل منخي علي محسن سلمان   7326
بغداد 9 11 191 372 كركوك وداد حميد حميد علي محسن عبود   7327
بغداد 3 9 37 453م كركوك صبيحه ابوالھيل مانع علي محسن علي علوان  7328
بغداد 6 9 131 383م كركوك فوزيه عبدالحسين كاظم علي محسن مزبان   7329
الديوانية 5 13 125 236م كركوك نجيبه شبوط جاسور علي محسين جاسور حسين  7330
ميسان 2 9 134 436م كركوك نجاة حنون فالح علي محمد بديري   7331
بغداد 4 6 1 329م كركوك ايمان حرز سكون علي محمد حسن  الصيفي 7332
نينوى 2 10 149 466م كركوك بيداء خليل ابراھيم علي محمد حسين   7333
الناصرية 3 7 15 641م كركوك انتصار كاظم عبدال علي محمد حميدي   7334
االنبار 6 7 35 246م كركوك فاطمه فتحي الختالن علي محمد ختالن ھجرس  7335
بغداد 4 5 36 309م كركوك علياء عبدالحسين سداوي علي محمد راضي  الجنابي 7336
البصرة 4 5 66 645 كركوك رشا علي جاسم علي محمد راضي عريبي االسدي 7337
بغداد 4 8 103 723م كركوك لقاء رسمي حسين علي محمد رسن شره  7338
النجف 7 11 1 376 كركوك افراح طارش كزار علي محمد سعد   7339



ذي قار 5 3 166 233م كركوك ھيام يونس سلمان علي محمد سلمان   7340
ميسان 3 11 112 246م كركوك فضيله عباس كاظم علي محمد صبر   7341
بغداد 8 6 193 794 كركوك اغا دير عباس قاسم علي محمد عبدالكريم  االسدي 7342
ديالى 7 8 172 663م كركوك كريمه كامل محمود علي محمد عبدهللا احمد  7343
بغداد 8 12 115 380م كركوك كفايه بشارة شفاني علي محمد غاني   7344
البصرة 9 8 85 338م كركوك سلمي صابر فھد علي محمد فھد جبارة زركاني 7345

صالح الدين 8 3 25 773م كركوك رسمية عماد دولج علي محمد مجول   7346
نينوى 7 8 106 638م كركوك خالده خميس صايل علي محمود حسين  الجبوري 7347
ذي قار 4 8 189 483م كركوك قسمه عزاره سبعين علي محمود حسين جعفر  7348
بغداد 4 5 69 410م كركوك انتصار محمد ھاشم علي محمود عبدالوھاب علي العبيدي 7349

صالح الدين 5 9 102 725 كركوك انتصار سعد راجح علي مسلط محمد   7350
صالح الدين 3 1 197 344م كركوك نجيبه عبدهللا محمد علي مطر صالح  الجياي 7351
بغداد 3 12 88 425 كركوك ايمان عبداالمير مطرود علي مطرود حسين علي  7352
شرقاط 10 13 10 706م كركوك كرمه عكله محمد علي مطلق محمد جمعه  7353
بغداد 5 2 83 773 كركوك ھناء عبدالزھرة نويف علي مظلوم رحيمة   7354
بغداد 5 1 174 654 كركوك زكية جمعه وديع علي معن نصار   7355
ذي قار 4 13 111 430 كركوك حبيب حاتم سحر علي معيدي مناحي   7356
بغداد 7 9 183 351م كركوك ناديه عبدالمحسن كاظم علي مكي جبوري حسن  7357
بغداد 8 3 52 425م كركوك ساھره خزعل محسن علي منصور عليوي   7358
النجف 7 12 115 776 كركوك ليلى قاسم حمزة علي مھدي حمزة لفتة  7359
بغداد 3 8 47 402م كركوك نعمت علي محمد علي مھدي ھادي احمد  7360
بغداد 1 2 191 159 كركوك حليمة محيسن محمد علي موزان سلمان   7361

صالح الدين 5 5 12 623م التون كويري سعديه ذياب طابور علي موسى احمد   7362
موصل 7 4 122 659م قره حسن ھناء فليح حسن علي موسى منھل   7363
بغداد 10 6 20 770م كركوك فيروز عبدالفتاح احمد علي مؤيد احمد   7364
ميسان 9 7 68 471 كركوك ابتسام حسين رايش علي ناجي اصنھير   7365
بغداد 3 1 73 215 الكرخ فخريه عدام موسى علي ناجي عبد حمود  7366
البصرة 8 4 20 627م كركوك نجية حسين حسن علي ناجي عيسي   7367
بغداد 2 10 200 700م كركوك ھناء منصور حسون علي ناصر حسون   7368

صالح الدين 4 1 200 487 كركوك ناديه عبد الحسن عجون علي ناصر خلف   7369
بغداد 2 10 96 316 كركوك دالل يعقوب كاظم علي ناصر سالم جاسم  الحمداني 7370
كربالء 1 13 136 403م كركوك عفاف شيخان عواد علي ناصر عبدهللا العبيدي  7371
البصرة 3 7 165 1042م كركوك زھراء عليد صبري علي ناظم حسن عزيز  7372
بغداد 5 13 1082 426 كركوك سعاد زھي كاظم علي ناظم رزوقي   7373



البصرة 4 7 67 647م كركوك ابتھال سلمان ھادي علي ناظم ظاھر علي  7374
ذي قار 1 5 74 384م كركوك سلوى غانم مجيد علي ناكود عبد سلطان حسناوي 7375
البصرة 3 2 22 488م كركوك فضيله صالح فاضل علي نجم عبد  اكراس 7376
بغداد 5 12 4 352 كركوك فاطمة حسين حمد علي نذير حمد راضي  7377
ديالى 2 1 16 519م كركوك فھيمه لطيف جاسم علي نشمي جاسم   7378
بغداد 1 2 156 453 كركوك اخالص كاظم سيكر علي نعمة حسن   7379
البصرة 9 1 43 181م كركوك كاظميه جبر خلف علي نعمة حسين  الحمداوي 7380
ميسان 9 6 127 420م كركوك نوريه حمد حسن علي نعمه حسن   7381
البصرة 1 7 17 790م كركوك ماجده يونس عطيه علي نعمه خلف   7382
البصرة 7 8 98 411م كركوك عليه اسمير يوسف علي نعمه راھي   7383
بغداد 7 6 90 246م كركوك ثريا نعيم طالب علي نوري علي   7384
النجف 1 5 52 370م كركوك نصره ختالن عيدان علي ھادى عيدان   7385
كربالء 8 1 178 206 كركوك ناديه علي وداعه علي ھادي جواد  ال جوده 7386
بغداد 10 11 129 584م كركوك ناجحة خليف شريف علي ھادي قمبر حسن  7387
نينوى 5 4 171 309م كركوك نصرة ابراھيم احمد علي ھادي محمد   7388
بغداد 2 9 82 669م ليالن خوله خالد حسن علي ھاشم جاسم حسن  7389
الديوانية 6 5 35 735م كركوك سعدية عبدالرضا كاظم علي ھاشم كاظم حشفته  7390
بغداد 7 6 87 766م كركوك زينب جواد كاظم علي ھاشم لفته  الكعبي 7391
بغداد 9 5 167 421م كركوك سميه حسن راضي علي ھاشم محسن   7392
بابل 1 9 112 488م كركوك شيماء كاظم حمد علي ھجھوج عبيس   7393
بغداد 6 6 23 332م كركوك سعاد جاسم كماش علي وادي كماش   7394
الديوانية 6 5 135 340م كركوك ھالله سرحان كحيط علي وناس جبر علكم  7395
بغداد 8 2 168 476 كركوك فاطمه لفته عجيل علي ياسر عويد  ال حسين 7396
بغداد 8 2 25 473م كركوك سعديه محمود احمد علي ياسين علي   7397
ذي قار 1 10 96 393م كركوك عالھن وريوش جاسم علي يزي جاسم شالل  7398
نينوى 5 12 79 310م كركوك بشري عبدالكريم طه علي يونس ذنون بكر  7399
بغداد 4 5 143 404 كركوك فخريه عبود يوسف علي يونس نعميه  اخالصي 7400
بابل 3 13 81 395م كركوك حيدر حمزه حسن علياء كاظم اموري 7401
نينوى 8 1 33 191 كركوك عبدهللا حمد دخيل علية حسن محمد   7402
بغداد 3 10 185 339 كركوك ارملة.جاسم محمد علية عبدالجبار حسين 7403

صالح الدين 3 3 47 319 كركوك فالح عبدالحسن فرھود عليه جبار حسين 7404
البصرة 6 6 159 649م كركوك عبدالواحد فليح  عليه جمعه كاظم   7405
بابل 1 9 46 345م كركوك حمود مراد حطرود عليه جواد جرو  السويدي 7406
ذي قار 9 9 145 370م كركوك سعد محسن علي عليه حسن كاظم علي 7407



بغداد 7 9 143 310 كركوك جواد كاظم عباس عليه حسين راشد 7408
االنبار 10 13 168 494 كركوك ارمله عليه خلف عبدالوھاب 7409
نينوى 7 6 112 465م كركوك محمدسعيد عبدهللا فتحي عليه عبدالقادر حياوي  حياوي 7410

صالح الدين 6 5 182 756م كركوك ناجي جاسم  عليه عزيز سمير   7411
ميسان 3 13 78 352 كركوك عذراء ھليل كريم عليه محسن سعدون 7412
الديوانية 5 4 26 200م كركوك جالبه نصيف عبد عليوى كريم عبد   7413
البصرة 9 1 122 570م كركوك سلوى جاسم جايد عليوي خلف جبر   7414
الديوانية 8 1 23 404م كركوك سھامه عبدالساده فرحان عليوي عريبي عداي  البركي 7415
بغداد 6 8 67 401 كركوك عائدة محمد عبدالجبار عليوي مجيد علي   7416

صالح الدين 9 11 155 474م كركوك كميله خلف محي عماد ابراھيم توفان   7417
صالح الدين 5 4 173 770م كركوك رافده طلب احمد عماد احمد حسن   7418
بغداد 7 12 14 453م كركوك سعادة عجيل عبود عماد بدري لفتة عبد  7419
ميسان 3 1 129 783م كركوك رباب حميد رشيد عماد جاسب كريم   7420
بغداد 2 12 159 233 كركوك ھند فاضل حسين عماد جاسم داود عاتي  7421
بغداد 9 9 68 395 كركوك ھناء محمود اسماعيل عماد جاسم صالح   7422
تكريت 10 8 71 252 كركوك نھاية شھاب عيفان عماد جاسم ميخور   7423
بغداد 5 12 49 395م كركوك يسري صبحي حسين عماد جالل عبد   7424
البصرة 1 5 192 393م كركوك منى جبار حبيب عماد جواد راضي عبيد  7425
بابل 4 8 194 436 كركوك سلمى لمواض جاسم عماد جواد كاظم   7426
بغداد 8 5 17 333م كركوك شيماء لطيف ھيندي عماد جوالن صالل   7427
ذي قار 2 7 47 272م كركوك سعاد داغر مبادر عماد حسن ناصر   7428
البصرة 1 9 26 365م كركوك خلود جميل الزم عماد حسين عبدهللا   7429
بغداد 6 12 73 329م كركوك ليلى عباس طلبع عماد حسين على   7430
بغداد 5 4 138 1233م كركوك نادية عزيز قاسم عماد حسين لعيبي   7431

صالح الدين 2 6 148 344م كركوك افراح علي عبدهللا عماد حمد صالح حسين  7432
ميسان  10 8 46 1784 كركوك محمد عماد محمد عماد حمد عبدالحسين الشادي  7433
بغداد 1 12 81 481م كركوك تغرير ھليل شوقي عماد خليل ابراھيم   7434
بغداد 6 2 121 647 كركوك بيداء محمد صالح علي عماد خليل ابراھيم   7435
بغداد 8 1 93 466م كركوك بدريه صالح عويد عماد خليل ابراھيم  دفاعي 7436
البصرة 1 10 183 473 كركوك حنان حيدر علي عماد دويع داغر شالك  7437

صالح الدين 9 2 172 649م كركوك يسرى ھالل مولول عماد رشيد محمد حسين  7438
ذي قار 1 5 137 493م كركوك فاطمه شنين محمد عماد زكى موازي   7439
بغداد 9 10 47 305م كركوك سعديه علي حسن عماد زيدان طاھر   7440

صالح الدين 7 3 150 496م كركوك ليلي خليل ابراھيم عماد سعيد احمد صالح  7441



صالح الدين 9 2 198 162م كركوك عروبه مالك طه عماد سعيد مرعي   7442
ذي قار 3 7 108 326م كركوك رضيه مجبور على عماد شاكر فزيع نصار  7443
البصرة 5 5 24 601م كركوك وداد غالب شياع عماد شامة نجم عبدهللا  7444
بغداد 7 12 9 437م كركوك لطيفه ياسين طه عماد صادق عداي   7445
بغداد 9 4 90 776 كركوك منتھي قاسم محسن عماد صادق نجم  الكاظمي 7446
بغداد 1 1 188 364م كركوك انغام يوسف غالب عماد صبحي رفيق  راغب 7447
نينوى 7 6 17 610م كركوك نجالء فوزي نوري عماد طارق محمود  كركجي 7448
كربالء 10 5 71 415م كركوك حمديه خالدي صمد عماد عامر محسن   7449
ذي قار 2 1 163 756 كركوك حميده حسين عليوي عماد عبد جوده   7450
النجف 6 11 169 421م كركوك ناھدة حمزة كاظم عماد عبد درداغ   7451
بغداد 8 12 26 645 كركوك رايخة وسيقل طاھر عماد عبداباقي ربيع   7452
بابل 5 4 146 246م كركوك االء على حسين عماد عبداالله صاحب   7453
البصرة 3 8 79 342م كركوك زينب حمزه تعبان عماد عبدالحسين علي حسين  7454
بغداد 7 7 152 3420 كركوك عماد عبدالخالق مجيد     7455
ميسان 5 8 164 767م كركوك والء كاظم عباس عماد عبدالرحمن كريم   7456
البصرة 8 5 28 463م كركوك شذى فوزي  عماد عبدالرزاق احمد   7457
بابل 4 4 112 453م كركوك سليمة امزيھر محسن عماد عبدالعباس حسين   7458
ذي قار 6 7 453 420م كركوك ماجدة سمر باسر عماد عبدالكاظم عرمش   7459
بغداد 4 10 10 453 كركوك رباب شريف  عماد عبدالكريم حسين 7460

صالح الدين 6 5 95 539م كركوك منى علي مغار عماد عبدهللا ابراھيم   7461
صالح الدين 4 9 113 416م كركوك ھديل عماد عبدهللا عماد عبدهللا برع   7462
بغداد 8 8 55 435م كركوك زھرة قدري مھدي عماد عبدهللا علي   7463

صالح الدين 5 9 188 648 كركوك مطلق.مياده سعدي مولود عماد عزاالدين عبدهللا 7464
صالح الدين 6 7 112 195م كركوك يسرى عبد حسين عماد عطا هللا احمد   7465
بغداد 9 1 180 653م كركوك جنبة بھجت الياس عماد على راضى   7466
البصرة 5 8 162 338م كركوك انتصار عبدالكريم حسن عماد علي سلمان   7467
بغداد 6 9 4 376م كركوك زھراء طيب عبد عماد علي ھاشم   7468
بغداد 8 6 59 355م كركوك عربيه مصلح خلف عماد غازي راضي  الفرطوسي 7469
بغداد 5 9 191 473 كركوك سھي محمد خلف عماد فاضل علي   7470

صالح الدين 10 4 149 844م كركوك كفاح حسيب محمد عماد فتحي عبد حمادي المعيني 7471
االنبار 8 7 175 843م كركوك شيماء عبد عبدالحسين عماد فوزي محيسن علي  7472
بغداد 3 6 47 404 كركوك ھدى مھدي يوسف عماد قاسم جلوب   7473
بغداد 6 5 153 246م كركوك لمياء عبدالحسين جاسم عماد كاظم جاسم راضي الحمداني 7474
بغداد 9 8 167 321م كركوك امنه رشيد عبود عماد كاظم جواد   7475



بغداد 9 11 2 480 كركوك نھلة عباس علي عماد كاظم عبد محمد  7476
البصرة 7 1 97 339 كركوك يسري عبدهللا علي عماد كاظم كاطع  التعيلي 7477
بغداد 2 11 153 492م كركوك سناء احمد عباس عماد كاظم نجم عبدهللا  7478
البصرة 6 1 22 610 كركوك صبيحة عبود خليفة عماد كريم عبدالساده  االسدي 7479
القادسية 2 8 161 773م كركوك الطاف جاسم سالم عماد محسن سياھي علي  7480
البصرة 5 8 134 426 كركوك ھناء زھير حسين عماد محسن ھادي   7481
بغداد 8 7 42 340م كركوك مي يوسف داود عماد محمد توفيق احمد   7482
بغداد 1 7 106 401م كركوك نوريه كاظم شالل عماد محمد جابر   7483
موصل 4 9 126 216 كركوك حنان وعدهللا سليمان عماد محمد حسن   7484
البصرة 8 7 70 181م كركوك سليمه جاسم مانع عماد محمد زغير كاطع  7485
بغداد 7 11 74 857م كركوك عبيد صاحب نفيعش عماد محمد عباس حسن  7486
بغداد 8 6 79 470م كركوك منى رافد عباس عماد محمد علي جاسم  7487
بغداد 9 10 182 502م كركوك سليمه تامر عبود عماد محمد كاظم   7488
نينوى 10 9 60 362 كركوك ليلى علي صالح عماد محمد مصطفى ناصر  7489
بغداد 9 4 51 35م كركوك يسرى رشيد ابراھيم عماد محمود حمد سمين  7490

صالح الدين 9 8 30 181م كركوك غزاله احمد خليفه عماد محمود خليفه   7491
البصرة 1 12 70 352 كركوك كريمة جعفر موسى عماد مصطفى محمد عبدهللا  7492
بغداد 7 1 68 706 كركوك زينب عطا هللا حمزة عماد مطشر مسلم   7493
البصرة 1 5 15 401 كركوك باسمه شديد فالح عماد مھدي عوده علي  7494
بغداد 4 13 52 415 كركوك سناء   عماد موفق احمد   7495

صالح الدين 5 5 13 118م كركوك منى مزاحم نادر عماد ناظم نادر   7496
بغداد 6 3 167 170م كركوك حنان عبدهللا حمادي عماد نعيم عبدالحسين   7497
بغداد 2 13 16 493 كركوك ھند عبدالرحمن اسماعيل عماد نوري عبدالرزاق   7498

صالح الدين 3 3 180 295م كركوك رويده شمس الدين فتاح عماد ھداش محمد   7499
بغداد 4 1 28 216م كركوك وفاء شھاب احمد عماد ھالل كريم   7500
نينوى 3 3 184 485 كركوك منى يونو الياس عماد يوسف الياس  شيما 7501
نينوى 5 5 6 353م كركوك اسراء عبدالرحمن صالح عمادالدين صالح احمد   7502
بغداد 9 8 121 976م كركوك نضال اسماعيل شالل عمار ابراھيم خليل اسماعيل الجبوري 7503

صالح الدين 8 6 199 600 التون كوبري منتھى محمد جمعه عمار احمد سلمان   7504
صالح الدين 2 9 77 171م كركوك سناء محمد بدر عمار اسود حنون خضر  7505
الموصل 10 10 49 314م كركوك عاصمه احمد عبدالرحمن عمار الياس صالح ياسين  7506

صالح الدين 5 13 175 217م كركوك سھام علي حسين عمار ثامر عباس عكال  7507
بغداد 5 10 191 768م كركوك وسن بدر عبد عمار جبار عبد   7508

الناصرية 9 12 189 513م كركوك دالل داخل عمار عمار جبار عواد   7509



البصرة 9 8 48 850م كركوك رمن مجيد مزعل عمار جبار كريم صنكور العجاري 7510
البصرة 10 6 152 756م كركوك زينب قاسم حسين عمار جندي عبدالنبي   7511
الناصرية 9 10 57 533 كركوك قادسية ناصر عواد عمار جواد جاسم   7512
الديوانية 6 6 162 152م كركوك فاتن خزعل قاسم عمار جواد كاظم  دالل 7513
بغداد 8 3 162 300م كركوك ميعاد عباس حسن عمار حبيب كاظم   7514

صالح الدين 7 12 113 767م كركوك اسيل فرحان محمد عمار حمادي حواس   7515
بغداد 6 8 118 731م كركوك رشا سمير خلف عمار خالد سعيد   7516
بغداد 9 6 145 376م كركوك كفايه عبدالي ربيع عمار خضر عبدهللا محسن  7517
االنبار 8 10 76 342م كركوك لقاء غالب مصطفى عمار خميس عبيد   7518
ميسان 8 6 162 352 كركوك ابتسام نظيم شويع عمار داود سلمان   7519
بغداد 3 12 81 736 كركوك ايمار جھود دحام عمار ذخل دحام عليوي  7520
كربالء 1 10 59 204م كركوك منتھي ليلو سلطان عمار رشيد عداي جبر  7521
ذي قار 6 10 22 451م كركوك مريم علي عبدالحسين عمار رشيد كاظم جواد  7522
نينوى 1 10 18 339م كركوك ضحى خالد سالم عمار سامي سعيد ذنون  7523
ميسان 5 8 41 469م كركوك بشري جاسم حسن عمار شحين عباس  الساعدي 7524
بغداد 3 10 95 801م كركوك سھى فرھر كاظم عمار شريف عبدالرحمن   7525

صالح الدين 10 5 17 794م كركوك ھيام عبدهللا عليان عمار صالح عليان   7526
نينوى 1 9 44 289م كركوك سلوى علي محمد عمار صائب صالح خليل الدباغ 7527
واسط 10 8 125 343م كركوك بتول العقاب خليل عمار صبري مطلك خنجر  7528
ميسان 5 1 120 246م كركوك فضليه فالح محمد عمار صبيح احمد   7529
بغداد 8 4 50 1057م كركوك ذكرى محمد حسن عمار صالح محمد   7530
بغداد 1 2 21 826 كركوك روضه جبار جميل عمار عادل ھادي  العالوي 7531
بغداد 2 8 79 421م كركوك فاطمة كاظم فجاج عمار عبداالمير حميد   7532

صالح الدين 6 3 44 296م كركوك سناء عبدالرحمن سميط عمار عبدالرحمان جميل   7533
بغداد 5 12 180 492م كركوك شيماء عدنان عمر عمار عبدالرحيم جليل   7534
بغداد 10 3 195 789م كركوك رباب علي حسن عمار عبدالرضا خلف   7535
كربالء 1 13 51 416م كركوك سكنه عزيز اسماعيل عمار عبدالرضا محمد   7536

صالح الدين 8 13 128 211م كركوك نادية محمد عبدهللا عمار عبدهللا حماوي   7537
ذي قار 6 6 4 753 كركوك ميديا عدنان سلمان عمار عدنان يوسف زايد الموسوي 7538

صالح الدين 9 13 49 170م كركوك مروه حازم فارس عمار عطيه عبدون   7539
بغداد 7 13 163 391م كركوك اسراء رعد جبر عمار على شوقى على  7540
بغداد 1 8 155 788م كركوك سميرة ظاھر علوان عمار علي جاسم   7541
نينوى 1 7 22 186م كركوك اوردك مصطفى قادر عمار علي عباوي   7542
النجف 5 5 1 470م كركوك سلوى عادي حسن عمار فريد حمزه مغامس الطاني 7543



بغداد 7 7 116 302 كركوك تحرير عدنان كريم عمار فيصل احمد مجيد  7544
صالح الدين 3 3 105 309 كركوك رغد حاتم احمد عمار قحطان طلب   7545
البصرة 7 4 96 659م قره حسن احتضان صدام سلمان عمار لفته سلمان   7546
بغداد 6 9 119 312م كركوك امجاد عمار ماجد عمار ماجد راضى   7547
بغداد 8 6 187 246م كركوك سھى جميل حسن عمار محمد باش اغا  البيضاني 7548
ديالى 5 8 75 723م كركوك ذكرى زھير علي عمار محمد علي   7549
ذي قار 2 1 56 827م كركوك اسماء عبدالحكيم عبدالواحد عمار معروف محمد امين   7550
ذي قار 2 1 127 801م كركوك دالل عبدالحسين ردام عمار ناجي خضير  الواسطي 7551
الديوانية 6 9 2 329 كركوك حياة خيرهللا عبدالسادة عمارة حمزة حسين طعيمة  7552
االنبار 8 10 64 383م كركوك خديجه نجم حمد عماش خليوى كركى   7553
نينوى 1 5 10 434 كركوك نھاد مرمس بولص عمانوئيل ججو حنا   7554
بغداد 8 13 5 191م كركوك اشواق عباس رحيم عمر جاسم محمد   7555
نينوى 5 8 152 217م كركوك نھى طه ياسين عمر جاسم محمد بكر المشھداني 7556
بغداد 8 10 114 289 كركوك دينا حازم يوسف عمر حازم ذنون يونس  7557
ميسان 10 5 154 359م كركوك االء صباح عبدالھادي عمر حسين عبدعلي   7558
نينوى 9 8 93 746م كركوك موران غالب جاسم عمر رابح طه احمد  7559
بغداد 10 6 150 182م كركوك ھناء عبدالحسين معارج عمر رعد عبدعلي   7560

صالح الدين 3 3 108 764م كركوك نوال يعقوب يوسف عمر شبيب محمد   7561
االنبار 1 11 89 731 كركوك زھية عبدالوھاب  عمر طاري عبد صكار  7562
بغداد 10 4 34 757م كركوك ناديه جنار جالل عمر علي زيبان   7563
نينوى 1 8 83 338 كركوك نھلة محمد موسي عمر عيسي جاسم   7564

صالح الدين 6 2 136 369م كركوك عرسود زكي حسن عمر غالب حامد   7565
االنبار 1 13 74 386 كركوك منال علي محمد عمر ناظم طليب حمزه  7566
بغداد 6 13 103 339م كركوك مقبولة حسون سلمان عمران حاجم سلوم حمو  7567
ذي قار 6 3 15 394م كركوك حليمه مظلوم نجم عمران سعدون مخيف  الدجاح 7568
ذي قار 6 1 100 416م كركوك سحر قاسم حسن عمران صبار امير   7569
بغداد 10 10 49 408م كركوك صباح علي سربين عمران عيسى خلف   7570
بغداد 2 2 75 425 كركوك مديحة صاري طارش عمران مجيد كاضم   7571
الديوانية 4 4 169 339م كركوك ھدية احمد محمد عمران محمد عزيز   7572
بغداد 5 2 124 418م كركوك ملكيه كاطح شعبان عمران موسى علي   7573
تكريت 3 3 43 777 كركوك محمود حيدر  عمشة حسين محمد   7574

صالح الدين 10 8 103 766 كركوك جيشيه مشرق ھادي عناد تركي خلف   7575
صالح الدين 9 10 91 496م كركوك سمر عمر خلف عناد دعواد احمد زماط القميس 7576
صالح الدين 9 3 172 746م كركوك صالحة عبد حمد عناد عواد سعود   7577



ذي قار 2 1 50 801م كركوك علي محمد عسل عنزه كاصد جادر   7578
بغداد 3 2 115 429 كركوك رازقية فرحان عبد عنيد عبد ايدام  الخفاجي 7579
ديالى 5 1 91 496م كركوك بدوه محمود زماط عواد احمد زماط   7580

صالح الدين 1 7 103 493م كركوك عمشه حسين عطا عواد خلف مطلك   7581
ديالى 9 7 94 194م كركوك فاطمه طعه ھليل عواد شلش شذر   7582

صالح الدين 3 3 47 776م كركوك نضال عبدالحسين علوان عواد صالح غالم   7583
واسط 4 3 42 345م كركوك خديجه كاظم حميد عواد عبيد حمود   7584

صالح الدين 10 2 164 193م كركوك نعيمه ناجى حمد عواد عجاج غريب خلف  7585
صالح الدين 10 4 179 466م كركوك سعدية خلف فياض عواد محمد جاسم   7586
صالح الدين 8 6 182 663 التون كويري منتھى عبدهللا اسماعيل عواد محمد سلمان احمد الجبوري 7587
ذي قار 6 3 67 654م كركوك ناديه معلة فرخاش عواد محمد مطلك  البوحمودي 7588

صالح الدين 5 12 198 2367م كركوك منى عبدهللا احمد عواد محمود حسين فنان  7589
البصرة 7 10 51 480 كركوك ارملة.عباس صبيح عواطف ثامر ساجت 7590
بغداد 6 5 6 411م كركوك جثير مزعل  عواطف عبداالله حمود   7591

صالح الدين 2 11 87 340م كركوك خالده حميد نادر عوجان شھاب احمد كنج  7592
البصرة 1 12 192 394م كركوك احالم عبدالجبار عبدهللا عودة سبتي مھنة   7593
بغداد 1 2 106 453 كركوك زنوبه سعد حسن عوده جابر حسين  ال جير 7594
بغداد 3 8 60 417م كركوك بدور حميد سفاح عوده جاسم سفاح   7595
واسط 7 8 167 480م كركوك سعاد محسن عودة عوده جبار عداي  الكرياوي 7596
بغداد 9 1 94 369م كركوك استبرق اكرم حسن عوده حسن مطشر  النھياوي 7597
ذي قار 4 11 3 780م كركوك ايمان داخل مزيھي عوده طعميه مفاس عبدهللا  7598
ميسان 10 1 94 341م كركوك حنونه شناوه راضى عوده عبدالحسين داخل  النعيم 7599
ميسان 8 5 171 334 كركوك رابعه ادھام سالم عوده كحامي جويعد   7600
بغداد 1 5 23 300م كركوك بسمه كاظم دھش عوده كريم شندي   7601
ميسان 2 1 26 798م كركوك حسنه محيبي سعيد عوده كطان سعيد  الدراجي 7602
تكريت 9 8 171 411 كركوك سراب كامل وھيب عوف رحيم طة   7603
البصرة 4 4 196 495م كركوك سلوى داود سلمان عوفى عبدالرزاق محسن   7604
نينوى 1 5 198 538م كركوك ماّرب حسن حسين عون الدين صالح احمد حسن  7605
بغداد 4 6 114 171م كركوك وضحه كريم داخل عون عبد سليمان ديوان  7606
ذي قار 8 1 17 218م كركوك ايمان شريف صبار عويد اصبير رويھي   7607
ميسان 6 3 146 182م كركوك بھيه حسن مھوس عويد ثنوان رستم  زيداوي 7608
الديوانية 4 6 140 204م كركوك الماز علي كاظم عويد حاكم موسى  الغانمي 7609
بغداد 10 4 195 466م كركوك بدريه كاظم على عويد كاطع خالطى   7610

صالح الدين 1 3 29 780م كركوك نوفة رمضان علي عويد مزود مطر   7611



صالح الدين 3 13 199 326م كركوك فتيحه على حمود عويد ياسين جاسم محمد الجبورى 7612
بابل 5 1 9 163م كركوك اميره عبدالھادي جعفر عياد اسماعيل عباس  العزاوي 7613

صالح الدين 9 10 55 372م كركوك سحر خيرو احمد عياده جدوع مفلح عبد  7614
صالح الدين 5 12 156 408م كركوك عسله حسونى مصلح عياده خطاب محمد   7615
بغداد 8 4 73 201م كركوك حسينة خلف  عيبدالحسين حنتوش جاسم   7616
واسط 2 6 57 201م كركوك نجيبه عاشور حسين عيدان جابر حومان  اعكيل 7617
ميسان 10 7 27 357م كركوك زينب عوده ظاھر عيدان حسين طاھر محمد الساعدي 7618
ديالى 9 13 40 429 كركوك فاطمه حسين علي عيدان حسين علي  العزاوي 7619
البصرة 4 2 51 488 كركوك سامية عبدالجبار برھان عيدان خلف جمعة  الفكور 7620

صالح الدين 2 6 122 783م كركوك رحيمه علي حسن عيدان خلف نجم  السناوي 7621
بغداد 4 2 109 417م كركوك سبيه ماضي عبد عيدان شاطي عبد حسين  العبودي 7622
ذي قار 5 5 36 776م كركوك ھاشمه ھندي خلف عيدان عبد حسن حمد البدوي 7623
بغداد 10 9 11 480م كركوك حكيمه احمد مطلك عيدان غائب حسن   7624

صالح الدين 2 1 51 317م كركوك سعديه محمد خلف عيدان فايز عجيل   7625
بغداد 1 10 90 185م كركوك تسواھن فالح ضمد عيدان كاطع خضير خطاب  7626
واسط 5 5 63 403 كركوك كرم دحام كمر عيدة شريف جبار 7627
بغداد 2 13 196 473م كركوك عباس حسن حمود عيده جبار كريم 7628
تكريت 9 2 42 201م كركوك صبار محمد عيده جدوع مفلع 7629
بغداد 5 5 65 654م كركوك نھوده عبادي صدوان عيسى جعفر عثار  موز 7630
البصرة 4 7 169 588م كركوك نصيره علي بشارة عيسى حسن سلطان جبر  7631
بغداد 2 7 26 555م كركوك خديجة صالح عبدهللا عيسى حسين محيميد   7632
بغداد 3 2 181 469م كركوك ابتسام كاظم عيطان عيسى سوادي عباس  الجعباوي 7633
ذي قار 10 9 49 627 كركوك مديره حسن احمد عيسى صالح عبدالصاحب عيسى  7634
االنبار 7 7 41 186 كركوك عيسى صالح عبدالعزيز     7635
بغداد 8 12 54 295م كركوك شفيفه حمود احمد عيسى عبيد احمد شالل  7636
نينوى 4 6 67 251م كركوك فضيله احمد نجم عيسى عطاهللا حسين   7637
ذي قار 1 7 183 421م كركوك ابتسام حميد مطلك عيسى غريب خابط   7638
بغداد 7 6 140 89م كركوك مھاباد عبدالرحمن مصطفى عيسى كامل جونى   7639
ذي قار 7 10 99 453 كركوك كريمه علي ھادي عيسى كريم صالح   7640
بغداد 4 9 83 246م كركوك ھيله عوده صابر عيسى محسر جبر   7641

صالح الدين 5 12 147 199م كركوك فوزيه احمد سلمان عيسي صلبي سعيد   7642
موصل 10 10 7 597 كركوك سندس محمد غيس عيسي عبد عيسي   7643
بغداد 2 7 103 265م كركوك كريمه جبار غريب عيسي عبدالمھدي غريب   7644
بغداد 7 13 180 683م كركوك نجالء عباس شامخ غازى حطاب شامخ تصيب  7645



بغداد 10 4 1 183م كركوك حمديه حسين موسى غازى عبدالحسين عبدالوھاب   7646
بغداد 8 9 116 199م كركوك نجاة ھاشم عناد غازى غانم حواس   7647
تكريت 7 13 184 193 كركوك اخالص سامى ياسين غازى فخرى ياسين   7648
ذي قار 3 1 199 773م كركوك وسيله جبير عيسى غازى كريم عيسى   7649
واسط 2 10 168 454م كركوك نفريد فرحان نويلى غازى ھالل عبدالرحمن   7650
بغداد 3 8 134 409م كركوك وجدان كاظم غريب غازي بريسم خماس مشعان الفرطوسي 7651
ذي قار 2 5 63 256م كركوك رباب عبدالعزيز عاجل غازي جاسم محمد   7652
بغداد 5 2 123 205م كركوك زھرة محيبس بدن غازي حسن سلمان   7653
بغداد 3 2 138 342م كركوك خالديه كشيش كطوش غازي حمادي عطيه   7654

صالح الدين 4 1 63 312 كركوك سعاد حميد جاسم غازي حميد موسى   7655
بغداد 3 6 66 317م كركوك بدريه حسين عباس غازي راضي جبر   7656
ميسان 6 4 155 383م كركوك سميرة عباس كاظم غازي ربيع كاظم   7657
نينوى 1 5 52 193م كركوك سالمه محمد  غازي رشيد داود   7658
بغداد 7 10 40 272م كركوك باسمة محمد حسين غازي صادق توفيق احمد  7659
ميسان 3 1 52 326م كركوك رضيه كاظم مسلم غازي صنكور مجدي  الزيداوي 7660
واسط 1 6 141 453م كركوك مريم زويد نايف غازي عباس رحيمه  عبودي 7661
بغداد 7 12 4 426 كركوك ابتسام عباس ماضي غازي عبالواحد شمحي سليمان  7662
بغداد 8 4 54 369م كركوك كاظمية عبدالزھره راضي غازي عبد صليبي  الربيعي 7663

صالح الدين 5 12 33 161م كركوك بلقيس عبدالكريم خطاب غازي عبدالجبار ھميص   7664
العمارة 8 7 15 713م كركوك جميلة كاظم لفتة غازي عبدهللا لفته   7665
بغداد 3 6 42 351م كركوك بدريه لفته غازي غازي علوان كبر   7666
البصرة 1 12 8 497 كركوك ھناء راضي حسين غازي فيصل براك نجم  7667
بغداد 8 3 188 332م كركوك اكرام خالد محمد غازي فيصل سرھيد   7668
ذي قار 8 1 113 790م كركوك كواكب بدري حسين غازي فيصل محمد  المعارب 7669
ذي قار 7 4 105 659م قره حسن صبرية شفاية عليج غازي فيصل مدك   7670
بغداد 2 10 35 386م كركوك ھناء زرزوع ھليل غازي قاسم خريبط   7671
ذي قار 2 12 40 171م كركوك مليحه علي محمد غازي كاظم محسين   7672
بغداد 4 8 108 3470 كركوك كريمه عبدالرضا موسي غازي كمر شالكه   7673
بغداد 7 12 47 331 كركوك جمدورية جبار عبدهللا غازي لطيف عبدالرحمن   7674
نينوى 2 4 46 321م كركوك يسرى عطيه علي غازي محمد صالح رمضان  7675
الديوانية 6 4 68 375م كركوك صبيحه مزعل عبود غازي منفي علوان   7676
نينوى 2 9 79 827م كركوك سھام مزھر خضر غازي مھدي حمودي نارين الجبوري 7677
بغداد 5 13 90 199م كركوك ملكة عبدالرزاق فياض غازي ھاتو جبر طاھر  7678
نينوى 7 4 68 663 التون كوبري حربية عبدهللا سلطان غازي ھادي شھاب احمد الحيالى 7679



نينوى 2 4 24 187م كركوك سميرة ابراھيم  غازي يونس محمد   7680
ذي قار 10 12 78 382م كركوك صبريه خلف غافل دويج جبر 7681

صالح الدين 7 2 192 701 كركوك بشري سلمان مھثه غالب احمد حسين  الدوري 7682
بغداد 1 7 5 334م كركوك كريمه خليل  غافل غالب انور عبدالنبى   7683

صالح الدين 7 3 50 369م كركوك احالم طاھر توفيق غالب جمال توفيق   7684
تكريت 10 3 136 369م كركوك سناء طاھر محمود غالب حامد محمد احمد التكريت 7685
البصرة 4 3 196 332م كركوك نوريه محمد عبدهللا غالب حسن محمد   7686

صالح الدين 7 2 135 770 كركوك ھيام جاسم محمد غالب حمد احمد   7687
صالح الدين 1 10 13 187م كركوك فوزية راضي حسن غالب خلف حماد مطر  7688
النجف 2 8 12 601م كركوك اسمھان سلمان صالح غالب داخل عباس   7689
بغداد 9 6 114 469 كركوك نھلة داود سلمان غالب داود عبدالرزاق   7690

صالح الدين 5 3 60 776م كركوك حسنه مطلك روضان غالب سطم روضان   7691
بغداد 6 9 111 421م كركوك حميده دريح داود غالب سلمان حسون   7692

صالح الدين 3 13 22 332م كركوك بديعة علوان جدوع غالب طه حسين   7693
ذي قار 2 4 93 340م كركوك علية حسين ريمان غالب عبد شنان   7694

صالح الدين 2 3 1 331 كركوك بلقيس طالب مجيد غالب علي ھيالن فندي الحديثي 7695
ذي قار 2 4 163 403م كركوك ساجدة كامل شفنب غالب محسن صحن   7696
ذي قار 3 11 143 478 كركوك علياء غالب مراد غالب مراد فنجان منديان  7697

صالح الدين 4 8 113 190م كركوك سھام حمزه حسن غالب مصطفى ابراھيم محمود  7698
بغداد 2 2 59 369م كركوك زيان انور عبدالكريم غالب ناصر غضبان   7699

صالح الدين 7 3 122 395م كركوك شذي يونس احمد غالب ندا يوسف   7700
بغداد 6 8 144 459 كركوك صبرية ناجي منافي غالب ياسر يوسف   7701
ذي قار 1 1 47 1237 كركوك نضال شنان حسين غالب ياسين عسكر  الكناص 7702
بغداد 9 3 156 410م كركوك سھير فخري فرج غالي جازع جواد   7703
بغداد 8 7 144 308 كركوك زينب نة خشين غيدان غالي كاظم عليوي   7704
فادسية 10 6 193 730م كركوك ھديه فاضل رياد غالي كاظم عواد   7705

صالح الدين 2 13 72 776م كركوك سھيله جاسم ھاشم غانم احمد ھاشم خليل الجبورى 7706
بغداد 8 4 121 384م كركوك فطومة جاسم شبيب غانم اعور خليفة   7707
نينوى 1 9 85 342م كركوك سالمة محمد شين حسين غانم جاسم محمد   7708
البصرة 3 12 122 496م كركوك محي محمد عواد غانم جبار غانم  الالمي 7709
ميسان 2 8 81 852م كركوك زينب جعفر صالح غانم خليف مزھمل شناوة الشويلي 7710
ذي قار 1 7 11 773م كركوك فھند علي حسين غانم رجيج محمد   7711
نينوى 2 4 70 370م كركوك ھدى خذعل محمد غانم سعدهللا عزيز   7712
نينوى 3 3 158 314 كركوك الھام علي عبداالمير غانم سعدهللا عزيز   7713



واسط 3 7 56 788م كركوك رجاء جاسم مظير غانم سعيد فرج كضان  7714
نينوى 4 12 59 342م كركوك ھند عبدالحميد محمد غانم شكر محمود الميالي  7715
نجف 2 7 183 186م كركوك راجحه عبدالحسن غازي غانم صاحب جبر   7716
نينوى 2 4 67 171م كركوك احالم عزيز احمد غانم عبدالرحمن ذنون   7717
موصل 2 4 35 404م كركوك فالده محمد علي غانم علي مصطفي جباوي  7718
نينوى 7 4 5 663م التون كوبري سعده فضل محمد غانم فاضل محمد   7719
نينوى 2 4 20 197م كركوك اميرة احمد خضر غانم فتحي حسين   7720

صالح الدين 2 10 190 594م كركوك مريم احمد عزاوي غانم فالح حسين كاطع  7721
نينوى 2 10 120 401م كركوك سھام احمد يونس غانم قاسم يحيى بلو  7722
ذي قار 2 5 64 379م كركوك قبيله تركي جبار غانم كاظم علك خياب  7723
موصل 1 6 19 605م كركوك ساھره تركي صالح غانم مجبل رشيد   7724

صالح الدين 7 11 64 233م كركوك فوزية احمد حسين غانم محمد حمود جاسم  7725
صالح الدين 9 12 121 265م كركوك بسمه اسماعيل ھالل غانم محمد سلطان   7726
ديالى 8 5 57 334م كركوك سارة كامل اسماعيل غانم مياح صالح   7727

صالح الدين 2 4 67 563م كركوك تھاني محمد صالح غانم نجم عبدهللا   7728
بغداد 2 4 183 154م كركوك عبلة حسين سليمان غانم ھادي محمد   7729
بابل 2 4 189 771م كركوك نعيمة ابراھيم سلطان غانم ياس خضير   7730
بغداد 1 7 69 393م كركوك قسمه عبدالرحمن شھاب غاوي غيدان جاري   7731

صالح الدين 7 3 75 154م كركوك صالحه علي عباس غايب متعب خلف   7732
بغداد 10 12 52 246 كركوك مني عبدالكريم ابراھيم غذوان غازي صمد   7733
ميسان 3 8 177 181 كركوك زھرة عبدالھادي عطية غريب جبر عطية   7734

صالح الدين 8 5 135 764م كركوك سھام احمد مخلف غريب خليفه افريح   7735
ذي قار 3 3 92 367م كركوك سلماء عباس حبون غريب دركال حسين  المزيفل 7736
البصرة 9 3 67 664م كركوك مكية فليح زياده غريب سلمان مطلب   7737
الناصرية 1 2 107 481م كركوك فاطمه محمد عبدالكريم غريب نعيثل رشم   7738
صالح الدين 9 5 112 419م كركوك ابتسام ابراھيم علي غزوان خلف متعب نوري  7739
نينوى 5 5 163 217م كركوك جنات حمد عبد غزوان غازي احمد   7740
موصل 10 8 66 154م كركوك اسراء محمد رؤوف غزوان غازي خضر بكر الكزاوي 7741
بغداد 4 9 180 499م كركوك زمن صالح جاسم غزوان فيصل طاھر   7742
ذي قار 5 3 172 790م كركوك اخالص جلوب لعيبي غزوان ھاتف رشيد   7743
ميسان 4 9 178 472 كركوك بدرية عيسي محسن غزيز زبون محسن صبر  7744
ديالى 4 9 60 315م كركوك شذى احمد حسين غسان احمد فارس على  7745

صالح الدين 7 7 133 648م كركوك زكيه عبود محمد غسان ايوب حمادي الدوري  7746
صالح الدين 9 6 53 154 كركوك انتضار حميد خطاب غسان خلف خطاب 7747



نينوى 9 1 127 790م كركوك وھيبه محمد مبارك غسان شحاذه حسين   7748
بغداد 10 7 51 334 كركوك محي غنير حبيب غسان طارق مصطفي   7749
موصل 10 8 77 192م كركوك كتيه حمدوف علي غسان عبدالرحمن حمد   7750

صالح الدين 7 3 134 316م كركوك رحاب رمضان نجم غسان عبدالقادر ماھر   7751
بغداد 7 4 15 659م قره حسن سھام صادق جعفر غسان عبدالھادي جعفر  اسواعدي 7752
بابل 3 13 117 713م كركوك اسراء رياض علي غسان عبدالھادي صالح سلمان  7753
بغداد 9 7 159 300م كركوك مھا يونس محمد غسان على حميد   7754
بغداد 4 11 142 463 كركوك شيماء حاتم محمد غسان علي عبد عواد  7755
نينوى 10 9 171 188 كركوك صائيه شوكت صالح غسان كنعان محمد   7756

صالح الدين 7 7 196 647م كركوك سميره مدحت سعيد غسان لطفي علوان محمود  7757
صالح الدين 8 9 146 215م كركوك وفاء عطا هللا جھاد غسان محمود جندارى جمعه  7758
االنبار 9 13 126 942 كركوك ضمياء حميد محسن غسان مرضي عبدالعزيز   7759
بغداد 2 4 79 354م كركوك منى ابراھيم محمد غسان منذر محمد   7760
نينوى 7 8 131 408م كركوك ياسمين صالح داود غسان يونس مصطفي   7761

صالح الدين 3 6 12 188م كركوك بدريه عزيز عبدهللا غضبان ناھي حسين  القيسي 7762
تكريت 9 5 146 161م كركوك نوال مظھر خليل غفور مراد جمعة محمود  7763
البصرة 8 3 11 379م كركوك منتھي صالح صبيح غفوري خردش فيصل  الميامي 7764
بغداد 9 1 109 429 كركوك نجاة صابر جعفر غنام جعفر حاتم   7765
بغداد 3 1 167 341م كركوك ھيفاء عبدالصاحى جباره غنى محمد جميل بدهللا  7766
ذي قار 9 10 41 477م التون كوبري جميله رضا ييدهللا غنى مخيسر عبدالكريم   7767
واسط 6 6 161 785م كركوك مريم طاھر ھاشم غني ابراھيم راشد  المالكي 7768
بابل 1 9 100 333م كركوك سناء فھد عباس غني عبدالكريم شناوة   7769
بغداد 1 13 163 339م كركوك اليمه حسن موسى غني محسن رسن   7770
بغداد 1 3 119 391 كركوك زكي نصيف جاسم غنية جاسم محمد   7771
نينوى 3 1 9 656م كركوك ثامر علي عبد غنيه احمد جاسم   7772
ذي قار 4 8 60 189 كركوك عيدان علي عبد غنيه مليحم جابر   7773
االنبار 9 13 132 453 كركوك احالم كريم صالح غيث جاسم محمد عبدهللا  7774

صالح الدين 7 3 68 194م كركوك قصي حميد نوفان فاتن جبار ھاشم   7775
واسط 4 3 102 535م كركوك سعد ناظم حسين فاتن عطيوي علي   7776
بغداد 1 9 118 310م كركوك شھاب احمد خليل فاتن فاضل سعودي ابراھيم  7777
بغداد 7 13 84 371 كركوك جكارة ضمد وھب فاخر جاسم كاظم   7778
بغداد 4 7 198 م٢٩٥ كركوك غاذية زيارة ھاني فاخر حميد جالي   7779
بغداد 1 13 66 407م كركوك نورية عبدالزھرة والي فاخر كاظم شبيب سداي  7780
بغداد 6 13 124 766م كركوك شيمه مكي ابراھيم فاخر مطشر مھدي لطيف  7781



بغداد 5 6 117 844م كركوك امال عدنان كريم فاخر مھدي فاخر كريم  7782
بغداد 8 6 62 415 كركوك عامريه عبد حسن فاخر نعمه علي   7783
بغداد 7 9 168 494م كركوك ميسون يوسف سيخى فارس احمد خلف محمد الجبورى 7784
نينوى 4 4 74 179م كركوك ميرفن فوزى صلبى فارس احمد محمد   7785

صالح الدين 10 2 176 763م كركوك سھي رشيد صباح فارس تركي علي   7786
كربالء 4 7 19 808م كركوك وسن احمد محمد فارس جعفر عبد الجبار   7787
بغداد 4 6 140 647م كركوك وفاء عبداالله بلوه فارس جمعه عباس   7788
نجف 4 3 47 343 كركوك ندى جبار عبدالرحيم فارس جمعه عبدالرحيم  الساعدي 7789
البصرة 5 4 108 338م كركوك صونكل يونس عثمان فارس حسن علي   7790
نينوى 4 12 97 783 كركوك خالدة خضير حالل فارس حمادي شھاب   7791

صالح الدين 9 2 56 653 كركوك مريم ھالل احمد فارس رافع صالح   7792
نينوى 8 4 199 638 التون كوبري مھى ھادى علي فارس رحيل عواد ھتيمى الھيبى 7793
نينوى 5 13 151 م٣٦٩ كركوك كتيبة شاكر محمد امين فارس سليم محسن حميد  7794
بغداد 4 4 66 492م كركوك ھناء ھادي عبدالصاحب فارس صدوان محمد   7795
نينوى 7 6 190 664م كركوك مروه خليل محمود فارس عارف سرحان ذياب  7796
ديالى 8 11 47 209 كركوك عطية ابراھيم عبدهللا فارس عبد عبدهللا   7797
ذي قار 7 6 1 349م كركوك شھزنان عبدالواحد عبدالزھره فارس عبدالرزاق حمود  السعدون 7798

صالح الدين 1 3 144 415م كركوك ھناء عبدالباقي زين العابدين فارس عبدالرضا مبارك   7799
نينوى 8 3 160 295م كركوك ندوه اسماعيل عبد فارس عبدالوھاب عزيز   7800
القادسية 1 9 171 618م كركوك دالل جاسم نجم فارس عبدعون شرھان   7801
الشرقاط 10 10 18 780م كركوك ماريه نايف مطر فارس عبيد عباس عكال  7802
البصرة 6 12 115 408م كركوك عليه حسين علي فارس محمد صيھود فارس  7803
ديالى 9 7 91 331م كركوك حليمه مھدى احمد فارس محمد عنجل احمد الحمدان 7804

صالح الدين 3 11 136 200م كركوك رجاء صالح نجم فارس نعمان سكران عبدهللا  7805
بغداد 9 13 42 477 كركوك سعاد عبد داود فارس يوسف حزام   7806
موصل 9 8 56 379م كركوك منال نعيم سلو فاروق اسحق سليم   7807
البصرة 1 8 154 344م كركوك مھا علي رشيد فاروق تركي رشيد   7808
ديالى 9 5 5 473م كركوك احالم احمد حنش فاروق جميل ابراھيم   7809

صالح الدين 1 3 12 352 كركوك جنان كاظم حسين فاروق جودي ھادي   7810
بغداد 10 10 40 402م كركوك سبحان شاكر عبدهللا فاروق رشدى ابراھيم   7811

صالح الدين 5 4 192 296م كركوك وجيھة عبد الكريم مصطفي فاروق سعد عبد   7812
البصرة 9 8 114 354م كركوك عليه مجيل علي فاروق سلمان وھيب   7813
بغداد 7 1 162 494م كركوك كفاح فاخر روضان فاروق طه ياسين  كاظم 7814
نينوى 9 13 69 211م كركوك خوله سليمان داود فاروق عبدالقادر عبدالرحمن حمو  7815



نينوى 8 6 136 159 كركوك اميره صالح حميد فاروق عبدهللا محمود  الدباغ 7816
البصرة 1 7 110 492 كركوك خديجه عثمان يوسف فاروق عمر يوسف   7817
البصرة 9 3 90 330 كركوك اقبال عبدهللا بدر فاروق غضبان خلف   7818
البصرة 2 7 114 352م كركوك فائزه نوري عزيز فاروق فؤاد الياس   7819
بغداد 4 12 177 485 كركوك ھناء جاسم محسن فاروق فيصل مذخور   7820
بغداد 2 6 60 428م كركوك دينا كاظم عنيس فاروق كاظم خيون  العلي 7821
االنبار 1 13 117 435م كركوك رحاب ھندى ھادى فازع ناصر حسن مبارك  7822
فادسية 7 13 31 371م كركوك زھرة ملوي عباس فاضل ابراھيم كريدي   7823

صالح الدين 6 7 147 312م كركوك عاليه حسين علي فاضل اسماعيل خلف عاصي  7824
بغداد 3 8 47 425م كركوك سعدية عبدالحسين داخل فاضل بدعه فنجان   7825
االنبار 2 6 18 333م كركوك ساھره محمد سليمان فاضل بديوي حمد   7826
بغداد 8 6 59 435م كركوك فليحه صبحي جميل فاضل ثاني جاسم  عكبي 7827
بغداد 1 3 48 466م كركوك رونق جبار مونس فاضل جاسب عبود  ال جوبيل 7828
البصرة 8 1 140 369م كركوك ھناء ياسر جاسم فاضل جاسم طعمه  التعمه 7829
البصرة 5 9 88 383م كركوك فوزيه عبدالزھره عليوي فاضل جاسم عليوي   7830
البصرة 7 8 56 471م كركوك زھرة عبد عباس فاضل جبار حشف   7831
البصرة 9 3 121 425م كركوك نطيمه يوسف يعقوب فاضل جبار محمد   7832
ديالى 4 4 137 342م كركوك فاطمة كاظم حبيب فاضل جواد حبيب   7833
بغداد 3 2 189 393 كركوك بشرى عبد مخرب فاضل جواد مخرب   7834
بغداد 1 12 14 429 كركوك فاضل حريجة واجد     7835
بغداد 8 10 99 181 كركوك سناء فاضل صادق فاضل حسن احمد جعفر  7836
بغداد 5 10 166 365 كركوك حليمة علي داغر فاضل حسن راضي محمد  7837
ذي قار 5 7 27 494م كركوك اشواق فؤاد نايف فاضل حسن علي   7838

صالح الدين 5 1 123 198م كركوك عرفان ذياب عبدالجليل فاضل حسن علي   7839
صالح الدين 10 10 154 317م كركوك نھله يوسف عبداللخالق فاضل حسين علي الدوري  7840
بغداد 8 4 21 191م كركوك عفيفه علي خلف فاضل حسين ياسين  الساعدي 7841
ميسان 4 4 162 153م كركوك حمدية عطا على فاضل حمد محمد   7842
بغداد 8 11 22 326م كركوك نضال توحيد ياسين فاضل حمزه عباس على  7843
بغداد 2 11 120 480 كركوك سناء شاكر عبدالرزاق فاضل حميد عبدالرزاق   7844
البصرة 6 6 136 239م كركوك زينب رحيم كاظم فاضل خزعل وادي  الدريج 7845
البصرة 2 10 7 788م كركوك حياه عباس حسون فاضل خضير محيسن   7846
بغداد 5 5 198 479 كركوك خالديه حسين جالل فاضل خماس جمعه   7847
بغداد 9 5 142 م٢٧٢ كركوك نضال ھاشم حاجم فاضل خيون منشد   7848
البصرة 3 10 170 352م كركوك كواكب يوسف خماص فاضل رحيم عبود سوادى  7849



بغداد 5 8 195 361م كركوك صبيحه كاظم مسلم فاضل رشك عبدالشاه سلمان  7850
البصرة 1 9 187 152م كركوك فوزيه كاطع مجيد فاضل رشيد موسى سلمان الشامر 7851
بغداد 7 12 7 416م كركوك ساجده دحام صالح فاضل زيدان علوان   7852
موصل 8 3 53 309م كركوك حمدية اخمد جاسم فاضل شاھين قاسم   7853

صالح الدين 2 5 116 181م كركوك حليمه رمضان حسين فاضل شحازة بشو حسين  7854
ذي قار 5 7 132 416م كركوك ازھار حبيب عاكول فاضل شريف فرھود   7855
البصرة 3 7 11 712م كركوك فاتن قاسم عاشور فاضل صادق عيدان عبود  7856

صالح الدين 7 2 157 470م كركوك ساميه خلف ابراھيم فاضل صالح عبد ناصر  7857
بغداد 7 5 33 م٤٦٦ كركوك سحر غالب رحيمه فاضل صبار خلف عريبي  7858
بغداد 9 1 64 351م كركوك خالده محمد محسن فاضل صدام عباس   7859
البصرة 1 11 158 495 كركوك امل عجيل فاضل عباس داود 7860
بابل 10 8 87 409م كركوك اميره عبد كاظم فاضل عباس سلطان   7861

الديوانية 7 13 80 200 كركوك عدوية عباس حسين فاضل عباس عبد ناصر  7862
البصرة 1 12 136 342 كركوك تعذير جاسم عبود فاضل عباس عبدهللا   7863
البصرة 2 3 199 627م كركوك سناء مھنا ھادى فاضل عباس عجيل  السعداوى 7864
بغداد 4 1 23 394م كركوك اسماء صالح رحيم فاضل عباس عسكر   7865
البصرة 5 8 148 628 كركوك اخالص جليب نعيمه فاضل عباس عواد   7866
بغداد 10 2 136 238 كركوك كاظمية جاسم علي فاضل عباس غالم   7867
بغداد 9 1 119 520م كركوك تغريد ھادي جعاز فاضل عباس قاسم   7868
بغداد 3 1 41 797م كركوك احالم نوري صالح فاضل عباس نجم   7869
البصرة 5 9 73 355م كركوك ھيام حاتم غالي فاضل عباس وادي جعفر العيداني 7870
المثنى 4 10 130 428م كركوك امل جواد غافل فاضل عباس يوسف   7871
بغداد 8 8 54 822م كركوك زينب ساھي عودة فاضل عباس يونس ساھي  7872
واسط 4 13 183 733م كركوك بيداء مطشر خضير فاضل عبد خليف مايح  7873
بغداد 9 12 181 256م كركوك علي فاضل عبد فاضل عبد عبدهللا حسين  7874

صالح الدين 7 5 121 656 كركوك بشرى نورالدين محمد فاضل عبد نوفان 7875
بغداد 2 3 34 436م كركوك سنان نجم عبدهللا فاضل عبدالجبار شكر محمود الغراوي 7876
بغداد 1 2 197 420م كركوك حنطه دولي عالوي فاضل عبدهللا لفته  الساعدي 7877
البصرة 4 10 77 318م كركوك ساجده حامد درويش فاضل عبدالھادي عبدالحي   7878
واسط 1 9 197 648م كركوك ھديه عكاب كاطع فاضل عبيد جاسم محمود  7879
بابل 5 1 135 788 كركوك زينب عباس جاسم فاضل عبيد عليوي  المنصوري 7880
االنبار 2 13 130 333م كركوك اميره عبدهللا حكبود فاضل علي حسون   7881
بغداد 5 9 50 471م كركوك سعديه جبار كريم فاضل علي زغير كاوي الكناني 7882
ذي قار 1 11 6 365م كركوك اشواق جندى كاظم فاضل غانم حيال   7883



ذي قار 8 3 119 410م كركوك انتصار عباس شھيب فاضل غانم طالب  السد خان 7884
ميسان 10 12 177 181 كركوك علية مرشال عبدالھادي فاضل غريب جبر عطية  7885
بغداد 8 2 156 391م كركوك رسميه جبير غدل فاضل غليم خلف   7886
بغداد 5 13 64 302م كركوك غصون محمد جاسم فاضل فتحي عبدالوھاب   7887
ذي قار 1 7 14 845م كركوك ھدى جبر عطيه فاضل فرحان حمود   7888
بغداد 8 11 153 480م كركوك كرامه حاتم خلف فاضل فيصل الزم   7889
بغداد 1 6 46 394 كركوك سعديه غباشي مزيعل فاضل فيصل مزعل   7890
نينوى 8 1 69 606م كركوك امل خضير عمران فاضل قحطان نايف  النعيمي 7891
بغداد 4 6 54 453م كركوك فخريه جبار عبد فاضل كاظم جاسم   7892
البصرة 9 3 45 369م كركوك حميدة شيرم نابت فاضل كاظم عبدهللا   7893
بغداد 3 5 89 370م كركوك وسيلة عبد خفي فاضل كاظم مشعل محمد  7894
بغداد 6 9 49 492 كركوك نعيمة جبار عبدالرضا فاضل كريم سلطان   7895
بغداد 4 2 107 326م كركوك اقبال زغير عباس فاضل كريم فرحان   7896
ذي قار 3 5 120 734 كركوك سعاد كاظم فاضل فاضل كريم موسي عبدهللا  7897
بغداد 2 2 147 409م كركوك ھاشميه محبى فھد فاضل كريم ناصر   7898
بغداد 7 1 151 308 كركوك ھدف شاكر مھدي فاضل كريم ھاشم  العوادي 7899
فادسية 10 7 88 330 كركوك ابتسام عزيز علكة فاضل لفتة عبدالحسن   7900
البصرة 3 9 11 340م كركوك سلوى سعد داود فاضل لفته على طارش  7901
بغداد 1 6 15 331م كركوك سعديه محسن عباس فاضل مجيد رشيد  الخزرجي 7902
نينوى 2 11 133 436م كركوك ابتسام مصلح محمد فاضل محمد دخيل عليوي  7903
البصرة 6 4 131 730م كركوك صلحى احمد عبيد فاضل محمد سعيد فاضل  7904
كربالء 3 6 199 403 كركوك بشرى حسون كاظم فاضل محمد عبيد عباس اليساري 7905
بغداد 3 12 42 375 كركوك زھرة حسين موسي فاضل محمد علي حويز  7906
ميسان 4 1 52 343 كركوك زھره ھاشم علوان فاضل محمد كحيط   7907
بغداد 3 2 39 428 كركوك اديبة محمدعلي عبدالوھاب فاضل مرھون احمد  الورده 7908

صالح الدين 9 2 143 207 كركوك شھلة عودة جاسم فاضل مطر جاسم   7909
نينوى 4 4 183 362م كركوك سليمة محمد جياد فاضل مھودر حواس   7910
البصرة 8 1 149 342م كركوك ابتھام ثاجب جميل فاضل ميناو محمد  الثعلبي 7911
البصرة 8 7 127 239م كركوك روضة احم حسن فاضل ناصر عباس   7912
الديوانية 4 6 39 668م كركوك حنان عباس راضي فاضل ھادي عبود  الجمالي 7913
بغداد 9 12 173 415م كركوك رقيه عليوي حسون فاضل ھاني حسن   7914
بغداد 6 9 128 607م كركوك اميره جبار لفته فاضل وادى خطاب فالح  7915
بغداد 4 6 17 428م كركوك صبيحه محمد نجيب فاضل وعل محسن  الفرعي 7916
بغداد 3 2 159 384م كركوك ناھده عبد خالوى فاضل يونس صالح  الفليح 7917



نينوى 10 13 40 430 كركوك حامد سالم غازي فاطمة بلبول عسكر   7918
بغداد 4 6 76 429 كركوك خليل جعاز عطيه فاطمة حميد فنجان   7919
بغداد 1 11 88 369 كركوك خامي راضي خيث فاطمة راصي فتيت   7920
نينوى 1 13 166 169 كركوك قاسم دحام  فاطمة يحيى يوسف 7921
بغداد 10 2 19 451م كركوك نعمه كاطم فاطمه جاسم محمد 7922
بغداد 1 8 162 429 كركوك غانم علي مكلف فاطمه حسن عبدالساده محمد  7923
بغداد 8 2 110 408م كركوك وحيد كاظم  فاطمه حسين كاظم 7924
ذي قار 6 10 169 408 كركوك ارملة.عريبي جبار فاطمه دخيل كاظم 7925
تكريت 8 2 91 209م كركوك صالح خلف فاطمه شكور كريم 7926
بغداد 3 13 154 429 كركوك عواد عبد صزاع فاطمه علي سلمان  7927
بغداد 1 2 70 568م كركوك سالم عبدالمجيد محمدصائب فاطمه عيدان سوادي  جبوري 7928
ميسان 9 9 129 644 كركوك قاسم داغر قاسم فاطمه فاخر قاسم 7929
بغداد 1 7 80 472م كركوك فاطمه كاظم مسلم 7930
البصرة 1 12 159 86م كركوك صياوي الزم فاطمه مجيد كاري 7931
بغداد 4 12 66 384م كركوك ستار عبدالحسن فاطمه محمد ھاشم 7932
ذي قار 4 10 16 698 كركوك ارملة.جاسم محمد فاطمه يوسف زايد 7933
بغداد 6 9 25 391م كركوك اسرار فاروق محمد فالح احمد باقر ھليل  7934
ديالى 5 1 31 367م عبير عبدهللا احمد فالح حساني فليح   7935
بغداد 9 7 22 552م كركوك سميره راضي محمد فالح حسن جاسم   7936
ميسان 4 6 96 409م كركوك نضال ابوالھيل توع فالح حسن جلوب  الصيھود 7937
الديوانية 4 4 7 246م كركوك شكرية محمود حسين فالح حسن راضي   7938
بغداد 7 10 175 411 كركوك فخرية خلف محمد فالح حسن رسن   7939
ذي قار 7 6 96 374م كركوك لقاء نورى سياھى فالح حسن سياھى على الجبارى 7940
البصرة 3 2 62 246م كركوك مريم نعمه حسن فالح حسن صيوان  الصفراوي 7941
ديالى 7 9 10 409م كركوك فاطمه اسماعيل قبون فالح حسن طالب حسن القيمي 7942
العمارة 7 8 1 453م كركوك سليمه شلشاغ محمد فالح حسن عبيد عويد  7943
نجف 4 3 199 255 كركوك بزار عبدالزھرة عبود فالح حمادة كاظم   7944
بغداد 2 6 161 384م كركوك فريحه علي لباج فالح سوادي عباس   7945
ديالى 10 11 166 408 كركوك ايمان داخل مطر فالح شجاع مطلك   7946
بغداد 8 12 44 317 كركوك نوريه محسن حسون فالح عباس حسن فزيع  7947
بغداد 4 2 111 426م كركوك ايمان احمد وھيب فالح عباس نصيف  الخزرجى 7948
بغداد 6 9 183 384م كركوك رايمة عبد علك فالح عبدالحسين مويش موسى  7949
بغداد 7 3 9 403م كركوك سعاد مظلوم جابر فالح عبود شافي  المالكي 7950
بغداد 1 13 115 453م كركوك كاسميه محمد عبدالنبى فالح عطيه عبدالنبى   7951



ديالى 2 12 82 369م كركوك سليمه جمعه خضير فالح علوان خضير   7952
بغداد 8 8 111 427م كركوك سميره نعيمه عبداالمير فالح قاسم سليمان احمد  7953
ديالى 9 11 142 793 كركوك غندة مانح ناصر فالح الزم كريم سفيح  7954
الديوانية 5 11 168 488 كركوك امينه وادي حمود فالح محمد كريم   7955
ذي قار 7 6 6 405 كركوك زھره محمد مصطفى فالح مكطوف خضير  الركابي 7956
بغداد 8 2 86 395م كركوك صبيحه لفته ناصح فالح مھدي حاتم   7957
بغداد 7 5 158 376م كركوك بتول جعفر جمعه فالح مھدي فاخر   7958
البصرة 9 3 110 783م كركوك وفاء جبار حسن فالح نعمة حسن   7959
الديوانية 9 5 111 712م كركوك نضال غبيث صافي فالح نعمه موسى سفاح اليديري 7960
بغداد 6 9 122 435م كركوك فاضل كاطع خلف فانوس شمس محمد علي  7961
نينوى 2 4 19 255م كركوك شاھه محمد عباس فانوس فيصل عبدهللا   7962
بابل 8 11 194 190 كركوك سحر حفيد محمد فاھم عبدالخالق امانة عبود  7963

الديوانية 2 8 116 788م كركوك سميره عبيد عباس فاھم كامل سلمان عباس البو ثامر 7964
صالح الدين 9 2 141 265 كركوك نھلة خيرهللا ابراھيم فايز خلف داود   7965
بغداد 4 8 37 380م كركوك سعدية عبدالحسن لفتة فايز زيدان المي   7966
البصرة 5 4 35 375م كركوك الھام عبدالرضا ابراھيم فايز صدام حنين منصور  7967
ديالى 9 11 143 402م كركوك مھديه عبدالرحمن احمد فايق حاتم رشيد   7968

صالح الدين 2 3 104 334م كركوك سميره حمادي خلف فايق حمد شده   7969
صالح الدين 6 13 115 308 كركوك سناء كامل سلطان فايق صالح مھدي   7970
بغداد 3 12 120 314م كركوك عليه عباس خزعل فايق عبدهللا عباس   7971
بغداد 4 11 6 187 كركوك زينب نايف عبد فائز جمعة عباس كاظم  7972
واسط 5 7 21 455م كركوك فوزية عبدالرزاق زامل فائز دشر زامل جبر  7973

صالح الدين 8 6 2 623م التون كويري ايمان حسن خشان فائز فواز مخلف سلطان الجبور 7974
ديالى 8 2 78 345م كركوك سليمه فرحان عباس فائز مجبل صالح  زويعي 7975
بغداد 8 1 186 602م كركوك كوثر جمعه نعمه فائز مجيد نعمه   7976
ذي قار 7 6 129 637 كركوك صفاء عبدالجبار العيوس فائز محمد شري  الخليف 7977

صالح الدين 5 5 191 600 التون كويري توفه عيسى علي فائز مخلف سلطان   7978
بغداد 2 8 23 478م كركوك علي سلمان خليفه فائزة ساھي محمد  العكيلي 7979
ديالى 9 9 143 159 كركوك محمد خلف عزاوي فائزه عبدالستار كاظم 7980
االنبار 9 13 125 734 كركوك خوله شعوى على فائق حميد فرحان   7981

صالح الدين 7 10 176 341 كركوك عواطف احمد ھوير فائق شبيب كردي   7982
صالح الدين 10 4 38732 194 الحويجة راجحة ابراھيم صالح فائق شعبان علي   7983
البصرة 9 11 147 340 كركوك بشري محمد حسين فائق شوكت قادر   7984
البصرة 4 4 172 370م كركوك فاطمه ياسين محمد فائق ظاھر معروف  الرجال 7985



ذي قار 8 9 121 781م كركوك حنان جبار عيدان فائق عبدالكاظم شالل   7986
االنبار 4 12 107 375م كركوك وحده محمد عيسى فائق عبيد زيدان حسين  7987
بغداد 9 3 131 602م كركوك حنساء لطيف داود فائق عريبي داود   7988
واسط 1 10 82 354م كركوك فليحه عباس ابراھيم فائق كريدي عنفوص الخالد  7989
نينوى 5 6 153 554م كركوك ارجوان قھيد مھديه فائق يونس علي   7990
البصرة 9 3 11 515م كركوك رمضان عيدان عبود فائقه طاھر مطر   7991
بغداد 2 13 113 188م كركوك صباح عبدالرزاق فائيقه عياش روكان 7992

صالح الدين 7 5 26 321م كركوك خوله سعدون حسن فتاح احمد عبد   7993
ديالى 1 12 22 1251 كركوك انتصار فخري معروف فتاح حميد عيسي   7994

صالح الدين 8 12 118 309م كركوك خديجه علي شعالن فتاح صالح شمران   7995
الشرقاط 7 10 165 193م كركوك فضه محمد ضيف فتاح محمد عبد احمد الجبوري 7996
بغداد 9 13 51 351 كركوك وداد خضير عباس فتاح محمد فتاح 7997
ذي قار 8 7 35 359م كركوك زيبة محمد علوان فتاح وزير لطيف   7998
ذي قار 6 1 64 359م كركوك فتاه ناصر حسين  العيسى   7999
نينوى 8 8 194 637 كركوك اجھان حمود محمد فتح  هللا فارس الفارس   8000
بغداد 3 2 123 394م كركوك نعيمة حازم حمزه فتح هللا محمد جياد   8001
نينوى 1 10 184 311م كركوك خوله عباده كريم فتحى حسين عباس مردى  8002
نينوى 6 4 186 180م كركوك نايلة موسى على فتحى عبيد احمد   8003
نينوى 2 7 141 415م كركوك بشرى علي صالح فتحي حسن عبادي   8004
بغداد 2 10 185 321م كركوك سناء عبدالرحمن محمد فتحي خلف محمدعلي   8005
نينوى 10 13 186 476 كركوك ناھده احمد خنون فتحي زينل سعدون محمد  8006
نينوى 6 11 53 374م كركوك خيرية شھاب احمد فتحي صالح محمود صالح  8007

صالح الدين 2 3 127 343م كركوك زياده محمود عواد فتحي عبد حمادي رديني ارديني 8008
نينوى 6 9 168 196 كركوك اعتماد محمد محمود فتحي عبدهللا سليمان علي  8009
نينوى 6 9 38 435م كركوك غريبه حسون علي فتحي علي حسين   8010
موصل 8 3 39 184م كركوك باسمة علي احمد فتحي محمد موسى   8011
بغداد 1 1 153 346م كركوك فتحية عبد اللة علي     8012

صالح الدين 3 10 36 252 كركوك ارملة.جمعه عبدهللا فحشه مسلط احمد 8013
بغداد 6 11 35 407 كركوك ليلى عبد مجيد فخرالدين عباس علي   8014
ديالى 5 1 176 264 كركوك ثورة داود علي فخري حسين خليل  الجوراني 8015

صالح الدين 1 8 73 344 كركوك منتھى رمضان عبدهللا فخري خضر شعبان رجب  8016
بغداد 5 6 190 471م كركوك ھناء صالح احمد فخري صبري جاسم  السالمي 8017
موصل 5 10 58 295 كركوك افل جاسم ابوحمد فخري عبدهللا حمد   8018

صالح الدين 10 9 46 605 كركوك كوبرة خلف منص فخري عبدهللا ناصر   8019



بغداد 5 4 166 331م كركوك مؤمنة صالح سلطان فخري عبدالنبي محمد   8020
االنبار 1 3 44 408م كركوك سلوى عبدالوھاب مجو فخري عبود خليفه   8021
بابل 1 9 97 429م كركوك ازھار مھدي محمود فخري فخري مطلوب   8022
بغداد 2 10 70 495 كركوك ارملة.كاظم شنيشل فخرية كاظم ياسين 8023
بغداد 3 7 38 480م كركوك كريم محسن جادر فخرية محسن عياره   8024
بغداد 9 1 184 256م كركوك عبدالقادر محمد احمد فخريه حسين جاسم   8025
بغداد 1 11 145 484م كركوك االء نساء جابر فراس ابراھيم جبار فرمان  8026
ديالى 7 6 161 766م كركوك رغد احمد محمد فراس ابراھيم كريم   8027
نينوى 1 9 41 712م كركوك انتصار حسن احمد فراس احمد داود حمود  8028

صالح الدين 2 9 85 98م كركوك نوال مسلط احمد فراس احمد عبدهللا عبدالھادي  8029
بغداد 9 3 178 391م كركوك بان عدنان عبدالرزاق فراس اسماعيل عبد   8030
بغداد 8 2 91 655م كركوك ابتسام فاضل عبدالجبار فراس باسل صبيح ناجي المختار 8031
بغداد 10 4 92 314م كركوك وفاء عدنان محمد فراس بدر اسود   8032
فادسية 3 8 127 372م كركوك بيداء كريم عواد فراس جبار سمير فرج  8033

صالح الدين 3 6 132 797م كركوك بشائر علي محمد فراس حسن سليم   8034
البصرة 1 6 161 188م كركوك حياة جلوب عرمش فراس حسن عبدالساده  الثعلبي 8035
بغداد 7 7 174 206 كركوك ليلى سامي محمد فراس حماد جاسم حمدي  8036

صالح الدين 5 1 40 199م كركوك شيماء محمد خضر فراس خلف خضر   8037
بغداد 2 5 100 780م كركوك ازھار ابراھيم عزيز فراس سامي عبدالحسين   8038
بغداد 1 5 144 411 كركوك مديحه لطيف عبدالمحسن فراس سعد صالح   8039

صالح الدين 7 12 105 208 كركوك خلود ابراھيم عطية فراس صابر طلب مصلح الجبوري 8040
بغداد 6 7 68 718م كركوك رامية حسن غانم فراس صاحب نغميش   8041
البصرة 7 8 106 706 كركوك انتصار ناصح مھدي فراس صالح مھدي   8042

صالح الدين 7 3 115 770م كركوك فاتن بدر خليل فراس عبد جبار   8043
واسط 7 5 60 661م كركوك اثيره عبدالكريم قاسم فراس عبدالباري عيدان   8044
نينوى 2 13 16 788م كركوك صبا علي حمدي فراس عساف حمودي جاسم  8045
ديالى 8 6 196 189م كركوك غزاله محمد ياسين فراس علي صالح علي الصميدعي 8046
البصرة 6 4 150 343م كركوك حوراء عبداالمير عالوي فراس غازي قاسم   8047
بغداد 8 8 148 699 كركوك ايتسام محمد صالح فراس فوزي كريم علوان  8048
ميسان 1 6 36 730م كركوك دالل داغر حمود فراس فيصل حمود   8049
بغداد 3 10 68 354م كركوك ھيفاء حسين مجيد فراس قحطان عباس  التكريتى 8050
بغداد 8 9 64 314م كركوك رنا حميد حسون فراس كريم حسون عبدالسيد  8051
بغداد 6 2 146 333م كركوك جميله عطيه حمودي فراس مجيد حمود   8052
بغداد 1 13 99 484م كركوك ندى صالح جميل فراس مجيد رشيد علي  8053



واسط 4 6 83 206م كركوك خلود يحيى فاضل فراس محمود علي   8054
بغداد 9 9 103 220 كركوك سارة احمد حميد فراس ھاشم عبدالمحسن   8055
ميسان 6 12 66 334م كركوك فوزيه زغير محسين فرج حلو حسن جبر  8056
البصرة 7 1 163 384 كركوك مطره كاظم جبر فرج سلمان كاطع  الضوادي 8057

صالح الدين 7 3 150 470م كركوك ھدله خليل خلف فرج سليم خلف   8058
الناصرية 6 8 62 824م كركوك نجاة فاضل وافي فرج عجيل شالكه طارش السعيدي 8059
بغداد 7 13 106 420 كركوك وفاء حسن بطيخ فرج علي غليم حافظ  8060

صالح الدين 10 4 188 256م كركوك سعديه حسن محمد فرج عليان اسود   8061
ذي قار 7 2 24 372م كركوك فطومه عواد صبر فرج مالح موات فريج  8062

صالح الدين 5 10 1 607 كركوك مطلق.بشرى سعد فرج مسعود محمد 8063
البصرة 3 2 146 342م كركوك جميله عبد الصمد فرج مكي فرج 8064
بغداد 8 2 21 717م كركوك غيداء عويد مھيش فرح علي عبد حسين  8065
واسط 5 12 81 898م كركوك وداد موسي صديع فرحان خلوف جبر   8066

صالح الدين 3 11 135 331م كركوك امل سليمان رجب فرحان ربيع طريف سعيد  8067
واسط 9 10 62 273م المثني مجيده بريم خلف فرحان سمير نصيري سلمان  8068
الديوانية 3 11 28 379م كركوك شكريه كطوف حسن فرحان صيھود حسون   8069

صالح الدين 3 6 123 345 كركوك صبحه علي محمد فرحان طه عكله  الجبوري 8070
االنبار 10 11 168 252 كركوك نعيمة ابراھيم محمود فرحان عبدالرزاق ھالل   8071
ذي قار 3 5 30 38 كركوك جمھورية ھندي حنيون فرحان عجه حماس ارحام  8072
الديوانية 2 5 140 252م كركوك ھديه ادخيل شعال فرحان عطيه عبود ضباك  8073
ذي قار 2 12 140 428م كركوك جميله ربيو عبد فرحان عويز عبد فضل  8074
بغداد 5 10 35 256م كركوك كفايه عبدالكريم عليم فرحان عيدان جابر قرنفل  8075
بغداد 4 12 92 798م كركوك اسماء موسى محسين فرحان كاظم شمس   8076
الديوانية 4 6 94 183م كركوك كظيمه نطير حسن فرحان محمد جالب  ال حمد 8077
بغداد 10 9 93 246م كركوك ساميه سعد سفول فرحان مظلوم عبطان خيطان  8078

ميسان  8 8 17 383م كركوك سناء حسين محسن فرحان نشيف مجيد صنكور  8079
الديوانية 2 5 116 201م كركوك حكيمه عباس عبد فرحان نصيف عبد   8080

صالح الدين 10 4 26 251م كركوك عكاب علي علي فرحة صالح حسين   8081
ميسان 5 8 59 319م كركوك كاطع حاتم مجيل فرحة محمد الھواس   8082
ذي قار 9 5 14 403م كركوك رضيه شبيب حمادي فرزدق صالح حبيب   8083
البصرة 10 9 161 188م كركوك اشواق موفق صديق فرقد حسن عبدالساده نعمه  8084
بغداد 6 12 169 737م كركوك انوار عبدالزھره قاسم فرقد زكى اسماعيل   8085
بغداد 10 11 61 380 كركوك حنينه اغميس احمد فرمان ساري جاسم   8086

صالح الدين 6 13 94 334 كركوك كراجه محمد طلب فرمان محمد عبدالرحمن   8087



نينوى 1 2 95 309م كركوك ماجده فرنسيس روفائيل فرنسي تلكو نعمو 8088
بغداد 5 12 3 344م كركوك لزمه ابراھيم عبد فرھود عبود رسق على  8089
بغداد 2 11 72 377 كركوك ارملة..علي خلف حمود فلایر حمزة حسين 8090

صالح الدين 1 3 175 495م كركوك عزيزه حامد رشيد فريح محمد رشيد   8091
بغداد 1 5 17 333م كركوك لمياء قاسم زعيم فريد جوالن صالل فيصل الحربي 8092
بغداد 1 2 122 779م كركوك ختام لطوفي عبد فريد خالد طه   8093
موصل 3 9 40 407م كركوك ميسون عبدالواحد محمود فريد زكر يحيى   8094

صالح الدين 3 6 173 308م كركوك يسرى سلمان عبدالعزيز فريد شوقي نعمه   8095
بغداد 8 9 28 470 كركوك زينة عبدالھادي سعاد فريد عباس قاسم فليح  8096
بغداد 2 13 25 380م كركوك كريمه رحيم سلمان فريد غايب معارج عجيل  8097
السماوة 10 6 9 159م كركوك امال مدلول حسن فريد قاسم عطيه مھدي  8098
بغداد 7 4 100 374م كركوك جليلة عبدالواحد عبد علي فريد كاظم سدرة   8099
بغداد 9 6 179 472 كركوك سھام صالح مھد فريد محسن رشيد   8100
البصرة 2 3 19 503م كركوك ميعاد عبدالساده نتيش فريد ھاشم خلف   8101

صالح الدين 8 4 24 468م الحويجة اميره عبد حسين فضل جاسم محمد   8102
صالح الدين 4 1 104 338م كركوك صبحي خلف حمد فضه شيبان احمد   8103
نينوى 2 4 115 170م كركوك شكر محمود خلف فضيلة ابراھيم محمود   8104
ميسان 2 4 10 466م كركوك يوسف كاظم وادي فضيلة جاسم وادي   8105
ذي قار 3 10 16 408 كركوك ارملة.ستار جواد فضيلة حسين كاظم 8106
بابل 5 11 197 296 كركوك ارملة..حمزة علوان فضيلة حالوة بقال 8107
البصرة 9 4 2 407م كركوك عبدالقادر سلطان احمد فضيله جاسم محمد   8108
الديوانية 6 10 195 355 كركوك ارملة.شالوي خضر فضيله جفات رسن 8109
بغداد 9 13 3 365م كركوك خليل حسن عبدهللا فضيله خضير محمد 8110
البصرة 3 12 167 334م كركوك عبدالصمد خضر فضيله عاشور حميد 8111
ميسان 6 3 152 579م كركوك عبدالكريم عيسي ماجود فضيله كاظم محمد  االسدي 8112
ذي قار 3 1 133 239م كركوك داخل فريھي  فضيله ھلول علي   8113
االنبار 1 13 103 496 كركوك جمعة خلف حسين فطومه حمود عبد  8114
بغداد 5 12 60 645م كركوك خليل علي حمادي فطومه داود سلمان موسى  8115
بغداد 9 9 45 334م كركوك ھليل علي نعيمه فطومه ھاشم نعمه 8116

صالح الدين 6 6 50 209 كركوك فطيم حديد جاسم 8117
بغداد 1 9 142 484م كركوك عبدالواحد طاھر  فطيم عباس محمد   8118

صالح الدين 5 12 12 784م كركوك حماده احمد فطيم عجيل حبيب 8119
بغداد 4 5 138 382م كركوك عبد مخرب  فطيم قاسم حسن ھبت المجري 8120
الديوانية 5 13 80 200 كركوك عباس عبد ناصر فطيمة محمد ضايع  8121



البصرة 7 1 81 770 كركوك اسيل محسن شاتي فكرت عبدالواحد محسن  عبود 8122
موصل 5 10 105 713 كركوك شمسه محمد محمود فالح ابراھيم مطر يوسف  8123
بغداد 1 13 147 466م كركوك فوزيه محمد حسين فالح اسمع بايع   8124
موصل 5 12 87 302م كركوك عبير حسون محمد فالح جاسم محمد احمد الطائي 8125
بغداد 1 1 181 375م كركوك لمياء قاسم عواد فالح جبر فياض   8126
بغداد 8 12 52 425م كركوك انتصار على عجيل فالح جلوب فريعن   8127

صالح الدين 6 5 159 464م كركوك لمياء محمد على فالح جمعة محمد على  8128
موصل 9 4 78 312م كركوك مالك فيصل ابراھيم فالح حسن ابراھيم   8129
نينوى 2 11 24 600 كركوك نادية ناجي حسين فالح حسن ابراھيم   8130
ديالى 4 12 27 295م كركوك وفاء فارس يونس فالح حسن جاسم   8131
بغداد 7 13 184 415م كركوك اقبال ناصر حسين فالح حسن حسين عباس  8132
بغداد 2 9 175 192م كركوك نوره عصواد شكيب فالح حسن رشيد   8133
كربالء 9 8 143 470 كركوك ناھدة غلو كاظم فالح حسن عاشور   8134

صالح الدين 10 4 25 295م كركوك نجاة حميد يديوي فالح حسن عبد   8135
ذي قار 1 1 34 365 كركوك كريمه عبد فرھود فالح حسن عبد  الحمداني 8136
فادسية 5 9 161 401م كركوك ايمان داخل ناصر فالح حسن عبد ضمد  8137
االنبار 7 12 60 755م كركوك حبيب حنش عطاهللا فالح حسن علي مجيد  8138
البصرة 10 5 152 628م كركوك سوسن عزيز شريده فالح حسن غاجي   8139
بغداد 3 2 122 454م كركوك فضيله عباس زيد فالح حسن كاطع   8140
ذي قار 3 5 181 826 كركوك ازھار حسين رحيم فالح حسن كوكز عليخ الحاجي 8141
بغداد 5 5 142 426 كركوك باسمه حميد صبري فالح حسن مھدي   8142
بغداد 5 6 15 375 كركوك منتھى الزم مرعب فالح حسن ھاشم   8143
بغداد 7 13 157 577م كركوك سلمى فيصل عتاب فالح حسن وعل محسن  8144
نجف 5 11 196 265م كركوك امل كھبول جابر فالح حسين طارش حسن  8145
نجف 3 11 88 325م كركوك ايمان رجب شاعر فالح خضير عباس الياس  8146
نينوى 10 4 2 663 التون كويري عدويه حامد طه فالح رحيل عواد ھتيمي اللھيي 8147
بغداد 9 11 164 333 كركوك علية حمدان شاوس فالح زبون شادي   8148
ذي قار 8 10 45 302 كركوك عواطف سلمان شينار فالح سالم منھل سلطان  8149
نينوى 7 4 79 623 التون كوبري سميه عبدهللا اسماعيل فالح شكر احمد عاشج اللھيبى 8150
االنبار 10 11 161 194 كركوك انتصار محمد حسين فالح صالح شمران جزاع  8151
النجف 6 6 139 364 كركوك قاھره نزار مھدي فالح عبد نور علي   8152
بغداد 5 5 164 132 كركوك االء حسين مظلوم فالح عبدالحسن سابط   8153

صالح الدين 9 2 761 163 كركوك خالدية عبد صبار فالح عبدهللا مخلق   8154
بابل 9 7 3 302 كركوك انتصار عبداالمير خضر فالح عبدالمحسن عنون   8155



بابل 2 9 155 418م كركوك عايشة محمد علي حسين فالح عبدالھادي صالح محمد  8156
صالح الدين 1 3 19 425م كركوك ھجه عذال كردوشن فالح عبيد ھزاع محمد الجبيلي 8157
بغداد 7 2 182 797م كركوك ميسون خلف حمادي فالح فاضل ياسين   8158
النجف 9 1 13 408م كركوك اشواق عبدالجبار عبدالرسول فالح محمود سعيد   8159
بغداد 7 1 135 314 كركوك خوله حنون فھد فالح مظلوم عيطان   8160
البصرة 9 8 188 340م كركوك مريم عبال مير فالح مھدي زامل عبيد  8161
بغداد 4 2 90 427م كركوك خلود ابراھيم عبدالكريم فلح حسن محمد محمود  8162
بابل 9 11 32 186م كركوك بدرية عبيد سليمان فليح جاسم محمد   8163
ذي قار 7 3 83 779م كركوك سليمه عزيز عبيد فليح جالب عبيد   8164
بغداد 9 3 152 252م كركوك امل غضان حسين فليح حسن زبير خلف  8165
ذي قار 8 5 73 624م كركوك حمديه نجم عبدهللا فليح حسن شناوه   8166
فادسية 3 8 108 265 كركوك نجيبه عبد  فليح حسن عافص   8167
الديوانية 8 8 41 180م كركوك فاطمه كريم غالب فليح حسن علي   8168
نجف 4 3 160 184م كركوك منيرة جاسم بوبي فليح عطية عباس   8169
بغداد 4 6 139 383 كركوك منيره عبدالحسين اشحيت فليح غضبان شحيت   8170
بغداد 4 12 185 365م كركوك خيريه عربى على فليح ياسين شجر شجى  8171
البصرة 2 4 44 436م كركوك مكي توية مشي فليحة حسن ضويح   8172
الديوانية 8 3 19 429م كركوك كتاب ھوال رخيص فليحه حسن ضايف   8173
بغداد 9 3 112 404م كركوك لؤي عبدهللا ابراھيم فليحه عزت احمد   8174
بغداد 8 9 158 354 كركوك كامل مؤيد حسين فليحه عويد شلناغ 8175
النجف 9 1 63 492م كركوك فاطمه ماجد علي فنجان كاظم محمد  الساعدي 8176
موصل 2 9 170 208م كركوك ريحه محمد ابراھيم فندي سالم ابراھيم  الجبوري 8177
الديوانية 3 10 98 316 كركوك ارملة.جابرظاھر محمد فنديه ھاني جبوري 8178

صالح الدين 9 10 119 316 كركوك نورية عبد حسين فنر محمد حسين محمد  8179
صالح الدين 3 11 35 434م كركوك فطيم محباس فياض فنر مشعل نورا عزيز الجيتاري 8180
بغداد 5 6 105 338 كركوك زكيه محمد موله فھد داغر تويني  الدراجي 8181

صالح الدين 2 7 70 758م كركوك انتظار راضي جبير فھد عطاهللا ذياب صالح  8182
البصرة 10 12 155 664 كركوك عذراء حسين نادر فھد مكطوف عطية   8183
ذي قار 2 4 191 618م كركوك نوال دريني عبدهللا فھد منسي حمدان   8184
بغداد 1 11 187 364م كركوك سندس خضر على فھمى جميل على صالح  8185

صالح الدين 8 4 190 763م كركوك غدراء كامل مجيد فھمي عبدالجبار ھزيم اسماعيل الدورى 8186
ذي قار 1 8 76 264 كركوك سعاد ھاشم مولة فھمي عبدالحسن داخل   8187
الديوانية 7 13 128 289 كركوك ارمله فھيمة جبر كاطع عكاب 8188
البصرة 4 11 109 481 كركوك ارملة..جري عطية فھيمة حاجو عليوي  8189



صالح الدين 10 4 137 768م كركوك جاسم محمد  فھيمة محمد ھزاع   8190
بغداد 3 10 53 454 كركوك ارملة.خلف علي فھيمه فليحي عكلة 8191
بغداد 5 4 93 159م كركوك زينب ھاشم ھليل فواد ريحان حمد  الحدادي 8192
بغداد 7 12 184 342م كركوك شذى حسين علي فواد زكي اسماعيل صنكدر  8193
بغداد 6 8 983 472م كركوك ناجحه سلطان حميد فواد كامل سعيد   8194
بغداد 5 4 4 333م كركوك سميره محمد ذيب فواز جاسم محمد  جاسم 8195
نينوى 8 9 2 610 كركوك اخالص احمد خليل فواز حمدي ذنون يحيى  8196
نينوى 8 4 74 623 التون كوبري فردوس حسن على فواز شكر احمد عاشج اللھيبى 8197
نينوى 1 10 8 199 كركوك سھيله سالم محمد فواز صبري محمد حسن  8198
نينوى 9 5 194 367م كركوك ماجده محمد حسن فواز عكاب ھايل كصيب الحشرى 8199

صالح الدين 1 7 3 477م كركوك رجفه خلف معالن فواز محمد رشيد   8200
صالح الدين 8 6 2 623م التون كويري صباحه عطاهللا عبدهللا فواز مخلف سلطان احمد الجبوري 8201
نينوى 8 3 109 198م كركوك محمد صالح محمد فوزه احمد محمد   8202
الديوانية 4 4 67 209م كركوك ايمان حسن حسين فوزى كامل داخل   8203

صالح الدين 9 2 52 179 كركوك مناھل يوسف احمد فوزي احمد خطاب   8204
صالح الدين 9 6 19 199م كركوك افتخار ابراھيم علي فوزي حامد علي العاصي  8205
ديالى 9 13 40 395م كركوك امنة عبد عباس فوزي حكمان يعقوب صالح  8206
بغداد 4 12 78 430م كركوك سعاده سلمان محسن فوزي عبد محسن شالل  8207
الديوانية 6 13 157 364م كركوك حياة عباس منشد فوزي عبدالخضر غياض   8208
االنبار 5 3 130 187م كركوك وداد جميد اكرم فوزي عبدلقھار عاشور   8209
الديوانية 3 7 186 99م كركوك فضيله محمد حسن فوزي عبيد بريسم مزعل  8210

صالح الدين 10 4 95 256م كركوك عنودة سھيل نجم فوزي عزاوي علي   8211
بغداد 1 12 23 437م كركوك كظمومه كريم محمد فوزي غضبان ثامر   8212
بغداد 7 1 198 578 كركوك علية عبدالحسين جبين فوزي قاسم جنين   8213
بغداد 8 10 48 493 كركوك ابتسام عبدالكاظم جاسم فوزي كريم ابراھيم   8214
بغداد 4 1 70 306 كركوك سھيله عمر نوري فوزي كريم عاني عبود  8215
البصرة 7 11 13 370م كركوك فاطمه جبالر حسن فوزي محمد سويد   8216
ديالى 1 12 1 0667ك كركوك خولة ناجي طالب فوزي نجم عبدهللا   8217

صالح الدين 9 2 47 793 كركوك بدعة حاتم سلمان فوزي ياسين محمد  البازي 8218
صالح الدين 10 10 137 339م كركوك صبيحه خزيم محمد فوزي يونس عويد حميد  8219
الديوانية 2 5 79 311م كركوك شھيد جابر  فوزية زغير جدوع   8220
العمارة 8 8 164 316م كركوك فوزية قاسم سعيد 8221
موصل 9 8 53 185م كركوك فوزية كاظم جبر 8222
بغداد 4 1 174 469م كركوك عبدالكاضم حنش حسن فوزية محمود مسلم  المسلم 8223



بغداد 5 13 2 796 كركوك علي عبد روخان فوزية مناني بالسم 8224
نجف 4 4 51 465م كركوك مھدى ابراھيم رفيق فوزيه خليل رفيق الصالحى  8225
بغداد 10 7 42 393م كركوك قحطان كريم اسماعيل فوزيه عبدالھادي جواد   8226
واسط 10 9 84 264 كركوك عباس حمادي جاسم فوزيه علي حنيش 8227
واسط 4 12 13 377م كركوك عبدالحسن موحان فوزيه ناموس مراد 8228
بغداد 3 2 122 246 كركوك ايمان مساين  فؤاد احمد رستم   8229
البصرة 9 11 121 397 كركوك انعام جاسب جاسم فؤاد جبار خضير  8230
البصرة 10 3 141 494م كركوك انتظار زكي موازي فؤاد جميل موازي   8231
بغداد 10 1 194 376م كركوك ناديه بالسم احمد فؤاد جواد كاظم  الشكرجي 8232
بغداد 4 7 7 421م كركوك اسماء ثجيل كشمر فؤاد حسين عباس   8233
االنبار 9 6 49 210م كركوك امنه عارف عبدالرزاق فؤاد زبار جوھان   8234
البصرة 5 9 191 359م كركوك زينب خضر عبدالحسن فؤاد سالم ھبيره   8235
بغداد 8 9 106 188م كركوك ندي جبار حميد فؤاد شبيب صالح فليح  8236
البصرة 6 9 187 519 كركوك نجالء كريم حنش فؤاد شويل محمد عيسي  8237
بغداد 4 2 116 454م كركوك سھله كاطع حميدي فؤاد صباح عبد  محمداوي 8238
بغداد 1 2 84 417 كركوك حنان جلوب علي فؤاد عارف مراد   8239
بابل 8 3 75 161م كركوك عرويه قيس طاھر فؤاد عامر ناجي  وتوت 8240
بغداد 6 6 160 889م كركوك قاھره احمد علي فؤاد عباس محمد  العليوي 8241
القادسية 2 9 182 668م كركوك انتصار كاظم سفيح فؤاد عبدالجبار مجيد خطاب  8242
كربالء 8 1 155 380م كركوك سھاد مجيد حميد فؤاد عبدالرحيم جابر   8243
البصرة 5 8 138 522م كركوك الرا سعد خربيط فؤاد عبدالستار داود عطية الدليمي 8244
بغداد 1 3 108 411م كركوك سحر فليح عبدالحسن فؤاد عبدالكاظم عبدالحسن   8245
بغداد 10 5 191 159م كركوك حسونه محمد غالم فؤاد علي موزان   8246
بغداد 9 3 166 331 كركوك يسرى شكور محمود فؤاد فخري عبدالنبي   8247
بغداد 7 7 100 374م كركوك نرجس جلوب كاظم فؤاد كاظم سدره   8248
البصرة 1 7 16 627م كركوك وفاء كاظم خلف فؤاد كريم عبدالساده   8249
بغداد 9 10 50 374 كركوك زينب كاظم محمود فؤاد محمد علي جاسم  8250

صالح الدين 9 2 151 534 كركوك مريم جمعة موسى فؤاد مفيد سعيد   8251
بغداد 9 5 31 372م كركوك نضال مايع مطرود فؤاد ھاشم حسين   8252

صالح الدين 4 2 184 912م كركوك ھناء حسين علي فؤاد ياسين وھيب   8253
الديوانية 7 13 132 641م كركوك تفريد حمزه عبود فياض جلھام عبيس   8254

صالح الدين 4 8 124 787 كركوك غنيه مجيد رشيد فياض حامد رشيد باست  8255
صالح الدين 4 12 62 663 كركوك سعاد حسين جاسم فياض حمود محمود   8256
بغداد 3 13 130 472 كركوك ليلى حسن محمد فياض كريم منشد درباش  8257



بغداد 7 3 162 376م كركوك بشري شھاب حيدر فيصل اسماعيل رشم  الزبيدي 8258
صالح الدين 6 13 109 1032 كركوك اسھات حسين محمد فيصل تركي احمد تركي  8259

بابل 7 5 40 455م كركوك عاليه عبيد سليمان فيصل جاسم محمد   8260
صالح الدين 10 2 104 768م كركوك عليه حمود تشوه فيصل جاسم محمد   8261

بابل 3 1 9 427م كركوك مديحه عبدالرضا علبوي فيصل حسين عبدهللا  الدبيعي 8262
ذي قار 9 3 122 362م كركوك حياة حسون طالب فيصل حمادي عبد   8263
بغداد 3 7 37 308م كركوك كريمة امجوت عالوي فيصل حمود حطاب   8264
بغداد 10 3 23 829م كركوك احالم احمد وھيب فيصل خليل محمد   8265
ميسان 5 6 164 493 كركوك سعاد حسين سلمان فيصل دواي حطاب   8266
نينوى 6 9 157 190م كركوك نورة محمد شالمة فيصل راصي سالم برجس  8267
البصرة 10 4 108 260م كركوك نذيرة سلمان مغامس فيصل رحيم كريم   8268
البصرة 9 3 149 454م كركوك خالده عبدالجبار نعيم فيصل سعدون رسن  الصجادي 8269
فادسية 8 7 183 922م كركوك بلقيس جالب كريم فيصل صافي جوده   8270
بغداد 2 5 142 466م كركوك سعديه حمود خضير فيصل صبيح عكله   8271
بغداد 4 9 18 499م كركوك رانجه عودة توله فيصل طاھر زويه   8272

صالح الدين 4 6 115 393م كركوك ھناء جليوي شيخان فيصل عبد حسن  الصجري 8273
صالح الدين 9 12 85 251م كركوك كميله عبد صالح فيصل عبد عبدهللا   8274
صالح الدين 5 5 34 705 كركوك مھا ثابت عيسى فيصل عبدالكريم عبدهللا   8275
بغداد 2 3 189 407م كركوك بشري نصيف جاسم فيصل عواد جمعة حسن السامرائي 8276
بغداد 9 12 23 436م كركوك غنيه سعد محسن فيصل غازى حسين   8277

صالح الدين 9 12 135 735م كركوك ازھار اسماعيل صياد فيصل غازى عبدالجبار   8278
بغداد 1 13 12 428م كركوك فاطمه زوير ھويس فيصل غازي جمعه شلش النصبري 8279
بغداد 7 3 123 205م كركوك انتصار ھاشم ھليل فيصل غازي حسن   8280
بغداد 1 13 178 478م كركوك نجاة كاظم جبر فيصل غازي عسكر   8281
بغداد 6 13 8 1109م كركوك نجال فتحي مھدي فيصل غازي لطيف عبدالرحمن  8282
بغداد 5 4 187 496م كركوك اشواق طارق توفيق فيصل غازي مصطفي   8283
بغداد 2 13 185 429 كركوك ھيفاء جورج عبودي فيصل فريد مراد   8284
بغداد 2 6 68 367 كركوك سليمه صبيح عجيل فيصل قاسم جنين  الخرساني 8285
ميسان 8 3 83 605م كركوك ربيعه موسى جوده فيصل كاظم جياد  الصبيري 8286
نينوى 5 3 296 735م كركوك ساھرة طه خضر فيصل محمد خضر   8287
بغداد 1 2 72 766م كركوك منار محسن شاوى فيصل محمد كاظم  النوري 8288
بغداد 6 1 94 314م كركوك مصيره كاظم سالم فيصل مذخور محمد  االمي 8289

صالح الدين 8 8 38 637م كركوك نھلة حميد سليمان فيصل مھاوش عليج رحيل  8290
البصرة 4 3 13 463 كركوك سمية عباس رستم فيصل نعمة الزم   8291



نينوى 3 9 114 359م كركوك خديجه على مدير فيصل نورالدين سليمان   8292
ميسان 2 6 133 469 كركوك بثينه حاتم مفتن قادر شنته مفتن   8293
بغداد 7 9 30 355 كركوك كريم محمد كريم قادريه احمد كريم احمد 8294
بغداد 4 2 110 354 كركوك زينب حسن شبيب قادم حنون فنجان   8295
ذي قار 4 10 23 208م كركوك عليه حسن حسن قاسم ابراھيم جابر   8296
ميسان  9 6 68 698م كركوك نديمه ھليل نشي قاسم ابھار اكزار   8297
ميسان 7 12 78 204م كركوك صبيحه شادي ياسين قاسم اسماعيل سباھي   8298
بغداد 7 2 41 418م كركوك حنان سعدون معارج قاسم اعطيه ابواطور مطير الشيخاني 8299
واسط 4 6 19 494م كركوك ساميه حسين عيال قاسم بدن عيال   8300
بغداد 2 8 134 499 كركوك عفاف حمدان حنين قاسم ثابت شنيخ سلمان  8301
نجف 4 3 59 496م كركوك اميره كاظم حسين قاسم جاسم حمودي   8302
بغداد 4 9 79 346م كركوك نجالء علوان ھادي قاسم جبار كاطع خليفه الفرطوسي 8303
بغداد 9 3 1 345م كركوك سليمة جبار كاظم قاسم جبر مطلك   8304
بغداد 8 4 93 411م كركوك االء ھادي عبدان قاسم جمعة طلبة   8305
ميسان 3 5 23 785 كركوك حنان ثجيل عبدالواحد قاسم حسن زغير ماجان  8306
البصرة 1 3 122 420م كركوك سعدونه محسن حسن قاسم حسن عران  الدراجي 8307
البصرة 10 1 162 426م كركوك شفاء صالح نقى قاسم حسن كريمد   8308
نينوى 2 4 17 316م كركوك رفعه الياس حسين قاسم حسن محمد   8309
بابل 3 1 173 256م كركوك زريفه خضير عيود قاسم حسين زاوي   8310
ذي قار 7 8 182 636م كركوك ھناء محسن زامل قاسم حسين سوادي   8311
بغداد 1 5 50 318م كركوك صفاء ھادي حسن قاسم حسين علوان   8312
فادسية 7 9 131 650م كركوك سناء فليح حسن قاسم حسين غازى   8313
بغداد 7 13 3 459 كركوك ايمان عبيد فرج قاسم حسين كاظم   8314
ميسان 3 8 25 355م كركوك حمدية حسن عكاب قاسم حلو رسن   8315
بغداد 5 1 105 205م كركوك وليده عبد كاظم قاسم حمزه محمدعلي  بني الم 8316
البصرة 3 6 111 496م كركوك نجالء علي حسين قاسم حميد رمضان   8317
بغداد 6 13 53 408 كركوك فوزيه حمود رشيد قاسم حميد مجيد العامري  8318
ذي قار 4 9 66 296 كركوك خليلة ھاشم حنون قاسم حنون حسين جياد  8319
ميسان 5 8 83 466م كركوك سعاد سمنان جبر قاسم حنين كريم محمد الكعبي 8320
بغداد 5 8 197 476م كركوك رغده علي مخمور قاسم خزعل جخيور  8321
بغداد 2 7 15 365م كركوك سھيله مھدي صالح قاسم خضير جاسم   8322
بغداد 2 2 56 343 كركوك فخريه عبدهللا طه قاسم خضير عباس   8323
ذي قار 2 13 183 619م كركوك ھناء خضير عباس قاسم خلف كشكول حسن  8324
بغداد 4 2 148 415م كركوك زينب محمد كاطع قاسم خلف موسي  زوين 8325



ذي قار 2 11 61 405م كركوك رجاء حسين عب قاسم خيرهللا عبد طوكان الطوكى 8326
بغداد 6 9 128 384م كركوك امينه سعيد خميس قاسم خيرى تونى   8327
ذي قار 5 7 16 823 كركوك نزيمه خزعل خلف قاسم داخل كريم   8328
بغداد 5 11 186 344م كركوك كامل صابر حسين قاسم رحمه حسن صالح  8329
بغداد 9 6 55 746م كركوك سليمه غضبان عباس قاسم زايد غضبان   8330
ذي قار 4 7 104 478م كركوك لطيفة جريو مصافد قاسم زبون علي   8331
بغداد 8 10 121 453م كركوك بشرى موسى كماش قاسم زبون غالى   8332

الناصرية 3 11 160 796م كركوك ھدى محمود شيت قاسم زيارة شيو   8333
بغداد 7 8 96 331م كركوك حمديه ويس خماس قاسم سلمان خماس   8334
ميسان 6 3 11 879 كركوك حليمة ساع غالم علي قاسم سلمان غالم علي الجبوري 8335
بغداد 6 6 18 325 كركوك ھاشميه شنشل حبيب قاسم شبوط حبيب   8336
البصرة 2 7 180 488م كركوك سنيه جعفر علي قاسم شبوط طاھر   8337
بغداد 10 4 36 434م كركوك عليه ابراھيم كاظم قاسم شبوط كاظم   8338
ميسان 3 5 46 342م كركوك فاطمة عبدهللا علي قاسم صالح حسين   8339
موصل 2 4 182 764م كركوك باسمه حسن مرعي قاسم صالح ھناوي   8340
بغداد 10 13 31 478م كركوك شيماء جعفر ھميله قاسم صبيح سوداني عبدهللا  8341
بابل 7 11 60 489م كركوك ھيفاء صادق غازي قاسم عباس دزوقي   8342
بغداد 3 2 88 434م كركوك ابتسام كاظم عامر قاسم عبد محمد   8343
ذي قار 2 11 85 340م كركوك كوثر مذھر ھذى قاسم عبدالرضا جاير   8344
بغداد 3 5 107 386 كركوك فاتن قاسم طاھر قاسم عبدالرضا علي الساعدي  8345
بغداد 9 7 171 402م كركوك وجدان قاسم عليوي قاسم عبدالزھره عليوي   8346
بغداد 3 3 124 364م كركوك نوريه علي عبدالحسين قاسم عبدالساده فرج هللا  الحريشاوي 8347
بغداد 3 2 172 357م كركوك ميسون ياسم عبدالحسين قاسم عبدالصمد معلى  االسدي 8348
بغداد 8 11 39 558م كركوك يسرى نجم عبور قاسم عبدالكاظم عبور   8349
بغداد 8 8 167 463م كركوك ھناء مروان عبد قاسم عبداللطيف محمد   8350
سماوة 9 3 126 594م كركوك عفاف محمد جاسم قاسم عبدهللا كاظم عبيد  8351
البصرة 1 10 144 382م كركوك صبريه قاسم سلمان قاسم عبود جوھر مھاوش الركابي 8352
ذي قار 3 9 71 683م كركوك حفيظه عبدالرحيم خزعل قاسم عبيد فالح   8353
بغداد 2 10 194 386م كركوك ثورة خليل علي قاسم علي احمد   8354
ديالى 9 13 137 435م كركوك صفاء خلف محمد قاسم علي جبر فليح العزاوي 8355
بغداد 7 13 92 340 كركوك بسعد ھادي خلف قاسم علي حسون عباس  8356
ديالى 8 3 87 289م كركوك فضلة جعفر كاظم قاسم علي مھدي   8357
البصرة 9 9 117 672م كركوك ليلى محمد غضيب قاسم عليوي غضيب   8358
بغداد 7 13 17 359م كركوك ليلى عباس عكر قاسم غاوي مطر حاجم  8359



بغداد 4 9 176 110 كركوك يسرى خضير حسين قاسم فالح طاھر   8360
بغداد 5 9 185 365 كركوك سعاد داود ياسين قاسم فليح ياسين شميس  8361
بغداد 9 4 112 374م كركوك كولزار محمد خضر قاسم قادر محمد محمود البابات 8362
بغداد 5 1 43 888م كركوك نغم عادل فليح قاسم كاظم جواد   8363
ديالى 10 1 54 300م كركوك حليمه حميد مجيد قاسم كاظم يوسف   8364
بغداد 5 13 153 418 كركوك ماجدة طعمه شمخي قاسم كريم جرود   8365
ميسان 1 7 172 334م كركوك سنيه وارد حمود قاسم كريم على   8366
بغداد 5 11 71 763م كركوك سعاد محمود محمد قاسم كريم غائب حسن  8367
بغداد 8 8 65 802 كركوك ورود سلمان قدوري قاسم كريم قدوري   8368
بابل 4 8 82 425م كركوك ساجده احمد محمود قاسم كصاب ھاشم رسن  8369
بغداد 5 6 71 408 كركوك كريمه قاسم زامل قاسم كنون محسن  البريماوي 8370
بغداد 4 9 132 487م كركوك فوزية محمود احمد قاسم محمد احمد نصيف  8371
بغداد 10 1 126 668م كركوك انعام سھيل ناصر قاسم محمد اسماعيل   8372
بغداد 6 12 2 361م كركوك فاطمه محمد صالح قاسم محمد جابر   8373
ديالى 10 11 200 339 كركوك غتمية مطر احمد قاسم محمد جاسم   8374
بغداد 5 13 42 1098 كركوك رشا صدام راضي قاسم محمد جاسم خلف كريماني 8375
بغداد 9 4 154 1044م كركوك وسن حسين علي قاسم محمد جاسم رجب  8376
ديالى 1 5 69 400م كركوك نجاح رفعت عباس قاسم محمد حسين   8377
بغداد 7 3 83 181م كركوك خالده توفيق صالح قاسم محمد حمزة   8378
بغداد 7 7 152 153 كركوك قاسم محمد خمد     8379
بغداد 8 9 104 325م كركوك سناء كاظم عويد قاسم محمد دحلوس غضب  8380
بغداد 4 10 171 330 كركوك رسميه حجي جاسم قاسم محمد رزوقي   8381
ديالى 8 5 71 383م كركوك ايمان فيصل صادق قاسم محمد رشيد   8382
نينوى 8 9 141 377م كركوك فضه محمد نجم قاسم محمد صالح عبدهللا  8383
البصرة 1 6 92 656 كركوك قاسم محمد صبر 8384
ذي قار 9 7 62 612م كركوك فاطمة عمي سكر قاسم محمد عامر   8385
ذي قار 5 5 7 655م كركوك سلوه داخل كرم قاسم محمد عبد   8386
البصرة 2 5 16 668م كركوك نوال خالد زاير قاسم محمد عبدالحسن   8387
بابل 9 7 51 794م كركوك شيماء كلظم على قاسم محمد عبود   8388
ميسان 1 5 18 796 كركوك منال قاسم حسين قاسم محمد غنام خفيلة الشويلي 8389
بغداد 3 5 47 916م كركوك كلثوم جاسم جواد قاسم محمد فارس   8390
الديوانية 6 13 54 408م كركوك حمديه ثجيل بالل قاسم محمد فرمان كعبد  8391
واسط 4 6 172 246 كركوك سعديه كريم كاظم قاسم محمد نافع   8392
البصرة 8 4 81 884م كركوك ضحى عبدالحسن صالح قاسم محمدحسين صالح على البكار 8393



نينوى 2 4 145 162م كركوك نوال احمد يونس قاسم محمود احمد  عصفورالجبل 8394
ميسان 1 9 124 478م كركوك علية جاسم حسين قاسم محيسن جيدير مجيد  8395
بغداد 5 6 134 488م كركوك مھديه علي كلش قاسم مزاحم عبدالرحمن  العزاوي 8396

الناصرية 6 8 54 659م كركوك مطره سعود جفال قاسم مشاي مصعب   8397
بغداد 8 2 192 334م كركوك نظيمه مجيد حسن قاسم منصور سعيد   8398
ذي قار 2 4 27 826م كركوك ابتسام كربول حسين قاسم موسي حسين  الحمداني 8399
البصرة 2 7 151 351م كركوك مليحه زياد حميدي قاسم ناصر صقر   8400
البصرة 2 4 36 359م كركوك كريمه عطيه سلمان قاسم ناصر علي   8401
ذي قار 7 11 74 384م كركوك باده علي جبار قاسم ناكود عبدسلطان   8402
بغداد 8 2 164 296م كركوك انتصار عبود سماوي قاسم نجم علي   8403
نجف 4 11 177 194م كركوك افراح حسن احمد قاسم ھاشم جعفر   8404
البصرة 6 6 157 380م كركوك سميره حريجه حسين قاسم ھاشم عاكول  مصلوفي 8405
بغداد 2 8 173 317م كركوك سعاد رشيد حسون قاسم ھاشم عباس   8406
بغداد 1 10 72 256م كركوك سميره علي حسين قاسم واشي حسن   8407
ميسان 2 6 148 664م كركوك بدريه ساجت شويع قاسم ياسين بوري مشكور  8408
الناصرية 9 12 143 1068 كركوك ايام صالح مخور قائد صوالن حسين عجيل  8409
بغداد 1 1 56 386م كركوك رنا جاسم رشيد قائد عبدالجبار عنيد   8410
ديالى 5 10 42 186 كركوك امل خضير ابدالرزاق قائد محمود حميد   8411
ديالى 1 7 151 159م كركوك ابراھيم كريم خضر قبيلة رشيد محمد 8412
الديوانية 2 4 142 179م كركوك جواد على جبر قبيله حمزه عبد   8413

صالح الدين 2 11 99 190 كركوك تغريد مھدي صالح قتيبة صالح شيب   8414
بغداد 6 13 198 252م كركوك امنه حسين علي قتيبة ناطق محمد   8415
البصرة 8 13 45 733 كركوك خنساء عبداالميره رزوقي قتيبه حسن مزيان سعود  8416
بغداد 1 13 186 154م كركوك سعاد احمد صمد قتييه عراك عبد سمير  8417
بغداد 6 1 125 334م كركوك سحر عبدالستار حسين قحطان تلفان مدلول   8418
ديالى 6 1 114 788 كركوك جميله كامل كريم قحطان جامل ياسين   8419
كربالء 10 12 167 205م كركوك سميره جبر محمد قحطان حسن مزيعل جبر  8420
بغداد 9 12 68 476م كركوك كوثر ھادي صالح قحطان سرحان رسن   8421
موصل 7 3 48 379م كركوك نزھه حسن بحر قحطان سليمان حسن   8422
بغداد 2 2 142 401 كركوك سليمة احمد خلف قحطان شعالن سلمان  النداوي 8423

صالح الدين 9 6 37 134م كركوك سماء حنف عبدالكريم قحطان شعيب خلف   8424
بغداد 8 7 48 437م كركوك سحره عبد سلمان قحطان عباس امين   8425

صالح الدين 9 4 68 354م كركوك سعاد شاكر محمود قحطان عباس عثمان فرحان التكريتي 8426
الديوانية 2 8 62 473م كركوك رسمية علوان مطرود قحطان عباس علي جاسم  8427



بغداد 4 8 115 402م كركوك ايمان محي محمود قحطان عدنان عبدهللا محمد  8428
بغداد 2 11 25 496م كركوك ھناء مزعل ھاشم قحطان عدنان ھاشم   8429
بغداد 3 5 91 359م كركوك ملوك طعمه جبر قحطان عدنان ياسر   8430
بغداد 3 3 35 345م كركوك سعاد مطشر حسين قحطان عيدان كيطان   8431
ديالى 7 11 195 359 كركوك مطلق قحطان عيسى بطيح 8432
ديالى 5 10 81 384م كركوك كاظميه راضي عبدهللا قحطان مجيد جاسم   8433
بغداد 8 8 4 295 كركوك صبيحة نايف صدان قدوري عطا احمد حويفظ الكبيسي 8434
ميسان 8 4 54 496م كركوك سليمة حسن ازبيت قدوري مطلك ابوالھور   8435
تكريت 5 11 194 754م كركوك بلقيس عبدالرزاق  قصى احمد عبد  الشامانى 8436
ذي قار 5 3 138 472م كركوك ابتھال جھاد رديع قصى جاسم مسلم   8437
بغداد 1 1 48 402م كركوك وفاء عبد كاظم قصي ابراھيم محمد   8438
نينوى 3 9 51 297م الملتقى عذراء ناجي بطرس قصي الياس حنا ابراھيم  8439

صالح الدين 10 2 51 797م كركوك بشري محمد سود قصي جاسم محمد سلمان  8440
بغداد 1 8 12 333م كركوك رباب عبيد حمزة قصي جواد كاظم مريز  8441
كربالء 5 13 51 735 كركوك اعتداء عبيد حميد قصي جواد وحيد محسن  8442

صالح الدين 3 11 52 652 كركوك نادية صادق علي قصي حسين عزيز حسين  8443
نجف 4 3 113 418م كركوك عدراء شھاب احمد قصي درعم دعير   8444
نينوى 7 4 185 773م كركوك قصي سالم محمود   وستن خالد خليل 8445
نينوى 6 4 193 206م كركوك نجاح فتح هللا محمد قصي شريف محمود   8446
بغداد 8 2 24 272م كركوك سمر عدنان صالح قصي شكيب جاسم  المعروف 8447
بغداد 6 8 180 624م كركوك سعاد موات حسون قصي عبد غانم عوني  8448
البصرة 3 12 133 797م كركوك نسرين طعمه حسن قصي عبدالصاحب عباس   8449
بغداد 2 8 182 340م كركوك اشواق عبد عربي قصي علي خميس   8450
بابل 10 8 29 181م كركوك ابتھال كريم عباس قصي علي فليح   8451
بغداد 7 3 36 1064م كركوك حنان حميد سعيد قصي محمود سعيد  الكناني 8452
البصرة 3 5 117 757م كركوك حنان عوبي كاظم قصي مشتت فالح مھودر  8453
بغداد 1 9 35 1103م كركوك ايناس ناصر حسين قصي مھدي حسون فھد الجنابي 8454
بغداد 7 9 135 415 كركوك زينب عبدالحميد رشيد قصي موفق زكي حسن  8455

صالح الدين 5 3 133 763م كركوك عذراء اباھيم غبد قصيد عطاهللا ياسين  بدراوي 8456
بغداد 4 7 200 453م كركوك كريمة جاسم محسن قيس جعفر مسلم   8457
فادسية 8 7 17 463م كركوك عظيمه احمد كصاد قيس جليل عبد علي  8458
بغداد 1 6 60 587 كركوك حمديه صالح عبدالمھدي قيس جمعه جاسم  الخفاجي 8459
بغداد 3 8 156 425م كركوك سناء حسن جاسم قيس جنعون سماوي   8460
موصل 10 9 73 161م كركوك نظيمه عزيز حسين قيس حسين علي عبدهللا  8461



بغداد 3 3 42 256م كركوك سعديه عوده عباس قيس حمادي عبد   8462
تكريت 6 3 180 329م كركوك نادية عدنان حسن قيس حميد ابراھيم ابراھيم  8463

صالح الدين 5 3 165 312م كركوك وجيھة خليفه سعدون قيس حميد دخيل   8464
ديالى 2 11 193 205م كركوك نھله خداداد خلف قيس زكي عيسى فرج  8465
بغداد 10 5 1 310م كركوك نوال ماجد حامد قيس سالم حامد   8466
بغداد 8 4 114 343م كركوك باسمه محمد علي قيس سعيد جاسم  الرباغ 8467
نينوى 8 1 34 468م كركوك عمشه حسين جربوع قيس سلطان فتحي   8468

صالح الدين 9 7 28 887م كركوك كميله محمود قيس صالح حسين سليمان 8469
بغداد 3 1 151 454م كركوك عبدالرحمن قيس صالح قيس صالح سلمان   8470
ذي قار 1 11 123 340 كركوك ليلي عبدالرقاوي عليوي قيس عاتي ثامر   8471
بابل 6 1 13 292 كركوك سناء اكرم داود قيس عامر ناجي   8472
ميسان 4 11 200 345 كركوك ليلى سفاد علي قيس عبد جاسم   8473
ديالى 1 6 120 781م كركوك سماھر محمد مھدي قيس عبد عبدهللا   8474
البصرة 4 7 150 484م كركوك جنان نعيم حسن قيس عبدالحميد سعدون   8475
االنبار 4 13 86 451م كركوك ابتسام اسماعيل عليان قيس عبدالعزيز ابراھيم   8476
بغداد 10 5 74 598م كركوك خوله جعفر خليل قيس عبدالكاظم عبود   8477
ديالى 3 6 181 380م كركوك رويده عبدالھادي كاظم قيس عبدالكافي حسين   8478
الديوانية 2 10 60 628م كركوك عطيه غالي حبيب قيس علي شنيع   8479
بغداد 3 1 146 370م كركوك وجدان عبدالزھره نجيل قيس علي عوده  السعدي 8480
بغداد 2 12 138 272 كركوك نجاة عبدزھير حسن قيس غايب حمادي   8481
بغداد 3 7 162 382م كركوك سليمه كاظم بنيان قيس كاظم عبدالجبار   8482
بغداد 9 10 158 454م كركوك نجمه ناصر حسين قيس كريم طاھر   8483
نينوى 2 4 102 653م كركوك رواء فتحي حامد قيس محمد حامد   8484
بغداد 3 5 189 374م كركوك ھناء حسين ھاشم قيس محمد عبدالرضا غانم الساعدي 8485

صالح الدين 9 5 156 777م كركوك ھدى الطيف مھيدي قيس مزھر مھيدي صالح العجيلي 8486
االنبار 2 10 22 886م كركوك ابتسام منيف بتال قيس مشعل حسين   8487
بغداد 10 9 101 334م كركوك سعاد مھدى ھاشم قيس مصطفى اسماعيل مصطفى  8488
بغداد 9 1 20 382م كركوك زكيه احمد سلمان قيس مھدي مجيد  الربيعي 8489

الناصرية 2 11 169 733م كركوك زينب عبداالمير عبدالرزاق قيس ناجح محي عباس الرفاعي 8490
ذي قار 6 7 69 418م كركوك خديجه جابر سلمان قيس ھاشم سلمان حسن  8491
بغداد 8 8 86 698 كركوك حياة حامد بدر قيس ھالل كريم ناصر  8492
بغداد 1 10 55 338م كركوك سناء ھادي عطشان قيس يحيى جودت  الربيعي 8493
ميسان 10 4 161 267م الحويجة ذكرى فالح جبار قيصر جبار حسن   8494
بغداد 4 10 49 953 كركوك اخالص حسين محسن قيصر حسون عباس زمان الشوبلي 8495



صالح الدين 3 7 166 771م كركوك حلي طاھر عبدالرزاق قيصر سعدي صالح عثمان  8496
بغداد 9 4 102 888م كركوك خمائل عبداالمير عبدالمحسن قيصر عبدالحميد رشيد   8497
بغداد 4 8 180 425م كركوك زينب مھنا عطيه كاصد خلف صبر   8498
بغداد 1 12 159 357 كركوك ھناء نجدت عثمان كاضم عبود مجيد   8499
بغداد 4 8 2 380م كركوك فاطمة ابراھيم نصرهللا كاظم ابراھيم محمد   8500
بغداد 9 6 146 296م كركوك موالني علي حسان كاظم ابو شعيعه عداي  الساعدي 8501
البصرة 4 3 98 484 كركوك نوريه نمر عالوي كاظم باھض علي  حلفي 8502
البصرة 4 7 111 296م كركوك نادية حسن جبار كاظم بدر بشير   8503
ميسان 4 4 107 427م كركوك حمامة عبد علي نحيش كاظم بدن خليفة   8504
ذي قار 6 1 98 384م كركوك دالل ناصح عبدالحسين كاظم بشيش جوده   8505
النجف 6 11 95 م٢١١ كركوك فوزية عليوي احمد كاظم جاسم حمادي   8506
ميسان 2 7 80 515م كركوك سلمى عبدالزھره مطلك كاظم جاسم دنانه   8507
ميسان 6 5 121 386م كركوك زھرة خلف سنبدل كاظم جاسم نعمه 8508
ذي قار 9 10 60 428 كركوك بحريه كريم موسى كاظم جثوت عزيز علي  8509
بغداد 6 10 104 473م كركوك حريه خطاب مجيد كاظم جخيور مزعل   8510
الديوانية 8 3 80 479م كركوك جوري تطور عبادي كاظم جريو طاھر   8511
بغداد 1 3 182 312م كركوك فاطمه ذجر  كاظم جلوب تركي  الھاشمي 8512
بغداد 4 2 91 922م كركوك ھديل فاضل محسن كاظم جمعه طلبه   8513
البصرة 1 10 34 476م كركوك ايمان عبدالرزاق عجيل كاظم جواد سالم سلمان  8514
كربالء 10 1 148 152م كركوك عليه سلطان خضير كاظم جواد علوان  الجبوري 8515
البصرة 7 8 26 469م كركوك حنان مفتن حسن كاظم جواد كاظم   8516
الديوانية 4 4 107 437م كركوك سليمة جعفر كاظم كاظم جواد كاظم   8517
بغداد 7 1 15 352م كركوك خالده عبود بنيان كاظم جواد كاظم  الساعدي 8518
بغداد 9 1 194 376 كركوك وردة يحيى كاظم كاظم جواد كاظم  الشكر 8519
بغداد 10 6 49 207م كركوك رائدة محمد جبر كاظم جواد كاظم حسين البطاوي 8520
بغداد 2 6 12 326م كركوك سعاد عوده مخرب كاظم جواد مخرب   8521
البصرة 4 8 44 354م كركوك وسام جاسم محمد كاظم جواد ناصر ثجيل  8522
البصرة 8 7 65 340م كركوك صفيه سالم رحيم كاظم حاتم عبدهللا   8523
واسط 10 4 163 372م كركوك وداد ازغير موسي كاظم حاجم سلطان   8524
بغداد 4 13 62 309م كركوك خولة كاظم  كاظم حرز كماش  كياشي 8525
بغداد 8 2 143 410م كركوك قسمه محمد ارزوقي كاظم حسن جبر معن  8526
بغداد 10 7 199 321م كركوك فلایر فخري عباس كاظم حسن دايم محمد 8527
البصرة 8 10 85 355م كركوك عفاف علي نمار كاظم حسن طاھر   8528
بغداد 3 6 9 318 كركوك فطيم كريم جير كاظم حسين شميل  الشويلي 8529



البصرة 9 8 175 419م كركوك ماجده حسن علي كاظم حسين علي مانع  8530
ديالى 6 3 86 806 كركوك فاطمة خنقر كاظم كاظم حسين كاظم   8531
ميسان 4 1 156 376م كركوك سلوى جواد مرعى كاظم حسين لفته ارحيل  8532

صالح الدين 3 9 102 675م ليالن عليه حسين مظحي كاظم حسين مضحي   8533
البصرة 3 5 83 311م كركوك فخريه باشط علي كاظم حميد بحر   8534
النجف 6 6 76 379م كركوك خديجة خطار محمد كاظم حميد سلمان  الرماحي 8535
واسط 1 1 20 407م كركوك سھام عبدالرزاق عبود كاظم حميد عبدالزھره  الميسر 8536
بغداد 5 4 38 308م كركوك دخيلة كريم عبدالحسن كاظم حميدي عبدالحسين   8537
بغداد 10 7 93 437م كركوك كريمه جبار كاظم كاظم حنش محسن جباره العبودي 8538
البصرة 8 11 37 735م كركوك نھايه جبر ماجد كاظم خزعل بھير   8539
ميسان 7 10 191 154م كركوك عدويه مھدى داود كاظم خضير عباس   8540
بغداد 2 10 56 466 كركوك ھدى طاھر سعدون كاظم خفيف نعمة   8541
بغداد 3 6 43 428م كركوك حميده عباس خطاب كاظم خلف جابر  المالكي 8542
بغداد 8 2 170 469م كركوك خالديه حيدر خضر كاظم خلف شندي  ابوعلي 8543
البصرة 10 11 88 338م كركوك ساھره عبدالحسن ناجي كاظم خلف محمد على  8544
بغداد 8 8 39 459 كركوك كرسة حميد عالي كاظم خليفة عبدهللا   8545
السماوة 8 13 87 343م كركوك امنه جاسم حميد كاظم خويط رفاس ذياب الحجمي 8546
البصرة 8 3 59 493م كركوك كاظميه حسن سويري كاظم داخل مھدي   8547
بغداد 5 2 32 188م كركوك سميره تاجل والي كاظم ذرب فليح   8548
بابل 10 1 48 846م كركوك بتول علي وداعه كاظم رباح مشكور   8549
ميسان 3 9 138 343م كركوك بشرى حسن احمد كاظم رحمن دلي   8550
البصرة 4 7 186 326م كركوك خالديه زعيج الحسن كاظم رحيم خلف   8551
بغداد 1 1 198 477م كركوك سليمه محيب عزافه كاظم زايرغضبان جباي  البھادي 8552
ذي قار 1 11 57 823م كركوك رحميه نعم غيامن كاظم زبون مطر   8553
ميسان 4 3 25 341م كركوك بھيه حسن شھيل كاظم زغير عاشور   8554
بابل 9 4 131 207م كركوك فطوم عبدالكاظم حميد كاظم سالم جاسم   8555
ميسان 8 1 112 410 كركوك رضيه محان فرج كاظم سبد زغير  الموزانى 8556
بغداد 6 1 100 374م كركوك ھند حامد فرحان كاظم سدره زبون   8557
ذي قار 9 4 161 201م كركوك فطيم ماذي بداي كاظم سلطان ھادي   8558
بغداد 1 6 109 380م كركوك مصرية كريم حسن كاظم سلمان حسن  النصراوي 8559
البصرة 9 11 119 339 كركوك سليمه يعقوب يوسف كاظم سلمان داود سلمان  8560
بغداد 4 7 185 م٣٨٠ كركوك عزيزة مجيد ناجي كاظم سلومي غافل   8561
ميسان 6 3 92 793م كركوك اكرام كماش نعيم كاظم شخنان فليح  الدريبي 8562
بغداد 6 12 80 488 كركوك بدرية رومي عاني كاظم شمخي جباره   8563



بغداد 4 4 155 476م كركوك عنيدة عبدالسادة خليف كاظم شناوة بنيه   8564
بغداد 4 2 65 477م كركوك ساميه ھاشم عليوي كاظم شويره مطلك العربي  8565
بغداد 3 11 120 355 كركوك خاصية عالء كريم كاظم شيمان كريم عبيد  8566
البصرة 5 4 48 246م كركوك مطريه كاظم زغير كاظم صيوان كاطع  حقراوي 8567
الديوانية 3 8 198 437 كركوك خيرية حسن طوفان كاظم ضمد بطاح   8568
بغداد 3 13 73 372م كركوك كريمة علي لعيبي كاظم عاجب حسين   8569

صالح الدين 2 3 156 314م كركوك عيده صالح عبدهللا كاظم عبادي حسن   8570
فادسية 2 8 137 296م كركوك حوريه حبير راشد كاظم عباس جبار   8571
البصرة 7 5 190 371م كركوك ليلى جبار محمد كاظم عباس عواد حسين  8572
نجف 4 3 39 416 كركوك ام زين عبد عبيد كاظم عبد الشھيد حميد   8573
واسط 3 9 107 411م كركوك سميعه فاضل ھاشم كاظم عبد جاسم   8574
بغداد 5 1 65 311م كركوك سعديه صبري احمد كاظم عبد حسين علي كناني 8575
الديوانية 8 8 134 367 كركوك حياة ساجت عسكر كاظم عبد حمد حسين  8576
بغداد 6 1 3 325 كركوك زھرة كاظم علي كاظم عبد سلمان   8577
بغداد 2 5 20 628م كركوك غاده لطيف عباس كاظم عبد عبدهللا   8578
الديوانية 9 4 1 808م كركوك خديجه كاظم اسحاق كاظم عبد علي حسين  8579
بغداد 6 2 56 535م كركوك ثريا شريف حسين كاظم عبد محسن   8580
بغداد 9 11 172 480م كركوك فخريه خميس جدوع كاظم عبد محمد   8581
فادسية 6 8 125 289م كركوك وحيدة ناصر زناد كاظم عبد ھادي   8582
المثنى 2 12 49 299م داقوق فخرية جاسم عكلة كاظم عبدالزھرة سوادي   8583
بغداد 7 2 54 351م كركوك كريمه شنيشل حسين كاظم عبدالزھره يوسف   8584
كربالء 5 3 145 261م كركوك زھوة رشيد عمران كاظم عبدالعباس شخوط   8585

صالح الدين 3 12 170 317 كركوك حمشة خلف محمد كاظم عبدهللا مجحول .  8586
ديالى 7 7 54 729م التون كوبري احالمي الياء كاظم كاظم عبدالملك عيسى   8587
البصرة 1 9 52 790م كركوك لميعة عبدعون خلف كاظم عبدالنبي شھاب   8588
كربالء 1 6 182 183م كركوك كاظميه رويض جياد كاظم عبدالواحد كشاش  العبدالواحد 8589
الديوانية 10 1 62 484م كركوك فليحه ناصر حسين كاظم عبدعلي سلطان   8590
بغداد 6 2 67 405م كركوك حليمه جبار ولي كاظم عبود سماري   8591
بغداد 8 1 6 334م كركوك سھيله خليفه حويص كاظم عبيد عيسي  العطواني 8592
ميسان 8 13 112 413 كركوك سليمة زناو عزيز كاظم عذير لفتة   8593
فادسية 4 7 185 264م كركوك علية موسى كصير كاظم عسكر جبارة   8594
بغداد 7 12 110 473 كركوك زھرة كاظم خلف كاظم عطوان نھيم زافي  8595
بابل 7 11 187 473 كركوك فاطمة ضيون الزم كاظم علوان حولة حسون  8596
ميسان 2 6 164 421 كركوك نوال مھاوي حسن كاظم علي عبدهللا   8597



واسط 5 7 198 296م كركوك سھام جاسم بوجي كاظم علي لفتة سلمان  8598
البصرة 9 9 119 672م كركوك سھام شاطي جويعد كاظم عليوي غضيب ناصر  8599
البصرة 4 1 66 796م كركوك ختله عبود محمد كاظم عناد جاسم   8600
كربالء 7 12 10 361 كركوك فاطمة جمعة عباس كاظم عناد عباس مھنا  8601
البصرة 2 9 68 734 كركوك صبيحة شختاب فليح كاظم عيسى عبدالحسين   8602
بغداد 7 2 160 577م كركوك احالم علوي سعد كاظم غضبان ضبران   8603
بغداد 6 10 141 411م كركوك وفيه محمد جعفر كاظم غضيب كوين   8604
النجف 2 8 74 188 كركوك حميدة كاظم ھادي كاظم فاضل محمد حسن  8605
الديوانية 1 9 166 191م كركوك بشري جاسم محمد كاظم فاھم والي   8606
ذي قار 2 1 79 789م كركوك فضيله محمد ھاشم كاظم فھد كطان   8607
بغداد 2 5 16 488م كركوك امل حاتم فرعون كاظم قاسم فرعون مھاوى الجبورى 8608
البصرة 8 1 97 339م كركوك بھية نعمة ضابط كاظم كاطع رسن   8609
ذي قار 6 7 159 345م كركوك صباح حسن مھدي كاظم كامل عبود جادر  8610
بابل 4 9 39 375 كركوك شكري عبد كاظم كركز عباس 8611
البصرة 6 12 100 403 كركوك حسام كاظم كزار كاظم كزار عبود   8612
بغداد 5 6 21 496 كركوك فضيله سعدون خلف كاظم كوله افليفل  الالمي 8613
بغداد 6 9 184 384م كركوك رقيه صبيح عثمان كاظم لطيف اذياب   8614
بغداد 3 11 114 411 كركوك فاطمه منجل كاظم كاظم لعيبي تريھو   8615
بغداد 5 9 23 420 كركوك ساميه عطيه مرخي كاظم لفته حسن كشي  8616
ذي قار 10 3 52 261م كركوك فوزيه مصطفى يونس كاظم محسن عباس   8617
بغداد 8 10 43 430م كركوك بشير عباس جعفر كاظم محسن عليوي حسن  8618
بغداد 5 13 186 309 كركوك عامرة عباس  كاظم محمد حسين   8619
بغداد 9 1 40 421م كركوك سميره حميدي عليوي كاظم محمد حسين علي الساعدي 8620
ميسان 10 10 33 470م كركوك مرية راضي علي كاظم محمد شنون   8621
البصرة 6 6 184 379م كركوك زويره بركه خلف كاظم محمد عكله  الحريشاوي 8622
ذي قار 1 11 136 435م كركوك سعدي محسن عبد كاظم محمد عويز   8623
بغداد 6 7 21 592م كركوك حسني كريم حمزه كاظم محمد مھدي   8624
بغداد 2 6 152 362م كركوك سعديه شكر محمود كاظم مسلم حمادي   8625
ذي قار 8 4 116 729 التون كوبري فرحة عايى صاحب كاظم مشاي مصعب   8626
ميسان 4 11 74 379 كركوك سليمه وادي مرحال كاظم مشجل رسن   8627
بغداد 4 2 27 477م كركوك فاطمه عبد خلف كاظم مشكور حسين   8628
بغداد 1 2 78 384م كركوك فلایر رحيم شيال كاظم مطلك حسن  الكعبي 8629
ذي قار 8 7 43 522 كركوك زھرة عبدالجسين ربيع كاظم مھدي صكبان صبر  8630
ذي قار 1 4 139 773م كركوك احالم عكش حسين كاظم موسى حسين   8631



ذي قار 1 12 89 612م كركوك ھناء كاظم جبر كاظم مولود جبر   8632
الديوانية 3 8 113 359 كركوك فضيلة كاظم حسين كاظم ناجي تمل   8633
كربالء 4 7 133 246م كركوك عفيفه كريم محسن كاظم ناجي محسن   8634
ذي قار 6 5 184 م٤١٧ كركوك نعيمه حسن مظفر كاظم ناصر عبد عليوي  8635
البصرة 1 2 175 635 كركوك رداعه جبار خشن كاظم نعمه حسين   8636
بغداد 5 12 417م كركوك وضيه فليح مطر كاظم نعيم حسن   8637
ذي قار 10 1 123 196م كركوك حمديه صادق كاظم كاظم ھاشم جاسم  دبدب 8638
بغداد 8 10 13 488م كركوك ھديه معرض سلمان كاظم ھاشم حافظ   8639
البصرة 3 4 83 354م كركوك زينب يوسف سالم كاظم ھاشم محمد  المنورى 8640
بغداد 1 7 51 418م كركوك وحيده عوده شفى كاظم ھليل شميل   8641
ذي قار 2 4 166 364م كركوك جمھوريه حسين محمد كاظم ھنيدى مزيعل   8642
كربالء 1 12 19 352م كركوك عبيسه محمد عبدزيد كاظم يوسف عبيس   8643
بغداد 5 11 44 207 كركوك ارملة..جاسم كاظم كاظمية عبدالحسين علي 8644
بغداد 5 2 81 264م كركوك شنشول منافي  كاظميه جوده ناصر 8645
الديوانية 9 6 144 251م كركوك نعمه موسى سفاح كاظميه زغير بريدي   8646
البصرة 7 8 92 481م كركوك مالك شھيب خفي كاظميه زياده جاسم   8647
ميسان 2 7 162 352م كركوك داود سلمان راضى كاظميه سلمان محمد   8648
البصرة 1 8 10 321م كركوك علي رشك عامر كاظميه شناوه عامر ذياب  8649
بغداد 7 2 52 466م كركوك كاظم حسين علي كاظميه نوري محمد 8650
بغداد 5 2 160 162م كركوك كاظم شلون كاظميه يونس نعمه 8651
بابل 6 8 154 310م كركوك عبدالكاظم زغير عبادي كافي حنون كاطع بردان  8652
االنبار 5 6 199 351 كركوك حمزيه عباس الخلف كافي خلف علي   8653
بغداد 3 2 51 435م كركوك صادق صاحب كافي عبداالمير علي 8654
بغداد 5 2 71 369م كركوك خلف جاسم كافي عبود سماري 8655
بغداد 6 1 111 394م كركوك سعاد كاظم  كامل ابراھيم جبار  العبيدي 8656
بغداد 4 10 165 455م كركوك نضيرة فليح حسن كامل بدن كرار   8657

صالح الدين 8 12 37 295م كركوك يسرى ماجد سليمان كامل جاسم حمد   8658
الديوانية 2 11 470م كركوك حميده عيسى عطيه كامل جاسم مجلى   8659
الديوانية 3 8 5 493 كركوك نظال شريف حمزة كامل جدوع مكطوف   8660
بغداد 6 13 119 480 كركوك حليمة باني كاظم كامل جعاز بكر   8661
ميسان 6 1 109 334م كركوك ايمان حسن جاسم كامل جليل كاظم   8662

صالح الدين 6 3 163 296م كركوك غنام الخياط الودود كامل جميل محمد  مطيبنم 8663
بغداد 10 13 69 191 كركوك حمديه حسين عالوي كامل جھاد جمعه 8664
بغداد 8 1 16 417م كركوك بدريه مبارك عجيل كامل جوني ملفوت   8665



البصرة 10 11 5 261م كركوك صبريه زعم حالل كامل حرجان حالل   8666
فادسية 8 10 81 407م كركوك نداء جبار صبيح كامل حلواص عبد منصور  8667
البصرة 4 9 13 325م كركوك فضيله فارس سلمان كامل حمود سلمان  الخلف 8668
الديوانية 9 4 109 180م كركوك حازمه صدام سلطان كامل حميد كزار   8669
الناصرية 5 3 47 259l كركوك سورية حاتم عبد كامل حميدي جالب   8670
ذي قار 4 8 186 411م كركوك حسنة شرشاب فرج كامل حنون فضالة   8671
ذي قار 7 10 20 425م كركوك بشري جابر داخل كامل حيال ساجت والي  8672
بغداد 8 2 103 488م كركوك كفاح درجال ثجيل كامل خلف زبون  الكورجي 8673

صالح الدين 6 7 184 430م كركوك صالحة عجيل علي كامل دليل سلمان علي النعيمي 8674
بغداد 6 9 123 246م كركوك زھره سالح عثير كامل رحيم حسين علي السراجي 8675
بغداد 10 9 2 466م كركوك رسميه ھاشم لفته كامل سلمان داود سلمان  8676
ميسان 1 10 5 219م كركوك بشرى حمزه كريم كامل شنون ثجيل ھليل  8677
بغداد 2 13 67 433 كركوك تفريد شاكر حمادي كامل صمد حسن   8678
االنبار 9 6 41 210 كركوك رنا عالء بدري كامل عايد شھاب حمد الحيالي 8679
بغداد 5 4 112 352م كركوك رجاء ھاشم ناصر كامل عباس نصوري  الساعدي 8680

صالح الدين 8 11 120 488م كركوك نضال عباس عكار كامل عبد صالح جاموس  8681
واسط 6 10 141 466م كركوك حنان عدنان حسين كامل عبد علي جبر   8682
بغداد 3 9 33 436م كركوك نعيمه مجيد كاظم كامل عبداالمير رشيد   8683
بغداد 7 11 145 382م كركوك مديحه وحيد فريان كامل عجيل شنيل   8684

صالح الدين 6 11 44 455 كركوك كاظميه عياش سلمان كامل عواد محمد مطر  8685
البصرة 2 12 180 777 كركوك ناصره مجيد عيال كامل قاسم محمد جبر  8686
بغداد 2 2 176 434م كركوك ابتسام عبد فرج كامل كاطع بندر   8687
بغداد 6 12 96 369 كركوك عواطف اسماعيل خليل كامل محسن عذاب   8688
بغداد 3 6 187 342م كركوك شفاء عيدان عبداالمير كامل محمد حسين  الالمي 8689
بغداد 7 2 27 436 كركوك سناء محمود حسين كامل محمود جاسم   8690
ذي قار 5 4 80 196م كركوك قسمه فيصل ياسر كامل محيسن جباره  ابو شامه 8691

صالح الدين 1 12 29 410م كركوك غزاله احمد ھاشم كامل موسى حنظل   8692
ذي قار 4 10 50 698م كركوك صبيحه جليل محمد كامل موسى علي   8693
الناصرية 8 9 126 408م كركوك ماجده حالى عيسى كامل ناصر عباس   8694
البصرة 4 9 54 388 كركوك رجاء غالب صالح كامل نتيش شھاب   8695
الديوانية 9 6 144 251 كركوك فاطمة محمد عبيد كامل نعمة موسي   8696
بابل 2 1 125 488م كركوك كاظميه جبار جوده كامل ھادى جويد   8697
ديالى 5 12 174 191 كركوك انعام حسين علي كامل ھادي علي   8698
بغداد 6 12 430 470 كركوك فضيله جبار درويش كامل وناس فليع محسن  8699



صالح الدين 8 8 35 310 كركوك نظيرة ابراھيم اسماعيل كامل يرع نايف محمود  8700
ميسان 4 3 190 451م كركوك نعيمه جليل كريم كامل يونس حبيب  الساعدي 8701
البصرة 8 5 66 359م كركوك عبدالرزاق ياسر  كامله خلف علوان   8702
نينوى 8 9 26 264م كركوك فھله يونس حسين كثير محمد خلف  الشيخ 8703
ذي قار 9 12 174 607 كركوك نبيھة غافل دويح كدر فھد شمخي   8704
واسط 10 9 123 957 كركوك رشا خضير جبار كرار ثائر عباس محمد  8705
البصرة 3 7 91 727 كركوك تسير علي جباري كرار خزعل غضبان   8706
ذي قار 3 7 39 787م كركوك سميرة جاسم عبد الحضر كرار صاحب عبدالخضر   8707
القادسية 2 5 172 871 كركوك وفاء فاضل علي كرار عبدالرزاق حمزه  الجبوري 8708
ديالى 7 9 87 4289 كركوك اسمر بدر عبدالراضي كرار قاسم علي   8709
تكريت 1 6 148 663 التون كوبري امل صالح خضير كرجي عبدهللا كردي   8710

صالح الدين 10 10 28 822 كركوك ھدي عطة صالح كردي فاضل مطلق   8711
بغداد 2 9 37 384م كركوك احالم حميد عيدان كرم جواد سمير سعيد  8712

صالح الدين 2 12 188 374 كركوك عمران كنعان حسين كرمة رشيد عفيف   8713
ميسان 1 8 8 472 كركوك ناديه عبود مفتن كرملي دعير علوان صابر العلواني 8714
بغداد 10 11 23 359 كركوك سؤده عبدالعزيز  كريم ابراھيم حسن جوده  8715
ميسان 3 8 67 807م كركوك ايمان حسن فرج كريم اجثير صكر شاطي  8716
بغداد 9 7 77 549 كركوك زھرة احمد زيدان كريم احمد الخلف   8717
ديالى 10 8 197 794م كركوك كوكب مصطفي محمد كريم احمد محمود دلو  8718
بغداد 8 9 144 429م كركوك كريمه شريف بدن كريم اسماعيل غميس شاخى  8719
البصرة 4 3 38 668م كركوك نديمه عبدالحسين عيس كريم اسماعيل الزم   8720
بغداد 5 4 147 428م كركوك باسمه فاضل جياد كريم العيبي زبون عبطان  8721
البصرة 9 12 76 326 كركوك بشرى فليع كاظم كريم بدر بيشر   8722
ذي قار 5 1 98 384م كركوك مريم ناصح عبدالحسين كريم بشيش جوده  المرجاوي 8723
بغداد 2 10 118 375 كركوك زھره كاظم جلو كريم بنيه عبدهللا طاھر  8724
بغداد 2 2 70 481 كركوك ليلى جبار مھلھل كريم تھام حسن   8725
البصرة 4 7 65 494م كركوك ھند عباس عبداالمير كريم ثجيل ھزاع   8726
ميسان 1 7 62 478م كركوك سھام جبار داود كريم جبار اسماعيل   8727
البصرة 4 7 106 333 كركوك سعدونة صوب هللا رحيمة كريم جبار حمدان جبر  8728
بغداد 2 8 79 492م كركوك بيداء حسين ياس كريم جبار رشيد   8729
بغداد 7 5 106 334م كركوك شھله جاسم رشك كريم جبار غريب  النصيراوي 8730
بغداد 9 8 191 481م كركوك شفيفه جادر ذنون كريم جبار مشف زغير  8731
بغداد 5 10 161 352 كركوك مطلق زوداد ربيع كريم جبار يوسف 8732
بغداد 2 4 79 233م كركوك قسمه حسين تراد كريم جبر سيد  اسراي 8733



الديوانية 2 7 2001 763م كركوك حمزيه عبيد محمد كريم جبر مزعل   8734
البصرة 2 6 165 476م كركوك امل عباس كاظم كريم جري دنبوس  الكليب 8735
البصرة 3 12 103 342م كركوك زينب حسن محمد كريم جعفر تركي   8736
بغداد 6 6 1 410م كركوك خديجه كريم طاھر كريم جالب جبر صبيح الماجدي 8737
ميسان 9 6 159 783م كركوك حبيبه عبد شابح كريم جليل صفيح   8738
البصرة 7 3 46 789م كركوك صبيحة ابراھيم احمد كريم جمعة كاطع   8739
واسط 4 11 141 339 كركوك كافي كاظم سبتي كريم جواد سبتي   8740
بغداد 6 12 110 380م كركوك جميله محسن عوده كريم جواد عبدهللا كاظم  8741
نجف 4 3 153 465 كركوك ھناء ھادي صفى كريم جواد كاظم حمودي  8742

صالح الدين 6 9 74 316م كركوك لمعه بالل سالم كريم جودر ھلو   8743
البصرة 5 7 170 478م كركوك سليمة خلف ناصر كريم حاتم خليفه   8744
ميسان 5 5 51 300م كركوك كامله عبدالحسين راضي كريم حاتم مجيل   8745
بغداد 10 3 139 375م كركوك حياة خنجر علك كريم حدوان عبدهللا   8746
بغداد 10 10 76 382م كركوك منى مھدى على كريم حسن احمد محمود  8747
ميسان 6 1 184 563م كركوك رياسه خلف ثابت كريم حسن زغير  الكحبيى 8748
بغداد 5 2 120 599م كركوك عليه محسين سلطان كريم حسن سلطان  البديوي 8749
ميسان 6 8 121 409م كركوك اميرة موان ضحيط كريم حسن عكاب   8750
ميسان 6 3 38 317م كركوك سليمة محسين غضيب كريم حسن غضيب  الفرطوسي 8751
ذي قار 2 1 59 488م كركوك احالم عبد علي كريم حسناوي عايم   8752
بغداد 10 9 64 314م كركوك بشة ثجيل فارس كريم حسون عبجالسيد غانم  8753
ذي قار 1 8 146 356م كركوك فاطمه سعدون ثامر كريم حسين ثامر   8754
بغداد 10 10 26 476م كركوك ابتسام شناوه راضى كريم حسين راضى حواس  8755
بغداد 9 13 133 420م كركوك ايمان عبدالحق تحيل كريم حسين عبدالحسين   8756
كربالء 4 7 187 781 كركوك بشري ھا شم عبد كريم حسين علي   8757
البصرة 5 7 57 620م كركوك نجاة حبتة العيبي كريم حسين كويش   8758
بغداد 5 4 138 233 كركوك خولة محمد مھادي كريم حسين لعيبي  المنشداوي 8759
البصرة 2 9 86 477م كركوك سميرة جاسم  كريم حسين ھاشم   8760
نجف 1 8 200 404م كركوك فخرية جواد صالح كريم حمزه لفته   8761
ذي قار 8 4 158 272م كركوك ناديه مھدي عباس كريم حمود حطاب  الركابي 8762
ميسان 6 5 157 496م كركوك ايمان حسين علوان كريم حمود منخي جبر  8763
االنبار 8 12 153 1084 كركوك افراح راشد عبد كريم حميد عبد   8764
بغداد 4 2 124 931م كركوك ثورة محمود حسن كريم حميد عبد   8765
ذي قار 8 9 75 411م كركوك سليمه ياسر والى كريم حنون عبود   8766
البصرة 10 2 104 785 كركوك نورة زامل لفته كريم حنون نايف عيدان العبران 8767



البصرة 3 5 170 370م كركوك حنونه داود صبر كريم حواس بالسم علي  8768
بغداد 9 7 78 374م كركوك اشميرق قاسم محمد كريم حيدر خضر   8769
بغداد 9 6 42 375م كركوك اشراق طالب جبار كريم خلف نعيس   8770
ذي قار 9 4 151 354م كركوك رابحة صالح مونس كريم خليف براشد   8771
بغداد 9 5 55 332م كركوك حياة كاظم شھيب كريم دخيل خشان   8772
البصرة 1 2 87 354 كركوك حميدة ثامر حنجي كريم دعير حمود   8773
بغداد 9 13 166 377م كركوك امل كريم اسماعيل كريم راضي حلف   8774
بغداد 3 2 130 266م كركوك سميره سالم محمد كريم رحيمه حيدر  جعب 8775
ذي قار 2 6 49 525م كركوك دينا خلف كريم كريم رسن سلطان  العايد 8776
البصرة 5 7 198 351م كركوك سھيلة جبار خلف كريم رويض خلف جاسم  8777
الديوانية 7 8 198 484م كركوك وذاحه ادريس حسين كريم زامل حسين   8778
ميسان 9 6 61 492م كركوك خميسه علوان رشك كريم زغير عكله الجعداوي  8779
ذي قار 10 1 108 768م كركوك نداء برزان جساب كريم سعدون محل  العبد 8780
واسط 7 3 33 355م كركوك خميسه كاطع صالح كريم سلطان سد خان   8781

صالح الدين 5 12 52 331م كركوك ھناء حسن احمد كريم سلمان اسماعيل ابراھيم  8782
واسط 5 8 78 480م كركوك ليلى بريس علي كريم سلمان عيسى ابراھيم  8783
بغداد 3 9 1 428م كركوك سعدية طاھر بلط كريم سلمان ماضي دغيم  8784
البصرة 1 10 29 339م كركوك بشرى مجيد عبد كريم سودي بديوي محمد  8785
بغداد 7 13 128 473 كركوك زينب علي باجي كريم شاكر مھدي صالح  8786
الديوانية 6 1 139 325 كركوك رضية كاظم مسير كريم شبرم راضي   8787
ميسان 5 8 189 465م كركوك سعدونه جلوب رسن كريم شراد عبدالرحيم   8788
واسط 10 8 146 م٣٤٣ كركوك سمية سلمان حاجم كريم شري كرين خربيط  8789
بغداد 7 2 195 351م كركوك رحيمه محمد حسون كريم صبار خنجر   8790
بغداد 5 2 103 465م كركوك حليمه اسماعيل علي كريم صبر رجه   8791
النجف 9 13 194 377 كركوك سعديه كريم عبد كريم صبھود حنون   8792
البصرة 7 1 154 496 كركوك انتصار كريم موسى كريم صوب هللا سلمان   8793
البصرة 5 6 111 466م كركوك جاسميه بينه فريج كريم ضعين ازبين  الزيداوي 8794
بغداد 5 13 103 437 كركوك سليمه قاسم صمد كريم طاھر حسين محمد  8795
بغداد 7 2 193 359م كركوك عزيزه بريكط كاظم كريم طاھر علي   8796
بغداد 5 2 50 435م كركوك حويده كاظم عبدهللا كريم عاتي عباس  الساعدي 8797
بغداد 4 1 184 310م كركوك لطيفه ابراھيم وناس كريم عباس درواح  الحمداني 8798
بغداد 9 3 187 654م كركوك صفاء فتحي كريم كريم عباس كريم   8799
نجف 5 13 81 493م كركوك زينب عبد ھادي كريم عبد جاسم  العرداوي 8800
البصرة 8 1 172 344م كركوك رافده خليل صالح كريم عبد علي لطيف  8801



بغداد 6 3 126 41م كركوك رقية ھاشم محمد كريم عبد عواد  شحبيري 8802
بغداد 6 2 48 469م كركوك وفاء نجيب رشد كريم عبد محمد   8803
بغداد 8 9 180 351م كركوك ماجده حمدان ليس كريم عبدالحسن نبيل   8804
بغداد 8 10 89 465م كركوك ربيعه حسن على كريم عبدالرزاق صالح   8805
بغداد 7 7 147 425م كركوك ازھار عبدالزھرة اسماعيل كريم عبدالزھرة محسن   8806
ميسان 7 10 19 340م كركوك حياة نعمة غانم كريم عبدالصاحب حسن عطيويي  8807
بغداد 1 13 9 471م كركوك احالم عبدالحسين زغير كريم عبدالنبى حسن سويد  8808
بغداد 7 10 5 359 كركوك نديمة عطية باشط كريم عبدالنبي باشط علي  8809
ديالى 9 7 39 361م كركوك ناديه سجى سلمان كريم عبدالوھاب عنجل احمد  8810
بغداد 7 8 63 207l كركوك نصيره عبدالزھره محمد كريم عبدزيد شريف   8811
بغداد 6 3 175 395م كركوك سھيلة نجم عبد كريم عبود شانى  الملكى 8812
ذي قار 3 9 61 370م كركوك منى ھادي  كريم عجبد كدي مھنا  8813
بغداد 10 1 2 801 كركوك سندس كاظم راضي كريم عجيل شتيل  الوبعدي 8814
بغداد 10 7 154 410م كركوك سليمه خضير مھاوي كريم عداي كمرشي   8815

ميسان  6 9 98 312م كركوك ليلي ماھور علي كريم عطا علي   8816
ذي قار 6 4 99 361م كركوك حليمة شنتة شفيث كريم عطشان ريكان   8817
الديوانية 2 4 165 310م كركوك كافي مكطوف باقر كريم عطيه جبار جعفر  8818

صالح الدين 2 6 135 154م كركوك مريم جميل حسين كريم عالوي شطب   8819
ذي قار 4 11 94 342م كركوك رجوحة حسن احمد كريم علي احمد علي   8820
بغداد 10 9 220 496م كركوك عليه عوده حسين كريم علي حسن حسون  8821
البصرة 1 10 106 476م كركوك سعاده جاسم كاوش كريم علي كادوش   8822
بغداد 7 2 155 437 كركوك ھناء زاير نمر كريم علي كاطع   8823
بغداد 8 3 55 43م كركوك ھديه اصبيح ركين كريم علي لعيبي  غريباوي 8824
بغداد 5 9 38 436م كركوك سعديه محمد حسن كريم عيار محمد الخبث  8825
واسط 8 7 116 206م كركوك بلقوه جنوف عبيد كريم غالي ضاحي فالح  8826
البصرة 5 5 21 352م كركوك كاظميه ھادي حيدر كريم فليح حسن   8827
بغداد 3 13 7 453م كركوك تركيه طمين سلمان كريم فليح حسن شميل  8828
الديوانية 4 4 142 378م كركوك مناھل كاظم حسين كريم فيصل حمزة   8829
بغداد 4 7 61 409م كركوك زكية زغير بريدي كريم قاسم بريدي سلطان  8830
بغداد 4 10 162 383م كركوك رحمه حسان مطلك كريم قاسم حميد محسن  8831
بغداد 5 5 723 395م كركوك سعاد سعاد ناصر كريم قاسم زامل   8832
االنبار 10 2 112 496م كركوك سراب نجم عبدهللا كريم قياض فرحان  الديحى 8833
ميسان 8 5 18 379م كركوك اخالص حيدر نومان كريم كاطع حافظ   8834
واسط 8 3 108 394م كركوك نداء حسين فليح كريم كاظم حسن   8835



بغداد 1 2 175 421م كركوك بشرى فاضل رسن كريم كاظم رسن  التميمي 8836
واسط 4 3 106 143م كركوك سميره غداوي دھن كريم كاظم منجل   8837
نجف 8 11 187 484 كركوك خالدة حسن صالح كريم كاظم منصور   8838
بغداد 8 10 33 479م كركوك فخريه علي عاصي كريم كامل عجيل   8839
بغداد 6 5 95 395م كركوك حميده ھاشم حنون كريم كوكز كطامي حمزة الجلياو 8840
ميسان 5 8 60 340م كركوك ھناء كريم حسين كريم لعيبي مساعد بايع  8841
بغداد 9 4 183 416م كركوك سعديه شعبان خنجر كريم لفته كشاش روضان  8842
ميسان 9 10 138 372م كركوك زينب عبدهللا معلي كريم لفته محمد   8843
بغداد 5 12 151 362م كركوك ھاشميه جابر منصب كريم ماھور لفته   8844
ذي قار 1 8 91 653 كركوك جميله عبد سلطان كريم مجلي غازي   8845
بغداد 2 11 96 377م كركوك مھا ياسين خضر كريم مجيد عباس حمادي  8846
بغداد 8 10 148 403م كركوك شروف جبار خياط كريم محسن حمود   8847
بغداد 5 2 6 493م كركوك ارمان خلف جاسم كريم محمد امين   8848
بغداد 6 4 18 361م كركوك سواھين محمد لميي كريم محمد جابر  علود 8849
ميسان 1 6 35 430م كركوك ھديه حاجم فليح كريم محمد حسان   8850
بغداد 9 6 109 383 كركوك حنان سلوي عبيد كريم محمد حسين   8851
البصرة 9 8 28 734م كركوك صبيحه احمد عيسي كريم محمد سعيد   8852
بغداد 8 2 45 370م كركوك رمزيه عبدعلي كاظم كريم محمد شكاره  العبادي 8853
بغداد 6 5 11 206 كركوك عطية محسن علي كريم محمد علوان حسين  8854
المثنى 2 5 8 161م كركوك لميعه امجد جبار كريم محمد عمر   8855
ديالى 5 1 100 476 كركوك اميره عبدالوھاب احمد كريم محمد قادر   8856
نينوى 7 11 158 466م كركوك كريم محمد مرعي حسن  ملكه حسين احمد 8857
بغداد 3 2 60 311م كركوك ھدى حسين ابراھيم كريم محمود ابراھيم   8858
ديالى 2 7 161 754م كركوك سميره مھحى لحين كريم محيميد درويش   8859
ذي قار 9 9 183 644م ليالن كريمه ساجت خريط كريم مدلول لفته ثائر  8860
بغداد 6 3 128 502م كركوك غنيمة عبدلكريم حميد كريم مريس حطاب  الفاطومى 8861
ميسان 8 8 42 421م كركوك وحيده سالم شاطي كريم مطر خالطي علي  8862
واسط 1 10 137 314 كركوك سليمه كاظم فريح كريم معين فھيد محمد  8863
بابل 8 11 191 648م كركوك نجاة جاسم خميس كريم مغامس رسن كريم  8864
ذي قار 9 7 164 610 كركوك دنيا علي بدر كريم مھدي صكيان صبر  8865
بغداد 10 4 171 395م كركوك ابتسام حسن حافظة كريم موات محمد   8866
بغداد 9 12 195 357م كركوك خالده فرير شنور كريم موسى صكر علك البيخاني 8867
بغداد 7 13 193 342 كركوك اقبال عبدالرحمن حفير كريم ناصر صبرة اللة   8868
بغداد 10 10 80 341م كركوك نجاة صابط مجيل كريم ھاتو راضي   8869



صالح الدين 9 7 140 626 كركوك نزيھة صالح حمادي كريم ھادي جاسم حسين  8870
بغداد 4 2 1 355م كركوك الھام خلف ناجي كريم ھادي حسين   8871
بغداد 5 1 10 345م كركوك كاظميه سرحان ذياب كريم ھاشم مشيفي  النوافي 8872
بغداد 4 8 34 187 كركوك نجات جاسم محمد كريم ھلوس جوال   8873

صالح الدين 9 6 5 790 كركوك فوزيه انور علي كريم ويس عبدهللا  8874
البصرة 9 1 140 296م كركوك اميره جمعه عبيد كريم ياسين سعيد  الصيداتي 8875
ذي قار 2 6 159 185م كركوك حسين جاسم محمد كريمة سعدون تيار  البوسعيد 8876
بغداد 5 9 139 300 كركوك كريمة عبد حسن جمعة 8877
ديالى 10 6 52 793 كركوك عبدالرحمان حسين كريمة عبدالرزاق داود 8878
بغداد 10 8 161 934م كركوك عبدالكريم جمعة كريمة فالح عبد الحسين  8879
كربالء 7 10 49 163 كركوك ارملة.علي وداعه كريمه باقر علي 8880
ميسان 7 1 31 377 كركوك محمد جابان  كريمه جاسم دنانه   8881
بغداد 4 8 193 465م كركوك مدحت راضي مھدي كريمه جمعه كاظم  البادلي 8882
بغداد 9 1 181 730م كركوك عميد احمد عبدهللا كريمه دعير حسين   8883
بغداد 8 13 121 377 كركوك ارمله كريمه رمضان محمد حسن 8884
البصرة 4 8 98 359م كركوك ناضم جاسم محمد كريمه عباس عبدهللا محمود  8885
بغداد 3 13 176 354م كركوك كاظم عوده حسان كريمه علي ادھيم 8886
البصرة 4 5 18 409م كركوك محمد يونس  كريمه محسن حافظ   8887

صالح الدين 10 13 195 252م كركوك عدنان كريم خلف كريمه معبوف محمود   8888
واسط 2 12 134 766م كركوك ھدي عبدالكريم كطامي سعود جفال 8889
ميسان 10 8 90 372م كركوك اميره بھاء امين كطني حلو احمد   8890
الناصرية 5 12 173 379م كركوك حاجم سلطان عباس كظيمه لفته عبدالسادة  الطالب 8891
بغداد 5 2 73 303م كركوك اخالص عبدالجبار حسن كفاح حسن حسين   8892
بغداد 3 6 135 472م كركوك نعيمة واحد موسى كفاح دريب كاظم  المحمداوي 8893
الديوانية 4 10 106 246م كركوك رجاء ناجي صحي كفاح علي شنيع   8894
ذي قار 4 9 69 418 كركوك رواء يحيي ھاشم كفاح قيس ھاشم   8895
بغداد 3 1 77 246م كركوك قاسم محمد  كفھن سيوان كاطع   8896
بغداد 2 2 39 473م كركوك ھادي عباس كلثوم حسين كاظم 8897
بغداد 8 9 72 495 كركوك جاسم علي فضل كلثوم ھليل عثمان  8898

صالح الدين 4 13 44 181م كركوك جوليت خوشابا حي كليث يوخانس اسحق   8899
بغداد 5 4 9 343 كركوك سعيد جوھر كليمه بھاء امين 8900
ذي قار 6 5 92 654م كركوك علي خميس  كليمه عبدالعالي جويد   8901
بابل 6 7 86 787 كركوك سكينة محمد رضا كمال جبوري عبود  المھدي 8902
بغداد 8 9 175 376م كركوك حنان جاسم رضا كمال حسين جعفر خطاوي  8903



صالح الدين 7 4 107 672م قرة حسن ثغاريد صبيح محمد كمال خليل معيش  الصبور 8904
االنبار 1 9 138 361م كركوك كفاح فرھر صباح كمال طه محمود ناصر  8905
البصرة 2 7 162 365م كركوك امينه حيدر فرج كمال عبد سعيد   8906
ذي قار 3 5 14 264م كركوك ايمان عبدالستار مھدي كمال عبدالحسين عبيد الحسيناوي  8907
ذي قار 4 10 كركوك اسيل ھيثم عبد كمال عبدالغني جياد   8908
بغداد 8 2 138 436م كركوك بشرى صباع عبد كمال عبدهللا جبر   8909
الشرقاط 10 10 180 455م كركوك كفاح حسين علي كمال محمد حمد   8910
بغداد 5 8 107 333 كركوك فاطمة اسماعيل ابراھيم كمال مصطفي حسين علي  8911
بغداد 6 5 3 534م كركوك منتھى مكي رعد كمال مناع عليوى ساجت  8912
ذي قار 2 9 167 1539 كركوك رشميه قياض مستد كمر ثامر جباره   8913
ذي قار 2 8 121 766م كركوك فاخر كاظم بكال كمره وحيد علوان   8914
بغداد 9 6 115 486 كركوك عائيده حسين علوان كمري داود فليح 8915
واسط 1 1 44 207 كركوك رحيم جاسم كاضم كميله زبون عبدالكاظم  طبعادي 8916

صالح الدين 2 13 80 386م كركوك عبا محم خلف كميله عبد سبع 8917
االنبار 2 10 51 309 كركوك ارملة.قاسم عبدالقار كميله عبداالمير اسماعيل 8918
بغداد 6 2 172 312م كركوك نافعه امين محمد كنعان محمود شكري  النعيمي 8919
بغداد 7 12 130 453م كركوك حيادة اسماعيل ابراھيم كنعان يوسف عبدالحميد   8920
بغداد 5 4 180 289م كركوك بدر ھاشم حاجم كواكب ريسان ياسر   8921
بغداد 3 11 51 699 كركوك ارملة..سمير سامي كوثر داخل دحام 8922

الناصرية 1 2 103 664م كركوك شكاجي كامل مدلول كوثر كاظم شياع   8923
كربالء 9 13 162 371 كركوك عباس علي حمزه كوكب عبدالزھره صالح 8924
بغداد 2 2 111 917م كركوك ماجدة عبدالكاظم جمعه كيالن داود سلمان   8925
واسط 7 8 88 321م كركوك وداد فليح حسن الزم ثجيل شاتول حيش  8926
بغداد 6 13 68 408 كركوك ھيلة العبيي جوھر الزم جبر لفتة زايد  8927
ذي قار 7 8 31 403م كركوك فوزيه عليعك علي الزم جخير محمد   8928
بغداد 1 12 13 466م كركوك سھام على جبر الزم مثنى حميدى عنبر االمى 8929
واسط 2 12 26 777م كركوك غازية لحمود تومان المي وصبان تومان   8930
بغداد 9 7 126 492 كركوك كريمة محمد ثامر اليج عباس عبد علي  8931

صالح الدين 6 11 81 169 كركوك حسيبة جودي محمود لبيب مراد جمعة محمود  8932
ديالى 1 4 87 369م كركوك حسون صباح  لذة زيد محمود   8933
االنبار 2 12 33 300 كركوك مقبولة عبدالقادر حزم لطفي جبار عبد ورشان  8934
بغداد 10 12 96 309م كركوك ھاله مرعي حسن لطيف احمد محمد مصطفى  8935
ذي قار 3 7 151 550م كركوك ناديه جاسم جابر لطيف حسين ثامر   8936
بغداد 10 11 59 187م كركوك نازك محمود عبد لطيف خضير ياس   8937



صالح الدين 10 2 189 188 كركوك جاسمية حمادة مجيد لطيف طه عبود   8938
كربالء 9 6 61 410م كركوك وسن جاسم حمد لطيف عبد سلمان حسين  8939
ذي قار 5 3 78 618م كركوك كريمه نامق فاضل لطيف عبدالحسين كريم   8940
ذي قار 6 8 130 672م ليالن ابتسام عبدالحسين خضير لطيف عبود عكرب   8941
ديالى 1 6 73 379م كركوك سعديه جمعه جاسم لطيف علي حسين  عبيدي 8942
ميسان 9 9 8 768م كركوك فاطمة محمدامين كاظم لطيف عيسى عبدهللا الحسين  8943
بغداد 2 2 23 465م كركوك كوثر بعيل منتي لطيف غضبان جودة   8944
البصرة 2 9 133 1479م كركوك سميره خالد عبدالرزاق لطيف فرھود عجيل محسن  8945
كربالء 5 7 152 382م كركوك جميلة ضيول افريخ لطيف كاظم علي   8946
ميسان 10 6 12 435م كركوك سھام   لطيف كريم غضبان   8947
البصرة 6 6 63 503م كركوك احالم ناصر جاسم لطيف كمال عبدالساده  العبودي 8948

صالح الدين 1 4 124 262م كركوك ترفة ھمزة خزعل لطيف محمد زھو   8949
االنبار 6 1 79 425 كركوك مريم عبد محمد لطيف نايف حمدان   8950
كربالء 8 1 132 256م كركوك بشرى علي وداعه لطيف ھادي جواد   8951
بغداد 9 13 76 492م كركوك علي سفيح جياد لعبه ھندال زبون 8952
البصرة 9 11 22 361م كركوك دوشه جاسم فيضي لعيبي سھر حسن غضيب  8953
بغداد 9 4 176 735م كركوك نوال لعيبي ضامن لعيبي عليوي محمد على البوعامر 8954
بغداد 2 8 104 393م كركوك بشري حاجي شابن لعيبي كاظم موسي   8955
بغداد 7 13 119 471 كركوك عيدة جبار جبير لعيبي مناتي خلف خيال  8956
بغداد 9 8 56 190 كركوك سليمة حسين صكر لفتة زغير يوسف   8957
البصرة 7 4 86 659م قره حسن رسمية سلمان حمدي لفتة سلمان مشفي   8958
البصرة 9 3 73 395م كركوك خيريه عبد زخير لفتة علوان كاطع   8959
الديوانية 6 1 187 199 كركوك برقيه جبر تايه لفته احمد عبود   8960
ذي قار 5 10 96 421م كركوك سنيه جبر ثامر لفته داحس ثامر سلطان  8961
البصرة 7 7 56 376م كركوك سميره جبار حسن لفته عبدالحسين علي منشد العبودي 8962
الديوانية 9 6 68 183م كركوك زھور حسين جليل لفته عجيم عبيد محمد القرغوني 8963
ميسان 9 6 138 372م كركوك ناصريه خليف عطيه لفته محمد حمدي   8964
البصرة 7 3 88 429م كركوك ندوى فرحان داود لقاء عبد الرضي علي   8965
بغداد 7 1 156 713 كركوك ميثاق جبار عبد لقاء عبدالستار عبد  الحسيناوي 8966
نينوى 7 6 26 367 كركوك مينه عبدالمنعم ذنون لقمان صالح احمد  القطان 8967
بغداد 10 10 45 636 كركوك امل محمد دلون لقمان صبري يحيى محمد  8968
بغداد 2 2 129 220م كركوك محمد لطيف لمياء خليل ابراھيم 8969
االنبار 10 11 174 573 كركوك ساجدة اسماعيل لطيف لواء صبحي منشود   8970

صالح الدين 8 4 25 163م كركوك اسيل حسن رحيم لؤى حسين رحيم   8971



بغداد 9 12 55 289 كركوك زينب احمد محمد لؤي ثابت نعمان   8972
صالح الدين 7 6 75 169 كركوك انتصار محمود صالح لؤي حسين خلف 8973
صالح الدين 2 3 25 163م كركوك اسيل حسن ارحيم لؤي حسين رحيم طه التكريتي 8974
صالح الدين 8 11 68 194م كركوك تغريد حسين علوان لؤي حميد نوفان   8975
بغداد 6 6 11 916م كركوك ايمان صالح مھدي لؤي رسول عبدالكاظم  الخليفه 8976
البصرة 1 5 80 329م كركوك ناديه علي حسين لؤي شديد فالح   8977
موصل 7 3 135 220م كركوك نجاح احمد يحيي لؤي شريف محمود   8978
موصل 6 7 139 434م كركوك دالل كامل رابح لؤي عبد عتو ابراھيم  8979
بغداد 1 4 199 264م كركوك رغد مھدى  لؤي عبد غانم   8980
البصرة 7 7 97 843م كركوك خلود فرحان عبدهللا لؤي عبدالرضا محمد مسلم  8981
البصرة 1 4 170 584م كركوك ندى عبداالمير عبدالحسين لؤي عدنان دليف   8982
بغداد 3 1 139 594 كركوك عفاف صالح كاطع لؤي عزيز حمود   8983

صالح الدين 6 3 192 341م كركوك ھدى وھيب حمد لؤي علي مھدي  البدري 8984
موصل 5 9 98 420م كركوك دعاء محي الدين سعدون لؤي غانم شريف جاسم  8985
نينوى 10 6 81 192م كركوك وزيرة حسن علي لؤي محمود علي   8986
موصل 9 10 144 453م كركوك ذكري فخري حميد لؤي محمود محمد   8987
بغداد 3 12 112 369م كركوك انصاف جاسم محمد لؤي مھدي اسماعيل حميد  8988
بغداد 2 9 109 1096م كركوك رقية عبدالرزاق جاسم لؤي مھدي عبود رسن  8989
بغداد 8 5 26 352م كركوك انتصار عباس سعدون لؤي نجم سعدون   8990
بغداد 1 10 147 402م كركوك جنان عباس جاسم لؤي ھاشم شكر   8991
بغداد 1 2 160 405م كركوك بشرى فاضل حسن لؤي ھاشم محمد   8992
بغداد 3 13 115 745م كركوك ضعي محمد فھد لؤي ياسين مھند   8993
نينوى 2 10 187 786م كركوك الھام محمود ابراھيم ليث ابراھيم محمد   8994
بغداد 1 1 172 434 كركوك احالم عبدهللا فادي ليث اسعد عبدالحميد  الراوي 8995
البصرة 4 10 21 1114م كركوك زينب علي مھدي ليث امين مھدي   8996
موصل 9 4 34 513م كركوك يسرى محمود صادق ليث ايوب صادق   8997
ديالى 7 9 45 339 كركوك دنيا حامد سافر ليث جاسم محمد   8998
بغداد 6 6 59 763م كركوك سحر حسين محبيس ليث جمعه كاظم عليوى  8999
بغداد 5 10 114 289م كركوك مھا رمضان علي ليث حازم ذنون   9000
بغداد 7 13 2 2351 كركوك خريمه فيصل سلمان ليث حبيب فندي   9001
بابل 6 11 166 479 كركوك زھراء سعد عيسى ليث حسن تامر ناصر  9002

صالح الدين 7 12 174 206م كركوك منى زغير محسن ليث حماد جاسم   9003
بغداد 1 10 150 163م كركوك بلقيس غالي جبر ليث خالد شاكر حمودي  9004
بغداد 8 5 195 706م كركوك افتخار غالي جبر ليث رحيم قاسم   9005



االنبار 7 11 178 667 كركوك اعزب ليث زيدان خلف 9006
بغداد 8 10 33 295م كركوك مطلق.مھديه كاظم ليث شاكر عبدالرزاق 9007
البصرة 5 11 174 523م كركوك رحيق احمد عيسى ليث صباح صالح مھدى  9008
بغداد 5 1 164 383م كركوك عال حسن ناصر ليث صبري يحيى محمد القافي 9009
البصرة 9 12 111 800 كركوك شيماء شكيب جاسم ليث عارف جالل   9010
بغداد 9 11 115 272 كركوك اميرة شعبان حبيب ليث عبدالحميد حبيب حسن  9011
بغداد 4 6 135 405 كركوك اخالص خلف عبدهللا ليث عبدالملك مصطفى  نيازي 9012
بغداد 4 10 24 391 كركوك سمر جمعة حمد ليث كامل توفيق   9013
بغداد 2 8 174 246م كركوك الھام داود عبدالوھاب ليث محمد صالح عبدالقادر   9014
بغداد 1 7 24 2367 كركوك مياده مرشد عطيه ليث ياسين نجم   9015
بغداد 5 2 199 134م كركوك ھديه رمضان خمد ليلو جساس مھدى  الشحرى 9016
فادسية 6 12 3 205م كركوك اميره عباس امين ليلو مراد حمد   9017
بغداد 6 10 115 355 كركوك ارملة.محمد حنش ليلى جاسم مشاوي 9018
بغداد 4 1 50 477م كركوك علي راضي  ليلى خزعل حسن   9019
البصرة 2 5 72 481 كركوك علي محمد حسين ليلى خلف رحيمة 9020
بغداد 10 9 79 421 كركوك عبدالمير حميد علي ليلى خلف عيسى 9021
بابل 5 8 60 361 كركوك محمد حسن علي ليلى عباس سلطان   9022
البصرة 9 9 199 163م كركوك ارمله.عبدالحسين برسيم عوفي ليلى عبدالحسين برسيم 9023
حلة 6 11 26 405 كركوك ارملة ليلى عبدالطيف عبد 9024

صالح الدين 2 11 97 726 كركوك ارملة..فرحان ثويني ليلى محمد وكاع 9025
واسط 4 9 143 541 كركوك حميد محمد كاظم ليلى نعيمة كاظم 9026
نينوى 9 3 168 162م كركوك عبدالجبار علي محمد ليلى ھاشم جاسم   9027
بابل 3 1 413 184م كركوك مھدي موسى عباس ليلي عارف عباس  الجنابن 9028
ميسان 4 6 3 427 كركوك ليلئ دواي خليقه 9029
الشرقاط 2 11 99 404 كركوك صالحة ابراھيم محمد ماال هللا مھدي جبر   9030
ذي قار 4 9 170 490م كركوك كفاح فاخر محمد ماجد احمد جعفر   9031
بغداد 6 2 149 256م كركوك متى جاسم محمد ماجد اسماعيل عباس   9032
بغداد 9 1 184 375م كركوك ايمان جاسم عبود ماجد جاسم محمد حسين  9033
بغداد 7 9 198 332م كركوك ندى حميد حماس ماجد جاسم محمد عبطان  9034
بغداد 5 2 18 497م كركوك ابتسام جاسم محمد ماجد جبار حسين   9035
واسط 4 3 167 252م كركوك ابتسام جاسم راضي ماجد جبار سلمان   9036
بغداد 6 9 118 478م كركوك احالم خلف ھالل ماجد جلوب سليم معروف الزيدي 9037
كربالء 5 4 191 383م كركوك مريم حمزه جاسم ماجد جواد كاظم   9038
البصرة 10 1 146 362 كركوك سعدية جواد كاظم ماجد حامد حمود  الشالل 9039



بغداد 5 9 193 429م كركوك ساجدة شرھان خلف ماجد حسن كاظم   9040
ديالى 4 8 146 466م كركوك سكينه عباس جليل ماجد حسين فالح غزال  9041

ميسان  3 8 10 343م كركوك نظال طاھر رضا ماجد حمد جبار   9042
بغداد 6 2 67 310م كركوك سعديه مھدي سلمان ماجد حمزه عبدالساده  جبوري 9043
البصرة 10 1 2 289م كركوك ايمان جاسم مھنا ماجد حميد بنيان   9044
بغداد 8 7 130 252م كركوك نرجس علي عوده ماجد حميد جبر منشد  9045
بغداد 2 2 52 421م كركوك اخالص مرحان قاسم ماجد حميد عبد  الفھد 9046
الديوانية 2 8 108 169م كركوك بشرى كلف عطية ماجد حميد عطية جادر  9047
الديوانية 3 12 185 302م كركوك شيماء نورى عزيز ماجد حميد على عباس  9048
ميسان 6 11 35 417 كركوك لمياء سالم حسير ماجد حميد كاظم   9049
نجف 7 3 179 469م كركوك فائزه احمد  ماجد حميد مجيد  النجم 9050
بغداد 3 13 113 411م كركوك ناديه خاري يوسف ماجد حميد مجيد الجبوري  9051
البصرة 1 13 52 436 كركوك ناديه وناس مجيل ماجد حميد مجيل   9052
البصرة 10 7 47 418م كركوك اقبال جبار حمد ماجد حنون علي   9053
بغداد 3 4 118 197م كركوك خوله جاسم محمد ماجد خالد راشد   9054
بغداد 7 3 29 430م كركوك ابتسام فرھود ھا شم ماجد خطاب عفلوك  الشويلي 9055
البصرة 1 12 128 503 كركوك رجاء شھاب احمد ماجد خلف شعنون غضبان  9056
بغداد 4 9 119 321م كركوك نجالء عبود فاخر ماجد راضي عليوي   9057
نينوى 1 2 7 394م كركوك ازھار عبدالرزاق مجيد ماجد رشيد حميد مجيد البدرى 9058
البصرة 4 2 138 355 كركوك فضيلة احمد محسن ماجد رشيد ھاشم   9059
نينوى 9 9 113 1030 كركوك حليمه شيخو محمد ماجد سالم ھانى جبورى  9060
بغداد 6 7 82 339م كركوك كفايه جعفر نعمه ماجد سرحان مھلھل   9061
بغداد 8 13 138 393 كركوك زينب غالي عوده ماجد سعيد حليمل غليم  9062
بغداد 9 13 71 789م كركوك انعام محمد لفته ماجد شاكر لفته سلطان  9063
بابل 1 8 172 153م كركوك فرات حسن رضا ماجد صاحب عسكر عباس  9064
ميسان 7 1 162 781م كركوك رشا محمد جابان ماجد طاھر دھش  العقبي 9065
بغداد 9 7 138 367م كركوك ھيفاء حسين علي ماجد طالل علي جواد  9066
ذي قار 6 3 845 588م كركوك رضية حسن كيويش ماجد عامر عبود  الناصر 9067
ذي قار 3 1 49 417م كركوك رفيقه عبد راضي ماجد عبدالحسين خيون  المھدي 9068
بغداد 10 8 140 407م كركوك سھاد مزھر خلف ماجد عبدالحسين محمد   9069
بابل 10 12 73 196م كركوك حال حمود خشن ماجد عبدالحميد خضير علي  9070
ميسان 6 3 61 355م كركوك الھام فتاح يوسف ماجد عبدالرحمن حسن  السعيدي 9071
بغداد 5 5 52 346 كركوك خيريه شامخ زغيز ماجد عبدالرزاق ھوصان   9072
بغداد 4 10 182 415 كركوك زينب حنديل حسن ماجد عبدالزھرة جاسم   9073



بغداد 4 2 84 384م كركوك جميله رزوقي ملك ماجد عبدالزھرة لفته   9074
بغداد 3 10 132 216 كركوك نھله ابراھيم علي ماجد عبداللطيف محمد عباس  9075
بغداد 3 10 48 170م كركوك ھيفاء حسين حسان ماجد عبدهللا محمد   9076
بغداد 3 11 61 415 كركوك سعاد محمد راضي ماجد فاضل شنتة   9077
بغداد 10 13 169 410م كركوك موالني عبد منظل ماجد قاسم عبود   9078
بغداد 9 4 185 481م كركوك ابتسام خلف سلمان ماجد كاطع راضي   9079
البصرة 7 3 23 338م كركوك زھرة جبار دلغر ماجد كاظم جبر   9080
بغداد 8 12 163 351م كركوك ماجده كاظم كيطان ماجد كاظم حمد الجوازى  9081
بغداد 9 7 192 205م كركوك بشرى جاسم شيخان ماجد كاظم شيعان خلف  9082
البصرة 5 5 118 409م كركوك عليه ھاشم كاظم ماجد لحيف حياوي   9083
نجف 3 4 13 162م كركوك زريفه عبداالمير باقر ماجد لطيف عبداليمه الكرعاوى  9084
البصرة 5 4 46 372م كركوك سكنة عبدهللا علي ماجد لفتة خربيش   9085
بغداد 1 13 96 436م كركوك ھيفاء محمد جعفر ماجد محمد جعفر   9086
البصرة 6 5 160 351م كركوك كفاء مزھر علوان ماجد محمد حسين مجيد   9087
االنبار 7 3 3 180م كركوك ايمان خليل عبد ماجد محمد عبدهللا   9088
نينوى 4 5 140 380م كركوك سھيلة احمد جاسم ماجد محمد نور حمود   9089
االنبار 10 9 27 735م كركوك حربيه عفتان مطر ماجد مخلف عواد   9090
بغداد 4 13 29 437م كركوك حليمه محمد ماجد ماجد مزيد فنجان   9091
ذي قار 10 9 24 376 كركوك شيماء فخر ضيول ماجد مقداد طاھر عامر الحمداني 9092
البصرة 2 2 كركوك سحر عبداالزھرة محمود ماجد مكطوف عطيه   9093
نينوى 8 1 166 246 كركوك نصرية ھنا موسى ماجد منى ميخا   9094
بغداد 8 9 130 517م كركوك زينب مولود ھادى ماجد مھدى احمد   9095
بغداد 2 2 43 435 كركوك امل صدام رسن ماجد مھر حيال   9096
بغداد 6 12 157 708 كركوك نيفين جميل اوراھا ماجد موشي كوركيس   9097
موصل 8 11 107 394م كركوك نوال سالم اسماعيل ماجد نجم عبدهللا   9098
بغداد 3 9 85 455م كركوك اديبه سلمان مھدي ماجد نعمة عباس كاظم  9099
بغداد 8 13 61 332 كركوك نسرين العكيلي نعمة ماجدة كاظم خلف   9100
بغداد 3 9 82 477م كركوك عبدالقادر حامد نجم ماجده محمد خضير   9101
البصرة 9 1 185 496م كركوك سھام كامل علوان مارد عبدالسادة نعمة  الثعلبي 9102
نينوى 7 3 15 190م كركوك مھا سعدهللا خطاب مازن اديب محمود   9103
الديوانية 6 8 22 546م كركوك سعيده شاكر حسين مازن حميد عطيه جادر  9104
بغداد 5 13 82 636 كركوك فيراس اياد عبدالعزيز مازن زكي علي موسى  9105
بغداد 10 1 4 187م كركوك رجاء مزعل حمادي مازن سامي طه   9106
البصرة 3 7 28 340 كركوك زينب حسين عثمان مازن عازم حسن   9107



البصرة 3 7 131 303م كركوك حنان عبداالمام داود مازن فاضل بدر ياسين  9108
بغداد 3 2 171 340م كركوك سوزان سالم محمد مازن قاسم محمد   9109
البصرة 7 9 114 326م موصل مھا عارف منادي مازن كاظم حميد   9110
البصرة 4 5 126 667م كركوك كاظميه بدر ياجي مازن كريم مغامس رسن  9111
البصرة 6 9 106 357م كركوك رواء سالم مھدي مازن محسن معطل صالح  9112
البصرة 6 1 122 370 كركوك مثال عبود محسن مازن ھادي عبود   9113
البصرة 4 9 5 182 كركوك رواء شاكر حلو مازن يوسف محسن   9114
االنبار 8 13 53 159م كركوك محمد ماضي عبدالعزيز ماضي عبدالعزيز امين محمد  9115
ديالى 4 12 23 393م كركوك رسميه احمد خميس مال هللا جياد ناصر   9116
نينوى 6 5 111 770م كركوك ھناء يوسف كامل مال هللا فارس الفارس   9117
بغداد 7 13 80 388م كركوك اميره شن خلف مالك جاسم مطير الساعدي  9118
بغداد 5 13 45 208 كركوك اوصمان ناسر ھاشم مالك حنون ھاشم   9119
واسط 4 1 141 789م كركوك ناديه ستار سحين مالك عبود مطر   9120
ذي قار 4 7 125 789 كركوك امل فارس عباس مالك عوده عطيه حسين  9121
واسط 8 8 41 180م كركوك ندى عبد كريم مالك فليح حسن   9122
بغداد 9 11 84 339م كركوك فاطمه محمد عبد مالك كاظم والي فقي  9123
بغداد 6 2 121 181م كركوك ابتسام صالح بدر مالك موسي حسين  الوالي 9124
ميسان 2 1 108 463م كركوك ھبه محمد جاسم مالك نعيم شويع   9125
ميسان 1 1 114 م/513 كركوك سليمه خليفه فرھود مالك ھاشم عاتي  الخنساوي 9126
البصرة 4 9 75 669م ليالن خنساد عثمان عمر مانع حمود سلمان   9127
بغداد 7 13 17 469م كركوك نازنين محمد عبدهللا ماھر ابراھيم سھيل نجم  9128
نينوى 4 4 16 763م كركوك وفاء عبدهللا جمعه ماھر جابر محمد   9129
واسط 2 12 184 806م كركوك رنا جاسم سفاح ماھر دايخ مايع عبيد  9130

صالح الدين 6 12 74 209 كركوك شيماء علي عبد ماھر سعدي جروط   9131
صالح الدين 3 13 51 723 كركوك امل حبيب عبد ماھر سليمان عبد حمادة  9132
صالح الدين 6 2 62 361 كركوك ناھدة محمد حسن ماھر صالح ياسين صحادة الجبوري 9133
البصرة 1 7 82 465م كركوك حال عبدهللا حسن ماھر عبدالزھور حسن   9134
بغداد 1 5 111 144م كركوك ھدى عبدالرزاق عوده ماھر عبود عوده خلف سراي 9135
موصل 2 11 185 198م كركوك ملوك حميد يحيي ماھر علي عبدهللا   9136

صالح الدين 3 11 38 383م كركوك ھنيه عجمى ثابع ماھر عواد خليفه   9137
صالح الدين 1 11 48 189م كركوك فوزيه عثمان ايوب ماھر فرھود حسن ياسين السامراني 9138
ميسان 8 5 6 802م كركوك شيرين عبدعلي بدن ماھر كاظم بدن   9139
واسط 4 6 199 246م كركوك خلود عنيسي ضيدان ماھر نشأت ھادي   9140
نجف 2 8 170 411م كركوك ميثاق طالب كتاب ماھر نعمه ھادي عباس  9141



صالح الدين 9 13 135 375 كركوك رفضه محمد جمعه ماھر نومان مربط احمد  9142
نجف 7 4 189 206م كركوك على تكليف عبدالرضا مائدة نعمة عبدالرضا   9143
نينوى 4 13 59 754م كركوك سعاد صالح علي مبارك عيدان سعيد   9144
بغداد 1 10 90 45 كركوك بشري احمد محمد مبثم علي حسين علوان  9145

صالح الدين 8 4 139 663م التون كويري ابتسام عطوان صالح مبدر علي ھزاع محمد اللھيبي 9146
الديوانية 6 13 159 364م كركوك خلود ياسر عياض مبروك عبدالحضر غياض مزعل  9147
واسط 5 9 151 419م كركوك مديحة عبد براز متعب عيفان غياض   9148
موصل 2 2 79 309م كركوك منى متى سعد متى كوركيس عزيز   9149
االنبار 8 9 159 599م كركوك منى عامر خطاب مثنى جاسم محمد جميل  9150
بغداد 4 12 23 334م كركوك ذكرى محمود احمد مثنى جاسم محمد ياس  9151

صالح الدين 4 1 126 239م كركوك ماجده حميد علي مثنى جمعه سمين   9152
صالح الدين 2 12 88 170م كركوك فاديه خليل سحل مثنى حميد احمد سالم  9153
الناصرية 4 5 92 753م كركوك رشا عبدالكاظم نايف مثنى شعيت نايف  النداوي 9154
بغداد 4 13 118 469م كركوك مثنى عبدالكريريم مجيد 9155
نجف 3 4 33 246م كركوك سھام حبيب سرحان مثنى عدنان شاكر  محريشان 9156
نينوى 9 11 160 371م كركوك يسرى عبدالستار علي مثنى يونس حامد يونس  9157
بغداد 7 11 108 369م كركوك ھناء جاسم حسن مثير سعيد عباس   9158
بغداد 10 3 66 612م كركوك ابتسام اسماعيل محمد مجبل جواد حمودي   9159
البصرة 3 4 15 550م كركوك تركية جعفر عود مجبل محسن ھالل  الماھى 9160
الموصل 1 4 12 198م كركوك باسمة محمد صوفي مجبل ھيكل صوفي   9161

صالح الدين 3 3 87 492م كركوك ھاجر علي عزاوي مجحم علي حسين   9162
نينوى 5 7 8 762م كركوك ليلى خني عبيدي مجول محمود ابراھيم مجول  9163
االنبار 10 13 140 302م كركوك احالم حسين علي مجيب جزاع محمد ناصر  9164

صالح الدين 4 1 193 732 كركوك سراب نايف سيھان مجيد ابراھيم سبھان   9165
بغداد 7 2 181 584م كركوك اسماء عبدالقادر فاضل مجيد اسماعيل ابراھيم اسماعيل  9166
بغداد 3 8 128 376م كركوك ھديه صالح ياسين مجيد جبار لفتة   9167
بغداد 2 2 71 346م كركوك كميله محيبس مريوش مجيد جبر حافظ  الربيعي 9168

صالح الدين 2 1 49 198 كركوك حريه يونس قادر مجيد حسن حامي   9169
بغداد 1 11 30 352م كركوك خويه محسن حي مجيد حسين شھاب حمد  9170
البصرة 6 9 121 600 كركوك سمر علي صبر مجيد حميد دعدوش حجم الخفاجي 9171
تكريت 7 10 23 456 كركوك سھام فخري صالح مجيد حميد صالح مھدي  9172
بابل 5 1 23 211 كركوك بسمه رباط محمد مجيد حميد عزيز  العلي 9173
بغداد 8 1 196 763م كركوك ايھان حسن عثمان مجيد خورشيد مصطفى محمد  9174
بغداد 9 12 63 453م كركوك نجوي حسين حمود مجيد داخل سلمان   9175



صالح الدين 10 5 13 319 كركوك راوية زكي احمد مجيد رشيد حميد   9176
صالح الدين 7 6 84 623م التون كويري بشرى سھيل نجم مجيد رشيد خلف   9177
االنبار 8 5 57 316م كركوك افتخار محمد نايف مجيد زعيتر احمد   9178
بغداد 6 8 124 355م كركوك سھيلة راضي كريم مجيد سلمان محمد   9179
ميسان 9 4 4 484م كركوك سھيلة اسماعيل حسن مجيد صنھير حبيثر   9180
واسط 7 8 8 663 كركوك ايمان بخيت فاضل مجيد طالب عبدالعالي   9181
بغداد 4 4 186 484م كركوك قسمه فرعل رحيمه مجيد عباس جياد مظلوم  9182
بغداد 10 6 135 346 كركوك نوال علي كاظم مجيد عبدالحميد علي   9183
ميسان 2 7 64 493م كركوك سميره محسن ساري مجيد عبدالكريم غضبان   9184
ذي قار 6 3 67 471م كركوك ساھره جبار لفته مجيد عبدهللا رحيم   9185

صالح الدين 6 2 5 214م كركوك نصيره عبدالكريم عبد مجيد عبدهللا نجم حنتاوي  9186
بغداد 3 6 61 429 كركوك ھديه عبد حمود مجيد عبود حمود   9187
بغداد 6 10 1 618م كركوك فاطمه صكر ملكان مجيد عجوب عاكول داغر  9188

صالح الدين 6 2 24 163 كركوك سعدية رجب عمر مجيد عطية كريم   9189
نينوى 7 9 9 787م كركوك سالحت رضا صالح مجيد علي عزيز احمد  9190
ميسان 9 1 91 184م كركوك حسيبه شموت نبيه مجيد كطوف بنيه  العبدالعالي 9191
بغداد 2 2 15 319 كركوك لميس عبدهللا كاظم مجيد محمد عباس   9192
االنبار 3 13 97 179 كركوك سامية عيادة صفال مجيد مخلف عواد   9193
بغداد 6 1 54 332 كركوك جويده محسن جابر مجيد مزعل جابر  الربيعي 9194
بغداد 1 1 62 264م كركوك بورسعيد شھاب احمد مجيد مھدي عبود  عارضي 9195
ذي قار 7 9 3 371 كركوك صبيحة ذياب عربي مجيد نعمة امل   9196
بغداد 2 1 187 334 كركوك صبيحه حسن جبر مجيد نعمه خلف   9197
البصرة 1 1 101 764م كركوك لمياء حمد خلف مجيد نعيم حسن   9198
نينوى 7 4 164 623م التون كوبري فضة احمد ابراھيم مجيد نمشان غثوان حسن الھيبي 9199
نينوى 7 4 116 623 التون كوبري شكحة شاھر جاسم مجيد وسمي جاسم  اللھيبي 9200
نينوى 10 13 85 170 كركوك حمدية علي احمد مجيل رشيد ھاشم   9201
بغداد 4 8 82 352 كركوك جسومة وداعة محسن مجيل عبدالعالي محسن   9202

صالح الدين 4 2 190 408م كركوك نادره ابراھيم ياسين محسن ارحيم طه   9203
بغداد 5 11 82 454 كركوك حريه بايع وھم محسن انعيمه حسن   9204
ميسان 7 8 139 252م كركوك حمديه سليم محمد محسن بليص محمد   9205
النجف 2 8 75 185 كركوك اميرة حسن علي محسن جاسم محمد   9206
ميسان 9 7 7 627 كركوك حسنه جبار روكان محسن جخيور عبيد بريت الشفاقي 9207
مثنى 8 9 168 357 كركوك نقليه جابر عوده محسن جالب جبار 9208
بغداد 7 2 191 369م كركوك زينب خضير حسون محسن جليب غالي   9209



البصرة 4 3 3 800م كركوك انتصار ريسان فالح محسن جھاد ملبس   9210
ميسان 3 4 107 484م كركوك اميره حسين كاظم محسن حسن كاظم   9211
واسط 7 9 76 216م كركوك سھام عبدالرزاق عبد محسن حسين علي   9212
ذي قار 4 10 169 187م كركوك وفاء محسن ذياب محسن حمادى حسن موسى  9213
النجف 5 1 55 495م كركوك حنان محمدحسن حسون محسن حيدر علوان   9214
البصرة 7 4 32 679م قرة حسن شنوى محمد مرعى محسن خضير مھدي  الرحمه 9215
ذي قار 4 11 179 374م كركوك ماجدة عبدهللا عبود محسن دوخي كريم   9216
ذي قار 3 9 71 753م كركوك ھناء عامر ارجمة محسن ديوان زايد   9217
بغداد 2 11 21 478م كركوك بشري جبار لطيف محسن رحمه موسي   9218
بغداد 4 2 114 325 كركوك امل ماھر جاسم محسن سعدون رداد   9219
ذي قار 8 1 79 683 كركوك امل صالح جازع محسن سعدون محل   9220
بابل 4 9 22 824 كركوك سعاد شويل محمد محسن سعيد سباھي شروان  9221
بغداد 8 2 24 480م كركوك فوزيه حميد سيھان محسن سلمان ثابت  البيضاني 9222
بغداد 5 4 148 408م كركوك سكنة محمد علي محسن شاتي حسين   9223
المثنى 8 9 83 163 كركوك سامية علي حسين محسن شالل ضيدان   9224

صالح الدين 2 11 93 463 كركوك وضحة صالح عبدهللا محسن صالح خلف ھرم الجبوري 9225
واسط 9 9 48 4009م كركوك زكاء شھير حمد محسن صبيح حمداوى   9226
ذي قار 1 1 74 359م كركوك اميره كاظم عكيلي محسن طلب حشيش   9227
بغداد 2 9 117 417م كركوك نزبرة محمد كاصد محسن عاكول مزيعل   9228
ذي قار 5 1 10 492م كركوك زھره مھوس شمخي محسن عبد علي  الشويلي 9229
ذي قار 4 12 120 321م كركوك ماجده شدر جابر محسن عبدالمھدي خلف طاھر  9230

صالح الدين 2 10 189 601 كركوك منتھى مشاري جمعه محسن عطاهللا اجھاد علي  9231
كربالء 3 4 89 418م كركوك جورى جھادى راضى محسن على حسين   9232
بغداد 5 10 180 466م كركوك لميعه صابر علي محسن علي فھد عبدهللا  9233
نينوى 2 1 179 37 كركوك عمشه حسين عباس محسن عويد حبيب   9234
ذي قار 6 9 153 364م كركوك كميله ھالل عبدهللا محسن عويز عيد فضل  9235
بغداد 5 2 38 426م كركوك ساجده عزيز سلمان محسن غضبان حسين  سليماوي 9236
ذي قار 9 7 101 435 كركوك ھيام كريم جاسم محسن كاظم محمد عويز البديري 9237
بغداد 1 11 32 367م كركوك سعاد حسين سھر محسن كريدي متعب   9238
البصرة 2 10 196 417م كركوك انتصار حميد زامل محسن كريم سعيد ساجد  9239
بغداد 10 10 179 767م كركوك حياة عباس محمد محسن كريم ضحي   9240
ذي قار 9 7 47 479م كركوك رخنساء رشيد حسين محسن كريم عبود بكان  9241
النجف 9 5 158 159م كركوك فضيله محمد عبدالساده محسن كريم كريدي   9242
بغداد 9 10 45 171م كركوك كريمه عربي حسين محسن لطيف اذياب   9243



واسط 1 8 116 308 كركوك غازيه ناصر حسين محسن محمد حسن علي  9244
البصرة 4 3 166 537م كركوك صبيحة حسين ثاني محسن محمد حسين  اركان 9245
بغداد 4 12 50 409 كركوك كافية غميس مني محسن مطر عبيد   9246
نينوى 9 8 158 388م كركوك وضحه محمد عوده محسن ھادي محمد العطاهللا الجبوري 9247
النجف 9 13 117 779م كركوك فضيله حسين حبيب محسن يحيي محمد   9248
ذي قار 10 3 401 386م كركوك ترياره كاظم عطيوي محسن يزي جاسم   9249
االنبار 6 11 44 359 كركوك محسين دمام مريف     9250
نينوى 4 4 168 265م كركوك خالدة ابراھيم علي محفوظ عبدهللا مصطفي   9251
موصل 5 4 60 246م كركوك منال عبدهللا سعيد محفوظ محمد امين بكر   9252
نينوى 8 5 196 558م كركوك ميرفت جھاد عزت محمد ابراھيم احمد   9253
نينوى 5 6 195 427م كركوك سعديه سلطان علي محمد ابراھيم جارهللا حماده السبعاوي 9254
االنبار 3 12 175 333 كركوك سعدية حميد صالح محمد ابراھيم حسن   9255

صالح الدين 2 1 148 289 كركوك كريمه احمد حسن محمد ابراھيم رجب صالح  9256
نينوى 5 13 69 181م كركوك سميرة محمود حسين محمد ابراھيم رميض   9257

صالح الدين 3 7 50 415م كركوك نوفة بنيان محمود محمد ابراھيم سطم   9258
االنبار 10 9 108 705م كركوك ھبه شكر محمود محمد ابراھيم عبدالحميد   9259
البصرة 9 6 84 34م كركوك حنان محمد ابراھيم محمد ابراھيم عيسى   9260
بغداد 2 2 70 171م كركوك ھناء زكي محمد ابراھيم قاسم 9261

صالح الدين 1 1 127 220 كركوك فاطمة علي رزيج محمد ابراھيم نوفان   9262
ميسان 3 1 112 187 كركوك عدويه علي وريوش محمد ابوالليل وريوش   9263
بغداد 7 8 16 415 كركوك كفايه عبد مغاني محمد ابيه ضاحي   9264
االنبار 3 6 134 169م كركوك نعمت ابراھيم عبدالحميد محمد احسان رشيد توفيق  9265

صالح الدين 10 6 1 340م كركوك ذكرى خلف جاسم محمد احمد حسن   9266
نينوى 3 12 17 729م كركوك معزف عبدهللا اسماعيل محمد احمد سلمان احمد  9267
ميسان 10 10 42 476 كركوك علوة فرج جامل محمد احمد شريف   9268
بغداد 7 5 8 171م كركوك خديجه خزعل حمادي محمد احمد علي   9269
نينوى 10 5 179 736 كركوك عروبة عبدالقادر محمد محمد احمد محمد احمد  9270
ديالى 1 5 115 1204م كركوك سحر نايف دلس محمد احمد محمد خلف الفرادى 9271
نينوى 5 3 12 731م كركوك يسرى مھدي صالح محمد احمد وحيد  عزاوي 9272
موصل 2 12 90 417 كركوك زينب فاضل علي محمد ادھيم لكن   9273
نينوى 2 7 56 181م كركوك حسنيه عبدالقادر محمد محمد اسماعيل عباس   9274
بغداد 9 4 37652 189 الحويجة خديجه مزعل عبد محمد اسماعيل عبد  التميمي 9275
ذي قار 9 12 38 515م كركوك دعاء رمضان فليح محمد اسماعيل محمد بندر  9276
نينوى 10 13 1400 329 كركوك عامرية حسن محمد محمد اعبيد ادريس   9277



ميسان 6 3 93 435 كركوك سعدية رحيمة حاتم محمد اعمارة ثكب   9278
ميسان 4 12 15 784 كركوك احالم جمال باشط محمد اكريم خلف   9279
بغداد 1 3 146 416 كركوك رابحة مھدي علوان محمد اموري علوان   9280
بغداد 10 3 127 340م كركوك اماني عبدالجليل حسن محمد امير محمد   9281
بغداد 5 6 187 246م كركوك حنسه فندي عركان محمد باش اغا كاطع   9282
بغداد 4 9 30 402م كركوك نديمة قاسم جاسم محمد باقر حرز حيدر الياسري 9283
االنبار 9 5 183 345م كركوك شھالء جزاع احمد محمد براك محمد   9284
نينوى 8 3 119 365م كركوك ايمان ادريس حسين محمد بكر احمد  العسل 9285
البصرة 9 6 9 1038م كركوك حمديه ھاشم غازي محمد بنيان مطلك   9286
ميسان 6 3 123 216م كركوك بشري موسي حاجي محمد بنيه موسي  اسعدي 9287
كربالء 5 7 80 645م كركوك سلوى قاسم حسين محمد تركي عبيد   9288

صالح الدين 1 1 175 786 كركوك ھدى عبدالحميد صالح محمد توفيق صالح   9289
صالح الدين 1 3 45 296 كركوك ھلة عبد ثامر محمد ثامر احمد   9290
بغداد 2 6 194 289م كركوك مديحه علوان قاسم محمد ثامر جالي  حمد 9291
بغداد 10 13 183 437 كركوك عربيه عبدالغني مطلك محمد ثامر حافض   9292
بغداد 9 6 156 479م كركوك ھيفاء يھول تامر محمد ثجيل رسف جابر  9293
بغداد 4 12 37 352م كركوك سليمه ابراھيم نريج محمد جاسم جير   9294
ميسان 6 3 87 454م كركوك ايمان مفتن حسن محمد جاسم حافظ   9295
ديالى 4 11 4 776م كركوك سعاد مجيد عزيز محمد جاسم حمادة امين  9296
بغداد 10 7 189 346م كركوك نجاة فريد عبدالحميد محمد جاسم حمادي 9297
بغداد 3 2 173 430م كركوك رزافه كاظم عيود محمد جاسم خضر  الجمھوري 9298
نينوى 8 3 66 332م كركوك بدرية سالم سيد محمد جاسم خلف   9299
بغداد 1 9 89 359م كركوك سعاد حاتم مزاحم محمد جاسم طعمه   9300
نجف 4 3 143 735م كركوك فاطمه محمد ياسين محمد جاسم عباس  البو جواد 9301
ميسان 3 1 133 296م كركوك سلوى عناد فليح محمد جاسم عبدهللا   9302
بغداد 4 1 47 351م كركوك اقبال فاخر قاسم محمد جاسم علي حنودي الييقاتي 9303
بغداد 10 10 31 788م كركوك بشري طالب موسي محمد جاسم عيسي   9304
االنبار 10 11 12 871م كركوك خميسه مصلح حمادي محمد جاسم محمد   9305
البصرة 3 11 155 494 كركوك اشواق نواف ابراھيم محمد جاسم محمد   9306
بغداد 10 3 112 371م كركوك ؤفاء ھاشم محمد محمد جاسم محمد   9307
ديالى 1 5 45 339م كركوك دنيا ظاھر ھادي محمد جاسم محمد   9308
ذي قار 6 1 197 656م كركوك قبيله ناصر محمدحسن محمد جاسم محمد   9309
موصل 6 11 183 220م كركوك ساھدة كاظم علوان محمد جاسم محمد   9310
بغداد 4 10 118 319م كركوك حال جبار محمد محمد جاسم محمد عبدالجبار الربيعي 9311



نينوى 9 4 130 623م التون كوبري ھالله محمد مصلح محمد جاسم محمد عطية  9312
البصرة 3 2 96 394م كركوك جاسيمه محمد عبدالعباس محمد جاسم محمد علي البوزجيري 9313
ديالى 6 3 146 427 كركوك نضال شھاب احمد محمد جاسم محمد مھدي  9314
بغداد 2 13 135 428 كركوك نھاد نجم عبدهللا محمد جاسم محمود منصور  9315
ذي قار 6 8 26 1035 كركوك وداد رحيم خلف محمد جاسم ھليل   9316

صالح الدين 3 7 59 330م كركوك احميدة سرھيد موسى محمد جايد علي حسين  9317
بغداد 5 2 37 341م كركوك سعديه مطلك سلمان محمد جبار ابراھيم   9318
بغداد 5 8 180 296م كركوك اخالص ظاھر حسين محمد جبار حسين مھدي العزاوي 9319
ميسان 1 4 108 395م كركوك نجاة جواد عطيه محمد جبار حوشي   9320
بغداد 4 7 195 319م كركوك حياة صالح حميد محمد جبار عبد   9321
بغداد 5 13 98 205 كركوك نادية احمد محمد محمد جبار عبد علي  9322
ذي قار 6 4 24 620م كركوك ھيلة خليف شھد محمد جبار فھد   9323
بغداد 7 2 121 393م كركوك حليمه كاظم عليوي محمد جرو لفته   9324
المثنى 4 5 90 334م كركوك شاره كرم عبدهللا محمد جعاز حالوب   9325
ميسان 8 7 152 370م كركوك بشري عاصي  محمد جعفر عبود شاطي  9326
بابل 1 4 41 466م كركوك رانية مال هللا محمد محمد جغفر كاظم   9327
ميسان 3 8 80 465م كركوك ايمان حسين جباره محمد جلوب زيدان خلف  9328
بغداد 4 7 139 479م كركوك ھناء حسن ياسين محمد جلوب شامي   9329
ميسان 7 7 169 780م كركوك ناديه عبود شروان محمد جلوب شروان بالسم  9330
ميسان 9 5 82 727م كركوك نبال راضي شلش محمد جليل كاظم   9331
بغداد 10 13 102 667م كركوك ھدي عدنان صالح محمد جمال محمد رويزي الزيدي 9332
البصرة 10 3 145 656م كركوك شكرية خزعل مزيد محمد جمعة كاطع   9333
بغداد 1 2 191 361م كركوك دالل لفته سلمان محمد جمعة نجدي حمادي العبادي 9334

صالح الدين 5 11 6 359م كركوك صبھح عبود محمد محمد جمعه محمد عيسى  9335
تكريت 3 11 99 265م كركوك فوزيه مھدي صالح محمد جمعه نحيالت الجبوري  9336
فادسية 2 7 111 436م كركوك ساھره كاظم عبدهللا محمد جميل محسن شالل  9337
كربالء 5 7 96 472م كركوك سندس محمد علي محمد جواد كاظم عبود   9338
النجف 7 5 12 162م كركوك صبيحه عليوي ناصر محمد جواد كاظم فريد   9339
بغداد 4 5 140 479 كركوك رجاء عباس كريم محمد جواد كاظم والي  9340
ميسان 9 6 188 733م كركوك شيماء عوده كحامي محمد جواد كحامي   9341
بابل 4 5 156 418م كركوك زينب سلمان حسون محمد جوده دياس دھش الفدادي 9342
بغداد 9 12 195 219م كركوك بتول داود سلمان محمد جودي كاظم سعيد الكناني 9343

صالح الدين 8 5 15 418م كركوك زھيه ياسين علي محمد حاضر محسن   9344
البصرة 9 6 37 207م كركوك فاتن فواد علي محمد حامد سعدون   9345



بغداد 8 1 149 401 كركوك ھدى عليوي مجيد محمد حامد مسافر   9346
بغداد 6 9 106 479م كركوك حنان طاھر عبد محمد حسان عسكر عبيد  9347
بغداد 8 8 48 215م كركوك بشرى خميس عباس محمد حسن اسماعيل كاظم  9348

صالح الدين 6 9 190 379م كركوك جھاده احمد عبود محمد حسن حماده عبدهللا  9349
صالح الدين 6 2 171 332 كركوك خولة مصطفى محمد محمد حسن حمدي سواد الجبوري 9350
البصرة 1 6 15 601 كركوك عذراء حسن محمد محمد حسن حمزه   9351
نينوى 3 9 4 437م كركوك فاطمه جعفر قاسم محمد حسن خلف   9352
ذي قار 1 1 87 م٤٨٣ كركوك سعاد رشيد سعيد محمد حسن شيال  الحسين 9353

صالح الدين 10 5 161 170م كركوك سھام علي فاضل محمد حسن عاني   9354
البصرة 9 13 13 345 كركوك حيات طالب يعقوب محمد حسن عباس العلي  9355
بغداد 3 9 28 97م كركوك نوال حميد محمد محمد حسن عبد علي  9356

صالح الدين 10 4 22 773م كركوك ھدله محمد خالد محمد حسن عبدالكريم   9357
بغداد 1 5 181 372م كركوك بيخال مجيد رشيد محمد حسن عبدهللا المحمداوي  9358
ميسان 3 11 131 384م كركوك ماجدة ياسين منحي محمد حسن عكاب االمي  9359
موصل 5 3 59 407م كركوك خوله محمد علي محمد حسن علي حسين  9360

صالح الدين 4 1 107 762 كركوك خلود عبير بيار محمد حسن عليان   9361
الشرقاط 9 6 93 251م كركوك عيده علي محمد محمد حسن محمد عبد  9362
ذي قار 4 7 77 296م كركوك سعاد محمد علي محمد حسن موسى   9363
واسط 4 3 154 418م كركوك لمياء جميل محمدرووف محمد حسون صيوان  يوراني 9364
بغداد 10 6 182 492م كركوك ثناء عبدي شريف محمد حسين اسماعيل داود السعدي 9365
بغداد 7 2 33 318م كركوك انتصار عبدالبنى زغيلر محمد حسين بجاى   9366
ديالى 8 7 99 331م كركوك شمسه ابراھيم جاسم محمد حسين جاسم محمد  9367
بغداد 1 1 21 405م كركوك فاطمه صابر حسوني محمد حسين جبر   9368
واسط 4 1 99 196 كركوك انتصار ھادي مھدي محمد حسين جليوي   9369
ديالى 4 8 190 344م كركوك شذى محمد عبد محمد حسين حسن عبدهللا  9370
بغداد 1 9 39 453م كركوك عدويه محمد عبدالجبار محمد حسين رشيد   9371

صالح الدين 8 4 39 610م كركوك دبادة وعدهللا الحق محمد حسين زويد خلف  9372
البصرة 4 2 187 149 كركوك فاطمة عبدالرحمن صابر محمد حسين صالح علي  9373
بغداد 3 13 151 352 كركوك فوزية جاسم محمد محمد حسين عداي   9374
بغداد 10 8 182 220م كركوك ماجده مولود عبدهللا محمد حسين علوان ابراھيم الدليمي 9375
بغداد 10 10 64 330م كركوك نجيبة لطيف جاسم محمد حسين علي دھش الدليمي 9376
الموصل 8 9 128 187م كركوك حسنه على عيسى محمد حسين عليوى   9377
البصرة 2 12 200 618م كركوك اميره حسن عليوى محمد حسين عليوى حبر  9378

صالح الدين 8 6 189 663م التون كويري رجاء عبيد فرج محمد حسين عويد   9379



بغداد 1 13 163 470 كركوك سھير حسن زامل  محمد حسين عيسى 9380
ميسان 7 8 63 761م كركوك ندي جاسم محسن محمد حسين محسن علي  9381

صالح الدين 6 5 121. 405م كركوك مريم ولي علي محمد حسين محمد   9382
نجف 10 3 102 191م كركوك صياة سيد جواد محمد حسين محمد حسين   9383
بغداد 1 1 137 357 كركوك انداليا ناصر موسى محمد حسين ملوح   9384
ديالى 6 3 182 190م كركوك ھدى منذر عبدالكريم محمد حسين مھدي خلف  9385
البصرة 6 13 172 463م كركوك ھيلين العباس سجيش محمد حطاب رحيم المالكى  9386
ديالى 7 4 71 729 التون كويري وفاء حسن علي محمد حمد صالح مخلف الجبوري 9387
بغداد 4 2 7 384 كركوك انتصار عاي مرعي محمد حمزة جاسم  الباوي 9388
بغداد 4 8 109 641م كركوك وحيده عبدالنبي جعفر محمد حمزه دثبان   9389
كربالء 8 3 77 407م كركوك تزھه كاظم فليح محمد حمزه عبدالساده  جبوري 9390
الديوانية 1 6 200 457م كركوك سندس نمير محمد محمد حمزه عبود   9391
فادسية 7 11 136 186م كركوك كوثر مجيد محمدسعيد محمد حمزه عبيد ھاشم  9392
بغداد 3 11 197 299 كركوك امل داود مھدي محمد حمزه علوان   9393
الديوانية 7 1 59 478م كركوك شذي كامل شنون محمد حمزه كريم   9394
بغداد 3 8 31 758م كركوك ھدى سعدي صالح محمد حميد حامد   9395
ميسان 7 9 123 408م كركوك علياء نعمه حسن محمد حميد حسن   9396
بغداد 4 8 179 47م كركوك سندس عبد  محمد حميد حسين على  9397

صالح الدين 7 4 16 644 قره حسن عفيفه مھد حمادى محمد حميد حمادى   9398
بغداد 3 9 86 756م كركوك نضال محمد ھاشم محمد حميد شمخى   9399
موصل 10 3 95 351م كركوك نھوض حسن جمعه محمد حميد طه   9400
بغداد 8 13 112 216م كركوك سعديه محمد علوان محمد حميد نايف عباس  9401
ميسان 6 4 79 488م كركوك حياة ھليل كريم محمد حنين كريم محمد  9402
ذي قار 10 1 9 664م كركوك بتول حسن احمود محمد خزعل خضير   9403

صالح الدين 4 6 159 253م كركوك كوثر حاجم فيصل محمد خزعل فيصل ھزاع التكريتي 9404
صالح الدين 10 6 149 733م كركوك سارة حسين عالوي محمد خضر حمد عبدالجبوري  9405
نينوى 1 4 143 197م كركوك صالحة شمدين خلف محمد خضير سنجار   9406
النجف 1 2 15 191م كركوك سليمه مھدي داود محمد خضير شبيب   9407

صالح الدين 4 11 21 761م كركوك امل حسن احمد محمد خطاب عمر ياسين  9408
صالح الدين 3 3 136 318م كركوك عدله سلطان عبدهللا محمد خلف الياس   9409
صالح الدين 10 3 37 779م كركوك نايله عطيه بكر محمد خلف بكر   9410
صالح الدين 4 6 158 351م كركوك ساميه بدر طريد محمد خلف حسين صالح العزاوي 9411
االنبار 9 8 75 180م كركوك عنيه خلف عبدالوھاب محمد خلف حمد   9412
بغداد 8 1 108 404م كركوك احالم ھاشم محسن محمد خلف شريف   9413



صالح الدين 2 8 33 736م كركوك حمدية مھدي صالح محمد خلف صالح محمد الدليمي 9414
صالح الدين 6 11 110 420 كركوك ترفه عبدهللا مراد محمد خلف علي مراد  9415
البصرة 6 6 143 490م كركوك سلمى ضاري سبع محمد خلف عمران  العيسى 9416

صالح الدين 5 6 104 265م كركوك سميره صالح حسين محمد خلف مجيد   9417
بغداد 3 9 197 312م كركوك شكرية كاظم مطر محمد خلف محمد علي العبودي 9418
بغداد 4 2 137 427 كركوك مزيال نوري حمد محمد خليل ابراھيم   9419

صالح الدين 3 3 73 193م كركوك كواكب عبدالرحمن توفيق محمد خليل ابراھيم   9420
بغداد 8 9 93 331م كركوك كلدر رشيد عبدالعزيز محمد خليل عبدالنبي اسماعيل  9421

صالح الدين 4 10 82 762 كركوك كرحه محمد خلف محمد خليل علي حافض  9422
بغداد 3 7 20 403م كركوك بسميه سالم نشات محمد خميس ضاري   9423
بغداد 7 4 39 623م التون كوبري وفاء طاھر كاظم محمد خيرهللا عوف   9424
ذي قار 1 4 126 436م كركوك منى ابراھيم نعمه محمد خيون جواد   9425
بغداد 6 8 153 745م كركوك انعام غالي جبر محمد خيون جوني تعبان  9426
بغداد 8 4 6 484م كركوك اسماء محمد شحاذه محمد داود سلمان   9427
بغداد 7 8 4 463م كركوك جميله موسى كاظم محمد داود صباح خلف  9428
بغداد 8 9 118 185م كركوك سحر ابراھيم احمد محمد داود علي اسود  9429
نينوى 1 12 82 191 كركوك ناجحه فاصل عبدالقادر محمد دخيل جاسم   9430
نينوى 8 3 54 784م كركوك نجود خلف جميل محمد دخيل عبدهللا  المنديل 9431
ميسان 5 8 48 823 كركوك االء العيبي ھاشم محمد درويش كاظم   9432
بغداد 9 10 1401 430 كركوك فضيله خيسن خضير محمد دريول خضر   9433

صالح الدين 7 11 104 906م كركوك مناھل صالح مھدي محمد دلف سبع بديوع  9434
بغداد 2 1 64 321م كركوك خوله كاظم بديغي محمد دھش عفات  الزبيدي 9435
موصل 6 9 3 353م كركوك اسماء جاسم محمد محمد ذياب ابراھيم   9436
ميسان 4 6 137 117م كركوك صبيحه رشك طالب محمد راضي احمود  الرماحي 9437
بابل 4 11 20 465 كركوك فاطمة ناجي نايف محمد راضي حمزة راعي  9438
البصرة 4 12 66 645 كركوك فوزيه صدام محسن محمد راضي عريبي   9439
بغداد 1 5 91 888 كركوك شيماء قاسم ھاشم محمد راضي محسن   9440
نينوى 8 13 142 623 التون كوبري خالدة حمة صالح محمد رجاء فنجان وكاع الھبيبي 9441

صالح الدين 5 10 20 1319 كركوك متسية مجول الحويشة محمد رجب حسن عبدهللا الجلوري 9442
بغداد 4 12 104 343م كركوك سميره بدر بدع محمد رحيم جبر ايالم الكعبي 9443
بغداد 1 10 187 295 كركوك رجاء الطرف مجيد محمد رحيم حسين علي  9444
بغداد 8 11 199 451م كركوك حليمه راضي عذار محمد رزاق بديويي   9445
ذي قار 4 1 29 661م كركوك امل كاظم عطيه محمد رشيد حميد  اغا 9446
بغداد 4 12 117 261 كركوك باسمه محمد مھدي محمد رشيد حوران   9447



الديوانية 8 3 94 259م كركوك سعاد علي سلمان محمد رشيد سعيد  عياده 9448
صالح الدين 1 4 147 217م كركوك سھامة خيري علي محمد رشيد محمد   9449
صالح الدين 10 2 7 319م كركوك شذي احمد عبدالوھاب محمد رفعت سمير  الناصري 9450
ذي قار 1 12 67 410م كركوك حمديه حنيدان غيالن محمد رمضان غيالن   9451
االنبار 9 13 1 393م كركوك ايمان عطا فياض محمد رميض عوده جراح  9452
ذي قار 6 7 118 401 كركوك غنية كريم خلف محمد زغير بكة   9453
بغداد 10 11 10 382م كركوك سندس شاكر مطر محمد زغير محسن خلف الساجدى 9454
نينوى 5 5 66 659م قره حسن سالمه عبدالغني سليمان محمد زكي رشيد   9455
نينوى 8 3 56 329م كركوك ليلى طه جاسم محمد زيدان خلف  زيدان 9456
بغداد 7 13 68 198م كركوك سھيله مطشر جبر محمد زيدان طاھر علي  9457
االنبار 1 13 31 473م كركوك ھديل على مصطفى محمد سامى رفيق خليل  9458
بغداد 2 8 108 384 كركوك سعاد لطيف علي محمد سامي جليل   9459
بغداد 8 13 152 343 كركوك ايمان الزعيم احمد محمد سبي جمعة سعيد  9460
بغداد 9 1 154 198م كركوك فاتن صبحي حمزه محمد ستار حمزه   9461
بغداد 7 5 85 520 كركوك ابتسام غازي ابراھيم محمد سرحان عبدهللا   9462
االنبار 9 4 38718 194م الحويجة سحر خميس غفوري محمد سطام سويدان   9463
البصرة 2 12 179 871م كركوك وفاء شعيبث نايف محمد سعدون محمود عامر  9464

صالح الدين 9 11 15 150 كركوك جميلة جداع عطية محمد سعود فيصل   9465
بغداد 7 6 85 785 كركوك وجيھه عبدالرحيم صالح محمد سعيد احمد   9466
بغداد 1 8 406 341 كركوك بدعة سعيد ثامر محمد سعيد جابر   9467
موصل 2 11 127 786م كركوك خولة حميد حسن محمد سعيد جميل ياسين  9468
البصرة 8 3 144 352م كركوك نصيمة خضر عطية محمد سعيد خلف عطية  9469

صالح الدين 7 3 99 329م كركوك كرحه صالح رمضان محمد سعيد طالل   9470
البصرة 5 11 11 182م كركوك سعاد طاھر محمد محمد سعيد فاضل موك صالح 9471

صالح الدين 10 12 72 154م كركوك ھاجر عواد علي محمد سعيد محمود غدير عليوي 9472
بغداد 6 12 52 1098 كركوك حنان كريم بايش محمد سفيح حسين   9473
ذي قار 9 4 144 627م كركوك اسراء موسى رمضان محمد سلطان خنتوش  زيرجاوي 9474
الشرقاط 3 11 167 345 كركوك سامية شيخ خلف محمد سلطان طعمة علي  9475

صالح الدين 3 1 79 463 كركوك مياسه موسى محمد محمد سلطان محمد   9476
صالح الدين 8 6 192 600 التون كوبري شمسه محمد طه محمد سلمان احمد ظاھر الجبوري 9477
البصرة 6 5 31 340 كركوك امال مھدي زامل محمد سلمان جيجان زوير  9478
ديالى 1 9 136 626م كركوك ھند حسن ھادى محمد سلمان داود سلمان  9479
بغداد 8 12 61 708م كركوك فاتن تركي مطر محمد سلمان صالح سلمان الربيعي 9480
البصرة 2 3 182 386م كركوك منى عودة ھاشم محمد سلمان عبدهللا   9481



فادسية 3 8 113 513م كركوك ايمان عليوي جمباز محمد سليم جبر شعالن  9482
صالح الدين 3 1 14 755م كركوك صباحه علي خلف محمد سليم حديد   9483
بغداد 4 8 58 402م كركوك كريمة داخل منان محمد سليم شبوط ھادي السعد 9484
بغداد 8 10 46 86 كركوك معصومه جليل عبدالحسين محمد سليم فاضل محمد  9485
البصرة 7 9 41 761م كركوك زينب جبر مرحان محمد سمين مطر طرقه  9486
واسط 9 9 133 330م كركوك كولدران كنعان ياسين محمد سھيل نجم   9487

صالح الدين 5 3 123 308م كركوك مسيره عبد نايف محمد سويد نايف   9488
بغداد 8 7 161 391م كركوك كاظميه حسن عطيه محمد سيد عبدالنبي   9489
ديالى 2 12 41 1109م كركوك سھى جاسم محمد محمد شاكر عباس جاسم  9490
ذي قار 10 6 73 97 كركوك نعيمة شوكت جابر محمد شاول مخور   9491
بغداد 2 2 57 371م كركوك سجوده صالح مھدى محمد شرھان لفته   9492
ذي قار 9 11 62 746 كركوك فائزه سعدون ھايف محمد شري غيالن   9493
النجف 7 6 85 454 كركوك اسماء حسين مھدي محمد شريف اسد  الحصونه 9494
نينوى 5 5 110 372 كركوك نجمة على رمضان محمد شعبان رمضان   9495
ذي قار 10 11 49 259 كركوك حسنة علي جبار محمد شعبان غضبان رزاق العبودي 9496
بغداد 9 1 181 647م كركوك امال وھاب محمد محمد شعالن خطار   9497
ديالى 1 9 33 492م كركوك حدھن حسين حمري محمد شكر محمود   9498
بغداد 1 13 16 316م كركوك ايمان صالح علوان محمد شھاب احمد   9499
بغداد 8 11 95 382 كركوك محمد شھاب احمد المھر  اسماء توفيق رشيد 9500

صالح الدين 1 7 27 451م كركوك نجاة حسن احمد محمد شھاب محمد عالوي الجبوري 9501
نينوى 2 7 161 342م كركوك فضيلة صادق علي محمد شيبان احمد   9502
نينوى 10 13 141 365 كركوك ھناء حازم شاكر محمد شيت خليل قاسم  9503
بغداد 10 4 43 308م كركوك االء صالح كاطع محمد شيحان حمود   9504
ذي قار 1 1 10 296م كركوك سعاد حسن عبوتي محمد شيرون محي  الحسين 9505
موصل 10 12 165 521م كركوك سلوى تحسين صالح محمد صابر يحيي   9506
بغداد 9 11 42 667 كركوك ايمان عبدالكاظم فرج محمد صاحب نغميش عبيد  9507
بغداد 2 13 85 189م كركوك ميساء سعد عبده محمد صادق داودالزم   9508
واسط 4 3 160 2473 كركوك كافي خضر دريفل محمد صادق شرف  المند الوي 9509

صالح الدين 8 6 93 773 كركوك ھديه سالمه حسين محمد صالح حسين   9510
صالح الدين 1 4 180 152م كركوك محمد صالح حميد   نجود خرخ عبدهللا 9511
بغداد 7 13 179 783 كركوك اسراء فيصل احمد محمد صالح عبدالقادر ذياب  9512

صالح الدين 1 4 174 416م كركوك اغراء عبدهللا احمد محمد صالح عبدهللا عساف  9513
ذي قار 7 8 152 783م كركوك مديحه داخل طارش محمد صالح عبود   9514
نينوى 1 4 153 193م كركوك نبات ھادى  محمد صالح محمد   9515



صالح الدين 6 2 177 300 كركوك فرحة سرحان شھاب محمد صالح مرعي حسن القراوي  9516
بغداد 8 3 138 496م كركوك ربيعة محسن جعفر محمد صخر زيارة  الماكي 9517
بغداد 2 2 118 416 كركوك انعام جبار عبد محمد صكر ھاشم  عبادة 9518
نينوى 9 5 170 863م كركوك كفاح محمدازھر رشاد محمد طارق صديق   9519
بغداد 8 5 1401 355م كركوك بشرى فاضل محمد محمد طارق محمد   9520
بغداد 4 2 59 487م كركوك دنيا عياد جليل محمد طاھر جبر   9521
ميسان 7 1 166 379م كركوك زينب مالك جاسم محمد طاھر دھش  العقبى 9522
بغداد 7 5 170 523م كركوك حنان محمود  محمد طاھر ناصر   9523
واسط 9 9 3 466م كركوك فوزيه غضب محمد محمد طعمة خضير   9524
البصرة 10 3 19 314م كركوك سعاد رحيم محرب محمد طعيمه محرب   9525
نينوى 9 1 117 162 كركوك وسناء عالءالدين عبدالرزاق محمد طالل جميل   9526
نينوى 9 10 7 300 كركوك بان احمد قاسم محمد طالل محمود محمد  9527
نينوى 2 11 14 823 كركوك رفعة يوسف اسناعيل محمد عارف سرحان ذياب  9528

صالح الدين 3 13 86 339م كركوك امل عبود توليد محمد عاصي صالح   9529
البصرة 9 1 166 367 كركوك بشرى لطيف حسن محمد عاصي عبيد   9530
ذي قار 7 1 165 233م كركوك بطاقه زناد صالح محمد عايد زغير  ال زغير 9531
بغداد 4 10 87 371 كركوك مليعه جاردل دھيم محمد عباس جارهللا منھر  9532
المثنى 2 5 23 923م كركوك مريم سعود طارش محمد عباس خميس   9533
بغداد 4 2 192 391م كركوك منى حيار خنجر محمد عباس رزوقي   9534
بغداد 1 5 120 311م كركوك اميره عودة عمران محمد عباس كاظم جاسم الجبوري 9535
بغداد 8 1 114 329 كركوك سميعه محمود رشيد محمد عباس محمد   9536
نينوى 2 10 150 341م كركوك ھدى عبدالحميد مجيد محمد عباس محمود   9537
بغداد 3 2 60 300م كركوك انتضار صبري يونس محمد عباس محمود عزراوي  9538
ذي قار 2 10 103 534م كركوك نضال حسن عبد محمد عباس ھاشم   9539

صالح الدين 7 10 165 193 كركوك وضعه دخيل عليوي محمد عبد احمد   9540
بغداد 4 2 138 325 كركوك نعمة عجاج جاسم محمد عبد الحمزة محمد صالح   9541
كربالء 1 1 176 314 كركوك سندس شامل عباس محمد عبد الساده حسون   9542
البصرة 9 11 138 207 كركوك امينة خليفة فبصل محمد عبد الضيف محمد  9543
بغداد 2 12 109 407م كركوك وفاء راضى موسى محمد عبد حسن  العبودى 9544

صالح الدين 2 8 67 188 كركوك فھيمة حميد رزيف محمد عبد حسون  السامرائي 9545
موصل 5 10 3 784م كركوك كونانى حيدر نيسان محمد عبد حقى على السيبانى 9546
واسط 2 8 11 195 كركوك ثمينه عبد فرحان محمد عبد خليف   9547

صالح الدين 8 6 90 541 كركوك عروبه زيدان خلف محمد عبد خليفه   9548
واسط 10 6 103 204 كركوك اعتماد عبداالمير ابوالنص محمد عبد زيد بدن   9549



ذي قار 6 6 10 379 كركوك خوله جميل مجيد محمد عبد ضيدان   9550
بغداد 10 13 69 428 كركوك سعدونة مطر سلمان محمد عبد طالل مسلم  9551
ديالى 1 5 144 190م كركوك ضمياء صادق فريخ محمد عبد علي محسن   9552
ذي قار 2 1 102 401م كركوك كريمه مطشر رويج محمد عبد ماجد   9553
نينوى 1 8 73 698م كركوك سفانه عيسى يحيى محمد عبد يحيى محمد  9554
بغداد 73 10 5 84م كركوك امل   محمد عبدالحسن منادي   9555
بغداد 7 10 5 84م كركوك امل عبد مكطوفه محمد عبدالحسن منادي   9556

ميسان  8 8 48 494م كركوك باسمة جبار كاظم محمد عبدالحسين حميدي   9557
بغداد 3 2 148 394 كركوك بيداء عبدالھادي ابراھيم محمد عبدالحسين الزم  السراج 9558
ذي قار 5 3 197 753م كركوك عواطف الزم سلم محمد عبدالحمزة برھان   9559
القادسية 3 8 3 181 كركوك عائشة عقيل علوان محمد عبدالحمزة عزيز   9560
الشرقاط 10 10 14 776م كركوك مريم احمد شامل محمد عبدالرحمن حسين  العاشور 9561
االنبار 8 10 134 786 كركوك زينة صباح عثمان محمد عبدالرحمن داود سلمان  9562
بغداد 1 4 24 364م كركوك احالم حسن نايف محمد عبدالرحمن طة عبدالرحمن   9563

صالح الدين 5 13 100 300م كركوك رواء خيرو مھدي محمد عبدالرحمن مطلك   9564
صالح الدين 10 4 27 318م كركوك فضيله مھدي محمود محمد عبدالرحيم علي عباس  9565
الديوانية 6 5 140 493م كركوك شيماء زرزوع ھليل محمد عبدالرزاق حمزه مطلك  9566
ميسان 1 4 16 427م كركوك كفاء عباس مراد محمد عبدالرزاق رسن   9567
بغداد 1 1 130 427م كركوك نوريه عبدالواحد عيدان محمد عبدالرزاق عيدان  الصابري 9568
بغداد 1 6 130 779م كركوك فاتن علي حسين محمد عبدالرزاق محمد   9569
بغداد 7 13 199 430م كركوك جاسميه حسون جاسم محمد عبدالرضا جاسم عبدهللا الساعدي 9570
بغداد 2 7 88 409م كركوك علياء صالح جبر محمد عبدالرضا دعيج   9571
البصرة 1 7 102 338 كركوك حريه عبود فالع محمد عبدالرضا طعمه   9572
بغداد 1 5 119 379م كركوك سليمه جبار عباس محمد عبدالرضا علي عودة  9573
بغداد 4 5 189 374م كركوك نوريه حنتوش غانم محمد عبدالرضا غانم منصور الساعدي 9574
ميسان 7 9 147 734م كركوك مريم كاظم عيسى محمد عبدالرضا مھودر   9575
البصرة 5 11 83 897م كركوك اسراء محمد جمعه محمد عبدالزھره دوالب   9576
بغداد 9 4 137 383م كركوك ھدى كريم علبوى محمد عبدالزھره سلمان   9577
بغداد 4 13 8 793م كركوك مريم ھاشم علوان محمد عبدالزھره محمد حسن  9578
بغداد 7 8 169 209م كركوك سميرة عبدهللا مجيد محمد عبدالستار عبدالواحد  العبيدي 9579
بغداد 4 8 154 362م كركوك ايمان عبدهللا محمد محمد عبدالسميع علي   9580
ذي قار 4 9 196 745م كركوك انتصار كيفھر زوبجي محمد عبدالصاحب جابر   9581
البصرة 8 11 11 840م كركوك صابرين على حسين محمد عبدالصاحب عباس   9582

صالح الدين 8 8 1 756 كركوك امال علي دايح محمد عبدالطيف محمود   9583



واسط 8 3 148 477 كركوك احالم عبيد كطانه محمد عبدالكاظم عبدالحسين   9584
ذي قار 4 12 139 314م كركوك ميساء محمد ميرزا محمد عبدالكريم خضر   9585
كربالء 1 6 11 179م كركوك منى عباس جبار محمد عبدالكل عباس  الياني 9586
ديالى 10 7 102 478م كركوك ھناء محمد ابراھيم محمد عبدهللا جمعه   9587

صالح الدين 9 13 12 386 كركوك حلوه مسلط حمد محمد عبدهللا حميد   9588
بغداد 5 2 198 428م كركوك ازھار خالد جاسم محمد عبدهللا صاحب  الشريفي 9589
البصرة 1 4 132 361م كركوك شروق عبدالمطلب رجب محمد عبدهللا عبدالرزاق   9590
بغداد 10 10 56 411م كركوك رجاء جوف علي محمد عبدهللا عبود   9591
نينوى 10 9 75 191م كركوك امل عواد ياسين محمد عبدهللا عطيه وردي  9592

صالح الدين 5 13 80 386 كركوك ميسون صالح ياسين محمد عبدهللا محمد   9593
كربالء 6 2 146 675م كركوك نجاة جواد مجيد محمد عبدهللا نعمه الموسوي  9594
بغداد 10 7 86 403م كركوك ذكرى فارس حسين محمد عبدالوھاب عبدالرزاق   9595
البصرة 10 1 154 181م كركوك وسن عبدالرضا لفته محمد عبدعلي لفتة   9596
ذي قار 8 4 11 377م كركوك رجاء لطيف حسين محمد عبود حسون   9597
البصرة 10 3 61 659م كركوك نھلة عبد جاسم محمد عبود سلمان   9598
بغداد 8 13 144 496 كركوك بسنة حميد كريم محمد عبود محسن سلمان  9599
بغداد 5 2 170 369 كركوك نجيبة كريم بطوش محمد عبيد الجبار   9600
االنبار 9 13 128 421م كركوك عليه عقيد شالل محمد عبيد شالل داودي  9601
كربالء 8 3 67 252 كركوك انتصار جاسم حسون محمد عبيد شھيب   9602
نينوى 7 4 77 623م التون كوبري خديجة نھير فنوش محمد عبيد فيحان محمد  9603

صالح الدين 3 3 145 256 كركوك كريمة عبدهللا حمادي محمد عجاج فياض كاظم الجنابي 9604
ميسان 6 13 16 436م كركوك انتصار حمود مھاوى محمد عجمى سھر   9605
بغداد 1 2 152 554م كركوك االء محمود جواد محمد عجيل شنتيل  السويعدي 9606
ديالى 1 12 183 206م كركوك رجاء مھدي صالح محمد عدنان علي حسين  9607

صالح الدين 3 2 178 364م كركوك ورقاء مصطفى عبدهللا محمد عريبي اسعد   9608
الديوانية 6 8 80 451م كركوك ساميه جدوع قلطوف محمد عريبي ياسر   9609
نينوى 10 6 149 185 كركوك فرحة عبد عواد محمد عزاوي محمد   9610
ذي قار 9 10 29 888م كركوك فاطمه لفته عجيبي محمد عزيز خلف جليل  9611
واسط 7 8 187 638م التون كويري ابتسام جبار مذبوب محمد عزيز رحمان داوح  9612

صالح الدين 2 13 174 183 كركوك فائزه عبدهللا صابر محمد عطاهللا جھاد علي  9613
صالح الدين 5 13 125 770 كركوك صافيه محمد محسن محمد عطاهللا فريح   9614
صالح الدين 3 7 55 200م كركوك نجاح محمد حسين محمد عطية محمد علي   9615
صالح الدين 1 6 75 184م كركوك امنه حسن علي محمد عطيه حسن   9616
كربالء 7 12 127 159م كركوك ايمان حسن رشيد محمد عالوي لطيف   9617



صالح الدين 10 7 124 342 كركوك حسن رشيد خلف محمد علوان سلطان   9618
البصرة 6 4 174 654م كركوك صفاء ھادى عبود محمد على معن   9619
بغداد 3 13 37 372م كركوك شكريه منصور محمد محمد على موسى عيسى   9620

صالح الدين 6 12 130 179م كركوك مھديه مجيد رشيد محمد على ناصر   9621
بغداد 7 2 53 354م كركوك نضال كاظم عالوي محمد علي جبار فرج  9622
بغداد 9 1 89 781م كركوك بيداء ستار سلمان محمد علي حسن   9623

صالح الدين 8 12 120 369م كركوك لميعه علي محمد محمد علي حسن   9624
نينوى 4 7 138 190م كركوك ليلي محمد يونس محمد علي حسين   9625
البصرة 5 7 174 513م كركوك زينب جمعة حسون محمد علي حسين علي   9626
ديالى 8 8 149 154م كركوك خيريه صبحي عبدالحسين محمد علي حمودي   9627
البصرة 2 8 19 321 كركوك افراح جمعة شناوه محمد علي رشك عامر  9628
بغداد 8 13 55 405 كركوك عوديه عبدالحسين عبدهللا محمد علي شميخي البوعلي  9629
بغداد 6 9 84 437م كركوك ملكيه جاسم دنان محمد علي صالح   9630
نينوى 2 7 10 597م كركوك حمديه محمد رشيد محمد علي صالح   9631
ذي قار 9 4 40 515م كركوك فھيمة علي جعفر محمد علي عبدالجليل ياسر   9632
نينوى 1 4 193 185م كركوك عليه حسين عبدهللا محمد علي عبدهللا   9633
بغداد 5 4 152. 326م كركوك سميرة احمد ولي محمد علي فاضل ھزال  9634
ديالى 10 11 164 766 كركوك انعام لطيف علي محمد علي كطاف   9635
ديالى 8 3 35 644م كركوك نادية كايم ھزاع محمد علي ھاشم محمد   9636
بغداد 10 3 154 598م كركوك سميرة ابولطيف وريوش محمد علي وريوش   9637
نينوى 6 10 62 171م كركوك بازيي ذنون حافظ محمد علي يونس مجول   9638
نينوى 8 1 66 766 كركوك ھناء بوتان توما محمد عمانوئيل يوسف   9639
ذي قار 10 1 143 192 كركوك سناء جبار محمد محمد عواد حسين   9640
ذي قار 2 1 135 325 كركوك نادية داخل جابر محمد عواد طاھر   9641
بغداد 3 13 180 847م كركوك افراح جاسم جلوب محمد عواد عبد   9642
بغداد 1 3 2 418 كركوك اخالص عبد مخرب محمد عودة مخرب  المحمداوي 9643
االنبار 10 13 137 317 كركوك فاطمه محمد عبيد محمد عوده ابراھيم عواد  9644
ذي قار 4 5 18 343 كركوك منتھى كريم محمد محمد عوده جبر ثامر  9645
ذي قار 6 6 102 325م كركوك غنيه كاظم ياسين محمد عوده حسن عكله الطائي 9646
بابل 1 6 53 601م كركوك فاطمة عبدالرضا عبد محمد عوده عبيد   9647
ذي قار 7 7 150 386م كركوك كوثر طالب جوده محمد عوده ھاشم زغير  9648
موصل 5 3 134 317م كركوك ھيال صبيح ابراھيم محمد عوض خلف   9649
ذي قار 2 1 142 734 كركوك حلى حسن عباس محمد عويد اصبير   9650
االنبار 2 12 27 379 كركوك ھناء عواد محمد محمد عويد مشوح   9651



ميسان 3 8 23 417م كركوك فاطمه قاسم فرج محمد عيدان خواف ھيجل المالكي 9652
ذي قار 4 8 119 1084م كركوك ابتھال عبداالله حسن محمد عيدان علي عبد  9653
بغداد 6 12 138 402م كركوك زينب صبرى محمد محمد غازى محمد على  9654
بغداد 1 2 66 317 كركوك اسراء حسين ماضي محمد غازي راضي   9655
بغداد 8 5 157 379 كركوك رسمية حمادي شفيج محمد غازي عبد   9656
بغداد 4 8 47 331م كركوك باسمة جبار عبدهللا محمد غازي لطيف   9657
ميسان 10 12 177 181 كركوك سميرة مرشال عبدالھادي محمد غريب جبر   9658
بغداد 9 4 141 410م كركوك حميده حسين جبر محمد فارس شاطي  الحتيمي 9659
ديالى 8 7 153 478م كركوك ميره مايع محمد محمد فاضل عباس   9660
ميسان 5 1 145 333 كركوك بتول حسن شيل محمد فالح مھودر   9661
بغداد 3 1 76 494 كركوك ساجده كطر حلو محمد فائق حسن   9662
موصل 5 7 68 186م كركوك غنيه صالح عبداللطيف محمد فالح منديل   9663
البصرة 10 7 65 361م كركوك صبيحه رسول فنجان محمد فليح محسن الراشد  9664
نينوى 7 4 122 623م التون كوبري سعديه دلت حسين محمد فليح نواف مطلك الھيبى 9665
ديالى 6 1 60 170 كركوك نسرين يونس محمد عارف محمد فھد حاجم   9666
بغداد 2 13 116 30م كركوك تبول عبدهللا شھران محمد فوزي غائب جبر  9667
الديوانية 6 13 160 345م كركوك ميسون خضير حسن محمد فيروز مزعل عباس الخفاجي 9668
نينوى 1 4 120 491م كركوك اخالص يوسف محمد محمد فيصل عبدهللا   9669
ميسان 1 5 48 763م كركوك نضال محمد قاسم محمد قاسم ابھار   9670
بغداد 6 6 42 612م كركوك كوثر كاظم خلف محمد قاسم خلف علوان  9671
بغداد 5 9 146 454م كركوك ميسون عبدالزھرة مھدي محمد قاسم زوسيد   9672
ديالى 1 1 87 289م كركوك االء جاسم ابراھيم محمد قاسم علي   9673
بغداد 2 10 27 251م كركوك جنان جاسم محمد محمد قاسم محمد   9674
المثنى 8 7 8 115م كركوك ميسم ھادي يوسف محمد قاسم محمد علي   9675
بغداد 6 8 107 453م كركوك ايناس حميد رشيد محمد قاسم محمد معروف السامراي 9676
بغداد 7 2 164 296م كركوك دنيا علي عبود محمد قاسم نجم   9677
ميسان 4 12 59 340م كركوك انتظار على نجم محمد قاسم نجم   9678
البصرة 10 1 108 339 كركوك مھدية عودة كاظم محمد كاطع رسن   9679
ديالى 10 10 183 426م كركوك فرحه زعل عايز محمد كاظم جخبور   9680
ذي قار 1 4 36 437م كركوك فيحاء سعدون مطير محمد كاظم جواد  الزبيدي 9681
بغداد 6 12 164 456م كركوك بشرى جبار لفته محمد كاظم حاتم   9682
بغداد 1 4 182 502م كركوك نزيلة حمزة حسين محمد كاظم حسين   9683
واسط 8 6 105 435 كركوك وجود فريح عبد محمد كاظم حسين  كيتاوي 9684
ذي قار 5 3 142 736م كركوك وجدان غالب جنديل محمد كاظم حسين حاتم  9685



بغداد 2 12 194 969م كركوك ساد جاسم علي محمد كاظم شمخي   9686
كربالء 5 7 76 م٤٧١ كركوك زكري محمد رضا عبود محمد كاظم عبود   9687
بغداد 9 8 67 628 كركوك زينب سالم عطية محمد كاظم عطية   9688
ديالى 1 6 91 345م كركوك بتول عبدالكاظم  محمد كاظم علو   9689
بابل 9 7 157 1046 كركوك كواكب علي حسن محمد كاظم علي   9690
بغداد 10 9 66 171م كركوك سھام محمد درس محمد كاظم قاسم حاله الفنالوي 9691
بابل 4 8 13 619 كركوك رادية حسين علوان محمد كاظم محمد   9692
بغداد 5 11 76 374م كركوك ابتسام موسي عبد محمد كاظم محمد محسن  9693
بغداد 7 2 124 472م كركوك اقبال جميل كاظم محمد كاظم مشحون   9694
بغداد 4 2 61 783م كركوك فخريه علوان محمد محمد كريم حسن   9695
بغداد 5 2 184 331م كركوك خيريه خلف شلش محمد كريم سلمان  الفراوى 9696
البصرة 8 12 61 755 كركوك رواء كاظم ياسين محمد كريم شھاب عسير  9697
ذي قار 2 7 120 773م كركوك ھناء نعيم عبدهللا محمد كريم عبدهللا محسن  9698
بغداد 10 7 86 465م كركوك نوال ابراھيم حمزه محمد كمال محمد حسن  9699

صالح الدين 1 1 112 764م كركوك عائشه علي غضيب محمد كندل غضيب  شلله 9700
بغداد 7 9 136 793م كركوك بيداء حسن علي محمد كيالن سلمان   9701
االنبار 2 13 72 295 كركوك رغد صالح مرعي محمد لطيف شاھر   9702
بغداد 4 5 2 481 كركوك حكيمه عبدهللا حسان محمد لفتة حسان موسي السودان 9703
القادسية 1 4 187 199م كركوك سليمه جبار ديوان محمد لفته احمد   9704
البصرة 6 4 183 637م كركوك وفاء كاظم حيوان محمد لفته علوان   9705
بابل 9 7 43 207م كركوك فوزيه عباس شعالن محمد مالك ھادى سلمان التقيب 9706
بغداد 3 2 38 471م كركوك سالمه عباس محمد محمد مانع محسن   9707

صالح الدين 1 6 129 170م كركوك صبحه كريم طه محمد مجيد طه   9708
ديالى 3 1 191 496 كركوك ليلى جاسم بديوي محمد مجيد علي  االزرجي 9709
بغداد 3 10 129 494م كركوك ابتسام محمد ھاشم محمد مجيد فرج عكار العكيلى 9710
بغداد 10 7 12 1023 كركوك ذكري عبدالزھرة فرھود محمد محسن اموليح   9711
ذي قار 4 11 34 351م كركوك حيرانه فتجان حسن محمد محسن حسين محمد  9712
واسط 6 7 57 806م كركوك فضاء رسمي حسين محمد محسن محمد حسن  9713
بغداد 4 10 176 416م كركوك خوله خليل عبدالرحمن محمد محسن محمد حسين  9714
نينوى 10 13 89 800 كركوك ليلي محمود يونس محمد محسن مطلك رشيد  9715
بغداد 2 8 134 370م كركوك ايمان احمد رستم محمد محمود احمد جاسم  9716
بغداد 3 6 193 410م كركوك نھله محمد ناصر محمد محمود جاسم  دريوش 9717
البصرة 10 6 34 289م كركوك بشيره ھادي حميدي محمد محمود حسين   9718
ديالى 8 8 9 628م كركوك منتھى حميد علي محمد محمود حميد مخل الشري 9719



بغداد 6 2 57 451م كركوك حليمه راضى عالم محمد محمود سعيد  الكنانى 9720
نينوى 9 1 129 372م كركوك عليه احمد خلف محمد محمود سلمان  الجبوري 9721
الموصل 8 11 18 370م كركوك سعدية عبدهللا محمد محمد محمود سليمان ھييو  9722
نينوى 10 13 125 410م كركوك وھيبه محمد جاسم محمد محمود طعمه حماده  9723
موصل 2 7 71 359م كركوك بدريه احمد محمود محمد محمود محمد حسن  9724
البصرة 1 1 80 210م كركوك صبيحه زعتر محمود محمد محيبس مريوش المصلوضي الع 9725

صالح الدين 8 6 10 623م التون كويري بدريه عطيه احمد محمد مخلف سلطان احمد الجبوري 9726
بغداد 1 3 195 153م كركوك وحيده ھاشم رستم محمد مذكور عيسى  مطيرى 9727
ديالى 9 13 21 210م كركوك سندس جدوع محسن محمد مرصي عليوي ناصر  9728
ميسان 10 9 178 636 كركوك مليكه محسن فرج محمد مزعل مختاض   9729
بغداد 10 3 119 403م كركوك علية شاغي جاسم محمد مسافر فيصل   9730
بغداد 5 4 170 435م كركوك طوعه منشر كاظم محمد مسلم زاير   9731
البصرة 9 6 171 كركوك زيان شاكر بالل محمد مسلم سيني   9732
بغداد 4 6 161 843م كركوك ميسر مدحت زكي محمد مصطفى حسين   9733
نينوى 4 5 60 362م كركوك نظيره ابراھيم عزيز محمد مصطفي ناصر   9734
بغداد 7 1 89 601م كركوك زينب عيدان عكله محمد مطشر مسلم   9735

صالح الدين 9 13 3 191 كركوك وضعه سرھيد موسى محمد مطلق محمد   9736
صالح الدين 1 3 64 372 كركوك وزه عليان اسود محمد مطلك صالح  الكبيب 9737
نينوى 1 4 194 746م كركوك زينه عزالدين عبدالباقي محمد مظفر عبد ابراھيم  9738
االنبار 2 13 40 361م كركوك فصله على عبد محمد مظھور زغير بضى  9739
فادسية 3 12 17 612 كركوك فاطمة كاظم عبيد محمد معارج عبيد   9740
ذي قار 3 3 106 793م كركوك نغم نعيم حسون محمد مفتن حسن  ال صنحي 9741
بغداد 7 10 11 495م كركوك ھيفاء خليل وطبان محمد مكتوب محمد   9742
بغداد 4 12 140 334م كركوك سناء ناجي عويد محمد منديل محسن  االبراھيمي 9743
واسط 8 8 84 302م كركوك محمد منصور عيدان  9744
بغداد 1 2 62 466م كركوك ضويه شاكر محمود محمد منعم قاسم   9745
بغداد 8 11 81 712م كركوك سمر محمد زكى محمد منير محمد عبدهللا  9746
بغداد 4 1 81 487م كركوك زھره قاسم صدام محمد مھاوي غضب   9747

صالح الدين 3 3 14 475م كركوك مھديه كركي نيھان محمد مھجة حمادي   9748
بغداد 4 12 170 477 كركوك تغريد مھدي صالح محمد مھدي حسين   9749
بغداد 4 8 189 309م كركوك صباح ابراھيم حمزة محمد مھدي عبدالقادر   9750
ميسان 7 5 30 780م كركوك سناء محمود راضي محمد موسى جوده   9751
البصرة 2 7 78 370م كركوك فاطمه حكيم ناصر محمد موسى رھيف قاسم  9752
بغداد 4 6 120 371 كركوك قسمه محمد سودي محمد موسى ماھود   9753



القادسية 7 6 39 393 كركوك راجحه جابر حاجم محمد موسى محيل  الخفاجي 9754
بغداد 1 6 27 840م كركوك زينب حمدي حربي محمد موفق عبود سماري الحمداني 9755
بغداد 10 7 144 345 كركوك فھيمة نعيم العبي محمد مولي حتية   9756
نينوى 8 3 73 426م كركوك سحر نافع علي محمد مؤيد رؤوف عبدالھادي  9757
ميسان 1 5 17 437م كركوك افراح جاسب حوش محمد ناجي اصنھير   9758
بغداد 7 8 7 732م كركوك دالل فاھم حسين محمد ناصر حسون   9759

صالح الدين 7 8 180 171م كركوك نورس نعمه نجرس محمد ناظم حنيف محمد  9760
البصرة 8 9 133 78م كركوك زينب سلمان حسين محمد ناظم ظاھر   9761
البصرة 5 7 77 357م كركوك خلود كاظم حميد محمد نبيل حميد نصار  9762
البصرة 8 11 165 655م كركوك جنان محمد ابراھيم محمد نجم عبد   9763

صالح الدين 6 2 40 365م كركوك فرحه مزھر عطيه محمد نجم عبدهللا حمود الجبوري 9764
نينوى 10 2 127 962م كركوك محمد نجيب محمد   جنان حميد طه 9765

صالح الدين 10 12 195 135م داقوق زمو عنين خضير محمد ندا شمران الزييدي  9766
بغداد 10 7 17 746م كركوك كرامه فنجان عجمي محمد نزال كنديح   9767
نينوى 6 4 168 207م كركوك شھلة ذنون حميد محمد نزھت زكر   9768

صالح الدين 7 7 10 182 الرياض والء شمس الدين محمد محمد نصيف جاسم   9769
بغداد 7 6 5 786م كركوك حمديه حسين تامول محمد نعمان جبار   9770
بغداد 2 13 41 479 كركوك راجحه رشيد طاھر محمد نعمه غالي   9771
بغداد 5 4 65 597م كركوك ھمسه سامى كشكول محمد نعمه نشيش   9772
بغداد 9 13 194 383م كركوك صبيحه حمزه محمد محمد نعيم عباس عودة  9773
ذي قار 6 1 197 102 سراب طعمه فرھود محمد نعيمه منشد   9774
الشرقاط 10 6 125 766م كركوك اخالص حسن علي محمد نمر حسن   9775
نينوى 7 4 75 623م التون كوبري امل علي محمد محمد نھير فنوش فيمان  9776

صالح الدين 3 3 109 188م كركوك بتول باسم خضير محمد نوح علي  العاصي 9777
بغداد 3 6 14 472م كركوك حسنه سرحان جابر محمد نيروز دشر  البو محمد 9778
بغداد 5 2 142 384 كركوك حاسبية عكلة حيدر محمد ھادي جبر   9779
كربالء 9 12 15 379م كركوك سومه عبادي جارهللا محمد ھادي حسين عبود  9780
ميسان 6 9 129 332م كركوك ھديه علي محمد محمد ھادي يوسف طاھر الالمي 9781

صالح الدين 7 3 85 171م كركوك ازھار فاروق عمران محمد ھاشم حسين  التكريتي 9782
بغداد 9 10 111 1098م كركوك رشا حسين مقتول محمد ھاشم كزار   9783
البصرة 4 7 22 357 كركوك صبيحه عباس مطشر محمد ھاشم محمد   9784
كربالء 4 13 93 365م كركوك ازھار حسين عبد محمد ھاشم محمد حسين  9785
بغداد 8 5 145 429م كركوك حياة يونس نعمه محمد ھليل شميل   9786
واسط 5 7 21 405م كركوك سميره جنايت مراح محمد ھميص حسن   9787



ميسان 10 3 136 415م كركوك فضيلة عباس جريد محمد واجد ناصر   9788
بغداد 10 5 79 417 ساجدة ھاني كاظم محمد وادي كماش   9789
بغداد 9 8 138 186 كركوك شريف سعيد عيسي محمد والي جلوب   9790
بغداد 3 9 144 391م كركوك حليمه حسين زبون محمد والي زبون   9791
موصل 7 10 147 346 كركوك زينب ابراھيم مصطفى محمد وجبه مصطفى   9792
الناصرية 1 4 125 416م كركوك حليمة كاضر غالب محمد وداعة شالش ذياح  9793
بابل 7 7 4 170م كركوك خيريه ھادي  محمد وناس عليوي   9794
موصل 4 9 46 650م كركوك عائده مھدى خضر محمد ياسر عويد سبع جميلى 9795
الناصرية 8 12 20 211م كركوك ناھده ناصر محمد محمد ياسر محمد   9796
نينوى 1 8 45 338م كركوك ليلى عبد يحيى محمد ياسين ثامر   9797
كربالء 6 13 7 492م كركوك منى سعيد عبود محمد ياسين عباس   9798
بغداد 9 10 2 163 كركوك ليتا عبد سيد محمد يدر عودة علي الحامدي 9799
البصرة 10 3 21 329 كركوك وفيه مريود حسن محمد يعقوب جاسم محمد  9800
نينوى 1 4 117 370م كركوك زيبده ذنون محمود محمد يوسف جارهللا   9801
المثنى 8 9 154 191 كركوك نسرين عادل شريدة محمد يوسف رزوقي احمد  9802

صالح الدين 4 5 181 635م كركوك ھناء محمود اسد محمد يوسف محمد مھدي  9803
نينوى 8 1 75 34 كركوك كحالء عبدالكريم عبد محمد يوسف محمود   9804
بغداد 4 13 122 488م كركوك امل كريم محمود محمد يوسف مھدي   9805
البصرة 10 7 12 342 كركوك نديمة جاسم بشير محمد يونس حاجم   9806
نينوى 1 10 83 325 كركوك يسرى جمعه عطيه محمد يونس عطيه خلف  9807
نينوى 8 3 120 341م كركوك مھا عبدالجليل نايف محمد يونس محمد   9808
بغداد 1 3 78 196 كركوك وداد جاءهللا حسين محمدعلي جواد حسين  العباسي 9809
بغداد 3 6 125 171 كركوك صابرين عادل جمعه محمدنزال جميل محمد   9810
نينوى 6 4 1 195م كركوك خلودة ھالل احمد محمود ابراھيم مجول   9811
بغداد 6 12 77 354 كركوك صباح حامد احمد محمود احمد حمودي خضر  9812

صالح الدين 1 3 120 م٢٠٦ كركوك نسمة عبدهللا عبد محمود احمد عبد   9813
نينوى 3 10 69 383م كركوك يسرى عوده  محمود ارمضان محمد خلف  9814
بغداد 10 3 144 321م كركوك نجاة خضير عباس محمود اسماعيل احمد   9815

صالح الدين 3 3 115 610م كركوك مياده صالح على محمود اكرم حسين   9816
نينوى 5 8 145 383م كركوك سھله نجم صالح محمود جاسم درويش   9817

صالح الدين 9 4 87 326م كركوك رشيده محمد يوسف محمود جاسم عبدهللا   9818
بغداد 9 9 40 375م كركوك رعد يونس عباس محمود جاسم محمد ابرھيم  9819
بغداد 2 1 193 289م كركوك فاتن محمدجواد ابراھيم محمود جبار عبدهللا  النجدي 9820

صالح الدين 1 7 9 33م كركوك جنديه حامد خلف محمود جدعان تركي   9821



صالح الدين 10 5 64 456م كركوك صبيحه نايف حماد محمود جديع محمد   9822
بغداد 1 6 97 394 كركوك عفاف حميد رشيد محمود جعفر محمد   9823
ذي قار 3 13 86 497 كركوك محمود جليل طاھر     9824

صالح الدين 7 2 66 210 كركوك سري عبدالھادي محمد محمود جمعه خليفه حبيب السامرات 9825
صالح الدين 4 5 121 420 كركوك نجمه فرعي حسين محمود جمعه محمد رجع الجبوري 9826
نينوى 1 4 158 153م كركوك شكرية محمود صالح محمود حسن حمادي  الجبوري 9827
بغداد 1 7 52 318م كركوك سناء سعيد عباس محمود حسن كاظم   9828

صالح الدين 9 11 162 256 كركوك صبيحة جمعة محمد محمود حسن محمد   9829
صالح الدين 3 1 71 361م كركوك ھناء لقمان عبد محمود حسين زويد خلف  9830
صالح الدين 4 5 7 753م كركوك غزوه عمر عثمان محمود حسين عزيز حسين الحنين 9831
نينوى 8 3 33 377م كركوك ھيفه يونس عبيد محمود حسين علي   9832
الشرقاط 8 13 133 874م كركوك نھايت خليفة علي محمود حسين ھامان حويش  9833
ذي قار 6 2 147 761م كركوك يسرى غدير منادي محمود حمد جاسم   9834
االنبار 1 4 82 785م كركوك ليلي جاسم محمد محمود حمد خلف احمد  9835
بغداد 7 2 128 365م كركوك زھره ھجام موازن محمود حمد رجا   9836
بغداد 5 9 169 189م كركوك فوزية مھند محي الدين محمود حمودي عواد   9837
بغداد 3 8 178 488م كركوك عائده محمد حامد محمود حميد حامد   9838
نينوى 7 11 89 74م كركوك لميعه ابراھيم خضر محمود خضر ناصر حسين  9839
نينوى 6 4 34 343م كركوك خوله حسين خليف محمود خضير خليف   9840
نينوى 7 4 132 600م التون كوبري خديجه عبدهللا يونس محمود خضير صالح   9841

صالح الدين 1 6 159 796 كركوك خوله طالل فرحان محمود خلف عبدهللا   9842
بغداد 3 9 32 380م كركوك ايمان حسين فارس محمود رحيم محمد   9843

صالح الدين 10 8 1126 163 كركوك نجاح عمر محمد محمود ركاد خليفة محم  9844
تكريت 3 7 182 332م كركوك سوريه جميل محمود محمود زيدان خلف   9845

صالح الدين 10 8 81 296م كركوك كطوه محمد طلب محمود زيدان طقطق   9846
صالح الدين 10 2 140 311م كركوك ھيام محيميد فيجان محمود سرھيد علوان   9847
بغداد 8 11 99 380م كركوك عضون خلف مجدي محمود سعيد عبدالبني سلطان  9848
بغداد 5 2 71 437م كركوك سليمه شرھان دبس محمود سعيد منصور   9849

صالح الدين 1 4 160 380م كركوك ساميه خميس بيدرالجبورى محمود سلطان جابر   9850
ميسان 3 8 163 371م كركوك عاتكة طه مھدي محمود سلمان محيميد   9851
بغداد 2 13 145 326م كركوك اسماء ناصح عبدالحميد محمود شاكر حسون   9852
البصرة 8 12 17 162م كركوك ازھار جابر داود محمود شاكر عبدالرضا   9853
البصرة 2 12 72 890 كركوك ماجده عبد جليل محمود شاكر عمر ضاحي  9854
بغداد 9 10 45 465 كركوك غنيه خضير علوان محمود شاكر محمود   9855



بغداد 9 10 8 436م كركوك ناديه ابراھيم حميد محمود شاكر محمود فضلي الجبوري 9856
صالح الدين 5 10 90 295 كركوك الھام ھاشم عطية محمود شكر عباس   9857
صالح الدين 8 6 5 623م كركوك بشرى ابراھيم علي محمود صالح خلف   9858
نينوى 7 13 84 195 كركوك نھلة احمد صوفي محمود صمد احسوني عياوي  9859
بغداد 10 3 81 195م كركوك غركة جسام ھادي محمود ضاحي ھوفي   9860

صالح الدين 2 5 50 211م كركوك زھره احمد خوري محمود طه عبود   9861
البصرة 8 5 193 480م كركوك صبحه ھاشم مناجي محمود طه محمد   9862

صالح الدين 5 5 103 675م قره حسن محمود عباس مضحي   يسرى صباح عبدالقھار 9863
بغداد 4 12 27 345م كركوك سماح محمد محسن محمود عبد خلف   9864

صالح الدين 3 3 188 312م كركوك تاضي عماش حسين محمود عبد فرحان   9865
بغداد 8 13 15 199 كركوك رغد محمود عبدالباقي محمود عبدالباقي محمد   9866
بغداد 1 5 83 537م كركوك بشرى عباس فاضل محمود عبدالرضا عبدالواحد   9867
البصرة 4 3 21 296م كركوك بشرى حسن خماس محمود عبدالرضا محمود  السمراوي 9868
نينوى 8 6 31 384 كركوك اديبة اسحق جونه محمود عبدالقادر سليمان   9869
ديالى 4 6 172 455 كركوك وسن كاظم محمود محمود عبدالكافي حسين   9870

صالح الدين 2 13 128 302م كركوك الھام احمد حسن محمود عبدهللا حسين   9871
بغداد 6 8 36 339م كركوك شكريه محمود لطيف محمود عبدهللا عبد   9872

صالح الدين 7 12 45 346م كركوك مدينه رشيد محسن محمود عبدهللا علي   9873
نينوى 7 11 18 251م كركوك صبيحه عديد احمد محمود عبدهللا مرعي حسن  9874
بابل 1 4 142 361م كركوك حليمة حسين الملي محمود عزيز محمود   9875

صالح الدين 5 4 72 455م كركوك عروبة روضان حسن محمود عسل محمود   9876
البصرة 9 5 87 169م كركوك صالحه فھد صالح محمود عطيه اسماعيل   9877

صالح الدين 5 3 26 251م كركوك سلمى درويش صالح محمود عكاب علي   9878
نينوى 8 13 68 302م كركوك رابعة ياسين جاسم محمود علي حمود  جبوري 9879
ديالى 5 9 14 426 كركوك خميسة كاظم جواد محمود علي سلمان   9880
نينوى 6 10 197 352م كركوك ھديه فقر احمد محمود علي محمد   9881
ذي قار 6 5 42 346م كركوك فليحه صالح موسى محمود عوده علوان عكيد  9882
االنبار 2 11 29 179م كركوك كواكب خالص علي محمود عويد حمود   9883

صالح الدين 3 3 153 316م كركوك جميله خليفه ابراھيم محمود عيسي ترك   9884
صالح الدين 6 13 186 492م كركوك اميره طلب على محمود غدير داود حسين  9885
نينوى 1 4 186 342م كركوك سجى صالح سلطان محمود فتحي عبدهللا   9886
نينوى 6 7 59 779 كركوك بشري حميد خضير محمود فرحان خضير   9887
نينوى 6 5 4 478 كركوك فاطمه نجم عبدهللا محمود فرحان علي عواد الجبوري 9888
نينوى 8 3 78 272 كركوك ھناء احمد محمد محمود فيصل حسين جرو  9889



بغداد 9 4 87 142 كركوك تفريد مجزاب على محمود كاطع عكاب   9890
نينوى 8 3 82 310م كركوك عائده حامد  محمود كضيب جاسم   9891
االنبار 4 6 146 346 كركوك نشميه حسين علي محمود لطيف عبدالقادر  المشھداني 9892
ميسان 10 4 157 584م كركوك امل صبري نصار محمود لعيبي خلف  الصبيحاوي 9893
بغداد 4 2 119 427م كركوك بشرى مھدي عليوى محمود لفته مجدي مسلم  9894

صالح الدين 7 9 26 623م التون كوبري ذكري محمد خلف محمود محمد احمد   9895
االنبار 6 12 112 376 كركوك محمود محمد عبدالرزاق     9896
نينوى 4 11 15 901م كركوك دنيا مجيد فرعل محمود محمد محمود   9897
البصرة 1 9 66 1013م كركوك نغم حسين على محمود محمد محمود حسين  9898
موصل 8 3 123 779م كركوك باسمة زفون عبد محمود محمد مصطفي   9899

صالح الدين 3 3 149 318م كركوك نفود عواد عكر محمود محيميد حمزه   9900
صالح الدين 1 4 28 256م كركوك حسنة جدعان مفلح محمود مدھر فالح   9901
صالح الدين 9 6 166 346م كركوك قاھره احمد محمود محمود مزھر محمد عباس الجواري 9902
موصل 5 7 376م 182م كركوك عدلة حميد عواد محمود مصطفى ھالل   9903
ديالى 8 3 128 361م كركوك ايمان جاسم عليوي محمود منصور محمد  العزاوي 9904
بغداد 7 6 187 405م كركوك رجاء حنظل ياسين محمود ناجي محمود  العزاوي 9905
موصل 8 3 128 189م كركوك دنيا عواد خلف محمود نوري علي   9906
بغداد 10 1 62 338م كركوك فاطمه حمد صالح محمود نومان شالل   9907
بغداد 6 9 158 401م كركوك ابتسام مھدى محمود محمود ھاشم محمد على  9908

صالح الدين 2 10 210 252م كركوك ترفه خليل شھاب محمود ياسين كنامش   9909
نينوى 8 3 94 161م كركوك سعاد محمد امين فتحي محمود يونس اعويد   9910

صالح الدين 3 3 144 766م كركوك محند على حسين   بشرى مطر صالح 9911
بغداد 1 9 85 470م كركوك ھناء محمود دعيي محي الدين عبدالجبار عبدالرحمن  العب 9912
بغداد 2 2 100 776م كركوك ساجده بالسم حسن محي حسن جثير  العبودي 9913

صالح الدين 5 9 42 786م كركوك بدريه نجم غفور محي عطيه احمد عمر  9914
بغداد 2 13 61 484م كركوك ابتسام عبدالرحمن عبدالرزاق مخلص احمد عبدالفتاح   9915

صالح الدين 10 10 81 252م كركوك الھام غانم عالوي مخلص طعمة فرحان   9916
البصرة 8 7 136 353م كركوك بشري يونس جار هللا مخلص ھادي عبود   9917
شرقاط 10 6 196 538م كركوك نوفه محمد سلمان مخلف خضر حمد عبدالجبوري  9918

صالح الدين 5 5 27 623م التون كويري امينه سالم حمد مخلف سلطان احمد   9919
االنبار 9 13 163 265م كركوك خلود عيسى حنوش مخلف عبدالعزيز امين   9920

صالح الدين 3 3 4 488م كركوك عليه خلف سعد مخلف فھد سعد   9921
صالح الدين 2 11 112 768 كركوك لميعة محمد مريع مخلف محمود قشوة   9922
صالح الدين 5 5 145 764م كركوك حمديه محمود مصلح مخلف مدري خضر   9923



االنبار 1 13 138 370م كركوك كريمه درويش ابراھيم مخلف مطر خاصي عبد  9924
نينوى 3 4 425م كركوك سعدة عبد علكة مدهللا عبدهللا بدر   9925

صالح الدين 10 10 183 699م كركوك قاھره عبدالفتاح احمد مدهللا ياسين ايوب حماده  9926
الديوانية 7 8 125 429م كركوك فتحيه كاظم حميدي مدب محيل وادي علي البديري 9927
موصل 5 10 155 773م كركوك خالده عبدالكريم اسماعيل مدحت عبدالرحمن محمد   9928
ذي قار 6 8 89 612م كركوك سليمه زغيل شمخي مدلول جبر ھلوس   9929
بغداد 3 8 150 408 كركوك رعد عبد شالل مديحه احمد جاسم حمادي  9930
بغداد 3 1 41 359م كركوك علي عبدالساده حكم مديحه جاسم مانع  الحمداوي 9931
بغداد 6 7 90 326م كركوك سعد عبدالساده عبدالحسن مديحه كاظم دخان 9932
بغداد 8 6 106 300 كركوك طالب حنون خواف مديحه كاظم منصور   9933
البصرة 3 9 133 644م ليالن كريم حزوم لفتة مديحه نجم حمادى   9934

صالح الدين 8 6 125 663م التون كويري امل محمد سلمان مديد طلب عويد   9935
ذي قار 6 6 51 429م كركوك حميده جاسب داخل مراد ريسان غالي   9936
بغداد 2 13 151 361م كركوك زينه محمد الزم مراد عبدالزھره فالح رسن  9937
ميسان 1 5 112 246م كركوك عدويه عبدعلي عبدالعباس مرتضى علي محمد صبر  9938
ميسان 8 10 114 1096 كركوك زھراء عالء حسين مرتضي سعدون عبدالوھاب   9939
البصرة 10 7 39 777 كركوك ميساء راضي كاظم مرتضي عبدالواحد كاظم   9940
ذي قار 1 5 177 764م كركوك سارة عبدالكريم عيسى مرتضي كريم علي احمد  9941

صالح الدين 8 8 44 481 كركوك وضحة محمد رمضان مرجان محمود خلف حمود  9942
صالح الدين 6 6 16 182م كركوك صبحه حمد جميل مرداس سرحان عصمي  الجنابي 9943
االنبار 9 13 81 162م كركوك صبيحه حسن احمد مرضي عبدالعزيز امين   9944

صالح الدين 10 4 4 215م كركوك عمشة حسين محمد مرعي حسن محمد   9945
صالح الدين 7 10 80 319 كركوك نائله موسى طعيمه مرعي حسن محمد   9946
القادسية 3 13 110 264م كركوك فاطمه حمزه محمد مروان اكرم مھدي   9947

صالح الدين 8 7 83 252 كركوك شيرين كردي عيسي مروان عمر جبار   9948
نينوى 8 9 19 295 كركوك امل محمد حسن مروان محمود محمد حنتش  9949

صالح الدين 3 1 188 777م كركوك اسماء ابراھيم احمد مروان ھاشم حسين   9950
بغداد 10 7 144 344م كركوك صبحي محسن تويني مريم خضير خلف 9951
نينوى 5 10 141 86 كركوك ارملة.صالح ابراھيم مريم عطيه احمد 9952
بغداد 3 13 78 251 كركوك وليد كاظم طه مريم علي اكبر 9953
بغداد 6 13 76 338م كركوك عبدالصاحب فرحان حمد مريم عيسى شاھين 9954
بغداد 7 8 90 465م كركوك سعد صالح مردان مريم لفته خلف سالم العزاوي 9955
بغداد 10 4 1 659 قره حسن فوزيه محمد مصطفي مزاحم ناصر حسين  طعيمه 9956
االنبار 2 7 186 415م كركوك بشرى راتب حسين مزاحم وھيب لطيف عبدالھادي الكريبس 9957



ذي قار 4 11 49 428 كركوك ميساء حسن ثامر مزبان جبر حسن   9958
ميسان 2 1 20 4011 كركوك حسنه عباس سابط مزعل ھاشم جاسم   9959

صالح الدين 9 5 151 330 كركوك سلوى فاضل مياض مزھر الطيف ابراھيم   9960
البصرة 4 3 119 3539 كركوك فاطمة عبيد حطيط مزھر بنيان عويد   9961
بغداد 8 7 185 334م كركوك حسومة جودة شيال مزھر حسن مزعل   9962

صالح الدين 3 3 69 466م كركوك ليلى عبدالمحسن محمود مزھر حمادي حمزة   9963
نينوى 2 12 83 272م كركوك ھويده محمد عبدالعزيز مزھر خلف حماد   9964

صالح الدين 4 1 54 345م كركوك نشميه خليفه ادخيل مزھر خليفه حمد   9965
صالح الدين 6 6 66 773م كركوك نزيھه علي حسين مزھر دحام احمد  النيساني 9966
ذي قار 5 1 101 150م كركوك زھيه جوده صباح مزھر ديوان صحن   9967
بغداد 1 13 114 425م كركوك رباب مھيمه حسن مزھر راضى سويد   9968

صالح الدين 3 6 85 430م كركوك انتصار عبدهللا زيد مزھر سعدون زيد   9969
موصل 5 3 11 409م كركوك سارة حواس حسين مزھر شعبان سليمان   9970
بغداد 6 9 144 420م كركوك ھناء كريم عليوى مزھر عبدالحسين عيسى محمد  9971
االنبار 1 6 68 170م كركوك سرور عبدالفتاح طاھر مزھر عبدالقادر شاھر   9972
بغداد 8 12 78 333 كركوك بشرى عبيد زويد مزھر عبود زويد نويدم  9973
االنبار 10 11 430 272م كركوك بشرى عبدالرحمن جاسم مزھر فليح حسن طه  9974
البصرة 2 3 18 369م كركوك اخالص عبداالمام عاتى مزيد خزعل مزيد   9975
ميسان 1 9 106 471م كركوك كيلو جوني رشاد مزينه مبارك واعي مكي  9976
ذي قار 4 11 70 594م كركوك مله خضير رحمن مزيوم مسلم ضايف   9977
نجف 7 11 5 190م كركوك نوالء عبد رسول مسار اياد جبر   9978
البصرة 1 12 51 331 كركوك زينب سعدون صمود مسعد حسن صبري   9979
االنبار 2 3 97 340 كركوك خناف فاضل  مسعود ابراھيم اسماعيل   9980
بغداد 5 9 89 289 كركوك عطية نجم عواد مسعود جميل عواد صالح  9981

صالح الدين 7 5 151 606م كركوك رجاء صابر بكر مسعود عبد درويش   9982
صالح الدين 5 9 6 393 كركوك خصة عطية حسن مسلط محمد عمير   9983
نينوى 8 11 143 454 كركوك صبحة عبد حسن مسلط محمود حسن محمد  9984
البصرة 1 5 70 171م كركوك نسرين علي حسين مسلم سيتي حسن   9985
البصرة 8 4 191 384م كركوك شيماء عبدالكريم عبدالرزاق مسلم عباس بداي صابط الفرطوس 9986
البصرة 3 6 28 463م كركوك رشيده عواد حسين مسلم عبدالرزاق احمد   9987
ذي قار 7 4 13 672م قرة حسن رباب نعمه محسن مسلم عبود عكرب   9988
البصرة 3 2 128 753م كركوك تھاني عطوان جاسم مسلم كامل محمود   9989
البصرة 6 4 12 796م كركوك زينب كريم صوب هللا مسلم لفتة علوان   9990
بغداد 1 5 85 780م كركوك خالده طارق محمد مشتاق احمد شاكر   9991



بغداد 5 13 25 763م كركوك زينب مظلوم خلف مشتاق اسماعيل رحيم جبر  9992
بغداد 7 10 149 403م كركوك وفاء حسين علوان مشتاق جبار خياط ابراھيم  9993
ذي قار 4 5 64 252م كركوك نغم عبد العالي جاسم مشتاق جبار سلطان  الھزاع 9994

صالح الدين 7 12 1 453 كركوك ھنية حسين علي مشتاق شياط علي مطر الفراوي 9995
ذي قار 4 13 90 355 كركوك لينا حاسب كاضم مشتاق طالب علي   9996
بغداد 8 7 168 441م كركوك ايمان ارحيم ميزاب مشتاق طالب عيسى   9997
ذي قار 4 6 132 786م كركوك ميادة مناتي فرعون مشتاق طالب كامل  العرد 9998
ذي قار 8 1 142 308م كركوك زينب حسن الایر مشتاق طالب مدلول  ال ناصر 9999
بغداد 7 11 148 376م كركوك قادسيه ھتلر كاظم مشتاق طعمه حسن   10000
ميسان 7 7 191 384م كركوك مطلق مشتاق عباس بداي 10001
نينوى 9 1 122 418م كركوك اسراء عباس فاضل مشتاق عبدالرحمن حجي   10002
بغداد 2 2 180 215م كركوك ھنل علوان حسين مشتاق عبدالكريم ناجي   10003
البصرة 5 6 44 367 كركوك زينب حمود عبد مشتاق عبدالواحد عبدالحسن  البھادلي 10004
البصرة 4 9 41 499 كركوك حليمة كاظم حسين مشتاق غالب جنديل 10005
ذي قار 2 1 12 824 كركوك اشراف كاظم محمد مشتاق فرحان اوميد  ال راضي 10006
بغداد 8 12 19 763 كركوك ماھره مظلوم حسون مشتاق كاظم علي   10007
البصرة 1 10 152 647م كركوك غيداء عباس ناصر مشتاق لفته عبدالحسين علي  10008
ميسان 6 5 159 346م كركوك الھام صكر سلطان مشتت فالح مھودر  الحمراوي 10009
بغداد 6 7 199 154م كركوك صدامة مجيد عودة مشرط يوسف حبيب   10010
بغداد 10 6 143 776م كركوك رشا عبدالكاظم فالح مشرق ھادي جعاز   10011

صالح الدين 9 13 145 771 كركوك كميله عناب حميد مشعان محمود محمد عبدهللا  10012
االنبار 2 10 26 170م كركوك ھظيمه انصيف جاسم مشعل حسين ھجرس   10013

صالح الدين 8 10 176 361م كركوك بتول حاتم محمد مشعل خالد حسين   10014
بابل 4 10 84 420م كركوك سرى عبوعلي شامه مشله عطوي عامر جبر  10015
نينوى 10 3 193 134م كركوك ندى احمد شاحوذ مشير راضي حسن   10016
بغداد 9 11 26 408 كركوك باسمه خيرهللا  مصطفى ابراھيم محسن   10017
ديالى 10 8 118 733م كركوك سھام توفيق عبدالقادر مصطفى احمد عثمان   10018
ميسان 1 8 101 402م كركوك فاطمة ياسين ھاشم مصطفى احمد عثمان كاطع الخالدي 10019
بغداد 8 1 15 798م كركوك اخالص خلف كشكول مصطفى ارحيم صالح   10020
ميسان 1 9 139 371م كركوك ريا احمد عبود مصطفى جابر على حسن  10021
البصرة 5 7 45 786م كركوك زينب رحيم تقي مصطفى جمعه مناحي   10022
نينوى 8 5 110 338 كركوك ھدى عبدالباري علوان مصطفى جميل مصطفى   10023
البصرة 9 13 171 1476 كركوك ھاشميه عبدالرضا محمد مصطفى حمد حسن جاسم  10024
بغداد 10 2 12 205م كركوك عدويه حسن نجم مصطفى رجال مصطفى   10025



بغداد 10 1 40 187م كركوك وداد شھاب احمد مصطفى سامي طه   10026
البصرة 7 5 169 365م كركوك ماجده حمادي راضي مصطفى صالح سھر   10027
البصرة 10 3 158 436م كركوك سلوى عبدالزھرة ابريسم مصطفى عبدالجليل ابراھيم   10028
البصرة 5 9 33 426م كركوك ميثاق رشيد علو مصطفى عبدالرحمن كاطع   10029
بغداد 10 5 108 708م كركوك انتصار عباس عريان مصطفى عبدالكاظم حنش   10030

صالح الدين 3 11 104 763 كركوك مليكه وداد حواس مصطفى على مصطفى على شيخ بزين 10031
بغداد 3 6 24 796م كركوك ندى سمير عبداللطيف مصطفى فارس حسين  الربيعي 10032
بغداد 2 13 194 386م كركوك ھدى محمد علي مصطفى قاسم علي احمد  10033

صالح الدين 2 11 67 256 كركوك خالدة حجوكي حمد مصطفى محسن حميدي   10034
صالح الدين 4 9 19 251م كركوك رقيه احمد محمد مصطفى محمد سعود   10035
بغداد 5 2 43 499م كركوك كريمه عانى محمد مصطفى محمد مصطفى   10036

صالح الدين 10 5 192 99م كركوك ضويه عباس سلمان مصطفى محمدشريف علي   10037
تكريت 8 13 199 503 كركوك غازي محمد عيسى مصطفى مدحت مھدي قدوري  10038

صالح الدين 5 3 191 272م كركوك نزيھه نعمان كريم مصطفى مرعي حسن   10039
بغداد 8 11 180 148 كركوك مطلق..عفداء صباح  مصطفى نوري مصطفى 10040

صالح الدين 6 2 90 266م كركوك رابعه صالح علي مصطفي اسود عذير 10041
ميسان 3 11 119 430 كركوك اسراء عبدالحسين عبداالھمزة مصطفي عبدالخالق منصور   10042
نينوى 10 13 104 661 كركوك الھام محمد امين حسين مصطفي عبدالمحسن احمد   10043
البصرة 4 3 194 451م كركوك منئ مناب محمد مصطفي كمال مرھول  اسامر 10044
نينوى 2 7 56 754م كركوك نعيمه عبدالجبار يونس مصعب محمد علي   10045

صالح الدين 1 9 101 641 كركوك سعديه سليم محمود مضر جاسم محمد   10046
كربالء 6 12 148 770 كركوك ايمان غذار حمزة مضر جواد كاظم   10047
البصرة 3 12 192 345م كركوك ھاله نجم عبدهللا مطاع محمد سعيد عبدهللا  10048

صالح الدين 10 2 119 154 كركوك مسينة سبع ربع مطر احمد عثمان   10049
صالح الدين 3 3 143 207م كركوك نوفه خلف غضبان مطر جاسم جركان   10050
نينوى 2 11 34 785م كركوك ھبه اسماعيل خليل مطر جاسم حمود حسين الجبوري 10051

صالح الدين 5 1 199 186م كركوك فردوس اسماعيل منصور مطر حسن محمد  العيد 10052
صالح الدين 5 12 24 302م كركوك امل جمعه باد خان مطر سالم خلف حلو الجبوري 10053
صالح الدين 7 12 94 747م القدس نزيھة زعال صباح مطر سليمان غثيث   10054
االنبار 2 13 156 384م كركوك انعام صالح محمد مطر عبدالصمد رشيد   10055
االنبار 1 3 119 780م كركوك فائزه حسين سالم مطر مدحي عبد   10056
بغداد 4 8 123 411م كركوك جنان مزعل جوده مطر مزعل حودة شناوه  10057

صالح الدين 5 1 139 352م كركوك وزيره عبدهللا مرعي مطر منفي سحل   10058
ذي قار 9 6 184 343م كركوك فاطمة عباس جباري مطر ھاشم شجاي خواف  10059



صالح الدين 2 6 49 261م كركوك ترفه محمد لطيف مطر ھوير حسين   10060
بغداد 8 11 1 417 كركوك ارملة..طارق محمدعباس مطرة عبد حمود 10061

صالح الدين 9 5 54 199م كركوك محمد علي خلف مطره جبر خلف برجد العجيلي 10062
ميسان 8 10 78 455م كركوك رياسة محمة حافظ مطشر بركة محنة طالع  10063
بغداد 10 5 58 265م كركوك لميعه جاسم كيطان مطشر حسين سعدون   10064
بغداد 6 10 164 349 كركوك فاطمة سالم عباس مطشر حميد نعمة   10065
بغداد 7 10 57 395م كركوك حنان علي حسين مطشر شبيب جاسم محمد  10066
ذي قار 1 11 96 326م كركوك حسنه ھليل حسونى مطشر ضاحى حسونى   10067
بغداد 8 8 93 393 كركوك جاسمية زبيدي لالمي مطشر ضيون عكيلي   10068
الكوت 10 8 16 437م كركوك بسمه كاظم محسن مطشر عبداالمير محسن   10069
بغداد 5 8 126 264 كركوك ساھرة عبدالرزاق جاسم مطشر مھدي لطيف   10070

صالح الدين 8 2 89 471 كركوك بشرى سعيد محمد مطلك ابراھيم جاسم   10071
نينوى 10 5 194 215م كركوك وداد عبدالرزاق محمد مطلك ابراھيم سكران   10072

صالح الدين 7 11 168 332م كركوك ذيبه غانم مجذاب مطلك حمود عبدهللا   10073
صالح الدين 4 5 64 512م كركوك صبيحه خلف محمد مطلك فرحان احمد  الجبوري 10074
ميسان 4 5 162 342 كركوك بيداء جمعه كاظم مظفر جبار جاسم   10075
بغداد 1 6 8 473م كركوك خوله اسماعيل خليل مظفر حميد رشيد 10076
بغداد 7 8 172 198م كركوك بشرى عباس عبد مظفر شوكت كريم   10077
بغداد 4 12 23 768م كركوك نور عبد علي محسن مظفر عبدالحسين عبد علي  10078
بغداد 10 5 104 382م كركوك علياء عاشور مظلوم مظفر عبدالمجيد علي   10079
ديالى 6 1 22 159 كركوك جمھورية مطر ذھيب مظھر سلطان عبد جاسم  10080
الديوانية 8 10 17 612 كركوك شتاله ساحت عسكر معارج عبيد علي عطيه  10081
نينوى 1 5 100 808م كركوك انغام محمد جاسم معتز حامد فرحان   10082

صالح الدين 5 11 90 451م كركوك ھدي مظھر عبدالرحمن معتز عالء كامل   10083
االنبار 8 12 31 465 كركوك اقبال نامق عبدارزاق معتصم سعدي عبدالغفور   10084
بغداد 2 2 26 220 كركوك شذى كامل عبداالمير معتمد كامل خزعلي   10085
بغداد 8 5 65 706م كركوك سناء ابراھيم داود معد جمعه عبيد   10086
البصرة 2 10 3 488م كركوك بيداء كاظم علوان معد خالف كاظم   10087

صالح الدين 1 4 142 374م كركوك ھناء حميد خضر معروف عبد سلمان  الدوري 10088
موصل 4 4 189 355م كركوك سلمي متي شايا معمر سعيد محمد علي  10089

صالح الدين 3 2 كركوك كوثر سام كخ معمر عبد هللا نجم   10090
صالح الدين 5 5 101 295م كركوك خيريه شھاب جواد معن ابراھيم خليل   10091
نينوى 5 10 2 119م كركوك ناديا جورج سليم معن جرجيس عبدالمسيح   10092
االنبار 10 13 140 302م كركوك فاطمه كران خليف معن جزاع محمد ناصر  10093



االنبار 8 12 172 983 كركوك بعث فضال محمد معن حمد عبد قريح  10094
نينوى 5 4 127 180م كركوك نضال سعدون كامل معن سلطان فتحى   10095
بغداد 5 2 16 427 ك رحية علي حسين معن عبد عاصي   10096
البصرة 3 4 183 352م كركوك فضيله يوسف درب معن عبدهللا مشفي   10097
بغداد 5 1 56 755م كركوك عھود عبدالعالي عبدهللا معن علي معن  الالمي 10098
ميسان 8 3 6 380م كركوك سھام عبدالرحمن عباس معيدي حسين قادر   10099
ذي قار 4 13 111 430 كركوك سعدية عواد مشت معيدي مناھي فرج عبد  10100
نينوى 7 6 172 191م كركوك صديقه صالح محمد مفتاح على سالم دحل  10101

صالح الدين 5 5 40 631م الدبس طيبه نابوش سلوم مفضى علي عايد   10102
صالح الدين 10 2 151 534م كركوك حمديه حسين احمد مفيد سعيد ياسين  سعيد 10103
تكريت 2 7 122 193م كركوك سميره شوكه احمد مفيد شعبان خضير   10104
ذي قار 10 12 74 754م كركوك جنان محمد ھري مفيد وحيد علي   10105
نينوى 7 6 36 780م كركوك حسنيه حسين الياس مقتاد خليل حسين  قره باش 10106
ديالى 1 12 57 374م كركوك رحاب محمد جاسم مقداد ثامر محمود محمد  10107
بغداد 3 6 32 539م كركوك امل جاسب رحيل مقداد حنون ھاشم  الھاشمي 10108
بغداد 10 10 10 453م كركوك دالل صبيح مھنا مقداد عبدالكريم حسين حسن  10109
ميسان 2 1 98 488م كركوك اسراء عبدالمنعم مھدي مقداد محي محمدصالح  الربيعي 10110

صالح الدين 9 5 102 179م كركوك لمياء مظھر خليل مقصود حسين عوفي سلطان  10111
صالح الدين 8 13 179 191 كركوك سناد نصيف جاسم مقنر ثابت عبود صالح السامرائي 10112
ذي قار 10 12 164 208م كركوك حسيبة شواي خزعل مكطوف عبدهللا حسين   10113
ذي قار 3 4 61 211م كركوك كوثر حسن مجيد مكى كاظم عبود السعيدي  10114

صالح الدين 2 1 164 427م كركوك ايمان اسماعيل ابراھيم مكي احمد زھو  الدوري 10115
بغداد 8 12 183 351 كركوك مكي جبوري حسن     10116

صالح الدين 1 8 124 806 كركوك ابتسام جمعه غازي مكي شباط صبيحي سالم  10117
بغداد 2 13 108 407م كركوك شيماء عباس شانح مكي صطاب شامغ  تعيب 10118
البصرة 4 3 92 384م كركوك كوثر ربادي عبدالوھاب مكي عبدالخالق عبداالمام   10119
بغداد 9 9 122 409م كركوك نصيحه كاظم عزار مكي عوده مخرب فھد  10120

صالح الدين 8 5 187 261م كركوك نھله محمد خلف مكي غشيم حسن   10121
البصرة 6 9 196 382 كركوك ھيام عبوس جبال مكية لعيوس ھيال محمد  10122
واسط 1 1 156 309 كركوك سھام عبدالزھره صالح مكين ناصر عيطان  دبي 10123
بغداد 6 13 40 409م كركوك عبدالكريم كاطع علي مكيه خنجر جالي 10124
ميسان 7 11 172 730م كركوك مھند فالح جبار مكيه كاظم محسين خلف  10125
ديالى 3 4 80 463م كركوك بشرى صائب على مالذ خالص محمد   10126
كربالء 5 7 146 599 كركوك صاحب كاظم  ملكة حمزة لفتة   10127



ذي قار 6 7 165 733م كركوك شاني عليوي  ملكية محسن ياسين حبيب  10128
ذي قار 9 9 194 418م كركوك ارمله.شالش مجدوع جارهللا ملكيه زغير غضب 10129
بابل 4 10 165 731 كركوك ارملة.حسن مھدي مليكه عبد شنين 10130
بغداد 9 6 107 355م كركوك بشرى محمود شاكر ممتاز خليل ابراھيم   10131

صالح الدين 10 5 158 325م كركوك نازك علي محمود ممدوح دحام حسن   10132
صالح الدين 4 2 144 272م كركوك كوثر عمر نجم ممدوح محمد ابراھيم   10133
نينوى 2 10 2 316 كركوك مطلق.خوله محمود ممدوح محمد حسن  10134
بغداد 3 2 109 421 كركوك زينه زھير جاسم ممدوح نعمة كاظم  البيه 10135
بغداد 2 12 29 197م كركوك لمياء فيصل عبدالحسين ممدوح ھاتف جاسم   10136
بغداد 6 10 102 785م كركوك سناء محمد عمران مناضل عبدالحميد على حسين  10137
االنبار 1 11 28 652م كركوك منتھى مھدي عبدالوھاب مناف شعبان سعدهللا   10138
بغداد 8 13 147 310 كركوك نادية علي محمد مناف عبدالجبار صالح   10139
بغداد 4 8 90 345م كركوك سعاد احمد محمد مناف كامل فارس   10140
البصرة 3 11 79 376 كركوك ارملة..عقيل عالوي منال سالم حسن 10141
ذي قار 9 4 63 256م كركوك انتضار زھير ھاشم منال غازي جاسم   10142
بغداد 6 1 174 382 كركوك شبل شنشول  مناھل خضر طعمة   10143
البصرة 8 9 6 761 كركوك عبدالجليل عبدالزھره ھادي مناھل عوده داود 10144
نينوى 6 7 199 495م كركوك سميره عيسى قدر منبر اوحم حمزه ابراھيم  10145
بغداد 7 11 17 487م كركوك فاطمة خنجي قاسم منبر صبيح عبد   10146
بغداد 88 11 154 382 كركوك مطلق..ھدى عبدالحميد منتصر حاتم محمد 10147
ميسان 6 1 196 619 كركوك سيناء جبار حويش منتصر عبدالرزاق كاظم  العبيدي 10148
واسط 4 6 196 496 كركوك وداد عزالدين شكور منتصر عبدهللا جاسم   10149
البصرة 2 6 57 669 قره حسن رغد صدام نعيم منتصر مانع حمود  الحالني 10150

صالح الدين 3 3 111 766م كركوك سعديه خزعل جمعه منتصر موسي حماد   10151
بغداد 9 8 121 435م كركوك منتھى جاسم عبال منتظر خالص عباس   10152
ذي قار 8 10 41 627م كركوك بتول عبدالجبار داود منتظر صالح عبدالصاحب   10153
ميسان 9 7 40 781م كركوك سحاب سلمان داخل منتظر فيصل سلمان   10154
بابل 4 8 175 186 كركوك شيماء نجم عبود منتظر قحطان عبداالمير   10155
بغداد 1 11 152 417 كركوك ارملة..ستار حسين منتھى حسن نصيف  10156

صالح الدين 8 5 2 309م كركوك حسن طه ياسين منتھى محمود رجب   10157
بابل 7 8 194 638م كركوك ھظيمه رجعان تومان منخي جبار فليح   10158
بغداد 9 10 105 1098 كركوك ازدھار طه حميد مندو طابور بديع خزعل  10159

صالح الدين 6 2 49 333 كركوك نادية عبدالحسين جدوع منذر حامد سلطان   10160
البصرة 9 1 101 314م كركوك رساله عبدالحسين عبدعلي منذر حرير كاظم  المحمداوي 10161



بغداد 8 12 67 380م كركوك كريمه جمعه احمد منذر رحيم نجم   10162
صالح الدين 1 3 130 191 كركوك فائزة ممدوح يوسف منذر زكريا بكر صالح  10163
الناصرية 10 3 183 259م كركوك التفات سالم علوان منذر شاكر نعمة   10164
بغداد 3 4 50 354م كركوك خوله ابراھيم خلف منذر شھاب احمد حسين  10165

صالح الدين 7 4 141 663 التون كوبري ايمان حسين ھزاع منذر علي ھزاع محمد الھيبي 10166
بغداد 7 8 89 211م كركوك كاظميه علوان حرين منذر فاضل حمد   10167

صالح الدين 6 6 82 256م كركوك ميسون مصلح سلطان منذر نعمان عبد محمد  10168
ديالى 9 7 192 332م كركوك ناحجه شھاب احمد منذر نعمان مھدى   10169
ميسان 8 1 75 487 كركوك سميرة ضامن محيسن منذر نعيم شويع   10170
البصرة 5 5 173 405م كركوك سحر كريم قاسم منذر ھادي شلش   10171
البصرة 10 3 34 492م كركوك ناھدة عبيد محمد منسي جابر عبود   10172

صالح الدين 6 12 50 661م كركوك فاطمة حسين عبدهللا منسي حجي حمود   10173
بغداد 5 12 133 344 كركوك فخريه جلود ضمد منشد شفاني ھاشم صيھود  10174
ذي قار 8 5 109 573م كركوك اشواق حسين حمادي منصور حسين تامول   10175
بغداد 1 5 52 476 كركوك مكبه لفتة عبدالسادة منصور شوبان شذر  الشويلي 10176
واسط 6 8 84 302 كركوك خالدة جميل حسون منصور عيدان كنبار   10177
بغداد 4 8 37 329م كركوك جميلة خزعل ھندال منصور موسى ھندال طويرش المرزو 10178
بابل 3 4 104 781م كركوك ھيام صالح كريم منصور ناصر حسين   10179
بغداد 1 9 59 346م كركوك اعياد خليل سلمان منظر سيد مھاوى   10180
بغداد 2 13 102 409 كركوك نبأ رحمان كاظم منعم ابراھيم يونس   10181
بغداد 10 3 177 648م كركوك سھام موال جبر منعم صالح مرھج   10182
واسط 8 5 32 374م كركوك ابتسام محمد حمزة منعم عبد حسن   10183
بغداد 1 2 174 578م كركوك ھاشميه محمد علوان منعم قاسم نافع   10184
ذي قار 7 7 179 364م كركوك عبد شاتول محمد منوه مزھر سكر 10185
بغداد 8 9 45 372م كركوك صفاء عبدالرزاق خلف منى رشيد حوران عباس  10186
نينوى 3 4 142 207م كركوك قتيبة شريف محمود منى عبدالعزيز محمود   10187
بغداد 4 1 170 410م كركوك صفاء صائب شكر منى محمد جابر   10188

صالح الدين 1 4 149 766م كركوك حاضر حمد يوسف منى ناظم عبدهللا   10189
بغداد 8 13 83 495 كركوك ارمله منى نديم فاضل محمد 10190
بغداد 3 4 170 362م كركوك محمد فوزى كاظم منى ھادي حنتوش   10191
بغداد 10 4 152 316م كركوك علي بكر حامد منى ھادي عيدان   10192
بغداد 6 2 37 369م كركوك نصير طعمه ابراھيم مني احمد رشيد 10193
بغداد 7 7 81 300 كركوك عمار طة عبدالحمزة مني حسين عي   10194
المثنى 5 8 81 163 كركوك محمود عزيز ھادي مني مجيد خضير   10195



بغداد 2 8 154 488 كركوك جنان علي احتاجه منيب خالد محمد  الساعدي 10196
نينوى 7 5 17 272م كركوك نضال عبدالمنعم  منيب فتحي محمود   10197

صالح الدين 9 5 50 723م كركوك روى فائق جودى منيب لبيب مراد جمعه  10198
بغداد 6 3 49 463م كركوك صوداد احمد حسين منير صباح علي   10199
بغداد 4 11 183 332م كركوك نوال خلف نبيل منير عجاج حسين   10200
بغداد 1 9 72 346م كركوك سعديه تركي جاسم منير علي حسين زيد  10201
بغداد 7 2 35 407 كركوك سعاد خزعل عطيه منير فخرالدين عباس   10202
موصل 6 7 179 364م كركوك حامد فرحان  منيرة شوفي داود حسن  10203
بغداد 5 2 191 471م كركوك سندس خليل شكر مھدى بخيت دشر  الزايدى 10204

صالح الدين 3 1 75 218م كركوك مديحه داود سليمان مھدى جسام محمد   10205
بغداد 1 2 115 425 كركوك خاور صالح يحيى مھدى راضى محمدعلي   10206
ميسان 9 4 38 339م كركوك حنان حسن على مھدى زغير جاسم   10207
ذي قار 5 3 51 796م كركوك لمياء خضر علي مھدى صالح عبد  عبودى 10208
نينوى 7 6 142 383م كركوك ندى عالوة عودة مھدى صالح عبداالمير   10209
بغداد 3 4 23 162م كركوك ھدى اسماعيل ابراھيم مھدى عبود جاسم   10210
بغداد 8 10 87 328م كركوك حمديه خضير عباس مھدى محمد على منصور   10211
بغداد 8 10 86 351م كركوك سعديه ھاشم شامغ مھدى مطثر سلمان   10212
ميسان 7 8 115 645م كركوك رباب رشيد احمد مھدي اسماعيل خضير   10213
بغداد 5 6 161 480 كركوك ليلى ناجي جلوب مھدي جاسم جلوب   10214
فادسية 5 9 105 394 كركوك رواء كاظم خليل مھدي جاسم مالع   10215
نجف 7 13 122 391 كركوك نضال راضي محمد مھدي جاسم محمد   10216
واسط 10 3 2 386م كركوك وجدان عيسى حسن مھدي جاسم ناجي   10217
بغداد 9 4 109 394م كركوك زينب ابراھيم ناصر مھدي جبار حسن خلف  10218
بغداد 5 6 17 386 كركوك سعدية ھبل رھيف مھدي جعفر محمد  حجمي 10219
ديالى 5 1 77 340م كركوك مھدي حسن نجرس  مجاري سميره عبدالستار كاظم 10220
القادسية 2 12 66 872م المثني ھدى صيف عبد مھدي حمزة عبد صمد المطويي 10221
بابل 5 12 10 163 كركوك ساجده عباس عمران مھدي حمزه سلومي جاسم  10222
ذي قار 7 1 73 770م كركوك زينه خضير صالح مھدي حمود حطاب  الركاي 10223
واسط 4 1 135 302م كركوك رسميه حسين قنير مھدي حميد خنجر  البھادلي 10224
بغداد 7 7 136 312م كركوك بدريه مناد م مھدي حنش علي   10225
كربالء 5 7 193 362م كركوك حلمه معش محمد مھدي خزعل محمد حسين   10226
بغداد 5 9 22 426 كركوك ھاشمية مھدي خليل مھدي خليل ابراھيم   10227
بغداد 1 2 8 417 كركوك نسيمه فالح محمد مھدي رمان حسن   10228
بغداد 6 9 131 451 كركوك خالدة عبد عبدهللا مھدي رمضان عبدالرضا فندي  10229



البصرة 4 6 168 425 كركوك فضيله غضبان عبداالمام مھدي زباري عبدالوھاب   10230
بغداد 2 10 158 465م كركوك ناھده لفته جبر مھدي سعد كاظم سعد  10231
الديوانية 5 13 195 495 كركوك عاليه ثوين ھدوم مھدي سمير سعدون   10232
القادسية 10 13 144 219م كركوك حليمه عباس جاسود مھدي شعبوط جاسور حسين  10233
بغداد 2 5 31 364م كركوك سعدية سلمان تخت مھدي صالح ابراھيم   10234
موصل 6 9 112 770م كركوك مھا قيس منعم مھدي صالح احمد حميد  10235
بغداد 4 9 4 428م كركوك ايمان شياع مھنه مھدي صالح احمد عبد علي  10236
بغداد 5 9 184 364م كركوك ماجده فزعل ثرار مھدي صالح ارحيمه خليفه  10237
ذي قار 5 6 66 401 كركوك بدريه عبد بطى مھدي صالح حبيب  الحلي 10238
موصل 7 10 190 423م كركوك نعمان مھدي صالح مھدي صالح حمد   10239

صالح الدين 7 13 83 331م كركوك منى لفته حمود مھدي صالح زيدان   10240
البصرة 9 6 90 437م كركوك خديجه رحيم علي مھدي صالح صبيح   10241
نينوى 10 4 143 215م كركوك زھرة شھاب حميد مھدي صالح طه   10242
البصرة 7 5 65 345م كركوك رفيق قاسم سالم مھدي صالح عبدهللا   10243

صالح الدين 7 7 155 379م كركوك ساميه مصلح خلف مھدي صالح عمر شاحوذ الدليمي 10244
بغداد 6 3 36 319م كركوك غنيه غيالن قاسم مھدي صالح كاظم   10245
بغداد 8 13 102 219 كركوك ھدية الباقي الزم مھدي صالح محمد حسين  10246
بغداد 1 3 110 374 كركوك نجاح حسن مصطفى مھدي صبار خنجر  التميمي 10247
ذي قار 8 7 47 522م كركوك منھيه بدر صبر مھدي صكبان صبر   10248
بغداد 4 12 70 162م كركوك فوزيه حميد زيدان مھدي طحيمه عبود حسين  10249
بغداد 3 12 61 466م كركوك اميره خليف صالح مھدي عبد راضي   10250
بغداد 5 6 182 416م كركوك فضيله حسن بدن مھدي عبد رسن   10251
ذي قار 4 7 41 295م كركوك فاطمة جمعه حنظل مھدي عبدالحسن داخل   10252
النجف 9 1 96 321 كركوك شروق كامل جبار مھدي عبدالزھرة مھدي  العبادي 10253
البصرة 1 6 189 774 الحويجة سھاد عبدالحسن عبدالحمد مھدي عبدالسادة عقرب  الرميض 10254
بغداد 9 10 197 364م كركوك مديحه فاضل علي مھدي عبدالعباس خضر   10255
بغداد 3 13 95 379 كركوك ماجدة علي حمود مھدي عبدالغفور مھدي احمد  10256
بغداد 9 2 45 436م كركوك سليمه عبدالزھرة الزم مھدي عبدالنبي راضي  السوداني 10257
بغداد 9 8 187 416م كركوك سعاد سلومي كريم مھدي عزيز عباس   10258
بغداد 10 3 121 384م كركوك حميدة جمعة عربي مھدي غانم اعور   10259
بابل 4 8 68 371 كركوك فخرية منديل عبدالرضا مھدي غتام عبدعلي   10260
نينوى 1 7 28 330م كركوك يسري محمد صالح محمود مھدي غربي محمد   10261
بغداد 2 7 198 376م كركوك جسم محمد كريم مھدي فاخر كريم   10262
بغداد 1 9 77 325م كركوك راوية طعمة محمد مھدي كاظم افليح  حيوان 10263



بغداد 1 7 12 402م كركوك زھره زويد خلف مھدي كاظم خلف   10264
ديالى 1 1 54 300م كركوك مليحه عبد هللا احمد مھدي كاظم يوسف   10265
البصرة 5 8 25 786م كركوك تقية خضير عباس مھدي محسن رجب   10266
بغداد 1 5 183 211 كركوك زھرة جواد حمزة مھدي محسن محمد   10267
بغداد 5 6 97 395 كركوك سجوده محمد ناصر مھدي محمد جاسم  الساري 10268
بغداد 3 1 199 470م كركوك والء اسماعيل سلمان مھدي محمد عبدالكريم  االسدي 10269
بغداد 8 6 150 357 كركوك نعيمه عبدالعباس ثامر مھدي محمد فليح   10270
بغداد 8 5 154 329م كركوك سعدية ادغيلى عبود مھدي محمد نعمه   10271
بغداد 6 11 79 352 كركوك تفريه نوري جعفر مھدي مناتي بالسم كريم  10272
ذي قار 5 3 130 476م كركوك شكريه علي عبد مھدي ناصر حسين   10273
ذي قار 3 4 55 301م كركوك حياة صادق مھدي مھدي ناصر مھدي   10274
بغداد 5 11 75 418 كركوك مطلق..انتصار ابراھيم مھدي ھادي كاظم 10275
البصرة 7 11 88 426 كركوك جمھورية كريم سالم مھدي ھاشم حسن   10276
بغداد 4 13 149 417م كركوك عال حسن مجيد مھدي ھاشم كاظم   10277

صالح الدين 1 4 76 362م كركوك وحيدة زامل محمد مھدي ھالل حميد   10278
ذي قار 4 5 5 429م كركوك سعاد توفيق علي مھدي وحيد علوان حسين الصالحي 10279
البصرة 1 12 93 785م كركوك وھيب خلف مھديه صالح عبيد 10280
الديوانية 3 13 190 233 كركوك زكيه محمد على صالح مھنا نغماش خلف محمد  10281
المثنى 5 11 92 1049م داقوق احالم رزاق عبدهللا مھند باقر عبدهللا طاھر  10282
بغداد 6 7 91 411م كركوك االء قاسم فرج مھند جاسم محمد نعمة  10283

صالح الدين 3 13 136 718م كركوك وسن علي محسن مھند جمال محمد  الزيدي 10284
القادسية 10 13 104 745 كركوك نرجس سمير داود مھند حافظ يوسف جاسم  10285
البصرة 5 8 164 317م كركوك جيھان جبار كاظم مھند حمزة عباس محمد  10286
ذي قار 4 5 124 9430 كركوك اسراء نزار كباشي مھند داخل عبدالعالي دخيل الموزان 10287
ذي قار 7 1 79 259م كركوك عدويه جمعه عبدرحيم مھند سعيد حنون  الساعدي 10288
بغداد 6 12 140 341 كركوك زمن راج طة مھند صباح طة احمد  10289
بغداد 9 4 140 332م كركوك يسرى عبدالكاظم فالح مھند صيوان سرحان   10290
بغداد 9 2 31 421م كركوك رغد مھند عبد مھند عبد خضير   10291
بغداد 8 5 19 264م كركوك عبير خيري وھاب مھند عبدالعباس محسن نجدى  10292
فادسية 10 12 195 4796 كركوك سحي سامي مصير مھند عبدالقادر نعمة   10293
البصرة 9 1 68 171 كركوك سفانة كاظم شليج مھند عبدهللا عبدالسادة  الثعلبي 10294

صالح الدين 10 2 8 577م كركوك سحر نجم عبد مھند عصام محمد صبحي الغراوي 10295
بغداد 8 1 184 709م كركوك نجالء قيس عبدالرحمن مھند علي يونس   10296
واسط 9 13 158 492 كركوك تغريد قاسم محمد مھند فرج سلمان حمود  10297



بابل 7 13 167 469م كركوك ابتسام محمد  مھند محمد عباس  الخطيب 10298
بغداد 9 11 117 734 كركوك ابتسام جبار مال مھند موفق جاسم جبر  10299
ذي قار 1 1 139 766م كركوك وشده مھنه خيرهللا مھنه خيرهللا منصور   10300
ميسان 7 11 132 425م كركوك جزائر عبدالجبار فرج مھنى احمد عثمان كاطع  10301
ذي قار 10 1 154 471م كركوك حياه صالح عبيد مھوس ناصر حسين   10302
بغداد 4 5 56 1080م كركوك كاظم رحيم  مھى ذياب ضمد   10303
االنبار 2 13 68 170 كركوك خلود مخلص عبدالقادر مھيب عبدالقادر شاھر   10304

صالح الدين 7 3 108 767م كركوك ابتسام محمد اسود مھيدي مشعان مذود   10305
بغداد 5 8 92 194 كركوك سارة حسن ھادي مھين عبدالمطلب عوده جاسم  10306

صالح الدين 7 11 107 163 كركوك ھادي طالب مصطفى مھيه احمد عبدو ھنو  10307
بغداد 8 12 37 470م كركوك سلمان علي موجه جمعه كاظم 10308
ميسان 10 3 47 706م كركوك عجيبة ارحيم كاظم موحان ازبين سالم   10309
ميسان 3 4 134 334م كركوك علية عبدالزھرة شلش موحان فالح مھودر   10310
ميسان 9 5 115 384م كركوك حسنه حريبة مطر موحان قاسم صابط   10311
بغداد 10 3 138 233م كركوك حسين العيبي غضب موحه مھاوي غضب   10312
بغداد 8 11 187 487م كركوك عليه خبيس ميخوش موسى اغميس مخموش   10313
بغداد 4 6 139 339م كركوك خالديه عبود غريب موسى جواد عبدهللا علي الفريداوي 10314
بغداد 1 1 26 455م كركوك ھديه قصر حسين موسى رحمه نعمه  الياسري 10315
بغداد 4 9 51 592م كركوك حقيه كاظم محمد موسى زغير دعيج   10316
بغداد 8 8 73 409م كركوك سعدية حميد عيسى موسى سلطان عيسى   10317
ذي قار 9 11 102 768م كركوك سوسن حسن جبار موسى صالح محمد   10318
كربالء 9 12 150 610م كركوك امنة علي عاجل موسى عبدهللا محسن عيالن  10319
بغداد 3 11 7 420 كركوك رؤيا محمد رضا موسى علي موسى   10320
بغداد 6 12 92 356م كركوك ھدى خزعل عبد موسى كاطع موسى   10321
البصرة 8 5 144 777م كركوك عليه عوده عبدالحسين موسى كاظم حطيحط   10322
الديوانية 4 5 39 392 كركوك غنيه صالح  موسى محيل مكطوف   10323
نينوى 1 9 83 319م كركوك ھيله حمود حسن موسى مدهللا موسى   10324
ذي قار 5 13 156 365م كركوك عثايه عبدالرحمن علي موسى معارج ضمل   10325
بغداد 8 4 163 499م كركوك نجالء حسن ثامر موسي ادعيس ماھود   10326
ميسان 2 9 184 496م كركوك مريم ناعم فالح موسي علي مندور   10327
واسط 10 13 69 767 كركوك نلي عواد كاظم موسي عمران موسي عباس  10328
ذي قار 3 9 40 794م كركوك بشري ھادي ساير موسي كاظم جاسم   10329
بغداد 8 12 27 333 كركوك بشري فليح موسي موسي منصور عيسي   10330
البصرة 6 6 103 190 كركوك طالب ھادي محمود  موضي صالح عبود 10331



نينوى 3 7 169 795م الحويجة قادسيه عبود عطيه موفق احمد وكاع عبدهللا  10332
موصل 6 9 119 204م كركوك ھاله سالم عبدهللا موفق ارفاعي احمد حضير  10333
بغداد 4 5 184 329م كركوك زكيه ختاوي فھد موفق جاسم صبر سلمان الساري 10334
البصرة 1 5 125 384 كركوك خالصة سعد عبدالجبار موفق حسن محمد   10335

صالح الدين 6 12 54 280 كركوك سكينة محمد لطيف موفق حسين ياسين حسين  10336
بغداد 1 6 10 471 كركوك سميه غازي عباس موفق حميد رشيد   10337
نينوى 9 5 144 601م كركوك ذكرى اعبيد مطر موفق خلف حسين علي الجبوري 10338
موصل 10 6 111 321م كركوك حكيمه رعد علي موفق خليل علي حسين  10339
نينوى 1 4 21 289م كركوك عدوب يوسف لوسان موفق زيدان كوشان   10340
بغداد 5 5 109 357م كركوك كفاء اسماعيل زاير موفق سعدي شنشول   10341
نينوى 6 8 125 387 كركوك اخالص ھاشم موله موفق صالح احمد   10342
نينوى 7 5 97 300م كركوك ملوك شھاب احمد موفق صديق مصطفى   10343
االنبار 9 11 162 777م كركوك فاتن جاسم محمدسعيد موفق طه محمد سعيد  10344
بغداد 3 9 140 382م كركوك لطيفة جاسم محمد موفق عبدالطيف محمود   10345
بغداد 5 6 160 376 كركوك ھدى ستار احمد موفق عبدهللا جمال  العبيدي 10346
بغداد 7 1 159 302 كركوك زھرة خروش جوذي موفق عبود سماوي   10347
واسط 4 3 119 470م كركوك زينب عبد كاطع موفق عطا عرنوصي  العكبلي 10348

صالح الدين 8 4 122 564م كوبجه 1 خوله محمد حسين موفق علي صالح حمدان  10349
صالح الدين 8 10 127 427م كركوك زھره حسون ھادى موفق عمران ھاوى حسن  10350
بغداد 8 9 120 495م كركوك وداد ھاشم جاسم موفق محسن شنين كريم  10351
نينوى 6 11 189 787م كركوك نوال ابراھيم وھبي موفق محمد عبادي   10352
نينوى 5 3 51 746م كركوك ارينب طه محمدغزال موفق محمدغزال حمودي   10353
موصل 4 11 142 362م كركوك ايمان خلف خضر موفق محمود خلف   10354

صالح الدين 5 3 16 161م كركوك يسرى رفعت سمير موفق ھادي طوفان خلف  10355
بغداد 7 8 197 220م كركوك سيوم ھادي لطيف موفق يونس عبدالقادر محمد العاني 10356
بابل 3 4 126 330م كركوك ايمان جبري ناجي مولود جبار عبد علي  10357
نينوى 6 10 110 748 القدس حمدية عبد حنوش مولود حنوش عبدهللا محمد  10358
نينوى 7 6 5 246م كركوك امھيه سلطان حسين مولود خطاب محمدعلي   10359

صالح الدين 6 12 102 198 كركوك شيماء صباح عبدهللا مويد غازي جاسم محمد  10360
بغداد 1 13 102 331م كركوك بشرى عباس  مويد كاطع موسى   10361
بغداد 5 10 19 598م كركوك مواھب حميد مطرود مويد ورد فرھود   10362
نينوى 6 7 25 377م كركوك اسرى احمد حسن مؤيد احمد ذنون حسين  10363
نينوى 5 7 53 625م كركوك لوفي خلف محمد مؤيد احمد عبد موسى  10364
بغداد 7 6 171 375م كركوك سميه قاسم محمد مؤيد احمد مھدي  الجنابي 10365



البصرة 4 10 52 195 كركوك نداء عبدالحسن عبيد مؤيد احمد ياسين بكر  10366
بغداد 7 2 200 611م كركوك حذام فخري مصطفى مؤيد اسماعيل احمد   10367
البصرة 2 6 155 500م كركوك بلقيس ابراھيم عبدالحسين مؤيد ثامر جالي  حمد 10368
بغداد 1 8 109 647 كركوك شذى عبدالكريم عبداللطيف مؤيد جاسم حمودي   10369
بغداد 6 11 91 411 كركوك شروفه علي يوش مؤيد جاسم محمد   10370
البصرة 9 6 49 209م كركوك سعاد ابراھيم علي مؤيد خليل علي   10371
ذي قار 2 13 141 437م كركوك سعاد كاظم شاغ مؤيد خليل كاظم   10372
بغداد 10 3 40 408م كركوك ليلى جاسم محمد مؤيد داود سلمان   10373
البصرة 3 4 126 541م كركوك طياء محسن ھالل مؤيد رمضان ھالل  المالكي 10374
الناصرية 3 7 70 723م كركوك وديان عباس كاطفة مؤيد سعيد حنون طاھر  10375
ذي قار 1 1 75 م/667 كركوك دالل جاسم غضبان مؤيد شاكر نعمه  شادي 10376
بغداد 7 11 3 479 كركوك نداء علي محمود مؤيد شكر محمود   10377
ميسان 7 1 138 736م كركوك سليمه يوسف منثر مؤيد عبدالزھره خلف  الالمي 10378
بغداد 1 6 122 471 كركوك اسراء ناجي ابراھيم مؤيد عدنان جاسم  القيسي 10379
بغداد 2 12 49 901 كركوك وفاء كريم خلف مؤيد علي عبد عواد  10380
بابل 1 5 137 417م كركوك ساھره عبد علي مؤيد عيسى طه حمدصالح الريدي 10381
بغداد 10 11 103 319م كركوك ساميه عباس محمود مؤيد غناوى علوان   10382
شرقاط 7 9 167 355م كركوك يسرى محمد خالد مؤيد فتحي عايد   10383
بغداد 10 3 123 484م كركوك تغريد عامر عبود مؤيد كاظم غضبان   10384
بغداد 8 10 61 585م داقوق كريمه حداوي جبر مؤيد محمد حسين   10385
نينوى 8 9 28 300م كركوك شكريه محمد على احمد مؤيد محمد شين   10386
نينوى 9 5 185 537م كركوك سماھر محسن علي مؤيد محمد قاسم   10387

صالح الدين 8 8 113 261م كركوك انوار محمود خضير مؤيد نصيف جاسم محمد  10388
بغداد 8 13 132 471 كركوك باسمه حميد راضي مؤيد نوري عبدالحسين عبدهللا  10389
االنبار 1 13 88 340م كركوك خلوده كنوش حمد مؤيد يديوي صمد خلف  10390
ذي قار 3 1 121 456 كركوك عبدهللا عبدالواحد عبدهللا مياده محمد ياسر   10391
بابل 9 7 114 309م كركوك رباب جبار صافى ميثاق جبار حمزه طاھر  10392
البصرة 1 12 128 790م كركوك زينب رياض احمد ميثاق صبيح حوشان   10393
البصرة 10 3 139 779م كركوك اخالص عبدالساده جاسم ميثاق علي حسين   10394
المثنى 2 5 49 735 كركوك سوزان اياد احمد حمدي ميثاق كريم محمد ١  10395
بغداد 5 4 66 340م كركوك عذراء ھذال سعدى ميثم حسن ابراھيم على  10396
البصرة 2 11 21 342 كركوك نادمة صباح كريم ميثم شوكت حمد   10397
البصرة 6 11 79 376 كركوك نعيمة عبدالنبي زبون ميثم عالوي يوسف سعيد  10398
بابل 8 12 28 17 كركوك سالم صاحب فالح ميثم محمد علي محسن  10399



بغداد 10 7 95 469 كركوك زينب لفتة حسين ميثم منعم عبود   10400
البصرة 4 5 107 319 كركوك اسراء عبدالكاظم محمود ميثم مھاوي شناوه عامر العليبي 10401
بغداد 6 8 164 365م كركوك ميرة كاظم والي 10402
نينوى 1 10 119 377م كركوك ندى ذنون يونس ميسر احمد صالح احمد الطالبانى 10403
الموصل 1 4 51 700م كركوك سحر علي محمود ميسر علي احمد   10404
موصل 9 8 27 324م كركوك فاتن نعيم مصادل ميسر علي حسن   10405
موصل 8 7 160 206م كركوك زينب كاظم خريط ميسر علي عايز   10406
نينوى 4 4 50 344م كركوك اخالص عبدهللا مرعي ميسر مھدى صالح   10407
بغداد 7 13 71 384 كركوك ھيثم يحي ابراھيم ميسون جواد علي عباس  10408
موصل 6 8 152 352م كركوك زمن عبد احمد ميسون طاھر حسين محمد الدليمى 10409
بغداد 9 11 141 426 كركوك ارملة..عبدالحسين محمد ميعاد شعبان خنجر 10410
بغداد 10 3 33 493م كركوك خضر جاسم محمد ميعاد كاظم جري   10411

صالح الدين 10 6 7 272 كركوك روكان دحام ذرب ميله شجاع ذرب 10412
البصرة 1 7 149 342م كركوك جكاره عبدريه شلش ميناو محمد شلش   10413
االنبار 8 12 139 311م كركوك كسار علي عبد ميه عبدهللا جبير 10414
نجف 5 9 130 364 كركوك سعدية مھدي حسن ناجح جھيد كاظم   10415
بغداد 2 2 45 312م كركوك غنيه محمد ظاھر ناجح حنون عبيد  السعودي 10416
كربالء 5 12 123 310م كركوك وفاء محل مطلك ناجح علوان عطيه ساير  10417
نجف 4 3 60 436 كركوك انتصار غازي عبد ناجح كريم ناجي   10418
ذي قار 3 11 3 172 كركوك سھيله عبدالمسلم مصطفى ناجح محمي عباس محمد  10419
البصرة 2 7 13 334م كركوك فوزيه محمد جواد صالح ناجح مھدي صالح   10420
ذي قار 5 3 83 259م كركوك ساميه نعمه محمد ناجع عبدالزھرة علي   10421
ذي قار 7 10 49 351 كركوك مديحه خلف مشكور ناجي جاسم مشكور طوفان  10422
بغداد 8 9 130 310 كركوك علية عبد شھيب ناجي جبار كاظم عذيل  10423
البصرة 4 3 160 1037م كركوك اخالص شھاب بدر ناجي جري عطيه   10424
بابل 8 6 19 376م كركوك نجاة بشير محمد ناجي حسن عاشور  الشمري 10425

الناصرية 3 5 121 787م كركوك وجدان حسن سياھي ناجي حسين ضھد حسن  10426
صالح الدين 4 11 102 410م كركوك جماله عواد محمود ناجي عبد جاسم محمد  10427
ذي قار 4 8 34 384م كركوك ھناء عبدالحسن حمدهللا ناجي عبدالحسن علي   10428

صالح الدين 9 8 76 758م كركوك نغم طارق مطلق ناجي عبدالواحد حسين   10429
كربالء 5 7 67 194م كركوك فاطمة رسول فرحان ناجي عبود علي   10430
ذي قار 10 8 122 663م كركوك ابتسام حسين مجيل ناجي علي حسين   10431
بغداد 5 6 176 592 كركوك جميله حنون فنجان ناجي متعب كاظم  الدليمي 10432
بغداد 5 6 5 435 كركوك سميره عطا عبدالواحد ناجي مسلم علي  التقي 10433



بغداد 2 8 186 394م كركوك عبداالمير كتاب رويح ناجيه بدر غربيط   10434
البصرة 8 10 10 326 كركوك سھام جلوب حميد نادر حسين حميد بضي  10435
بغداد 5 6 90 434م كركوك نيسان نعيم ثجيل نادر حسين عبدالرحمن  السامرائي 10436
نجف 4 3 80 487 كركوك فوزية حسين عبيدة نادر صالح زيدان   10437
بغداد 1 11 34 374م كركوك سناء قلي جبوري نادر عادل مجيد   10438
نينوى 9 12 53 189م كركوك فاروق ابراھيم نادره جرجيس خضر 10439
بغداد 10 13 97 435 كركوك فوزية جاسم حسن نادم ھاشم ماري   10440
بغداد 3 10 151 342 كركوك حسين وليد ناصر نادية قاسم طاھر الساعدي  10441
النجف 5 13 7 451م كركوك وسن سجاد عبدالحسن نازك حسن عبيد محمد  10442
البصرة 2 7 13 334م كركوك دعاء كريم كاظم ناصح ناجح مھدي   10443
نينوى 3 4 194 215م كركوك احالم صالح علي ناصر ابراھيم سكران   10444
واسط 4 3 32 493 كركوك صبرية حسين علي ناصر بدن عيال   10445
نجف 9 11 73 709 كركوك صبيحة ھاشم تقي ناصر جابر عبدهللا   10446
بغداد 10 10 14 379 كركوك سعاد واثي جاسم ناصر جبر كاظم محسن  10447
بغداد 6 8 193 407م كركوك جمھوريه عبد فرج ناصر حسن رشيد   10448
بغداد 8 8 188 م٣١٨ كركوك نجلة ساجت ناية ناصر حسون عبدالسيد  الثمي 10449
واسط 10 5 97 195 كركوك كسره حميد ثامول ناصر حسين ثامول   10450

صالح الدين 5 5 16 663م التون كويري وضحه خضر احمد ناصر حسين جاسم   10451
الديوانية 9 5 110 169م كركوك لميعة كوعي حمزة ناصر حسين جياد   10452
ذي قار 1 10 135 512م كركوك رضيه شنان فالح ناصر حسين شميس   10453
كربالء 2 1 31 472 كركوك فوزيه محمود ھادي ناصر حسين مخيف   10454
بغداد 9 12 27 369م كركوك شويله عبيد ستام ناصر حسين مطر حسين الدراجي 10455
ذي قار 7 6 142 393 كركوك لميعه حسن جمعه ناصر حسين نصار  الفليفص 10456
ذي قار 1 7 150 316م كركوك نجاه حسين سلطان ناصر حمود دبيس   10457
بغداد 2 11 82 492م كركوك ابتسام حسين زامل ناصر حمود علي غافل  10458

صالح الدين 4 1 42 295م كركوك سلمى ناظم حافظ ناصر ذياب خلف   10459
بغداد 9 7 6 454م كركوك سھام ناصر زاير ناصر زماط شھيد مالكي  10460

صالح الدين 6 4 180 619م كركوك فوزية جمعة حسين ناصر زويد خلف   10461
ميسان 6 5 32 638م التون كويري سھام محسن ھاشم ناصر شابت صبخايه   10462
ذي قار 9 12 15 382 كركوك ماجده حسين لھيب ناصر شنجار جابر   10463
واسط 9 5 18 377م كركوك مجيدة ذرب كعيب ناصر صباح مطير   10464
النجف 6 6 187 762م كركوك بيداء عبدالحسن علي ناصر عباس علوان مھدي الدرماوي 10465
االنبار 3 11 44 325م كركوك سعاد عبد كركي ناصر عبد حسين علي  10466
ذي قار 1 13 152 407 كركوك نعيمه حسين فرعون ناصر عبد فرھود نشمي  10467



ميسان 8 3 168 200م كركوك فاطمه خضير رميعي ناصر عبد كزار   10468
بغداد 3 5 664 146 الكرنك نھله حميد محي ناصر عبدالجبار فرج محمد اطغرجي 10469
البصرة 3 5 198 476م كركوك فاطمه عبدالھادي عبدالي ناصر عبدالحسين عيسى   10470
بغداد 6 6 85 343 كركوك ھناء سعيد منصور ناصر عبدالكريم جبوري حسون العكيل 10471
ديالى 1 5 55 477م كركوك رقية عبود تركان ناصر عواد تركان   10472
ذي قار 10 8 31 766م كركوك سليمه راجع خلف ناصر عوده خلف عار  10473
بغداد 9 1 180 185 كركوك مديحة علي سلمان ناصر فرج علي ديوان العبادي 10474
كربالء 8 1 59 421 كركوك نجاة جاسم محمد ناصر كاظم محمد   10475
بغداد 7 2 60 588م كركوك زينب زامل كريم ناصر كريم طاھر  الحميداوي 10476
بغداد 8 4 28 436م كركوك عدويه شنه علي ناصر محسن عكله  الھاشمي 10477
البصرة 3 12 177 322 كركوك سليمه جاسم عيشي ناصر محمود يعقوب   10478
البصرة 4 9 13 334م كركوك رنا صالح مھدي ناصر ناجح مھدي   10479
البصرة 10 11 198 372 كركوك متوفي ناصرية مادي شمغي 10480
ديالى 6 3 119 823 كركوك عقيلة عبدالحسين حاجم ناطق سالم سعدون   10481
بغداد 6 4 53 471م كركوك وداد قاسم بنيان ناطق ضايق حسين   10482
بغداد 3 6 42 170م كركوك سليمه ابراھيم محمود ناطق عبدهللا جواد  القيسي 10483
بغداد 1 11 35 308م كركوك ليلى عبدالسالم خضير ناطق عبدالوھاب سمير   10484
بغداد 6 13 198 252 كركوك سلطان عبدالستار رشيد ناطق محمد احمد خلف  10485

صالح الدين 7 3 17 420م كركوك احالم دحام عبد ناظم اسماعيل ابراھيم   10486
بغداد 4 13 118 330م كركوك نجيبه يلده سورو ناظم امين عبو الحراق  10487
بغداد 5 9 132 170م كركوك كترينه كوركيس بولص ناظم بطرس حنا بولص  10488
البصرة 7 10 100 361م كركوك خيريه طاھر ملھي ناظم ثامر جالي   10489
بغداد 6 13 31 480م كركوك حليمه محمد علي ناظم جاسم محمد   10490
بغداد 3 13 186 339م كركوك جنديه سعيد سلمان ناظم جلعوص سلمان   10491
ديالى 9 8 69 426 كركوك ناظم جواد علي 10492
البصرة 4 3 187 512م كركوك السام بغدر جار الللة ناظم جواد نزال   10493
ميسان  10 8 53 370م كركوك ايمان عبدالساعده نعمه ناظم حسين جاسم  الساعدي 10494

صالح الدين 4 1 106 367م كركوك ذھيه مصلح عبد ناظم حسين شومل محمد  10495
البصرة 6 7 183 502م كركوك سحر صياح حسن ناظم خزعل وادي   10496
بغداد 5 2 132 428م كركوك سليمه ھاتف جالي ناظم خطاب عفلوك   10497
بغداد 1 11 180 635 كركوك عبير كريم نجم ناظم خلف عكلة شاش  10498
ذي قار 3 5 171 380م كركوك احالم عامر طعمة ناظم ذياب ترف ياسر  10499
نجف 8 11 66 352م كركوك كواكب كتاب عبد ناظم سالم كاظم   10500
ذي قار 1 1 64 454م كركوك ھاشمة حنون حسين ناظم سعدون محل جازع الجباري 10501



بغداد 10 5 189 495م كركوك كميله طالب حسون ناظم سيد حسين   10502
بغداد 10 5 189 490 كركوك كليمه طاھر ناظم سيد حسين   10503
البصرة 2 2 82 312 كركوك خوله عبدهللا كروم ناظم شاھود سعد  الجباري 10504
ديالى 1 11 51 185م كركوك عائشه سلمان خليل ناظم شريف داود   10505

صالح الدين 10 8 107 718م كركوك شيماء علي حسين ناظم صابر ضيف محمد  10506
االنبار 2 11 74 386م كركوك بشري رجب احمد ناظم طليب حمزه حسن االعربي 10507
البصرة 2 9 41 343م كركوك عفيفة محمد جاسم ناظم ظاھر علي عيسى  10508

صالح الدين 7 2 178 321م كركوك اقبال مجيد لطيف ناظم عبد داود  الدوري 10509
بغداد 6 13 170 476 كركوك نعماية عبد جاسم ناظم عبد سلمان محمد  10510
االنبار 6 12 137 300 كركوك ھيام رجب حبيب ناظم عبدالحميد طبيب حسن  10511

صالح الدين 9 6 57 402م كركوك كريمة محمود حسين ناظم عبدهللا محجوب خلف القيسي 10512
ذي قار 2 4 127 661م كركوك صبرية قاسم سالم ناظم عبدالھادي مفتن   10513
نينوى 5 5 2 334 كركوك نجاة محمد لطيف ناظم عيان ضيف   10514
الناصرية 1 11 176 200م كركوك مريم ھليل كاطع ناظم غويض كاطع خلف  10515
البصرة 3 7 146 499م كركوك احالم جميل موازي ناظم فرج عكش   10516
ذي قار 2 13 32 162م كركوك رضاقه رفيق حمد ناظم فرھود عبدهللا   10517
ميسان 6 6 129 648م كركوك جنان لعيبي كاظم ناظم فلحي حسن  الزھيراوي 10518

صالح الدين 10 6 110 770م كركوك اعيدة محمد خلف ناظم لفتة علي   10519
بغداد 5 2 18 357م كركوك سعدونه رسن محمد ناظم محمد حسن   10520
موصل 5 10 80 193م كركوك فردوس عباس نعيم ناظم محمد حسين عرب  10521
االنبار 9 12 79 602م كركوك زينب رشيد حسن ناظم محمد رحيم شاھر  10522

صالح الدين 7 4 156 663م التون كوبري حمنيفه حمحي خلف ناظم محمد سلمان بكر  10523
ميسان 10 6 47 1009م كركوك اخالص ساده عيسى ناظم محمد مزعل مختار  10524

صالح الدين 7 12 170 161م كركوك فطومه خطاب عبيد ناظم محمد منصور ھنون العزاوي 10525
القادسية 10 8 172 369م كركوك التفات ساجت عسكر ناظم محمد نفات جباره  10526
ذي قار 1 11 40 737 كركوك ھيفاء نعمه جبر ناظم مدلول جبر   10527

صالح الدين 3 7 101 771م كركوك شروق علي حسين ناظم نصيف جاسم   10528
بغداد 1 3 145 773م كركوك حنان مجول ياسين ناظم نعيم مصاوي  الزبيدي 10529
البصرة 6 7 195 372م كركوك نجاة عبدالواحد حبيب ناظم ياسين شعبان   10530
البصرة 4 12 168 343م كركوك خديجه طه يوسف ناظم يونس يوسف محسن  10531

صالح الدين 10 12 43 211م كركوك ليلى محمد فھمي نافع رحيم طه الحمادي  10532
االنبار 2 3 113 346 كركوك قاھرة كريم صالح نافع سليمان حرج   10533
االنبار 2 3 100 312م كركوك رغاد عبدهللا احمد نافع طلب خلف  الويداوي 10534
نينوى 1 8 45 780 كركوك مني عبدهللا عويش نافع محمد علي حسن   10535



ذي قار 4 12 74 384م كركوك رسميه فرھود فرج ناكود عبد سلطان عبد  10536
موصل 2 8 178 607 كركوك عمشه احمد حسن نامس محمد عواد عبدهللا  10537
بغداد 4 13 36 246م كركوك اديبه ابراھيم علي نامق عبدالرزاق جاسم محمد  10538
ديالى 5 10 117 كركوك عالء فياض كاظم ناھدة عبادي ھذيب   10539
الديوانية 6 1 94 259م كركوك رشيد سعيد موسى ناھده ابراھيم مھدي   10540
بغداد 8 1 12 409م كركوك ضاھر عبدالقادر نوري ناھده عبدالجبار يونس  العراقي 10541

صالح الدين 6 11 39 318 كركوك شيماء دلف سبع ناھده مھدي ھادي صالح  10542
بغداد 7 2 68 329م كركوك احمد معروف ناھده ھادي سلمان 10543
بغداد 9 9 24 469م كركوك مديحه علي مقتن ناھض حسن جريميط حسين  10544
البصرة 9 12 92 185 كركوك رسل ناصر عبدالحسين ناھض نعمه خضير   10545
البصرة 4 3 65 270م كركوك نضال سعدي يعقوب ناھضي خزعل مزيد   10546
بغداد 10 7 156 351م كركوك كاظمية علي جبار ناھي عزيز نصار   10547

صالح الدين 7 5 116 762م كركوك عمشة حسين ابراھيم نايف محمد مصلح   10548
صالح الدين 8 2 173 340 كركوك سعدة محمد خلف نايف نجم عبدهللا   10549
صالح الدين 9 2 161 272 كركوك نادية داود سلمان نائب احمد بدوي   10550
صالح الدين 10 13 139 793 كركوك صبحة عمر احمد نائل علي احمد حسن  10551
البصرة 3 6 95 339م كركوك اشواق عبدالمھدي جابر نائل علي جابر  الحلي 10552
البصرة 4 10 62 829 كركوك ايناس جاسم محمد نبير كاظم حميد   10553

صالح الدين 1 8 190 118م كركوك سؤود محمد احمد نبيل ابراھيم حسين   10554
بغداد 7 12 36 190م كركوك منتھى صبيح خميس نبيل جاسم عبداالمير   10555
بغداد 2 13 99 309م كركوك ثوره حسن علي نبيل حازم محمد رھب  10556
بغداد 8 4 110 404م كركوك صيه شوكت مصطفى نبيل حسن رشيد  العبيدي 10557

صالح الدين 2 2 123 597 كركوك ميادة حسن ارحم نبيل حسين رحيم  التكريتي 10558
بغداد 8 12 74 636م كركوك رنا حاتم صالح نبيل حسين علوان   10559
الديوانية 6 13 93 161م كركوك جان جابر ناجي نبيل حليم عبد عبود  10560
الديوانية 1 8 93 723 كركوك فاطمة ھاشم مزعل نبيل حميد عطيه جادر  10561
بغداد 9 7 76 745م كركوك حسراء عاكف حسين نبيل حميد محمد   10562
البصرة 5 7 77 357م كركوك سجده رشيد مجيد نبيل حميد نصار   10563
موصل 9 12 161 602م كركوك ابتسام لطيف محمد نبيل زھير ابراھيم   10564
بغداد 1 9 92 767م كركوك سوسن عبدالستار مجيد نبيل سعيد عباس   10565
الديوانية 7 8 94 718م كركوك اسيل كامل حمود نبيل شاكر عبدالزھرة   10566
ذي قار 6 4 183 259م كركوك نوال حمادي حسن نبيل شاكر نعمه   10567
بغداد 3 8 193 363 كركوك رحيق كامل موجود نبيل شالش مجدوع   10568
بغداد 3 6 189 476م كركوك امنه وليد عريبي نبيل صبيح محمود   10569



البصرة 2 12 159 873م كركوك رضيه حسن راضى نبيل طارق عبدالحليم محمود  10570
بغداد 10 7 174 418م كركوك حميدة عبدالحسن مزھر نبيل عاجل شريف   10571
واسط 3 5 44 761م كركوك شيماء محمد جبار نبيل عادل عبد عذافه  10572
االنبار 5 6 81 888م كركوك معالي يوسف محي نبيل عبدالرحيم احمد   10573
بابل 3 4 14 745م كركوك ميسون عبدالجبار محمد حسن نبيل عبدالرزاق جواد  الحمداني 10574
بغداد 8 13 11 434 كركوك رباب جبار مساعد نبيل عبدالكريم نعمان   10575
بابل 5 1 59 762م كركوك نور نجيب داود نبيل عدنان حربي   10576
ديالى 2 1 158 187 كركوك حمديه شكر محمود نبيل علي طعمه   10577

صالح الدين 6 13 105 762 كركوك نرجس فنير خليل نبيل فاضل فياض   10578
بغداد 4 10 158 198م كركوك لمياء علي كريم نبيل كاظم جاسم خضير  10579
بغداد 1 12 174 709 كركوك رجاء شويل حنتوش نبيل كاظم مرز كماش  10580
بغداد 6 1 3 718م كركوك نبيل كامل فرمان  الوردي ميسون عزيز عبداالمير 10581
نينوى 3 4 94 434م كركوك عامرة محمد سعيد نبيل كمال مصطفي  الزنكي 10582
نينوى 3 4 85 170م كركوك ثريه زيدان خلف نبيل مجيل رشيد   10583
بغداد 8 1 51 256م كركوك فليحه عبدالرزاق سلمان نبيل محمود ابراھيم  التاخى 10584
بغداد 8 10 71 463م كركوك شذي عبد حسين نبيل ناظم جمعه عبدهللا الدوري 10585
نجف 4 3 12 745 كركوك ھديل مجيد عكال نبيل نعمة عباس   10586
ذي قار 10 6 28 259 كركوك نجيل فيصل شنين نجاة حسين بجاي 10587
بغداد 9 12 189 333م كركوك عادل علي حسين نجاة رستم حيدر 10588
ذي قار 10 8 136 375م كركوك اركان نعيم جمبور نجاة زيدان سرحان   10589
بغداد 4 1 49 587م كركوك كامل نعيم  نجاة عبدهللا محسين   10590
بغداد 2 7 72 367م كركوك حميد فتحى غجيرى نجاة عبود سمارى   10591
بغداد 3 6 199 343م كركوك عبدالحميد عبدالملك  نجاة عمر محمد   10592
بغداد 4 9 173 339 كركوك احمد محسن كريم نجاة مخليف مريوش عليوي  10593
ذي قار 9 4 24 668م كركوك كاظم جبر سعد خان نجاة نعيم يوسف محيس  10594

صالح الدين 7 3 132 484م كركوك ابراھيم عواد محمود نجاح ابراھيم محمد   10595
بغداد 4 10 100 343 كركوك وحيدة خلف لفتة نجاح جاسم محمد سماري  10596
نينوى 3 13 15 311 كركوك اديبة طاھر امين نجاح جامد محمد   10597
نجف 4 3 109 171 كركوك ھناء حسين بعيوي نجاح جميل حمزة   10598
بغداد 4 9 148 647م كركوك ابتسام محمد كاظم نجاح صافى طاھر ابراھيم  10599
نينوى 9 9 39 418 كركوك فاضل سالم عبدهللا نجاح طيار خلف عناد 10600
كربالء 5 7 126 153م كركوك سناء كامل عبدالحسين نجاح عبد سبوس   10601
النجف 7 7 61 420م كركوك امينه علي عليه نجاح عبداالمير حسين جبر  10602
ذي قار 5 1 118 411م كركوك زينب كاظم سلمان نجاح عبدالحسين كاظم  الشدود 10603



صالح الدين 2 9 38 776م كركوك باسمه طالب احمد نجاح مھدي حمزة جاسم  10604
البصرة 4 10 139 656م كركوك رويده عبدالكاظم حسين نجاح ياسين محسن غليم  10605
بغداد 3 8 19 402م كركوك اسماعيل شالل فرحان نجاه عبداللطيف صبري   10606
بغداد 2 7 189 345م كركوك فاتن فاضل حسين نجدت مجيد راغب عباس  10607
بغداد 7 6 182 478م كركوك كامل خضير عكيلي نجله عبيد عكيلي  العكيلي 10608
نينوى 7 10 31 355 كركوك جميله طه عبود نجم الدين عبدهللا مطر محمد  10609
بغداد 5 2 83 683م كركوك خيريه رحاب قاضي نجم جعفر حسين   10610
ديالى 6 1 138 785م كركوك نجم خليل محمد شكر    10611
البصرة 9 4 190 300م كركوك تناء عبدالحسين عريف نجم ضمد شاھر  الركابي 10612
بغداد 10 13 110 469م كركوك لينص طعمه الزم نجم عبد بربوني مجيل  10613
ذي قار 9 10 64 357م كركوك انعام عون ماضى نجم عبد جبر منصور الصريفى 10614
الديوانية 2 4 174 470م كركوك نضال محمد عزيز نجم عبد حسن   10615
بغداد 2 2 57 427م كركوك رفاء حميد مجيد نجم عبد حنش  الرباني 10616
بابل 6 7 104 331م كركوك انوار كاظم سدره نجم عبد طراد عسكر  10617
بغداد 10 5 31 311 كركوك سناء عباس لعبي نجم عبد عبدهللا   10618
بغداد 4 9 104 391 كركوك كلثوم عباس حسين نجم عبد مجلي رزاق  10619
بغداد 3 5 93 346م كركوك فلایر احمد فرحان نجم عبد محمد صبيح الفرطوسي 10620
ذي قار 7 1 95 330 كركوك حسنه محمد خاروص نجم عبد ناھي  الغالي 10621
ذي قار 6 3 94 656م كركوك نھلة شتروم عطر نجم عبدالجبار نجم   10622
بغداد 3 13 170 308م كركوك كريمة حسن نضير نجم عبدالزھرة جاسم طريح العبودي 10623
بغداد 7 11 22 377م كركوك عليه   نجم عبدالسادة حسن   10624

صالح الدين 7 12 74 709م كركوك يسرى عبدهللا اسويد نجم عبدهللا جاسم محمد  10625
البصرة 6 7 45 783 كركوك بشرى نعمة شريحي نجم عبدهللا حيدر خلف  10626
ميسان 3 5 144 493م كركوك فضيلة فالح عيدان نجم عبدهللا رسن عطية المالكي 10627
الديوانية 9 8 18 479م كركوك حكمة زغير رھيف نجم عبدهللا رھيف   10628
البصرة 1 2 16 361م كركوك رباب جمعه احمد نجم عبدهللا شھاب   10629
البصرة 9 3 128 409م كركوك صبيحة عطية بنيان نجم عبدهللا عبدالرحمن   10630
البصرة 4 7 11 362م كركوك بشري حامد كزار نجم عبدهللا علي   10631

صالح الدين 9 3 24 251م كركوك صبيحه عزيز سھيل نجم عبدهللا عمر   10632
ميسان 2 4 148 374م كركوك سميرة عطية لفتة نجم عبدهللا لفته ارحيل  10633
موصل 3 2 197 341م كركوك احالم سالم عزيز نجم عبدهللا محمد مراد  10634
ديالى 3 13 186 434م كركوك كاظمية حميد يرحم نجم عبدهللا يوسف خميس  10635
بغداد 10 6 177 343م كركوك رغد عبدالرضا محمد نجم عبدالواحد حسين   10636
بغداد 7 1 78 494م كركوك وداد صحن غاجي نجم عبدالواحد زھراوي   10637



بغداد 4 9 104 351م كركوك زينب جمعه حمزه نجم عبدعلى عبيد   10638
بغداد 2 6 7 376م كركوك سميره عبدالحسين طاھر نجم عبدعلي طاھر   10639
بغداد 8 8 82 296م كركوك غنيه ناصر حسين نجم عبود ظاھر   10640
بابل 2 1 40 699م كركوك فتحيه زويد خلف نجم عبود علوش  الخيابي 10641
بغداد 8 6 58 252م كركوك احالم عبد محسن نجم عبيد خضير  حميدي 10642
بغداد 3 6 114 171م كركوك ندى ھادي عبد نجم عون عبد سلمان  10643
موصل 5 3 107 394م كركوك شذى عبدهللا عمر نجم ماجد نجم   10644
ميسان 1 11 80 437م كركوك ليلى مجيد منجر نجم وادي كماش  المنشاوي 10645
بغداد 9 8 109 391م كركوك نجمة عزاب عداي  10646

صالح الدين 7 2 81 317م كركوك ساره محمد جاسم نجيب احمد ظاھر جمعه الظاھر 10647
ديالى 6 1 31 624م كركوك سھيله فاضل حسين نجيب خلف زيدان  الھيازعي 10648

صالح الدين 8 2 99 190 كركوك بتول مضر محمود نجيب صالح شبيب خضير الغزاوي 10649
بغداد 1 1 132 344م كركوك مائده محمد خلف نجيب عبدالجبار باقر  العوف 10650

صالح الدين 9 12 62 329م كركوك احمد عبدهللا نجيبه خلف عبدهللا 10651
بغداد 3 12 182 371م كركوك خلف يوسف نجيبه مھدي حسين 10652
البصرة 5 11 182 361 كركوك ارملة..مھدي حسن نجية حساني شريف 10653
ذي قار 1 13 93 471 كركوك قاسميه عبدهللا تقي نجيل زياره تقي خفي  10654
بغداد 3 2 39 470م كركوك نجيه سريح مھدى     10655
ميسان 10 10 61 331 كركوك ارملة.عبد ھرھج نحلة كيم تريجي 10656
البصرة 4 7 30 700م كركوك ضحى ناصر حسين نداء كاظم خريبط سعيد  10657
نينوى 9 7 36 379م كركوك طارق ذنون احمد ندوه غانم عبودي 10658
بغداد 8 10 16 426م كركوك ارمله.كريم حسين كاظم ندى فليح ھادي 10659

صالح الدين 7 12 130 650م كركوك طالل زھيري ندي عبدالكريم احمد 10660
بغداد 10 11 47 417 كركوك زينب مطر نجم نديم عبدالجبار عبدالكريم   10661
ميسان 8 1 58 479م كركوك انتصار صدام جاسم نديم عبدالساده عبدهللا  الوداني 10662
بغداد 3 2 3 1481م كركوك بلقيس حسن حافظ نذير خزعل حسن   10663
بغداد 2 1 89 417م كركوك غيداء جمعه ھاشم نزار انور ھاشم  الشويبي 10664
موصل 7 10 40 215م كركوك سالمة شريف محمد نزار توفيق عادل   10665
بغداد 7 6 26 469 كركوك زمن حسن راشد نزار جواد كاظم  الحيدري 10666
بغداد 9 7 93 1017م كركوك احالم داود صبري نزار رديف عباس   10667
بغداد 2 13 152 469م كركوك شيماء فاضل خوام نزار سعدون براي   10668
بغداد 2 1 114 730م كركوك رغداء ابراھيم محسن نزار سھام بيومي   10669
البصرة 5 1 3 888 كركوك االء عبد الحسين خربيط نزار صالح عبد الصاحب   10670
البصرة 9 5 69 169م كركوك مريم سالم غساد نزار طاھر صيھود   10671



بغداد 4 12 157 4023م كركوك نصره عبدالرزاق لطيف نزار عبدالجبار ويس   10672
صالح الدين 2 3 19 189م كركوك ليلى عبدالستار محمد نزار عبدالستار حمودي   10673
نينوى 6 10 83 41 كركوك اعزب نزار عبدالكريم تركي 10674
الموصل 6 9 173 753م كركوك فضيله بھاالدين حسين نزار عبدالمثير حسن   10675
البصرة 5 8 119 463 كركوك بحريه محمد ناصر نزار عبدالواحد سعيد   10676
بغداد 1 1 131 592م كركوك ھناء ناھد عالوي نزار كاظم حميدي   10677
بغداد 4 4 49 477م كركوك امل عبود يوسف نزار كاظم محمد   10678
البصرة 9 3 60 653م كركوك عايده عقيل عبدالقادر نزار مانع حمود سلمان  10679
ميسان 7 8 69 1098م كركوك رغد جواد نونه نزار محسن بليص حمد  10680
البصرة 10 6 165 318 كركوك رحاب ماجد منصور نزار محمد جمعة   10681
نينوى 6 3 99 405م كركوك حنان نوري قاضي نزار محمد عبدهللا   10682
نينوى 3 7 180 365م كركوك سحر مشيت حمد نزار ھاشم محمد علي حسين الفھادي 10683
ذي قار 5 3 21 325م كركوك سفيره شناوه مزيعل نزال رسن جاسم   10684

صالح الدين 9 2 75 154م كركوك امينة خليل محمد نزھان متعب خلف   10685
صالح الدين 8 7 172 359م كركوك سعيد توفيق رفيق نزية ھادي طوفان   10686
الديوانية 6 4 43 361م كركوك حسين صليعى مرزة نزيلة جبر مرزة   10687
بابل 9 7 196 233م كركوك عبيد حميد نزيله لفته حسون 10688
بغداد 7 9 15 409م كركوك ساجدة صالح جدوع نزيه احمد محمد شالل  10689

صالح الدين 9 2 27 391م كركوك خالد سليمان محمود نزيھه صباح محمد 10690
النجف 2 8 126 437م كركوك جواد كاظم عباس نزيھه محمد علي محمدحسين   10691
نينوى 2 4 165 386م كركوك جالل جميل يوسف نسرين جرجيس يوسف  جرجيس 10692
بغداد 4 2 23 488م كركوك كفاح علي محمود نسيم سعد زغير ر اضي الكرغولي 10693
البصرة 5 12 59 334م كركوك سوسن ضيون ھاشم نسيم غضبان حمد   10694
ذي قار 5 6 195 318م كركوك كاظم جناح شابور نسيمه عجيل برغش   10695
البصرة 1 3 104 360 كركوك عبدالحسين علي ناصر نسيمه قاسم محمد علي 10696
ذي قار 1 10 25 425م كركوك نائله رحيم سعدون نشات عبدالزھره عبدالجليل   10697
نينوى 8 9 123 188م كركوك ذكرى غانم حسين نشوان حازم حميد جميل العبيدى 10698
نينوى 7 3 104 345م كركوك يسرى ادريس ابراھيم نشوان حسين يونس  للھيبي 10699
نينوى 9 7 82 383م يسرى عمر محمود نشوان علي عزيز   10700

صالح الدين 10 4 142 405 كركوك يسري سعيد محمد نصار محمد صالح فياض  10701
االنبار 10 12 111 159 كركوك سيناء محمود عبد نصر هللا حامد عبد محمد  10702
االنبار 10 12 84 364م كركوك كرميه سمير ميدان نصر حمادي كاظم   10703
بغداد 5 12 198 407م كركوك نوال راضي كاظم نصرت ابراھيم صالح علي  10704
بغداد 10 11 160 725 كركوك اسماء ھاشم فياض نصرت عبدالواحد مطبل   10705



واسط 1 12 183 2004م كركوك ھيام اسماعيل كاظم نصير تايه جليل عبدهللا  10706
نجف 4 6 68 699م كركوك ختام رزاق عباس نصير جبير كريم  االبراھيمي 10707
الديوانية 4 13 180 668 كركوك وفا جاسم محمد نصير حميد عطيه جادر  10708
بغداد 7 6 42 736 كركوك حنان عباس بادي نصير خلف يوسف   10709
بغداد 3 8 44 425م كركوك احالم سعدون عبود نصير صالح عبدالرزاق   10710
البصرة 7 7 124 623م التون كوبري عروبة محمد حسن نصير صدام سلمان داود  10711
بغداد 2 12 138 272 كركوك فاتن عبد علي جودد نصير قيس غايب حمادي  10712
بغداد 9 7 105 211م كركوك وفاء جعفر علي نصير كاظم جواد   10713
بغداد 7 9 49 587م كركوك نسرين محمد سافر نصير كامل نعيم   10714
بغداد 10 12 158 1056م كركوك االء حسين لطيف نصير ماجد جابر حبيب  10715
نجف 2 8 148 653 كركوك ھالة علي حسن نصير ماجد حسن   10716
نينوى 1 6 147 296م كركوك زوزان سلمان يوسف نصير منذر ميخا   10717

صالح الدين 8 8 152 763 كركوك انعام اسماعيل محمد نصير مھدي حمزة جاسم  10718
صالح الدين 4 7 30 417م كركوك علية خليل ابراھيم نصير نافع عبدالطيف   10719
صالح الدين 6 8 9 172م الرياض سميرة جبري احمد نصيف جاسم حميد   10720
بغداد 8 10 2 326م كركوك رضيه جبار مزعل نصيف جاسم زامل عبدهللا  10721
بغداد 4 9 66 409 كركوك ليلى مزعل نصيف جاسم عبدهللا 10722

صالح الدين 9 3 199 409م كركوك فائزة علي كلش نصيف جاسم عرب   10723
صالح الدين 9 2 132 198 كركوك ھاشمية شعبان رجب نصيف جاسم محمد   10724
ذي قار 3 9 51 340م كركوك ساجده صالح عبدالھادي نصيف جاسم محمد حسن الربيعي 10725
بغداد 10 7 46 499م كركوك نجله عبود مسعود نصيف جاسم محمد خليل العزاوي 10726
االنبار 10 13 132 453م كركوك نسرين عباس محمد نصيف جاسم محمد عبدهللا  10727

صالح الدين 5 12 181 594م كركوك ساره نده صعب نصيف دخله صعب حسن  10728
االنبار 3 11 81 370م كركوك سعديه عداي نجم نصيف مشعل بخيت   10729
ديالى 1 5 35 745م كركوك نجالء عبدالحسين سدواى نضال حميد علي محمد الخزرجى 10730
موصل 9 8 145 409م كركوك نجاح بشير سعيد نضال سعدي حسين   10731
بغداد 2 9 59 386م كركوك جاسم جدوع جاسم نضال علي عبد حسين  10732
نينوى 3 12 77 256 كركوك امل خضر ابوب نضال فرج حنا   10733
بغداد 9 7 116 437م كركوك نجالء عبدالستار  نضال مجيد احمد  الضاحي 10734
ذي قار 5 1 40 185م كركوك نبات جوده سعدون نظام جاسم جعيول  الحسناوي 10735
بغداد 3 6 5 194م كركوك ھبه عبدالرزاق علي اكبر نظام طلبه صادق  الربيعي 10736
بغداد 1 11 170 341 كركوك ليلى فالح حسين نظير حسن عباس نجم البھادي 10737
بغداد 3 11 17 457 كركوك ارملة..فيصل محمد نظيرة عبدالزھرة فيروز 10738
كربالء 3 12 63 587م كركوك حسن وداعه  نظيمه ھادي جواد 10739



ذي قار 2 1 178 194م كركوك فاطمه برزان نخيمش نعمان خلف محي حسين الحسين 10740
ديالى 4 6 145 374م كركوك حنان جميل علي نعمان راضي خضير   10741
المثنى 8 9 182 333م كركوك توريه احمد كباب نعمان رحيم كاطع غضبان  10742

صالح الدين 5 3 112 345م كركوك غنية عطيفه خليفه نعمان صالح خلف  السعدون 10743
واسط 2 4 159 762م كركوك كريمه صالح يوھى نعمان عجيل كطامي  الدلفاوي 10744

صالح الدين 1 5 116 329م كركوك نوريه عبدهللا محمد نعمان عطاهللا عبد  الطائي 10745
بغداد 3 13 41 479م كركوك ايمان شاكر جابر نعمان محمد نعمه   10746

صالح الدين 5 3 26 264م كركوك ابتسام ابراھيم خليل نعمة كنو حسن   10747
كربالء 8 6 126 355م كركوك كلثوم احمد حسين نعمة محمد عالج   10748
بغداد 7 5 176 334م كركوك خديجه قاسم محمد نعمه باني نعيمه   10749
ذي قار 4 1 104 256م كركوك بشري محمد سلمان نعمه حسن شيال  الحسين 10750
البصرة 9 12 147 954م كركوك فضيله عبدالحسن علي نعمه خضير زغير   10751

صالح الدين 8 2 135 333م كركوك انتصار فرحان نعمه خلف محمود 10752
تكريت 9 7 117 215م كركوك نھله دليان صالح نعمه دليان مجرن محمد  10753
بغداد 2 10 191 386م كركوك خوله ثامر محمود نعمه رزاق بديوي   10754
النجف 5 6 57 163م كركوك حياة عبيد عيدان نعمه عباس غازي  الخيكاني 10755
بغداد 3 6 97 416م كركوك غازيه عزوز ابوشنه نعمه عبد مغير  ال فتله 10756

صالح الدين 10 2 76 605م كركوك نضال يوسف عاشور نعمه عالوي مصطفي   10757
صالح الدين 6 9 126 379م كركوك سجا ابراھيم عباس نعمه على صالح البو شامان 10758
بغداد 3 13 90 354م كركوك فلحه ھاشم شريره نعمه كريم شريدة   10759

صالح الدين 1 7 145 768م كركوك حكمه مھدي صالح نعمه محمد فياض   10760
النجف 2 6 200 478م كركوك شفيقه رحيم شناوه نعمه معارج حنون  جابري 10761
البصرة 6 7 192 312م كركوك كميلة الزم ملطوق نعمه موسى خليل   10762
بغداد 10 12 163 451م كركوك شندى نعمه نتيش نعمه نتيش حامه   10763
ميسان 2 1 12 790م كركوك نعناعه صباح لفته     10764
بغداد 1 6 162 369م كركوك سعاد علوان حسين نعيم بداي مجيس  الساعدي 10765
بغداد 3 6 134 359 كركوك صبيحه محمد صحن نعيم ثجيل مطلك   10766
الديوانية 8 11 132 589م كركوك منار جميل على نعيم جاسم مجلى مشكور  10767
بغداد 1 12 178 425 كركوك عوطف حسين راھي نعيم جلوب حسين   10768
ميسان 4 3 44 372 كركوك مليكة عبد زغير نعيم جمعه حسون  الخشالي 10769
بغداد 1 13 43 797م كركوك فاتن محسن عبود نعيم حميد ديوان لفتة  10770
الديوانية 3 6 99 252م كركوك رجاء شھيد كزار نعيم حميد كزار   10771
بغداد 1 1 14 796م كركوك انتصار خالد حسن نعيم شعبان ابراھيم   10772
ذي قار 7 9 9 183م كركوك حمديه صافي جيت نعيم طالب فنجان غالب االسدي 10773



البصرة 4 3 56 l384 كركوك شروق عبدالنبي عواد نعيم عبد الخالق عبداالمام   10774
ميسان 3 8 42 69م كركوك نضال محمد عبدالرضا نعيم عبدالحسين خضير   10775

صالح الدين 10 5 198 251م كركوك نيران مكي جبوري نعيم علي احمد   10776
ذي قار 4 12 77 393م كركوك نعيمه ساجت عواد نعيم عمر منعم   10777
بغداد 4 13 94 430م كركوك وليده محمد عبدهللا نعيم محمد عبدهللا   10778
ميسان 4 6 171 487م كركوك سھيله صالح كاظم نعيم محيبس سعيد  الدراجي 10779
بغداد 6 4 23 427م كركوك بدرية يوسف مريوش نعيم مصاول مريوش   10780
البصرة 6 7 149 793م كركوك طرفية عبدالواحد حسين نعيم مغامس رسن   10781
ذي قار 7 10 200 430 كركوك ارمله.دھش لفته نعيمة اطراد حريز 10782

صالح الدين 2 3 37 25 كركوك عمران عباس خيفان نعيمة جاسم محمد   10783
القادسية 3 11 105 359 كركوك ارملة..سلمان حمزة نعيمة جليل حميد 10784
بغداد 10 10 91 346 كركوك محمد مصطفى جار هللا نعيمة عبدالزھرة نعمة كاظم  10785
االنبار 2 10 73 362 كركوك ارملةحمد جوير نعيمه حماد مخلف 10786
ميسان 1 7 89 340م كركوك طلبه حميد غافل نعيمه سعد زغير   10787
ديالى 2 1 70 790 كركوك اسماعيل علي  نعيمه عبد الجبار خلف   10788
بغداد 10 7 139 425م كركوك ناصر عبد حسين نعيمه عجيل علي 10789
ديالى 2 1 54 300م كركوك كاضم يوسف  نعيمه علي فندي   10790
بغداد 4 6 92 314م تكريت بدر اسود اسماعيل نعيمه قربان علي مراد   10791
ذي قار 2 10 38 332 كركوك ارملة.عكار نزال نعيمه محسن عذاب 10792
ذي قار 7 10 101 592 كركوك ارملة.ناھده فياض نغم عبداالمير عبدالمحسن 10793
ذي قار 4 6 90 494م كركوك سھام جليل جابر نغيمش جويد جبر   10794
الديوانية 8 9 145 351م كركوك خيريه خليب جبار نفس كريم عكله ابراھيم  10795
ذي قار 10 1 16 302 كركوك الحسين جياد كاصد نقلية فياض سوادي   10796

صالح الدين 5 4 183 758م كركوك نظيرة جاسم محمد نقيب مبارك محمد   10797
نينوى 2 4 20 619م كركوك صھباء جمال عبدالباقي نكتل عبدالمحسن كزار   10798
نينوى 8 9 19 319م كركوك وفاء عبد حسين نمير سالم نوري   10799
بغداد 7 2 50 233م كركوك مديحه حسن موسى نمير عبدالرحمن كاظم   10800
بغداد 5 2 172 469م كركوك االء كريم احمد نمير عدنان محمود   10801

صالح الدين 1 11 41 395م كركوك ھدي فاضل حيدر نمير ناصر احمد عماد  10802
ديالى 8 6 192 454م كركوك اسراء طارق شالل نھاد ابراھيم عبدالعزيز  الخزرجي 10803

صالح الدين 10 5 124 647م كركوك شيماء عبدهللا محمد نھاد ابراھيم نوفان   10804
ديالى 5 8 66 372 كركوك بشري محمد علي نھاد احمد علي   10805
بغداد 8 4 77 534م كركوك زھرة محمود محمد نھاد احمد محمد   10806
بغداد 4 13 186 353م كركوك رودة جھاد ولي نھاد زكي احمد  الشيخاني 10807



ذي قار 7 5 69 346م كركوك كميله راشد مطوط نھاد عبد جوده   10808
بغداد 6 12 61 476م كركوك فاتن موسي محمد نھاد عبدالحميد خيدان   10809

صالح الدين 4 1 181 133 كركوك وسن محمد رجا نھاد عبدهللا ابراھيم   10810
صالح الدين 7 7 181 133 كركوك وسن محمد رجا نھاد عبدهللا ابراھيم عمر  10811

بابل 2 9 70 314م كركوك نادية محمود رجا نھاد عبدالمير توفيق عباس  10812
ذي قار 3 7 28 204م كركوك فرحه عبدهللا خلف نھاد عبود محيبس علي  10813
بغداد 3 7 11 776م كركوك رشا شعالن سلمان نھاد مجيد عبدالحميد   10814
بابل 2 4 80 494م كركوك محمد حمزة محسن نھاد محمود محسن   10815
بغداد 3 12 25 915م كركوك اسراء صالح ھاشم نھاد مطشر مسلم   10816
تكريت 3 10 122 770م كركوك امل خلف احمد نھار عواد سالم   10817
نينوى 3 9 1 783م كركوك عامر مصطفى جدوع نھلة يونس عبدهللا   10818
بغداد 7 1 1 183م كركوك باسم غازي  نھله عبدالوھاب ھاشم   10819
ذي قار 2 4 112 259م كركوك على عبدالزھرة ثجيل نھله علي ثجيل   10820
البصرة 3 5 197 119م كركوك صادق حسين  نھيده جميل عبدالحسن   10821

صالح الدين 7 5 21 773م كركوك بتول خلف  نھير خلف كرحوت   10822
نينوى 7 13 177 161 كركوك ارمله نوال حسين علي 10823
ميسان 5 1 162 405م كركوك عبدالحميد فاضل  نوال محمد شھاب   10824
االنبار 10 13 137 325 كركوك جمعة صالح احمد نوال نوري وردي   10825

صالح الدين 2 3 109 188م كركوك ساجده خضير حسن نوح علي حسن   10826
بغداد 2 1 171 321 كركوك نور جمال عبد     10827

صالح الدين 8 8 183 402م كركوك موزية محمد ظاھر نورى محمد عبد سليمان  10828
بغداد 4 12 180 148م كركوك زھره كاظم ياسين نورى مصطفى زين العابدين   10829
بغداد 9 12 196 302 كركوك شھالء عبدالوھاب رزوقي نوري جميل عباس   10830
البصرة 2 2 148 361م كركوك فوزيه فرعل مرھج نوري جودة لعيبي  الجزائري 10831

صالح الدين 7 2 198 779 كركوك ابتھال غازي فاضل نوري حمود خلف عمر  10832
صالح الدين 9 2 154 325 كركوك مناھل فوزي عبدهللا نوري رحيم طه   10833
االنبار 9 5 162 265م كركوك مقبولة عبداالله عبدالواحد نوري سعيد عمر مخيلف الحديثي 10834
نينوى 2 7 184 494م كركوك ساميه احمد صالح نوري سعيد محمد   10835

صالح الدين 5 10 56 1367 كركوك مزحة حمد شميل نوري سلطان خلف فرمان الجبوري 10836
بغداد 9 10 35 302م كركوك ازدھار وحد خضر نوري صبيح عبدهللا شبيب  10837
البصرة 7 13 186 185 كركوك اسوان نوري عبدالزھرة نوري عبداالھزة محمد   10838
مثنى 3 5 43 295م كركوك سميره ناظم خلخال نوري عبدالنبي جعفر علي الھندي 10839
البصرة 1 6 182 479م كركوك ھناء سعد حمد نوري عبيد علي فارس منور صكر 10840

صالح الدين 4 10 155 762 كركوك نوره خليفه عبدهللا نوري عالوي جارهللا   10841



بغداد 8 7 90 246م كركوك ابتسام محمد ضحى نوري علي خشان   10842
االنبار 5 5 70 154م كركوك عبيده خليفه حمادي نوري فھد مفلح   10843
بغداد 1 12 169 429م كركوك كمرة علي عبود نوري لطيف محمد   10844

صالح الدين 5 12 99 354 كركوك يسرى عبدهللا خلف نوري محمد عبو   10845
البصرة 4 12 120 393 كركوك زكية خضير نايف نوري ھالل نايف   10846
البصرة 6 8 90 325م كركوك خديجه عبدالمجيد عبدالمجيد نوري يونس عباس  الكعبي 10847
القادسية 8 11 136 186 كركوك ارملة..حمز عبيد نورية اعبيد المھدي 10848
البصرة 6 6 82 465 كركوك عبدالزھره حسن  نورية جاسم عويز علي البيضاني 10849
بغداد 4 6 70 256 كركوك نورية قاسم محمد 10850
ميسان 7 11 128 383م كركوك خولة صباح نعمة نوريه حسن رحيل   10851
بغداد 10 7 122 417م كركوك اسماعيل حسين وادي نوريه حمد وادي 10852

صالح الدين 6 6 100 210م كركوك ھدى ھادي خضير نوفل احمد محمد امين الحيالي 10853
ميسان 6 9 152 394م كركوك ميساء قاسم راضي نوفل جاسم راضي جاسم  10854
نينوى 2 4 277 319م كركوك وھبية ذنون ياسين نوفل خليل ياسين   10855
نينوى 9 9 151 369م كركوك ايھان جاسم محمد نوفل سليم محسن 10856
االنبار 1 10 119 718 كركوك دنيا خالد ابراھيم نوفل عدنان دواع   10857
بغداد 10 13 68 188 كركوك وداد عبدالحسين ضيار نوفل علوان مجيد   10858
ديالى 2 9 55 246م كركوك قدرية امين كنعان نوفل فيصل خضير   10859

صالح الدين 10 4 200 758م كركوك فضلة فرحان حسن نوفل مالك عشم   10860
بغداد 2 2 153 409م كركوك عائده كريم حمزه نوفل موسى خلف   10861

صالح الدين 1 7 83 798م كركوك سعاد ناظم حنيف نومان سالم عبد   10862
نينوى 9 12 148 754م كركوك ورده عباس سيدي نومان عويد دانوق  الجبوري 10863
االنبار 1 13 32 420 كركوك يسرى احمد طاھر نيسان فرحان خلف   10864
نجف 9 13 5 189م كركوك ساميه حسين صالح ھاتم نعمه شباط شاطى  10865

صالح الدين 9 12 108 251م كركوك سفيان سعران ھاجر جبار درويش 10866
نينوى 8 1 116 197م كركوك بشرى طارق صديق ھادى رمزى عبدالكريم  الجريس 10867
بابل 3 13 112 403 كركوك امل فيصل جابر ھادى ظاھر عبدهللا   10868
البصرة 8 1 175 619م كركوك فاطمه محمد على ھادى عبدالساده عقرب  الرميض 10869
الناصرية 9 13 95 163 كركوك حسنيه محمد خلف ھادى محمد خلف غالى  10870
بغداد 5 11 30 382م كركوك ناديه داود نحو ھادى مھاوش نحو حمد  10871

صالح الدين 7 2 33 17 كركوك عبدة سلية عالوي ھادي احمد صدير   10872
واسط 5 3 109 3181 كركوك وسن عباس سعيد ھادي ايوب ھادي اسد  10873
بغداد 9 7 164 480م كركوك زھره حمزة اسماعيل ھادي جبار علي   10874
ذي قار 4 7 106 199م كركوك ھنا جاسم حسن ھادي جواد باقر جاسم  10875



بغداد 9 5 76 403 كركوك ليلى محمد كاظم ھادي جواد كاظم   10876
النجف 6 7 120 427م كركوك نازك ھادي مظلوم ھادي جوده عوده عطيه  10877
ذي قار 6 3 14 170م كركوك ابتسام ھادي سقاح ھادي حبيب ھادي   10878
ذي قار 4 4 9 361 كركوك افراح محمد كاظم ھادي حسن عبدالحسين 10879
البصرة 9 1 148 771م كركوك سليمة جاسم محمد ھادي حسن عبود  الماجدي 10880
بغداد 5 4 167 451م كركوك فاطمه حاتم خليفه ھادي حسن عبيد  الشحري 10881
ميسان 9 10 140 636 كركوك ايمان ساده محسن ھادي حسين مزعل   10882
بغداد 6 3 161 369م كركوك سكنة ناجى موسى ھادي حسين ھاني   10883
ذي قار 2 7 8 415م كركوك ائوار شاكر محمود ھادي حمود حطاب   10884

صالح الدين 4 11 102 623 كركوك صبرية ناجي حاجم ھادي خليفة غثيب   10885
البصرة 9 6 52 478 كركوك حال حاتم جبر ھادي دعيم ناصر   10886
ذي قار 7 9 135 676م كركوك انتظار زين خواف ھادي ريسان حمود شالل الزيدي 10887
بغداد 4 9 137 370م كركوك خيريه ھاشم شمخي ھادي زغير شمخي غيدان سيلماوي 10888
فادسية 10 8 18 199م كركوك نھله كاظم ھاني ھادي سالم ھاني  جبوري 10889
ذي قار 5 3 10 163م كركوك غيده زيدان عتاب ھادي سناي جاسم   10890
البصرة 3 11 192 394م كركوك عالية علي حسين ھادي شبيب مھنة   10891
بغداد 9 9 61 767م كركوك رجاء عبدالواحد كاظم ھادي شعالن ناھي نصر  10892
بغداد 9 4 64 362م كركوك سھام فاضل محمد ھادي عباس ثامر   10893
نجف 8 11 118 406 كركوك بدرية عمر محمد ھادي عبد صدام عباس  10894
البصرة 3 2 52 317م كركوك نجاد خضر عبود ھادي عبدالحسين مشاري  الحياجي 10895
البصرة 2 5 13 183م كركوك ابتسام معيوف لفتة ھادي عبدعلي حليل   10896
البصرة 9 3 200 513م كركوك خديجه علي عباس ھادي عبود معن   10897
بغداد 9 7 4 779م كركوك ناديه كاظم جاسم ھادي عبيد جاسم   10898

صالح الدين 1 3 176 261 كركوك كرخة عويد حميد ھادي علي حسين  الدرويش 10899
ميسان 3 8 10 793م كركوك جربة جلوب خضير ھادي قاسم جبر ھارف بوزيد 10900
بغداد 4 6 2 333م كركوك حتمه خيرات يوھي ھادي كاضم مطر  حبوب 10901
بغداد 5 1 185 383 كركوك ليلى حمادي عبود ھادي كاظم عبود  الغالوي 10902
بابل 3 8 124 153 كركوك سليمة عبد علي عبدهللا ھادي كريم عبدهللا  القفالوي 10903
البصرة 2 5 186 788 كركوك امنة نتيش ھداي ھادي كشكول معيش   10904
بغداد 5 13 145 204م كركوك ايمان راستي محمد ھادي ماجد محمد ياسين  10905
بغداد 9 6 23 384م كركوك ليلى انصيف جاسم ھادي محسن عيسى   10906
بغداد 1 2 118 344م كركوك بھية شرھان ناصر ھادي محسن نجدي  الساعدي 10907

صالح الدين 2 11 182 767 كركوك محمد ھادي محمد ھادي محمد ھزاع سلطان  10908
بغداد 4 6 7 338م كركوك مريم حسين حميد ھادي مسعود محمود   10909



بغداد 3 1 146 668م كركوك االء اسماعيل حسن ھادي نعمه حسن   10910
كربالء 3 13 55 394 كركوك فھيمة علي جبار ھادي نوري مھدي حسن  10911
بغداد 4 8 112 455م كركوك فاتن خضير جواد ھادي يوسف منثر   10912

صالح الدين 1 8 38 209 كركوك انتصار فرحان ناصر ھاشم احمد سلطان حمد  10913
نينوى 1 12 78 161م كركوك سناء ھادي حسن ھاشم الياس خضر جرجيس  10914
بغداد 1 8 12 524 كركوك خيرية مھنه فرحان ھاشم انعيمه جباره   10915
االنبار 8 7 91 171م كركوك فائزه اسماعيل ابراھيم ھاشم توفيق حمودي   10916
االنبار 5 11 198 15م كركوك سميره احمد ابراھيم ھاشم ثابت موسي عبدالرحمن  10917
بغداد 9 7 154 380م كركوك كفاح حسن جوده ھاشم جابر محسن   10918
بغداد 3 10 82 669م ليالن صبريه حسن ثانى ھاشم جاسم حسن محمد الياسرى 10919
ميسان 6 8 119 367 كركوك وداد ھادي سلمان ھاشم جاسم فرج   10920
نينوى 5 6 148 272م كركوك ابتسام حازم عباس ھاشم حازم ذنون  العبدهللا 10921
ميسان 5 1 159 355م تغدير عبدالواحد موسى ھاشم حسين طاھر   10922
ذي قار 4 10 169 647 كركوك فخريه عبود طيخ ھاشم حمد خلف   10923
بغداد 7 1 118 789 كركوك سميعه فاضل جوالن ھاشم حوزي جياد  الخميس 10924
البصرة 9 3 172 289م كركوك ضويه عبدالحسن كاظم ھاشم خضير حسين  السعدي 10925
بغداد 10 7 53 182 كركوك سھام عبدالسارة عبدالحسين ھاشم داود محمود نعمان  10926

صالح الدين 3 2 20 206م كركوك بشرى وردي نصيف ھاشم سامي حسن   10927
بغداد 5 9 183 382م كركوك جميله عبدالجبار صالح ھاشم سيد حسين سيد شلي   10928
بغداد 2 6 10 417م كركوك حميده مطر خلف ھاشم شفاتي مفتن  الشويلي 10929
بابل 1 10 147 402 كركوك ھناء ھادي حسن ھاشم شكر حسين ساقي  10930

صالح الدين 7 2 109 26 كركوك بشرى محمد عبود ھاشم شھاب احمد   10931
بغداد 4 13 93 780م كركوك عانة محمد علي سليمان ھاشم صالح حسن ابراھيم الھاشي 10932
بغداد 5 4 159 246م كركوك مريم لفته مرزه ھاشم عباس علوان  الديمي 10933
بغداد 7 8 14 223م كركوك ليلى عيسى عبدالرحمن ھاشم عباس موسى   10934
البصرة 5 9 129 355م كركوك ماجده عبد حميدي ھاشم عبدالرزاق عوده عطشان  10935
االنبار 2 3 5 789 كركوك واحدة عبدالوھاب خب هللا ھاشم عبدالفتاح حسب هللا   10936
بغداد 7 10 70 453م كركوك نضال حازول دريم ھاشم عبدالكريم خير هللا   10937
البصرة 9 8 82 209م كركوك فضيله خميس خلف ھاشم عبدهللا صباح حسين  10938
ذي قار 1 11 54 492 كركوك كواكب عبدالكاظم جواد ھاشم عبدالھادي جواد   10939
العمارة 8 10 7 395م كركوك عزيزه علوي رسن ھاشم عبود عبدالساده   10940

صالح الدين 4 11 62 362 كركوك رجاء عبداالمير حسين ھاشم علوان حسين   10941
ديالى 5 1 114 479 كركوك انتصار يسر الزم ھاشم عواد تركان   10942
ذي قار 4 4 70 779م كركوك فخريه عبد سندال ھاشم عيسي حسين   10943



بغداد 2 9 190 417م كركوك مني خالد عودة ھاشم فخري عيادة علي  10944
البصرة 2 10 189 403م كركوك ليلى راضي عبدهللا ھاشم فرج عكش نجم  10945
بغداد 9 11 88 428م كركوك سليمه فلح ساعد ھاشم كاظم حسن   10946
الديوانية 6 5 95 420م كركوك دورية عربي ياسين ھاشم كاظم شنته حبيب  10947
بغداد 8 10 75 359م كركوك وداد خلف لفته ھاشم كامل حسن خلف الساعدى 10948
نينوى 7 11 33 331م كركوك اخالص ھاشم كريم ھاشم كريم اسود محمود  10949
بغداد 6 5 41 426م كركوك ماجدة جبار عريبي ھاشم كريم مھاوي زيان سعدي 10950
بغداد 9 3 167 421م كركوك فاطمة لعيبي معامر ھاشم محسن جادر   10951
بغداد 7 2 96 259 كركوك نورية خلف طاھر ھاشم محسن عبدالكريم سالم  10952
االنبار 10 10 141 296م كركوك لطيف راكع احمد ھاشم محمد احمد   10953
ذي قار 10 6 165 211م كركوك سميره علي عجيل ھاشم محمد صالح   10954
بغداد 1 13 171 416 كركوك سھامه ھادي صالح ھاشم محمد علوان علي العبيدي 10955
ميسان 6 8 96 310 كركوك زھره طالب كاظم ھاشم محمد كاظم   10956
ميسان 6 7 178 363م كركوك جويلة راضي احھار ھاشم محمد مزعل مختار  10957

صالح الدين 7 7 190 136م كركوك بشرى قاسم محمد ھاشم موسى عيسى   10958
نينوى 9 5 2 343 كركوك ھناء عبدهللا حسين ھاشم ناصر ناصر   10959
البصرة 4 10 312م 530 كركوك سميره مزھر حسن ھاشم نعيم حسن   10960
بغداد 6 2 180 409م كركوك ابتسام اسماعيل ابراھيم ھاشم ھالل كيطان  الزبدي 10961
بغداد 8 6 155 430 كركوك قسمه حمود بداي ھاشم ھليل شميل   10962
ذي قار 3 1 129 259م كركوك مكيه ھاشم عباس ھاشم وشيح عويز  الجابري 10963
ذي قار 6 8 30 628م كركوك ارملة  ھاشمية عبدالرزاق صادق 10964
الديوانية 4 11 186 264 كركوك ارملة..فاضل عبدهللا ھاشمية نعيس مخيط  10965
بغداد 2 13 87 332م كركوك ھاشمية ھاتف جالي ميسر    10966
بغداد 9 1 151 355م كركوك عبدالنبي ثاجب  ھاشميه حسن فالح   10967
بغداد 8 1 191 341م كركوك خيريه عطيه غضبان ھامل غانم غضبان   10968
القادسية 4 13 73 391 كركوك عطارد سامي  ھانت جواد كاظم   10969
نينوى 9 1 159 776 كركوك خالدة سعدهللا محمد ھاني احمد خضر   10970

صالح الدين 9 2 77 416م كركوك اميره مطر عيطان ھاني جاسم محمد   10971
البصرة 4 3 28 463م كركوك سھيلة شمخي جبار ھاني عبدالرزاق احمد   10972
البصرة 8 5 166 451م كركوك ابتسام شياع صابر ھاني عسكر شھاب   10973
موصل 7 8 158 663 كركوك حليمه عبدهللا يونس ھاني علي جاسم   10974
البصرة 9 3 31 807م كركوك شيماء شامل عبد ھاني كامل حمود   10975
بغداد 2 5 23 628م كركوك نجاة كاظم والي ھاني مجيد عيال   10976
البصرة 7 6 152 465م كركوك نوريه طاھر محمد ھاني محدي نقاوه عبيد فرجاوي 10977



صالح الدين 10 13 175 1068 كركوك ابتسام جاسم عبدهللا ھاني محمد صالح عالوي  10978
بغداد 6 2 33 427 كركوك سميرة شادي سلمان ھاني مطشر ادھم   10979
نجف 5 13 انتصار جمعه  ھاني منير محسن   10980
بغداد 9 6 192 376م كركوك كريمه كريم حمودي ھاني مھاوش نحو   10981

صالح الدين 6 1 175 181م كركوك علي عميره خلف ھدله سلمان حمندي   10982
ذي قار 4 11 46 492 كركوك ارملة..صاحب عبدعلي ھدى جعفر ازويد 10983
بغداد 8 4 22 430م كركوك ھاشم نورى جبر ھدى حارس بدن  الفرطوس 10984
بغداد 2 13 49 308 كركوك محمود وحيد ناصر ھدى عزيز محاسن 10985
الديوانية 6 13 51 471م كركوك يحيى  ھدية حسين فنجان 10986
ذي قار 5 11 122 401 كركوك ارملة..بركس موسى ھدية مجذاب عزار 10987
نينوى 2 10 192 321م كركوك تغريد عزيز يوسف ھدير احمد يونس   10988
بغداد 3 2 2 534م كركوك عزيز حمود ھديه جبار عالي 10989
بغداد 5 10 84 47 كركوك ارملة.علي حاتم ھديه خلف مسع 10990
ذي قار 4 8 133 470م كركوك سلمان موزان فرھود ھديه شرقي فتيش   10991
كربالء 3 13 86 331م كركوك ھاشم حمود وادي ھديه صالح حسون خالص  10992
الديوانية 8 1 151 339م كركوك مطشر جھادي كجون ھديه عطار ابراھيم   10993

صالح الدين 6 13 63 1041 كركوك بشرى احمد اسماعيل ھديه محمد احمد   10994
نينوى 1 5 147 239م كركوك امينه صالح حسين ھزاع منوخ خلف   10995
الشرقاط 9 10 29 403م كركوك ھدله جداع عطيه ھزاع ھايس شھاب   10996
ديالى 3 8 158 379م كركوك اميره خلف حيدر ھزال سعدي كاظم حسين  10997
ديالى 4 8 101 393 كركوك منى عالء الدين محمد ھزير مرثود حسين   10998
نينوى 9 9 199 233م كركوك وضحه حسن حواس ھزيم خلف علي مصور  10999

صالح الدين 7 9 147 713م كركوك زينه عبدالقادر عناد ھشام ابراھيم احمد   11000
بغداد 8 5 101 478م كركوك ھدى نجم فياض ھشام ابراھيم عباس   11001
نينوى 4 4 196 314م كركوك الھام محمدنزير عبد العزيز ھشام احمد ايوب   11002
بغداد 10 7 73 700 كركوك ھدي سلطان حميد ھشام جاسم جبر   11003
بغداد 3 10 195 487 كركوك مطلق.فضيله طاھر ھشام جاسم محمد 11004
بغداد 1 3 200 481 كركوك عيشه بالل عبدهللا ھشام جاسم محمد   11005
ميسان 2 6 127 781 كركوك نطيره ضعيف سلمان ھشام جبار جاسم   11006
االنبار 4 6 45 382م كركوك كريمه عبد رشيد ھشام خضير عباس   11007
واسط 3 9 43 311م كركوك حوراء ھادي ھيبي ھشام خليل كاظم   11008
البصرة 5 12 147 554م كركوك تمرير سھال داود ھشام دعير كريم   11009
بغداد 10 11 35 402 كركوك سناء منصور الزم ھشام رحومي رمضان   11010
بغداد 8 6 36 171م كركوك زينا كاظم عبدهللا ھشام صالح داود   11011



بغداد 4 6 97 343م كركوك حسنيه عبد كحيط ھشام صالح مھدي صالح الخزرجي 11012
الديوانية 3 7 62 785م كركوك نھاية فاضل كريم ھشام عباس محمد شاكر  11013
بغداد 4 2 125 451م كركوك اسماء عباس عبد ھشام عبد علي محمد  11014
ديالى 6 11 26 142 كركوك زينه حجي محمود ھشام عبداالمير ابراھيم جاسم  11015
بغداد 3 2 89 394م كركوك سعاد نجم عبدهللا ھشام عبدالجبار عبدهللا   11016
االنبار 9 12 113 215م كركوك لولو نعمان خلف ھشام عبدالوھاب كامل عباس  11017
ذي قار 3 13 27 365م كركوك سھاد كامل بدر ھشام عواد جبر   11018
بغداد 10 10 55 342م كركوك افراح كامل فياض ھشام فواز قاسم صالح  11019
ميسان 9 4 47 624م كركوك اقبال على موسى ھشام فيصل كاظم   11020

صالح الدين 8 6 196 600م التون كوبري تريفة احمد خلف ھشام محمد سليمان احمد الجبوري 11021
بغداد 10 8 15 479 كركوك ايمان علي عبدالفتاح ھشام محمد شكر محمود  11022
موصل 2 7 116 272م كركوك شھله جبرائيل محمد ھشام محمد نجم حسين   11023
بغداد 3 6 98 477م كركوك امال سعيد محمد ھشام مصطفى محمد  ال عايد 11024
نينوى 10 8 73 184م كركوك رضيه كاظم صواد ھالل احمد خضر بالوز  11025
بغداد 6 1 195 420م كركوك كريمة شناوه عبدهللا ھالل حسين فارس  زرجاوي 11026
بغداد 8 6 170 405م كركوك شذى علي كاظم ھالل حميد كاظم  الدليمي 11027
البصرة 5 5 108 319 كركوك حميده منور عبدالرضا ھالل عبود ظاھر  الشليش 11028
البصرة 1 8 136 653م كركوك خاتون صبيح نجم ھالل ناصر جوعان   11029
بابل 5 11 144 655م كركوك زينب بوزدمير بھجت ھمام فليح جاسم   11030
كربالء 8 12 107 265م كركوك جواد وحيد محسن ھنا جليل عبد 11031
ميسان 3 11 23 343 كركوك علي محمد عبدالحسن ھناء جبار شنتة   11032
ذي قار 3 6 139 217م كركوك محمد حسين علوان مھدي ھناء جبار ھاشم   11033
بغداد 9 7 146 170م كركوك محمد كاظم عباس ھناء عباس خضير عباس 11034
بغداد 2 5 116 480 كركوك سالم عبد  ھناء علوان حسن حسين الداودي 11035
بغداد 10 10 42 344 كركوك ارملة.حسن علي زياد ھناء مجيد عبد 11036

صالح الدين 8 1 155 341م كركوك حمدي كريم احمد ھناء محمد عياده  الدوري 11037
ميسان 9 9 114 798 كركوك ھيثم صويلح لفته ھناء ناصر عوده 11038

صالح الدين 9 2 10 656م كركوك شاديه تاير جابر ھواري شالل جابر   11039
الديوانية 5 4 86 246م كركوك سليمه لفته لعيى ھوبى على ھوبى   11040
ميسان 10 11 19 354 كركوك علياء حسين خضير ھونه مشريش محمد   11041
االنبار 4 12 197 317 كركوك ناظم دليلي رغيان ھيام عويدا ابراھيم 11042
بغداد 5 10 146 208 كركوك ارملة.فؤاد احمد ھيام مھدي احمد 11043
االنبار 1 7 19 476م كركوك غيداء صبري مناھي ھيثم احمد سليمان   11044
بغداد 8 6 100 734م كركوك امال كاظم عباس ھيثم احمد عايد   11045



صالح الدين 5 5 117 541 كركوك ھديه ابراھيم مخلف ھيثم احمد مخلف   11046
بغداد 2 10 59 380م كركوك سعاد عبد كاظم ھيثم اكرم مھدي حسين  11047
بغداد 7 8 141 418 كركوك سعديه عبد علي عويد ھيثم بازير كاظم   11048
بغداد 2 13 70 727 كركوك علياء خميس كاظم ھيثم جمعه كاظم عليوي  11049
ذي قار 7 6 104 736م كركوك اقدام موحان ھويش ھيثم حسين كريم   11050

صالح الدين 10 10 172 193م كركوك شيان عبدهللا ماما ھيثم خضير داود سليمان  11051
نينوى 7 4 200 638م التون كوبري عليه خليف عواد ھيثم رحيل عواد  ھتيمي 11052
نينوى 10 4 141 95م كركوك شھباء عبد المنعم محمد ھيثم زكي طه   11053
بغداد 10 3 191 790م كركوك زينب عبدالكريم خلف ھيثم زيدان خلف   11054
بغداد 5 2 صبا رسول جلود ھيثم سلمان شنيار   11055
البصرة 4 7 16 341م كركوك عذراء محمود فليح ھيثم شياع مھنا عبدالنبي  11056
بغداد 3 1 114 408م كركوك ھيثم عبد فخري  سليماوي وفاء صرحان حميد 11057

صالح الدين 10 5 39 163م كركوك رحاب خالد عبدهللا ھيثم عبدالجبار ھزيم   11058
البصرة 5 7 97 737م كركوك حنان جاسم محمود ھيثم عبدالحميد سعدون   11059
تكريت 4 6 155 116 كركوك ايفان عبدالجبار عليوي ھيثم عبدالخالق سعيد   11060
بغداد 8 12 18 436م كركوك سميره جميل عمر ھيثم عبدالرحمن شواي   11061
بغداد 1 2 87 973 كركوك رنا فاضل عبدالحسين ھيثم عبدالعزيز علي  الشميالوي 11062

صالح الدين 3 3 23 209 كركوك رشا حسن عليان ھيثم عبدهللا عليان   11063
موصل 3 7 135 186م كركوك فائزة احمد سعيد ھيثم عكاب السعيد   11064
بغداد 3 2 127 179م كركوك ايمان عطوف شلب ھيثم عالوي عبدهللا   11065
ذي قار 5 3 92 367م كركوك سناء عبدالحسين حيوذ ھيثم غريب دركالي   11066
ديالى 3 8 82 794م كركوك عھود خزال سعدي ھيثم فاضل حسين   11067
بغداد 2 8 146 208م كركوك ھناء عبدالواحد عبدهللا ھيثم فؤاد يوسف عبدالكريم  11068
نينوى 6 5 177 163 كركوك ايلين بطرس متي ھيثم كوركيس متي اسحق  11069

صالح الدين 1 8 146 209م كركوك فيروز طالل لطيف ھيثم لطيف شعبان رجب  11070
بابل 9 8 38 554 كركوك صبري عباس عمران ھيثم محمد راضي عريبي  11071

صالح الدين 6 13 98 265م كركوك شيرين رطيح باشا ھيثم محمد صمد حسن  11072
ذي قار 6 7 45 655م كركوك ميثاق حسن عبدالساده ھيثم مطرود عبدالساده   11073
النجف 8 1 24 204 كركوك ھدير عبدالكاظم حمزه ھيثم منير محسن سلمان العامرى 11074
البصرة 2 5 127 309م كركوك اسماء علي رشك ھيثم مھاوي شناوه عامر  11075

صالح الدين 4 11 83 319م كركوك شفيقه عطي هللا  ھيثم موسى مدهللا   11076
موصل 2 6 12 382م كركوك سھيله سالم محمود ھيثم مؤيد توفيق  الساعدي 11077
البصرة 1 8 34 753م كركوك انتصار فاخر محمد ھيثم ناصر سالم بدر  11078
تكريت 1 6 106 184 كركوك حمديه حسون عبدهللا ھيثم نجم عبد   11079



بغداد 8 10 45 295م كركوك رفاه محمود عبدالمھمن ھيثم نصيف جاسم حميد العجاج 11080
البصرة 2 8 151 797م كركوك مناھل عبدالحميد سعدون ھيثم نعيم حسن شرجي  11081
واسط 2 11 5 475م كركوك جميله حميد الزم ھيثم نعيم الزم مصر  11082
البصرة 5 12 25 652م كركوك خلود قاسم خليل ھيثم نوري ھالل   11083
بغداد 5 6 137 407م كركوك زينب انور محمد ھيثم ھاني كاظم  النعيمي 11084
ديالى 6 11 41 319 كركوك نجالء مھدي حثاله ھيثم ھجي حسين سبتي  11085
بغداد 4 10 177 734م كركوك منال ابراھيم حسن ھيثم ھوبي رزوقي   11086
البصرة 3 12 55 33م كركوك جميله ناصر ھيثم ياسين جاسم 11087
بغداد 9 12 103 265م كركوك ھدى كريم جبار ھيشام عيسى عبدالمھدى   11088
االنبار 4 13 197 181م كركوك بشير عبدهللا خليل ھيفاء حسن مھدي  11089
بغداد 9 13 1 314 كركوك حسن علي موسى ھيفاء صبحي نجم 11090
بغداد 5 6 5 370م كركوك منذر عباس سلوم ھيفاء ھادي سلوم  العامري 11091
بغداد 10 11 190 409 كركوك زھره حمود كاويش ھيالن بدر بطي مھتلف  11092
البصرة 6 7 176 426م كركوك جبار كريم ضكور ھيلة فرحان وادي 11093
ميسان 10 12 19 731 كركوك بيستون سعيد فرھر واثق حسين عبدالمطلب   11094
بغداد 1 11 43 331م كركوك ايناس اكرم مجيد واثق حميد مجيد   11095
ذي قار 1 1 185 808م كركوك خلود عبدالسادة حميد واثق خلف عذاب   11096
نينوى 8 11 118 382م كركوك رتبيه خضر شعبان واثق عبدالرحمن حمود   11097
بغداد 1 10 52 469م كركوك نوال عبدالرحمن مصطفى واثق عبداللطيف حسن جاوي  11098
بابل 5 11 123 729م التون كوبري جنان سليمان شكور واثق محمد طاھر عبد  11099

صالح الدين 7 3 24 465م كركوك نداء صبيح جلوب واثق موسى حماد   11100
بغداد 1 7 200 310م كركوك امينه عبدالحسين عكال وادي خرنوب فرح   11101
بغداد 9 7 143 208 كركوك رجيمه جليل غالب وادي عبد غويلب   11102
بابل 4 9 155 374م كركوك سعاد صالح محمود وادي عبدهللا مطرود   11103
ذي قار 6 5 52 365 كركوك شكريه ختون حمد وارد طالب مغامس الشدود  11104
بغداد 1 12 81 331 كركوك سليمه عسي  والي فھد ناصر   11105

صالح الدين 7 13 44 330م كركوك ايمان محمد رشيد وانق سيعد عمر محمد  11106
صالح الدين 3 6 143 512م كركوك ماجده عبدالحميد حسين وائل خليفه حسين   11107
صالح الدين 6 11 81 1086 كركوك زينب عبدالصاحب علي وائل سعدي يعكوب احمد  11108
بغداد 8 9 92 425 كركوك فوزية جھاد حمدان وائل عبدالحسين امير   11109
بغداد 9 12 184 421م كركوك ساجده حسين احمد وائل عطا ياسين عبدالرزاق  11110

صالح الدين 2 13 154 325م كركوك ابتھال نجم عبدهللا وائل نوري رحيم   11111
االنبار 5 10 165 884م كركوك ھدى عادل محمود وجيه رحيم عبيد شرفي الدليمي 11112

صالح الدين 4 11 147 346 كركوك ارمل..امرية عبدهللا وجيه مصطفى جاسم 11113



بغداد 1 10 151 312م كركوك سليمه سفيح جياد وحيد جبر جعفر زايد  11114
ذي قار 7 3 102 420م كركوك سعاد مطر نعمه وحيد جليل محسن  العقوبي 11115
البصرة 5 7 119 369م كركوك سكينه رحمه علي وحيد جوني تجي علي  11116
االنبار 3 12 50 475 كركوك كريمه دعيس داود وحيد خلف بخيت   11117
ذي قار 9 3 14 401م كركوك غنية صالح عمران وحيد عكاب سلطان   11118
بغداد 1 13 179 340م كركوك سعديه حاجم سلمان وحيد كاظم عبيد سعد  11119
نينوى 2 4 165 164م كركوك اشواق الياس سليمان وحيد يحيي فتحي   11120
بغداد 3 7 21 486م كركوك جليل بداي  وداد ابراھيم محمد 11121
ذي قار 5 10 136 376 كركوك جودت عبدالكاظم حسن وداد احمد نوري   11122
ديالى 9 10 48 316 كركوك ارملة.عبد حسن وداد حسين شلش 11123
بغداد 6 2 44 295م كركوك عدنان عبدالكريم عبدهللا وداد خليل محمد احمد 11124
ذي قار 9 11 10 834م كركوك نزيھه ناكود عبد وداد داود فرج خميس  11125
بغداد 8 7 63 346م كركوك محمد عبدالزھره جاسم وداد صدام عباس   11126
بغداد 1 5 145 386م كركوك كامل خليل  وداد عبود حمزه على الجبورى 11127
بغداد 5 13 150 454 كركوك سمير محمد عبد وداد كاظم عبيد  11128
ذي قار 7 11 116 395 كركوك امل صالح محمد ورد فرھود حذيه   11129
ذي قار 5 4 195 780 كركوك صالح جازع ورده جنجر مسيحن 11130
واسط 4 13 45 453م كركوك عاصي سلمان خضير ورده حيال جالل  11131
ذي قار 10 12 189 513م كركوك جبار عواد ورده محمد شوكه 11132
بغداد 10 7 70 834م كركوك وليد محمد ورود فيصل حسن 11133

صالح الدين 3 1 178 239م كركوك عبدهللا محمد عبيد وزه حمد حسين   11134
االنبار 9 13 133 417 كركوك ارمله وزيره ابراھيم عبيد  11135

صالح الدين 1 3 171 341م كركوك شھله جاسم محمد وسام احمد علي   11136
بغداد 2 5 93 342م كركوك سلمى اسماعيل خليل وسام احمد نجم عبدهللا  11137
نجف 7 9 185 771م كركوك زينب عبدالرضا جودت وسام اياد جبر علي  11138
بغداد 3 13 173 184م كركوك زينب خضر ظاھر وسام تركان جواد كاظم  11139
نجف 7 4 21 177 قره حسن نغم حميد كاظم وسام جيجان مھوال   11140
البصرة 10 6 185 1044م كركوك اثار شايع حميد وسام حسن محسن رجب  11141
البصرة 8 4 191 601م كركوك ضمياء عبدالدائم نصر وسام حميد جاسم   11142
الديوانية 1 10 185 302 كركوك فاطمه عيسى علي وسام حميد علي عباس  11143
ذي قار 5 3 65 265م كركوك رايحة حسن ورد وسام ذياب كاظم   11144
بغداد 4 2 191 767م كركوك نجالء عبدالحسن جابر وسام رضا جابر   11145
االنبار 2 11 60 790 كركوك سنال علي ابراھيم وسام زھير خضير عباس  11146
بغداد 3 6 112 417 كركوك نجالء خليل ابراھيم وسام صباح جاسم   11147



بغداد 10 7 140 332م كركوك شيماء حميد سرحان وسام صيوان سرحان   11148
ديالى 2 12 188 430 كركوك رشا محمد يونس وسام عادل جميل   11149
ذي قار 4 6 33 755 كركوك ھناء غني عباس وسام عبد ناھي رعيد الغالي 11150
ذي قار 3 7 98 1084م كركوك غيداء على كنون وسام عبدالحسن حسين حمود االبراھيم 11151
بغداد 4 10 58 352 كركوك زينب داود سلمان وسام عبدالزھرة علوان   11152
نينوى 4 7 137 215م كركوك بيداء خلف حسن وسام عبيد احمد   11153
كربالء 6 7 70 737م كركوك شيماء كاظم عبدالزھرة وسام عدنان صالح عبدالقادر  11154
بغداد 10 1 151 408م كركوك دنيا محمد مجيد وسام عدنان عباس   11155
بغداد 10 1 192 265م كركوك االء حسين صوب هللا وسام علي حسين  الرايدي 11156
البصرة 5 12 196 889م كركوك مياده محمد مذكور وسام عون لفته شرموط  11157
بغداد 9 3 20 382م كركوك ايات عبداالمير طه وسام قيس مھدي   11158
البصرة 8 11 191 648 كركوك وسن محمد عبد وسام كريم مفافس رسن  11159

صالح الدين 10 5 189 188م كركوك رنا رمضان طه وسام لطيف طه   11160
بغداد 1 5 8 417م كركوك منتھى شھاب حميد وسام مھدي رمان   11161

صالح الدين 4 8 156 204م كركوك فرحة مدهللا موسى وسمي جادهللا موسى سالم  11162
نينوى 9 1 158 380م كركوك اسرة محمد عبدهللا وسمي جمعه مطر   11163
بغداد 10 11 30 845 كركوك متوفي وسن فوزي جودة خلف 11164
كربالء 7 9 148 152م كركوك منھي محمد صاوف وسيم كاظم جواد علوان  11165
كربالء 9 7 74 713م كركوك ماجده حميد علي وصفي عبد سلمان حسين  11166
بغداد 2 13 76 451 كركوك ازھار محمد عناو وضاح حسن عناد عثمان  11167
موصل 10 12 4 188م كركوك احالم عبد عباس وضاح ذنون يونس   11168
نينوى 2 4 111 619م كركوك الحان حازم يونس وضاح ذنون يونس   11169
موصل 6 3 98 420م كركوك اكرام لطيف جاسم وضاح غانم شريف   11170

صالح الدين 9 11 103 334 كركوك ارملة..فاضل خليفة حسن وضحة محمد دخيل 11171
بغداد 10 8 85 436م كركوك رغده محمود صالح وضحه مصلح يونس التاني  11172

صالح الدين 4 7 111 153م كركوك صالح ياسين الخلف وضحه نجم عبدهللا عجل  11173
نينوى 3 4 163 34م كركوك خيريه خليل حمدي وعد ابراھيم حمدي اسعد حمدي اسعد 11174
موصل 1 2 87 161م كركوك فوزيه غانم حسين وعد جبر محمد   11175
ديالى 10 12 18 429م كركوك انتضار حردان مروان وعد عبدالحميد سلطان   11176
موصل 2 4 86 264م كركوك عليه جاسم محمد وعد عبدهللا محمد   11177

صالح الدين 7 12 32 190 كركوك ليلى ھمو شابا وعد عبدالوھاب عبدالحسين كاظم  11178
نينوى 10 13 80 454م كركوك كواكب محمد محمود وعد محمد احمد محمد  11179
نينوى 5 3 143 215م كركوك رسالة صالح شھاب وعد مھدي صالح  صميدع 11180
نينوى 6 3 31 188م كركوك يوري ھرمز حنا وعد يوسف الباس  شيما 11181



نينوى 2 4 5 251م كركوك ھالت ككو احمد وعداللة طالب يحيي   11182
نينوى 2 5 27 402م كركوك ابتسام محمد يوسف وعدهللا اسحق جونه موسى  11183
نينوى 2 4 71 401م كركوك شكرية عبدالحسين جھد وعدهللا قاسم يحيى   11184
نينوى 7 11 87 314م كركوك عامرة عامر  وعدهللا محمود عبدالحميد   11185
ميسان 4 1 149 777م كركوك ورود مجيد كوطي والء شناعه عطيه  الكناني 11186
البصرة 7 1 80 502م كركوك ھويدا عظيم حاتم والء عباس علي  العطبى 11187
الديوانية 5 11 110 169م كركوك زينب صالح عبد والء ناصر حسين جياد  11188

صالح الدين 7 5 16 300م كركوك سوريه صالح عبدالعزيز ولى شھاب احمد حسن الحديثى 11189
صالح الدين 2 11 100 623م التون كوبري سھيله نجم عبدهللا ولي اسماعيل حمادي   11190
صالح الدين 6 10 68 631 كركوك امينه عفات شياط ولي غيھب شباط خلف  11191
نينوى 5 9 70 293م كركوك يسري محمد نجم وليد ابراھيم نجم صالح  11192
نينوى 9 8 85 300م كركوك رويدة حامد احمد وليد اسماعيل ابراھيم   11193
بغداد 5 6 132 788م كركوك فلایر محمد سعيد وليد اسماعيل محمد   11194
القادسية 3 13 110 264م كركوك رباب حمزه محمد وليد اكرم مھدي   11195
ديالى 9 10 91 451 كركوك ناھدة ھشام خضر وليد جاسم حسين   11196
البصرة 5 9 155 494م كركوك فريدة مھدي جاسم وليد جاسم حمد   11197
ذي قار 9 11 184 361 كركوك وسن رزاق  وليد جاسم عنتيل ھزاع  11198
البصرة 2 4 178 477م كركوك مديحة حنون عبيد وليد جاسم محمد   11199
بغداد 1 2 23 220 كركوك رواء جعفر ھواش وليد جاسم محمد   11200

صالح الدين 6 13 48 1097م كركوك امل طه احمد وليد جاسم محمد   11201
االنبار 6 9 113 723م كركوك خالده غازي احمد وليد جاسم محمد جميل  11202
بغداد 5 13 110 383م كركوك نجال عبدالحسين عودة وليد جبار رشيد   11203
بغداد 7 6 3 428 كركوك امل نعيم كاظم وليد جمعه حسن  الحميداوي 11204

صالح الدين 8 9 168 341م كركوك حربيه خلف صالح وليد حاكم خالوى   11205
بغداد 10 7 102 479م كركوك علية داود ثابت وليد حسن عبود مريم الدراجي 11206
بغداد 1 13 69 405م كركوك ايمان خلف محمد وليد حسين عبد عطية  11207
نينوى 4 11 97 410 كركوك اسمان محمد عبدهللا وليد حسين عبدهللا   11208
بابل 1 6 162 783م كركوك زھره عبدالزھره فجر وليد حسين مزعل  الخفاجي 11209
بغداد 9 1 110 343م كركوك وداد حسين قادر وليد حميد مجيد   11210
نينوى 2 4 177 352م كركوك سعاد عبود ياقو وليد حنا شعيا   11211
ميسان 3 10 141 999 كركوك سھا سعد عبدالمھدي وليد خالد جبار   11212
ميسان 3 11 100 597 كركوك بشري جعفر صادق وليد خالد حامد امين  11213
بغداد 2 4 118 187م كركوك شيماء محمد ابراھيم وليد خالد راشد   11214
البصرة 1 3 16 205م كركوك انتصار حسن عبدهللا وليد خالد زاير  الزبيدي 11215



نينوى 5 5 124 302م كركوك فاطمه طارق صديق وليد خالد صديق   11216
بغداد 7 7 28 471م كركوك اسر نوري الياس وليد خالد عبدالحميد اسماعيل  11217
بغداد 7 2 21 190م كركوك الھام حسين علي وليد خالد فلحي  اسعدي 11218
نينوى 9 13 173 903 كركوك شيماء جاسم سيدو وليد خاليد حمادى خضير  11219
بغداد 4 2 191 495م كركوك فاطمه خليل حسن وليد خطاب عفلوك  الثويلى 11220
بغداد 10 1 87 624م كركوك سعاد جبر خيون وليد خيون منشد   11221
موصل 2 11 60 623م كركوك نجوى ضالل علي وليد رمضان حمدان   11222
بغداد 9 3 198 733م كركوك زھراء داخل مھدي وليد ريحان حمد   11223
البصرة 6 5 161 588م كركوك بشرى عبدالعباس فاضل وليد زبون ذرب كاظم الكناني 11224
بغداد 8 12 108 369م كركوك ايمان خليل ابراھيم وليد سعيد عباس محمد  11225
بغداد 8 10 106 411م كركوك ناھده بدر بدع وليد صاحب سفوك جناح الفزي 11226

صالح الدين 7 3 28 538م كركوك ھاله عباس شبيب وليد صالح شبيب   11227
بغداد 1 2 183 367 كركوك سالمه محمود ابراھيم وليد عباس سبع   11228
نينوى 10 5 166 154م كركوك وفاء تركي راھي وليد عبد تركي سالم الدليمي 11229
ميسان 9 6 9 607م كركوك جنان رحيم سعد وليد عبدالحسين عبد   11230
البصرة 5 7 13 493م كركوك نضال عزيز ابراھيم وليد عبدالحميد سعدون   11231
بغداد 7 5 130 341م كركوك سميره حسن طاھر وليد عبدالرزاق لفته   11232
بغداد 4 13 124 190 كركوك انسة راطي كواس وليد عبدالزھرة جبار   11233
بغداد 9 7 168 410 كركوك صبيحه عبدهللا خضير وليد عبدالسالم محمد   11234

صالح الدين 6 8 120 672م ليالن سلوى صبري طه وليد عبدالكريم طه الويس  11235
بغداد 7 6 152 272 كركوك ليلى سليم علي وليد عريبي رشيد حمد  11236
بغداد 6 9 3 476 كركوك كريمة ابراھيم طعمة وليد علي عباس سرحان  11237
بغداد 9 7 21 357م كركوك ماجده نعيم رشك وليد غازي راضي جير  11238
بغداد 1 11 69 478 كركوك باسمة عبدالرزاق عناد وليد غضبان حسين   11239
البصرة 2 5 145 333 كركوك سوزان عبدالمحسن بريم وليد فالح مھودر   11240
البصرة 1 8 37 624م كركوك عواطف ابراھيم عنبر وليد فرج صبيح رشم  11241
البصرة 4 3 40 426م كركوك ايمان ابراھيم كاوان وليد فھد بلش  الربيعي 11242
ميسان 4 13 33 470م كركوك كريمه خلف زيد وليد كاظم محمد شنون  11243
بغداد 9 3 141 411م كركوك ندي رحيم قاسم وليد كامل غضيب   11244
النجف 6 6 181 650م كركوك نھال مصطفى كمال وليد كمال محسن  الموسوي 11245
بغداد 1 1 6 824م كركوك انتصار فياض مريوش وليد مجيد مزعل  ربيعي 11246
البصرة 3 12 63 454م كركوك زينب سھيل عبداالمير وليد محمد راضى عريبى  11247
بغداد 10 1 170 369م كركوك حال عبود مزھر وليد محمد عبيد  الخويلدى 11248
بغداد 5 8 90 455 كركوك سھيلة سعيد حبيب وليد مصطفي حسين محمد  11249



صالح الدين 5 9 199 186 كركوك ھدي رمضان حسن وليد مطر حسن   11250
بغداد 6 5 190 578 كركوك رضاب عدنان اسماعيل وليد ناجي علي حسين  11251

صالح الدين 10 2 130 163 كركوك طاھرة صيھود عبد وليد نضيف جاسم  التكريتي 11252
ذي قار 3 1 119 362م كركوك ختام عمار مطبلب وليد وحيد على   11253
االنبار 8 13 76 357م كركوك صبيعه جبر عبد وليد وحيد ورشان عبدهللا الجبوري 11254
نجف 3 8 118 184م كركوك شيماء عبد حسن وليد وناس حسن   11255
بغداد 1 2 123 733 كركوك زينب فيصل عبدالكريم وميض خيون منشد  بيرمحمدالمنشداو 11256
فادسية 7 13 198 394م كركوك اشوان كتاب عبد وناس كريم حمزة تعيب  11257
نينوى 7 4 9 729 التون كوبري فاطمه عطوان صالح ونس احمد عاشج اھتيمى للھيبى 11258
نينوى 3 10 182 675 كركوك ارملة.سالم كريم ونسه زعيم حسن 11259
موصل 10 9 184 207 كركوك عبدالكريم خلف عبدوش ونسه عبدالسالم محمد 11260
الشرقاط 3 10 15 339م كركوك شمه عبدهللا احمد وھاب خضير محمود مصلح  11261
كربالء 7 3 118 171م كركوك امل شاكر محمدعلي وھاب رزاق خلف   11262
كربالء 5 7 63 164م كركوك نظيمه علي ھدروش وھاب مطشر حسون   11263
الديوانية 7 13 74 393م كركوك قدوه جابر فاضل وھاب نعيمه كاظم   11264
النجف 9 13 148 653 كركوك وھبيه عبدالكريم كاظم حبيب    11265
نينوى 5 13 144 589م كركوك ونة عياس احمد يارا رفاعي احمد خضير  11266
بغداد 6 4 117 329م كركوك انتصار عبدالحليم الرزاق ياس جاسم محمد   11267
بغداد 7 7 17 472 كركوك كتية محمد جبر ياس خضر سويف   11268
بغداد 10 10 23 453م كركوك فاتن عبدالحسين محمد ياس خضير جابر شياع  11269
البصرة 2 2 166 324م كركوك قبيله عبدالحسين كاظم ياس خضير حسين  السعدي 11270
بغداد 7 1 77 321م كركوك يسرى صبحى عيسى ياس خضير عباس   11271
بغداد 1 2 92 311م كركوك سجوده ابراھيم خضير ياس خضير علي   11272
واسط 2 8 4 767 كركوك زينب سعيد يوسف ياس خضير عمران   11273
بغداد 9 3 56 377م كركوك نفال محمد علي ياس ناصر حسين   11274
بغداد 5 3 122 493م كركوك خديجه رحيم لعيبي ياسر اياد ناجي   11275
نينوى 7 3 145 217م كركوك نادية محمود عبدهللا ياسر جابر محمد   11276

صالح الدين 3 6 149 207 كركوك ياسر خضير عباس علي عليمه نصيف 11277
صالح الدين 9 8 195 180م كركوك ناديه ثامر محمد ياسر خلف محمد عبدهللا  11278
ميسان 8 7 165 754م كركوك شيماء احمد حمزه ياسر عبدالحسن جوحي   11279

صالح الدين 8 4 134 316م كركوك شينه محمود جنداوي ياسر عبدالقادر ماھر  ماھر 11280
بغداد 8 4 181 481م كركوك زينه عبدالھادى حسين ياسر عبدالوھاب عبدالرزاق   11281

صالح الدين 9 11 162 781م كركوك ساھره عاصي ھواس ياسر عدنان عليويي   11282
نينوى 8 1 152 456م كركوك لمياء عبدالجبار على ياسر عزيز على  الجبورى 11283



ذي قار 1 8 52 757م كركوك ضياء حسن شھاب ياسر عطار كصاب شيحان  11284
صالح الدين 4 1 58 259م كركوك ناديه محمد شيبان ياسر فخري عبد   11285
بغداد 5 6 11 588 كركوك ماجده زامل كريم ياسر كريم طاھر  الحميداوي 11286
ذي قار 5 8 39 354م كركوك سھام صيوان ھزال ياسر كريم عبدهللا محين  11287
بغداد 8 10 187 340م كركوك انعام بھيدل كاظم ياسر كريم كاظم علي  11288

صالح الدين 3 3 136 318م كركوك فرحه عبد ادبيس ياسر محمد خلف   11289
بغداد 10 12 57 767م كركوك شيماء وليد صالح ياسر نزار عبدالجبار ويس  11290
بغداد 2 9 61 163م كركوك نادية كاظم جواد ياسر ياسين فھد   11291
بابل 8 3 134 341م كركوك نايف عطيه سرور ياسه عبود سواد  القطراني 11292

صالح الدين 2 8 112 115م كركوك رجاء محمود محمد ياسين ابراھيم حديد   11293
بغداد 5 11 113 199م كركوك وداد كريم توفيق ياسين احمد المحمد حامض  11294
الشرقاط 10 10 164 382م كركوك شكريه محمد خلف ياسين ايوب حمادة   11295
ذي قار 2 5 98 384 كركوك ھزام سالم حسين ياسين بشيش جوده شاني الشمري 11296
بغداد 10 13 82 628م كركوك سناء خلف عبدهللا ياسين جاسم محمود   11297

صالح الدين 10 10 101 767م كركوك خالده خلف حمادي ياسين جبار فياض   11298
بغداد 6 4 98 374م كركوك زينب جاسم لفته ياسين حسين عثمان يسر فتيصالوي 11299
بغداد 9 5 139 233 كركوك سعدية ھادي مھدي ياسين حميد حسين   11300

صالح الدين 5 12 74 264م كركوك ماھيه رشيد علي ياسين حميد عثمان  الدوري 11301
بغداد 6 10 133 747 كركوك صبريه حسين مناشي ياسين خضر جوده جبر  11302
البصرة 10 6 66 539م كركوك سعديه خضر غيدان ياسين خضر مشكل   11303
بغداد 8 6 183 330م كركوك سعاد حسن عبدهللا ياسين خضير عباس  النعيمي 11304
بغداد 8 10 72 401م كركوك بشرى عبدالرزاق فاضل ياسين خضير محسن الحنايي  11305
البصرة 2 6 56 420 كركوك جيره مكطوف منديل ياسين رشك بجاي  الفھد 11306
بغداد 4 12 7 365م كركوك زينب حسين خضر ياسين زيدان جاسم حسين  11307
موصل 5 9 81 779م كركوك شيماء خلف فتاح ياسين سمير عبد حقي البياني 11308
بغداد 9 7 78 370م كركوك سليمه فالح سكر ياسين صالح سكر عزيز البيخاني 11309
تكريت 7 5 183 183 كركوك شفاء ھاشم عطيه ياسين صبحي حربي   11310

صالح الدين 2 11 39 776م كركوك بدريه محمد احميد ياسين طه احميد   11311
الموصل 1 4 68 187م كركوك سھام فايق خطاب ياسين طه جاسم   11312
نينوى 6 10 97 346م كركوك امينه عبدالقادر سلطان ياسين طه حسين محمد  11313
الديوانية 1 12 133 312م كركوك زھره راشد محارب ياسين طه على   11314
نينوى 8 1 53 472م كركوك صبريه محمود محمد ياسين طه علي  الكصف 11315
بغداد 6 13 7 449 كركوك بتول عودة صباح ياسين عباس محمد   11316
واسط 6 10 127 465م كركوك ليلى محمود احمد ياسين عبد علي حيدر  11317



البصرة 7 1 186 597م كركوك روضه عبدالجليل عبيد ياسين عبدالجليل ابراھيم  المياحى 11318
نينوى 8 4 23 663 التون كويري نوال ياسين محمد ياسين محمد ارحيل نجم اللھيبي 11319

صالح الدين 8 11 29 794 كركوك امنة بديع حسين ياسين محمد حسين   11320
بغداد 4 1 51 342م كركوك سھاد زامل فليج ياسين مرزوق ابراھيم   11321
بغداد 10 3 54 780م كركوك بركات عبد عيدان ياسين مھدى صالح   11322
ذي قار 1 1 180 602م كركوك رجاه حسن عباس ياسين ھاشم طاھر   11323
بغداد 1 13 13 209م كركوك سناء فرھود ناجي يحي كريم جبار زغير  11324
بغداد 6 8 88 484م كركوك سليمه عبد معنوق يحيى حسن عزيز   11325

صالح الدين 3 6 38730 194 كركوك امل محمد عبداللطيف يحيى حمزه خزعل  الدوري 11326
بغداد 8 5 46 476م كركوك نعيمه فياض احمد يحيى عباس عاصي   11327
ذي قار 3 9 190 405م كركوك قبيله محمد فالح يحيى عبيد فالح   11328
ديالى 5 5 128 374م كركوك بدريه كاظم علي يحيى عطيه علي   11329
بغداد 9 3 49 705م كركوك ھند زامل صالح يحيى مرزوق ابراھيم  الساعدي 11330
نينوى 8 1 9 405م كركوك سندس غافل علوان يحيى موسى منھل   11331
بغداد 5 12 170 496م كركوك منتھى عبدالرضا طاھر يحيى نصيف جاسم   11332
موصل 5 9 78 383 كركوك اوھام طة ياسين يحيي احمد محمود   11333
بابل 7 7 107 300م كركوك حفظيه لويليه عباس يحيي سعد جويد محسن  11334
بابل 1 8 79 402م كركوك عائده مھدي عبد يحيي سعيد حمزه   11335
بغداد 9 3 28 338م كركوك خوله كاظم  يحيي عبدهللا عويد   11336
البصرة 3 11 193 370م كركوك ساميه راضي سلطان يحيي عبدالمجيد عبدالجليل   11337
بغداد 3 2 10 302م كركوك سعاد جاسم علي يحيي لعيبي فھد  النصراوي 11338
البصرة 7 8 57 718م كركوك ابتھال ابراھيم خلف يحيي مصطفي خلف ھليل المالكي 11339
بغداد 6 7 86 801م كركوك لمي كاظم محسن يحيي ھالل كريم ناصر  11340
بغداد 8 7 145 376م كركوك شيرين فاضل مھلھل يسار خضير عبدهللا محسن  11341
بغداد 4 13 133 1169 كركوك فرحة غريض عبيد يسر جبر شھيب صحيب  11342

الناصرية 6 7 177 394م كركوك خلف سلمان جبر يسرى عودة شاوردي   11343
بغداد 8 2 56 73م كركوك احمد صعب  يسري خضير عباس 11344
ديالى 8 6 189 404 كركوك ضياء ابراھيم عبدالزيز يسرئ ابراھيم علي 11345
ذي قار 3 7 141 766م كركوك رشا حسن دخيل يعرب كنيش شكبان 11346
بغداد 8 5 175 470م كركوك زينب محسن جباره يعقوب زبون صابط   11347
الموصل 1 4 134 733م كركوك سھام فيصل فتحي يعقوب يوسف حسن   11348

صالح الدين 6 6 97 983م كركوك رسميه حميد صالح يعكوب سرحان جدي   11349
بغداد 7 5 126 497م كركوك وداد يونس عليوي يعكوب عبدالقادر محمد   11350
البصرة 8 1 45 342 كركوك حمديه جبار راضي يعكوب يوسف محمد   11351



ذي قار 8 5 160 435 كركوك خالدة فھد صبيح يقضان سعدون جابر   11352
البصرة 4 3 124 357م كركوك جوزقين حنا مروكي يلدا بطرس اسحاق  اسحاق 11353

صالح الدين 9 4 150 325م كركوك زكيه محمد رمل يوسف ابراھيم حسين عبد الجبورى 11354
البصرة 3 11 131 343م كركوك زھره محمد جاسم يوسف ابراھيم محمد حسن  11355
نينوى 8 4 6 663 التون كويري غنيه حماد عاشج يوسف احمد عاشج اھتيمي اللھيبي 11356
نينوى 1 4 162 512م كركوك االء فاروقه يونس يوسف ادريس حمادي   11357
ميسان 4 13 28 355م كركوك انفام كريم محمد يوسف بدر محمد يوسف الخذرحي 11358
نينوى 5 13 162 321م كركوك بشرى خليل حسن يوسف جارو قاسم   11359
ذي قار 2 8 58 698م كركوك سھام مدلول سعدون يوسف جاسم محمد   11360
ذي قار 6 6 172 473 كركوك ربيعه محمد جلود يوسف جاسم ناھي   11361
بغداد 1 13 143 296م كركوك نجاة علي احمد يوسف جمعه رخيص   11362
موصل 1 4 100 272م كركوك سميره محمد ذنون يوسف حسن علي العبادي  11363

صالح الدين 10 2 64 371م كركوك ساھره عبدالعزيز حمادي يوسف حميد كردي   11364
صالح الدين 10 2 99 334م كركوك صالحه محمد صالح يوسف خلف حسن   11365
بغداد 1 1 133 359م كركوك حمديه خطاب شادي يوسف خليل سلمان   11366
البصرة 1 12 60 190 كركوك زينب حمد يوسف يوسف داود عبدالحسين   11367
بغداد 5 9 184 492 كركوك سميرة مھدي يوسف زبون صابط 11368
ميسان 2 8 4 472 كركوك انتصار مالك جاسم يوسف سامي طاھر   11369
البصرة 7 6 41 788 كركوك شيماء علي كريم يوسف شمخي خماس  الرحمه 11370
بغداد 5 2 147 493م كركوك ھناء حسن موسي يوسف صادق كاظم   11371
بغداد 9 7 39 465م كركوك جنان حسن علي يوسف صبحي مھدي علي  11372

صالح الدين 2 5 137 767 كركوك ليلى عبدالجبار مجيد يوسف ضايع طرد  العبيدي 11373
ذي قار 10 9 33 645م كركوك صباح الحمداني سلطان يوسف طالب زاھي موزاي  11374
بغداد 6 7 112 312م كركوك خيرية بھلول ثامر يوسف طلب ثامر   11375
بغداد 2 5 164 889م كركوك اسيل جليل ابراھيم يوسف عباس محمد   11376
بغداد 9 8 191 494م كركوك سميره كريم احمد يوسف عبد عبدهللا قطيفه  11377
بابل 1 4 19 453م كركوك حمدية نجم  يوسف عبد مسلم جاسم  11378
البصرة 9 11 120 780 كركوك اينة جبار سعد يوسف عبداسادة عباس   11379
بغداد 4 8 50 480م كركوك احالم حسون عيسي يوسف عبدالجبار عبدالطيف غضبان  11380
البصرة 7 4 59 623م التون كوبري منى عبدالحنين مجيد يوسف عبدالحسين ابريسم  الميمي 11381
بغداد 9 7 76 410م كركوك خواھن ھادي كريم يوسف عبدالرزاق مھدي يوسف  11382
بغداد 8 12 14 402 كركوك سحر حسن عباس يوسف عبدالزھره رسن   11383
بغداد 9 3 184 256م كركوك سعاد صبري محمد يوسف عبدالقادر محمد   11384

صالح الدين 10 2 61 471م كركوك ھناءعبدمطلك يونس عبدهللا يوسف عبدهللا علوان   11385



بغداد 3 9 72 430م كركوك نيران شاكر كامل يوسف عبدهللا يوسف   11386
صالح الدين 10 6 18 371م كركوك بيلة ھاشم حسن يوسف عقيل غزال   11387
البصرة 5 11 15 584 كركوك زھره   يوسف عكاب حاجم حاجم   11388
بغداد 7 13 139 463م كركوك اسيا حافظ محمد يوسف علي يريم   11389
بغداد 10 10 89 302 كركوك فضيلة جميل علي يوسف عيشة علي صالح  11390
االنبار 5 12 106 312 كركوك سعديه ھندي بعيد يوسف كناش فھات   11391
بغداد 10 12 30 379م كركوك انصاف داود مرير يوسف محمد جاسم   11392
شرقاط 9 11 100 256م كركوك ليلى احمد محمد يوسف محمد صالح خلف  11393
نينوى 8 1 175 34 كركوك حسنيه مصطفى حمزة يوسف محمود ولي   11394
نينوى 8 9 193 148م كركوك زھرة تاعسي علي يوسف مطلك محمد   11395
نينوى 4 7 30 401م كركوك ھناء خلف محمد يوسف نزير سلطان   11396

صالح الدين 9 6 127 149م كركوك ھيفاء عزيز رشيد يوسف ھادي جاسم   11397
بغداد 7 5 195 195 كركوك امل عباس فرحان يوسف ھادي داود   11398

صالح الدين 9 6 191 597 كركوك ساميه حمد غلب يوسف ھادي طالب 11399
بغداد 3 2 96 259l كركوك ناديه قاسم محسن يوسف ھاشم محسن   11400
كربالء 5 7 180 3434م كركوك سراب مھدي حمزه يوسف ھاشم مھدي ابراھيم  11401
بابل 1 4 157 372م كركوك فاطمه محمد حسين يوسف ياسين ابراھيم   11402
موصل 3 9 138 619م كركوك ازھار عبدالقادر الياس يوسف يعقوب حسن   11403
موصل 7 3 24 256م كركوك باسمة اصليوا حتي يونان حنا ھرمز   11404
نينوى 8 4 71 623 التون كويري اشواق حسن علي يونس احمد عاشج اھتبھي  11405

صالح الدين 5 13 158 766م كركوك صبحه خلف عبدهللا يونس احمد عبدهللا مدلوك  11406
صالح الدين 2 13 30 420م كركوك عليه ابراھيم مخلف يونس جديع بردى   11407
بغداد 8 4 176 471م كركوك سميره حميد رسن يونس جلوب حوكي   11408
نينوى 5 10 16 371 كركوك ارمل.جميلة علي يونس حامد يونس 11409
نينوى 5 10 182 606م كركوك جميله رمضان ذياب يونس حمادي عبود علي  11410
نينوى 2 7 22 341م كركوك ناھده محمود محمد يونس ذنون رشيد   11411
نينوى 7 10 197 369م كركوك ذكرى يونس شكر يونس ذنون فتحي جرجيس  11412
نينوى 9 8 143 371م كركوك مياسة شكري عزيز يونس زبيد يزدين زيباري  11413

صالح الدين 9 5 22 209م كركوك كميله ريحان عالوي يونس سعيد ھيجل   11414
بغداد 9 13 51 311م كركوك فضيله مطر محسن يونس عاكول جبر   11415
نينوى 6 9 175 771م كركوك نضال عطيه عيدان يونس عبدالعزيز عيدان علي  11416
ديالى 8 7 184 638م التون كويري وزيرة جمعة علي يونس علوان حسون محمد الربيعي 11417
بغداد 5 13 166 408 كركوك سندس ظاھر محمد يونس كاظم يونس السياھي  11418
البصرة 3 9 5 182 كركوك نوريه ھلو دخن يونس محسن محمد جبر  11419



نينوى 7 3 130 383م كركوك نھله احمد عبدهللا يونس محمد احمد  الجبوري 11420
ديالى 3 7 156 339م كركوك حمده صالح لطيف يونس محمد طه   11421
موصل 4 7 103 330م كركوك فاطمة حسين علي يونس مرعي حسن سلمان  11422
نينوى 7 6 103 961م كركوك ليلى خلف سلمان ئامر نور الدين سليمان   11423
بغداد 7 9 155 478 كركوك ساد طالب حميد ئامر وھيب ناصر حبيب العامري 11424


