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المحافظة االصلية التي اعيد اليها الوافدتاريخ الصكرقم الصكالوجبةالمرحلةالصحيفةالسجلالدائرةاسم الزوجةاسم الزوجت
بغداد3591458411020707722/1/2008 مآرآوكنبية عكموش سعدونابراهيم احمد حمد1
شرقاط /صالح الدين2011\3\3161810419588023 مآرآوكاميرة سعداهللا احمدابراهيم احمد خلف2
بغداد3721689511021035319/3/2008 م آرآوكهدى علي احمدابراهيم احمد سالم3
الديوانية2011\9\196239429454726 مآرآوكزهية محمد خلفابراهيم احمد علوان4
ديالى1271102071122007/09/23آرآوكفاطمة حسين عليابراهيم اسماعيل احمد5
نينوى13311015251710/9/2007آرآوكفاطمة حسين عليابراهيم اسماعيل احمد6
البصرة41613758674606252009/06/10 مآرآوكسليمة خليل جاسمابراهيم اسماعيل حسين7
بغداد4691719411021025712/17/2007 مآرآوكهناء مانع محسنابراهيم اسماعيل لفتة8
بغداد314200796737421121/6/2008 مآرآوكآريمة عبداهللا حسينابراهيم بتال ادريس9

نينوى5491668411021161211/27/2007آرآوكنوال سعد عودةابراهيم بهلول شامل10
بغداد3611771041953416/4/2011 مآرآوكحسنية نوري حميديابراهيم جاسم حميدي11
بغداد 2008\8\6599769671553262 مآرآوكغروب عبود سلمانابراهيم جاسم محمد12
ميسان2011\3\4931810919578613 مآرآوكشمسة خليل ابراهيمابراهيم جاسم محمد13
ميسانتعهدات جديد4171072868724475 مآرآوكايمان سعد محسنابراهيم حامد غانم14
بغداد5591215211040742517/1/2008 مآرآوكسندس حسن عبداهللابراهيم حجي حمود15
بغداد2011\3\76210610419580313 مآرآوكلبيبة حسن حمدابراهيم حديد خضر16
الديوانية31694196715472027/5/2008 مآرآوكاميرة خليف احمدابراهيم حسن احمد17
صالح الدين463145496715451328/5/2008 مآرآوكسعدة راضي ضايعابراهيم حسن آاظم18
بغداد182825101102078355/3/2008 مآرآوكصبرية مهدي صالحابراهيم حسين محمد19
بغداد 354624111020705514/1/2008آرآوكسعاد عناد سامرابراهيم حماد خليفة20
ذي قار2011\3\32612210819453316مآرآوكخولة محمد عبيدابراهيم حمد سعيد21
بغداد829298611021028517/4/2008 مآرآوكنجمعة آعمة نايفابراهيم حمود محمد22
صالح الدين 644163711020762612/1/2007 مآرآوكذآرى علوان فاضلابراهيم حميد حمادي23
نينوىتعهدات جديد4941476168724540 مآرآوكعيدة داود مسيرابراهيم حواس بالسم24
ذي قار373197136715486228/5/2008 مآرآوكاضحية مطلك عبدابراهيم خضر عبداهللا25
صالح الدين1191101521572007/09/20آرآوكآواآب عبداهللا حميديابراهيم خليل رجب26
بغداد13111004568516/9/2007آرآوكآواآب عبداهللا حميديابراهيم خليل رجب27
بغداد3761067671511792008/05/12 مآرآوكفائزة محمود عبيدابراهيم خليل صالح28
صالح الدين2811015248522/4/2008آرآوكجميلة باش تقيابراهيم دعيبس ماهود29
البصرة1251101523002007/09/20آرآوكجميلة باش تقيابراهيم دعيبس ماهود30
صالح الدين13211015212711/9/2007آرآوكجميلة باش تقيابراهيم دعيبس ماهود31
البصرة1281102072902007/10/02آرآوكنوفة يونسابراهيم ذنون عباس32
البصرة4792889671531991/21/2009 مآرآوكنوال عمارة حمزةابراهيم رحمان آاطع33
البصرة781101331102116148/1/2008آرآوكخيرية عبد آاظمابراهيم رحيم فالح34
ذي قار3551389711020962412/17/2007 مآرآوكوسن ريان داودابراهيم رشيد هاشم35
االنبار344107276715436126/5/2008 مآرآوكجاسمية شلوفي نعمةابراهيم زاير آاطع36
بابل7813656671515382008/05/12 مآرآوكشكرة عويد دليابراهيم سعيد علي37
ذي قار215194376715306928/6/2008 مآرآوكرابعة داود مغيرابراهيم سكران براك38
ذي قار 1696183671539065/14/2008 مآرآوكمنى جاسم عبدابراهيم سهيل نجم39
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بابل3181555911021086312/20/2007 مآرآوكشكرية محمد عيسىابراهيم شالش محيميد40
البصرة1141100457532007/09/17آرآوكانوار علي حسينابراهيم شوآت محمود41
المثنى1391018914427/9/2007آرآوكانوار علي حسينابراهيم شوآت محمود42
ديالى33818810119511127/3/2011 مآرآوكمهى حسن فليحابراهيم عايد عساف43
بغداد473147610671515342008/05/12 مآرآوكفليحة جاسم محمدابراهيم عباس علي44
البصرة1281102073632007/10/03آرآوكاميرة حسين آريمابراهيم عباس آريم45
بغداد 6597761011020761312/1/2007 مآرآوكعبدة صالل حردانابراهيم عباس مردان46
بغداد2011\3\47618210219572216مآرآوكثريا علي خلفابراهيم عبد خلف47
شرقاط/صالح الدين64919965673340312008/05/25 مآرآوكغنية محمود صايلابراهيم عبدالحميد48
بغداد41015351671547102007/05/10 مآرآوكسليمة حسين عليابراهيم عبدالرضا49
1171101521622007/09/20آرآوكيسرى حماد عبداهللابراهيم عبداهللا محمد50
نينوى 13111004570416/9/2007آرآوكيسرى حماد عبداهللابراهيم عبداهللا محمد51
ذي قار7621181211021068919/3/2008 مآرآوكاحالم خلف شرارابراهيم عبيد حسين52
صالح الدين 430126911021088223/4/2008 مآرآوكعيدة مهدي عبداهللابراهيم عطية جمذم53
واسط 18980356715479126/7/2008 مآرآوكخديجة احمد جاسمابراهيم علي حسن54
األنبار 78019744674607652009/01/19 مآرآوكسحر مغير جاسمابراهيم علي حسين55
بغداد3953101019595319/4/2011 مآرآوكبديرة علي اآريديابراهيم علي حسين56
بغداد7761531411021184210/1/2008آرآوكاميرة حمد محمودابراهيم علي آاظم57
بغداد 34114437687227728/9/2010 مآرآوكرابعة حسين صالحابراهيم عمر صالح58
ذي قار3419610119553510/4/2011 مآرآوكترآية جاسم محمدابراهيم عواد سلطان59
بغداد18827576700600012/7/2008 مآرآوكسهيلة اسماعيل محمودابراهيم فيصل علي60
الديوانية246142186715504514/5/2008 مآرآوكاميرة عزالدين محيابراهيم آاظم حبيني61
ذي قار7933183671510492008/05/12 مآرآوكنورة انور اآبرابراهيم آاظم عباس62
ذي قار2011\3\52021101019578317 مآرآوكخمائل آريم ناصرابراهيم مالك ناصر63
بغداد 1191100459682007/09/19آرآوكبتول محمد ثرثارابراهيم مجبل حبيب64
آربالء13111004557415/9/2007آرآوكبتول محمد ثرثارابراهيم مجبل حبيب65
ديالى2008\3\402869611020976510 مآرآوكابراهيم مجيد ابراهيم66
ذي قار427176110671532225/14/2008 مآرآوكامنة محمود نجرسابراهيم محسن خضير67
األنبار 2008\3\395337611021023511 مآرآوكآواآب عبداهللا صالحابراهيم محمد احمد68
ذي قار 1961302811021124315/1/2008 مآرآوكايمان حمزة صالحابراهيم محمد حسين69
بغداد 4369059673341752008/05/25 مآرآوكسناء حسن ابوشعيعةابراهيم محمد سعيد70
بصرة340139710671547692008/05/10 مآرآوكمائدة فرج اسدابراهيم محمد سعيد71
بغداد20780110673742686/21/2008 مآرآوكامل مهدي عبدابراهيم محمد صبر72
بغداد493126776715325214/5/2008 مآرآوكآفاح علي فاضلابراهيم محمد فاضل73
بغداد3185144672523042008/05/30 مآرآوكسعاد آامل/جزائر مصطابراهيم مطر ضباب74
نينوى63714031673740421/25/2009 مآرآوكدالل جبار مذخورابراهيم مغامس فالح75
البصرة 1181100457422007/09/17آرآوكهدلة حميص خلفابراهيم موسى حنظل76
بغداد 1391018914357/9/2007آرآوكهدلة حميص خلفابراهيم موسى حنظل77
ديالى42691496872423230/11/2008 مآرآوكزينب حسن خليوصابراهيم ناصر ابراهيم78
نينوى 2011\9\22012711927604018مآرآوكثالثة خلف عكلةابراهيم نوفان فضل79
بغداد768140881102116135/2/2008آرآوكنوال محمد عبدابراهيم يوسف احمد80
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بغداد429591171962036/4/2011 مآرآوكشعاع عباس طيفورابوجواد هادي فتالوي81
بغداد15912135672524272008/05/30 مآرآوكراوية آاظم دزبابي عبدالمجيد حميد82
ذي قار736121171961696/4/2011 مآرآوكندى رعد عبداهللاثير حسين جهاد83
بغداد36518418672524222008/05/30 مآرآوكاحالم احمد سليماثير خليل محمد امين84
البصرة46619343673344275/7/2009 مآرآوكرشا محمد جبراثير عبدالكريم شاتي85
النجف4696326110211101016/1/2008 مآرآوكايمان عبدالكاظم ناجياثير فيصل عبد86
بغداد1972978674606947/27/2010 مآرآوكمنال يوسف محسناثير هاتف جاسم87
نينوى159161496715557729/6/2008 مآرآوكرقية آاظم عبدالحسيناحسان توفيق88
بغداد2008\6\2019894671546491 مآرآوكوالء ناصر عبدالسادةاحسان جبار عبدالسادة89
بغداد2008\7\341115516725255820 مآرآوكشذى عبدالهادي محمداحسان جواد حمدان90
موصل1691246106715401029/5/2008 مآرآوكفدوى سالم رمضاناحسان رشيد توفيق91
بغداد40459719413012/4/2011 مآرآوكسهيلة عبدالرضا اسويداحسان عبد علي اسويد92
النجف4952510519576830/3/2011مآرآوكرجاء عبد زيداحسان عبداالمير93
بغداد4761414671535835/10/2008/مآرآوكامل حمودي رشيداحسان عبدالزهرة94
بغداد1701725106733449012/1/2009 مآرآوكسلوى شاآر حبيباحسان عبدالسادة آاظم95
بغداد300611081953714/4/2011 مآرآوكنجالء آامل شاآراحسان علي حسين96
الديوانية5136710119506230/3/2011مآرآوكمنال عدنان علياحسان علي شهاب97
بغداد73612387673343912008/05/27 مآرآوكندى فرحان سلماناحسان مولود حسن98
صالح الدين4956010419556518/4/2011 مآرآوكهدى عبداهللا شكراحمد ابراهيم جودي99

صالح الدين1241102115022007/11/25آرآوكاحمد ابراهيم حسين100
البصرة2008\6\78136910671548031 مآرآوكوداد شكر محموداحمد ابراهيم سعيد101
بغداد8232810219542514/4/2011 مآرآوكنهيلة خلف عبدالسادةاحمد ابراهيم عبدالسادة102
ذي قار 2008\3\2161829511021055811 مآرآوكاحمد ابراهيم علي103
بغداد1961306106715428825/5/2008 مآرآوكضمياء عبدالحسن جباراحمد ابراهيم محمد104
صالح الدين4810189136710/1/2008آرآوكسعاد علي وريوشاحمد ابوالليل وريوش105
بغداد1151100457962007/09/17آرآوكسعاد علي وريوشاحمد ابوالليل وريوش106
ذي قار1371018915459/9/2007آرآوكسعاد علي وريوشاحمد ابوالليل وريوش107
واسط354911141962025/4/2011 مآرآوكخيرية محمود جدةاحمد اسماعيل سلطان108
ذي قار2008\7\37765526737435020 مآرآوكسندس احمد محمداحمد اسماعيل محمد109
البصرةتعهدات جديدة47919992674620705 مآرآوكاحمد اسماعيل ياس110
بغداد1901478611020757422/1/2008 مآرآوكنورية غيدان نادراحمد بدر محمد111
بغداد159679619407217/4/2011 مآرآوكشذى لطيف شنشولاحمد بشار فليح112
بغداد4181024111021138724/11/2007 مآرآوكرواء عبدالستار ذنوناحمد بكر احمد113
بابل4041351011955997/4/2011 مآرآوكسعاد يونس عبدالحسيناحمد توفيق احمد114
بغداد2008\8\80820216733656916 مآرآوكبريهان عبدالقادر شكوراحمد ثامر خضر115
النجف2011\3\7832910819504113مآرآوكسهام عليوي محلاحمد جاسم رشيد116
البصرة2011\3\77115810119546816مآرآوكسناء عبداهللا عبدالفتاحاحمد جاسم شهاب117
نينوى8061224111020992812/17/2007 مآرآوكرشا لفتة موسىاحمد جاسم محمد118
البصرة217998711020990512/17/2007 مآرآوكنورية آاظم حسيناحمد جاسم محمد119
بغداد2011\5\256879119415015 مآرآوكانوار عبدالزهرة سلماناحمد جاسم محمد فيصل120
بغداد441100458209/17/2007آرآوكسالمة حسين عبداهللاحمد جبار اربهيم121
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بابل 5021525367151612008/05/12 مآرآوكسهاد محمد حموداحمد جبار حمود122
ذي قار2008\7\407102656725263220 مآرآوكعلية طاهر ياسيناحمد جبار فرج123
نينوى 2008\7\700129666725254321 مآرآوكغصون آريم سلطاناحمد جبار ياسر124
المثنى1251101523712007/09/22آرآوكساجدة آاظم آاطعاحمد جري عطية125
بغداد1321101522179/9/2007آرآوكساجدة آاظم آاطعاحمد جري عطية126
بغداد31110731671549292008/05/10 مآرآوكحمدية خطاب صالحاحمد جعفر علي127
البصرة49017089671541185/10/2008 مآرآوكنديمة حميد حسناحمد جعفر نعمه128
بغداد1351102117672007/11/27آرآوكميسون حسن ياسيناحمد جلوب شامي129
ذي قارتعهدات جديد428706968724715 مآرآوكعذراء جبار آاظماحمد جليل حسين130
ميسان6568173671536945/7/2008 مآرآوكلقاء يحيى جاللاحمد جميل عواد131
73410741011020988012/17/2007 مآرآوكرغد عبدالقادر محسناحمد حاتم محمد132
الديوانية265162673343262008/05/27 مآرآوكعمشة حسين/آميلة سلطاحمد حاضر عبدالجادر133
ذي قار 4279978673345185/25/2008 مآرآوكلمى خالد عبدالسالماحمد حافظ رشيد134
نينوى 3101018913059/5/2007آرآوكحنان جاسم بشيشاحمد حامد مسافر135
نينوى1111018916072007/09/11آرآوكحنان جاسم بشيشاحمد حامد مسافر136
البصرة134662782145/9/2007آرآوكحنان جاسم بشيشاحمد حامد مسافر137
الديوانية3573671011020994912/17/2007 مآرآوكآريمة آامل محيسناحمد حجاب جاسم138
شرقاط/صالح الدين187162396715399214/5/2008 مآرآوكخديجة احمد عبداحمد حسن عبد139
بغداد4554316673740311/18/2009 مآرآوكانتصار دواي عجالناحمد حسن عجالن140
صالح الدين4847881011021162011/27/2007آرآوكنوال عويد نجماحمد حسن علي141
بغدادتعهدات جديد63712659674606141 مآرآوكسهاد محمد مطلكاحمد حسن آحيوش142
ذي قار2008\7\79348946725247812 مآرآوكاحمد حسن محمد143
بغداد 3171264811020765112/1/2007 مآرآوكسعاد حسين علواناحمد حسين احمد144
ذي قار25914111819601510/4/2011 مآرآوكسهاد اسماعيل علياحمد حسين احمد145
نينوى1611387411020732213/5/2008 مآرآوكفهيمة منشول بدوياحمد حسين حمد146
البصرة768128866715351012/5/2008/مآرآوكنايلة ابراهيم مصطفىاحمد حسين خلف147
بغداد64713464666228002008/05/30 مآرآوكفطيمة لفتة احمداحمد حسين زويد148
بغداد 59818781671511032008/05/12 مآرآوكنجاة ربيع ملوحاحمد حسين سالم149
نينوى1161101521932007/09/20آرآوكامل خضير محسناحمد حسين150
نينوى 13611015205711/9/2007آرآوكامل خضير محسناحمد حسين151
ميسان2011\9\77119711227585114 مآرآوكمنى عبوش حسيناحمد حسين عطية152
البصرة7818823671547462008/05/10 مآرآوكايمان طالب علواناحمد حسين علوان153
البصرة326200310672520072008/05/30 مآرآوكخالدة محمد جاسماحمد حسين علي154
بغداد3721149319410111/4/2011 مآرآوكنوال آاظم محمداحمد حسين فارس155
بغداد2008\3\5881447711021075918 مآرآوكلطيفة خضر جماداحمد حسين محجوب156
بغداد 4511004569528/2/2008آرآوكزينب لؤي محم دشاآراحمد حطاب رحيم157
الديوانية 1221102116442007/11/27آرآوكزينب لؤي محم دشاآراحمد حطاب رحيم158
م159 / صالح الدين 1151100458622007/09/18آرآوكحنان سامياحمد حكمت احمد
م160 / بغداد13810189161311/9/2007آرآوكحنان سامياحمد حكمت احمد
ديالى 25117210819510829/3/2011 مآرآوكخلفة جمعة جندلاحمد حمد شتر161
بغداد3712162671546665/10/2008 مآرآوكعالية ناصر سالماحمد حمدي شهاب162
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ذي قار3101461051953644/4/2011 مآرآوكاماني محمد احمداحمد حمود ندة163
صالح الدين 46641151960002/5/2011 مآرآوكنديمة قاسم خلفاحمد حميد علوان164
ميسان33215711671546355/10/2008 مآرآوكافراح مجيد علياحمد حميد علي165
بغداد18745886737420527/4/2009 مآرآوكنور قاسم بكراحمد خزعل فيصل166
شرقاط/صالح الدين5344156672522592008/05/30 مآرآوكسميرة عبدالواحد جاسماحمد خشن عبداهللا167
بغداد383141426715466827/5/2008 مآرآوكساجدة احمد سلماناحمد خضر خلف168
صالح الدين21769376715435925/5/2008 مآرآوكرابحة يونس طهاحمد خضر عباس169
بغداد4878528672520592008/05/30 مآرآوكجميلة حسين محموداحمد خضير حسن170
بغدادتعهدات جديدة802969138724501 مآرآوكهند قاسم ناصراحمد خضير عباس171
بغداد32512496687243462009/06/01 مآرآوكوصال بندر سلماناحمد خلف احمد172
ميسان344281161962134/4/2011 مآرآوكرابعة عبداهللا علياحمد خلف سعيد173
بغداد21873311021164730/1/2008آرآوكخيرية عبداهللا ظاهراحمد خلف ظاهر174
بغداد785293211021145022/4/2008 مآرآوكخولة محمد خلفاحمد خلف عبداهللا175
شرقاط/صالح الدين43012546673344022008/05/27 مآرآوكزينب سعيد حميداحمد خليل علي176
الديوانية1241102114892007/11/25آرآوكاحمد خليل محمد امين177
الديوانية18415766673344642008/05/27 مآرآوكفضيلة اموري حسوناحمد خميس ذياب178
المثنى4812919671511042008/05/12 مآرآوكاسيا جلوب فرجاحمد دواح داوي179
بغداد35417438671535645/12/2008/مآرآوكحميدة قاسم ابهاراحمد راضي ابهار آزار180
بغداد55912841671531775/14/2008 مآرآوكزينب آاظم شلوفياحمد راضي احمود181
واسط2008\7\319176466725294420 مآرآوكرويدة راغب حماداحمد رافع عبداهللا182
ميسان 2011\5\10841551021953538 مآرآوكسعاد حميد عبيداحمد رحيم عبيد183
البصرة2653897672522352008/05/30 مآرآوكيسرى عبداهللا سبهاناحمد رشيد احمد184
صالح الدين18110811673341782008/05/25 مآرآوكاباء طارق عباساحمد رضا دهش185
نينوى1971161611021165724/1/2008آرآوكانتصار حسن عبداحمد رمزي عبدالكريم186
بغداد4638257674627882009/06/10 مآرآوكسميرة حسن علياحمد رميض جيجان187
الديوانية7976510671539585/14/2008 مآرآوكصبا محمد علياحمد زآي طه188
ميسانتعهدات جديد183915168724917 مآرآوكشيماء حسن علياحمد زهير احمد189
البصرة61211057671532215/14/2008 مآرآوكسيناء محي محجوباحمد سالم عزيز190
نينوى31674611020992312/17/2007 مآرآوكرشا ساهر حمادةاحمد سامي حمادة191
نينوى2008\7\209117386737453826 مآرآوكحنان نوري محمداحمد سامي حميد192
نينوى19317767675963967/27/2010 مآرآوكغيداء عبداهللا سلماناحمد سامي محسن193
نينوى 2008\3\1981543811020951310 مآرآوكخدام باقر محمداحمد ستار حمزة194
نينوى47763891102116084/2/2008آرآوكنضال عطا سلماناحمد سعد حمد195
نينوى6996659671516102008/05/12 مآرآوكسميرة حسن/ماجدة عبداحمد سعيد جوهر196
النجف331101616715307129/6/2008 مآرآوكفائزة احمد نزالاحمد سعيد علي197
البصرة343437811020976812/17/2007 مآرآوكمنال وردي نصيفاحمد سعيد نصيف198
ذي قار656719671541085/10/2008 مآرآوكامل عليوي شافياحمد سلطان شافي199
ذي قار776160176715179630/6/2008 مآرآوكابتسام ابراهيم محمداحمد سلطان علي200
الديوانية6001999106733449312/7/2008 مآرآوكيازي صالح خلفاحمد سلمان احمد201
ذي قار47619591102116154/2/2008آرآوكصبرة رمضان عبداحمد سلمان عاصي202
ذي قار179113386715435821/5/2008 مآرآوكخالدة يونس خليلاحمد سليمان عبداهللا203
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بغداد380995411020990420/4/2008 مآرآوكسناء نوري عيداناحمد سيد عبدالنبي204
ذي قار2008\8\28917775673361023 مآرآوكقادسية فؤاد محموداحمد شاآر محمود205
نينوى2891771191960794/4/2011 مآرآوكقادسية فؤاد محموداحمد شاآر محمود206
نينوى 75312310319560112/4/2011 مآرآوكزينب عبد شرهاناحمد شاآر موحان207
بغداد189134791102113046/2/2008آرآوكآريمة مطر نصراهللاحمد شريف جبر208
ذي قار46948811020969221/4/2008 مآرآوكنسرين احمد مصطفىاحمد شريف مجلي209
ميسان 4216226715442027/5/2008 مآرآوكحسنية مطرود جواداحمد شطب مرضوخ210
صالح الدين2011\3\3192910419507527مآرآوكنصرة منفي دايحاحمد شالل محمد211
نينوى3797510419593524/4/2011 مآرآوكسليمة ابراهيم آزاراحمد شلش جبر212
بغداد30210174671537975/7/2008 مآرآوكليلى خالد محمد علياحمد شهاب احمد213
بغداد1621897671554145/7/2008 مآرآوكوسن سحاب غتالاحمد صاحب عطية214
واسطتعهدات جديد6051418968724313 مآرآوكنضال عبود محمداحمد صالح ابراهيم215
البصرة3521485811021161711/27/2007آرآوكصبحة حسان علياحمد صالح جاسم216
البصرة 34078686715515726/7/2008 مآرآوكعدوية خلف محمداحمد صالح محمد217
بغداد 2008\8\7801501106715551831 مآرآوكاسراء حمود ضايفاحمد صبار اجثير218
بغداد7982141011020992221/4/2008 ةمآرآوكروى قيس عبداحمد صويلح لفتة219
ديالى3293661102115958/1/2008آرآوكفريال خليفة جاسماحمد ضياب عبدالغفار220
النجف3311399519424319/4/2011 مآرآوكعواطف ياسين ابراهيماحمد طارق سعيد221
ذي قارتعهدات جديدة264351467460962 مآرآوكامل سليم سعوداحمد طايس طه222
االنبار1853321671547212008/05/10 مآرآوكبدعة احمد خليفةاحمد طرخ عيسى223
بغداد2011\3\38411410919507427مآرآوكليلى عطوان علياحمد طريد فرحان224
ذي قار16914941673344895/27/2008 مآرآوكرشا رحمان هريساحمد طعمة هريس225
الديوانية2011\3\2729410119502416مآرآوكفرحة عبداهللا حسناحمد ظاهر محمود226
واسط4691757511021045521/4/2008 مآرآوكآوثر ساجت لفتةاحمد عامر مطير227
ذي قارتعهدات جديد333158367460582 مآرآوكنغم مهوس حمزةاحمد عايد راشد228
النجف 191135336715472327/5/2008 مآرآوكحمدية محمود عبداهللاحمد عايد لقمان229
بابل47829856715537520/7/2008 مآرآوكندى هليل سوسةاحمد عباس خضر230
ميسان2008\3\7671889411021013617 مآرآوكهيفاء مطلك مسعوداحمد عباس عالوي231
صالح الدين675589511020762712/1/2007آرآوكوضحة علي عبداهللاحمد عباس مردان232
ذي قار4691311219621511/4/2011 مآرآوكمريم علي عبداحمد عبد بشير233
الديوانية2011\3\33048101019565317 مآرآوكفهيمة حميد/افهيدة حسياحمد عبد زويد234
ذي قار3691761222530419/6/2008 مآرآوكبشرى عبدالكريم شيوغاحمد عبد علي عباس235
النجف 3691762322530419/6/2008 مآرآوكبشرى عبدالكريم شيوغاحمد عبد علي عباس236
بغداد10888110319544220/4/2011مآرآوكذآرى امين خميساحمد عبد محمد237
ميسان391160636725240312/1/2009 مآرآوكصبيحة فريح سعيداحمد عبدالجبار احمد238
البصرة48061446715324014/5/2008 مآرآوكساجدة جاسم حموداحمد عبدالجبار محمود239
بغداد2008\7\72314226725296327 مآرآوكبسشرى جبار رزاقاحمد عبدالحسن جاسم240
صالح الدين476887106715536119/7/2008 مآرآوكليلى عبد غضباناحمد عبدالحسين ثجيل241
بغداد32917711674600862009/01/19 مآرآوكابتهال عدنان عبدالكريماحمد عبدالرحمن جاسم242
الديوانية4937110619498118/4/2011 مآرآوكرشا محمد لفتةاحمد عبدالرحمن ضمد243
ذي قار479165836715538021/7/2008 مآرآوكنادية سوزة عزيزاحمد عبدالرحيم سلمان244
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بغداد6242211219611611/4/2011 مآرآوكسهاد آاظم فاضلاحمد عبدالرزاق عبيد245
ذي قار394154821102115465/2/2008آرآوكنضال حميد فليحاحمد عبدالرضا رشك246
بغداد4796788671537665/14/2008 مآرآوكنديمة طالب علياحمد عبدالرضا عبد247
بغداد1231102111672007/11/22آرآوكرجاء محمد تعايساحمد عبدالرضا عمير248
ميسان746351211020751329/11/2007 مآرآوكاحالم هاشم وشيحاحمد عبدالسادة عبداهللا249
ميسان 1838110719552910/4/2011 مآرآوكزينب علي عبدالحسيناحمد عبداللطيف خليفة250
بغداد7887210619555710/4/2011 مآرآوكشيماء جالل فاضلاحمد عبداللطيف علي251
نينوى39531696715433321/5/2008 مآرآوكعبدة ابراهيم محمداحمد عبداهللا جمعة252
ذي قار1281102073082007/10/02آرآوكزينب ابراهيم عبداحمد عبداهللا حسن253
بغداد1121100458522007/09/18آرآوكرباب عبداللطيف محمداحمد عبداهللا حميد254
ذي قار13710189160311/9/2007آرآوكرباب عبداللطيف محمداحمد عبداهللا حميد255
نينوى6234310919553212/4/2011 مآرآوكامل ابراهيم خضراحمد عبداهللا خضر256
ميسان47383216715442625/5/2008 مآرآوكحسنة صالح خلفاحمد عبداهللا خلف257
البصرة1281102073402007/10/02آرآوكسارا مهدي صالحاحمد عبداهللا عبدالسادة258
بغداد116715422926/5/2008آرآوكافطيم علي محسناحمد عبداهللا محمد259
نينوى 1819635682278658/9/2010 مآرآوكرانية جمعة ابراهيماحمد عبداهللا محمد260
بغداد1121100459992007/09/12آرآوكافطيم علي محسناحمد عبداهللا محمد261
ديالى1211102113202007/11/22آرآوكاحمد عبداهللا محمد262
ديالى13111004562015/9/2007آرآوكافطيم علي محسناحمد عبداهللا محمد263
بابل163192836715410621/5/2008 مآرآوكنجاح شكر محمداحمد عبداهللا محمد علي264
األنبار 1707154687245791/6/2009 مآرآوكسورية حسين آريماحمد عبدالمحمد جبر265
نينوى942162856715392914/5/2008 مآرآوكنغم هادي صاحباحمد عبدالواحد علي266
ذي قار781143636715415826/5/2008 مآرآوكفضلة منصور عبداحمد عبدالواحد يوسف267
البصرة69970116715543520/7/2008 مآرآوكابتهال علي آريماحمد عبدالوهاب عزيز268
البصرة38024106715368214/5/2008 مآرآوكسحر احمد يوسفاحمد عبود سعيد269
بغداد198119496715502614/5/2008 مآرآوكسعدية عبد يعقوباحمد عبيد خضير270
نينوى 2008\6\3775345671547341 مآرآوكسعاد ياسين حمودياحمد عثمان مصطفى271
صالح الدين1211102113052007/11/22آرآوكاحمد عجيل شنيل272
البصرة3085011119619119/4/2011 مآرآوكفضلية مجيد/تول عطشااحمد عداي حمود273
ذي قار598941211021081222/4/2008 مآرآوكاحالم عبداهللا صالحاحمد عريبي داود274
البصرة4078286671530241/18/2009 مآرآوكنوال علوان حمزةاحمد عزيز محمد275
ذي قار2011\9\3259211129437013 مآرآوكسعاد علي مزعلاحمد عطوان طاهر276
ديالى39178296715307029/6/2008 مآرآوكجميلة يوسف محموداحمد عطية احمد277
ذي قار78418214673344282008/05/27 مآرآوكاسماء محمد عبداهللاحمد عطية حسن278
البصرة2009\6\369706106872426325 مآرآوكعمشة حسين غائباحمد عطية سفر279
البصرة332388106715559130/6/2008 مآرآوكهالة عبد علي نزالاحمد عكار نزال280
بغداد1231102111562007/11/22آرآوكنها عبدالجبار ابراهيماحمد علي احمد281
صالح الدين 2008\8\21563136715448117 مآرآوكامال حسين سعوداحمد علي حسين282
شرقاط/صالح الدين1281102073342007/10/02آرآوكنجاة مرهود آاظماحمد علي حسين283
نينوى897151121102111845/2/2008 مآرآوكاحالم يوسف عبداهللاحمد علي حمد284
بغداد2011\3\641310919452127مآرآوكلطيفة جبار رجةاحمد علي حمدان285
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ميسان1211102113192007/11/22آرآوكاحمد علي ساير286
واسط76225276715322914/5/2008 مآرآوكتهاني طالب سلماناحمد علي سلمان287
نينوى264852711021106916/1/2008 مآرآوكايمان داود خلفاحمد علي سليم288
صالح الدين171796715505114/5/2008آرآوكقيسية جاسم محمداحمد علي آطان289
ميسان2008\7\454161816737432921 مآرآوكنضيرة خلف عبداهللاحمد علي مصلح290
آربالء2008\3\4041434911021021210 م آرآوكزينب جبار زايراحمد علي يونس291
صالح الدين3291918711020972412/17/2007 مآرآوكنجمة حسن خلفاحمد عواد عمر292
بغداد4106627817111/2/2008آرآوكرياض لفتة داسراحمد عودة جبر293
بغداد1131100457332007/09/16آرآوكرياض لفتة داسراحمد عودة جبر294
صالح الدين1391018914237/9/2007آرآوكرياض لفتة داسراحمد عودة جبر295
االنبار1221102110842007/11/20آرآوكسلوان عيد احمداحمد عيد يعقوب296
ميسان23916477671512402008/05/12 مآرآوكمراتب عباس ياساحمد عيسى محمود297
االنبار188171916715462827/5/2008 مآرآوكيسرى نظام محمداحمد غسان آنعان298
ذي قار 2063774669801975/7/2008 مآرآوكليلى خضر/هدلة منديلاحمد غلب عروة299
البصرة 2011\3\34014910919505523مآرآوكآفاء ابراهيم رماناحمد فؤاد احمد300
ذي قار 31260510673343322008/05/27 مآرآوكسليمة جواد آاظماحمد فارس علي301
جنان حسناحمد فتحي رجب302 / ميسان2008\3\191796811021048010 مآرآوكعلية علي
البصرة2008\3\180186891102075766 مآرآوكنهلة وجيه احمداحمد فتحي عبيد303
واسط2008\3\34214611011020783318 مآرآوكاسراء عادل جمعةاحمد فرج مكي304
صالح الدين331125511021069012/20/2007 مآرآوكسهام ضاري صالحاحمد فرحان حمادي305
بغداد2008\7\48473666725254627 مآرآوكغزالة ذياب عبداهللاحمد فرحان روضان306
النجف1481848311021014912/17/2007 مآرآوكنبراس ترآي عويداحمد فرحان عويد307
ذي قار343799101940605/4/2011 مآرآوكليلى فاضل عامراحمد فريح حسين308
بغداد3616517671539715/14/2008 مآرآوكابتسام عبدالواحد جعفراحمد فليح محسن309
واسط44662781934/2/2008آرآوكريفان صالح لفتةاحمد فوزي جاسم310
بغداد1121100457632007/09/17آرآوكريفان صالح لفتةاحمد فوزي جاسم311
بغداد 1391018915017/9/2007آرآوكريفان صالح لفتةاحمد فوزي جاسم312
نينوى20410055112113806/2/2008 مآرآوكسهاد عدنان فاضلاحمد فوزي صلبي313
البصرة35214511119606431/3/2011 مآرآوكزينب عبدالنبي وحيداحمد فوزي عبد314
البصرة4179101019505728/3/2011مآرآوكهدى شاآر عبداهللاحمد فوزي غني315
بغداد4341191051956626/4/2011 مآرآوكسهام آاظم زورةاحمد قاسم حسين316
صالح الدين45510062673345625/27/2008 مآرآوكصفية جبار لفتةاحمد قاسم حيدر317
بغداد19110810719577828/3/2011 مآرآوكزينب حمد عبيداحمد قاسم عبدالرضا318
نينوى 3691523111020960612/17/2007 مآرآوكخديجة مهدي محمداحمد قاسم محمد319
نينوى2008\3\558852101102095246 مآرآوكحذام شاآر عبداهللاحمد آاظم سرحان320
بغداد31110811619651030/3/2011مآرآوكحنان هادي حويشاحمد آاظم عريبي321
واسط425909919415124/4/2011 مآرآوكزينب راضي صالحاحمد آاظم مجيد322
بغداد37910648671535385/12/2008/مآرآوكسعاد عبدالرضا حسناحمد آاظم مسلم323
بغداد2008\9\7556511672524997 مآرآوكابتسام جواد آاظماحمد آامل خليل324
صالح الدين2011\9\19718811427325212 مآرآوكقسمة فياض زويراحمد آرم حسين325
بغداد2966491671543285/10/2008 مآرآوكوداد صبري محمداحمد آريم احمد326
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البصرة576116536715553912/7/2008 مآرآوكشذى سامي زغيراحمد آريم ثويني327
بغداد65420044672522552008/05/30 مآرآوكسحر آاظم حسيناحمد آريم حسين328
بغداد2011\3\76616010319510124 مآرآوكسميرة اسود محمداحمد آريم محمد329
صالح الدين2011\3\1147910619501417مآرآوكاآيفية جاسم محمداحمد آرين محمد330
واسط417108476715403522/5/2008 مآرآوكزينب رسن تقياحمد آمر تقي331
بغداد2008\8\30855946733613631 مآرآوكهناء آاظم خلفاحمد آيالن سلمان332
ذي قار3218895671532685/14/2008 مآرآوكهدية آاظم ثجيلاحمد الزم ثجيل333
البصرة754648211021002912/18/2007 مآرآوكنوال عبدالرزاق محمداحمد لطيف آريم334
بغداد 1818424671512172008/05/12 مآرآوكبه سوز عبداهللا محمداحمد لعيوس صيهود335
ذي قار 2011\9\3215011627590114 مآرآوكعيسة فليح حسناحمد لفتة ذيبان336
بغداد16299310671517112008/05/12/مآرآوكحياة رشاد فرحاناحمد محسن امويلح337
الديوانية7362006106733453826/4/2009 مآرآوكغادة عبدالغني حامداحمد محمد ابراهيم338
بغداد2891948811021076820/3/2008 مآرآوكميهاد آاظم داوداحمد محمد ثامر339
بغداد430188116715391514/5/2008 مآرآوكاخالص رمضان فتحياحمد محمد جاسم340
بغداد1823038671535715/12/2008/مآرآوكخديجة عبدالقادر نعماناحمد محمد جواد آاظم341
البصرة4161961111965264/4/2011مآرآوكزآية برجس مطراحمد محمد حسن342
صالح الدين1261102111742007/11/22آرآوكرقية عبدالزهرة علياحمد محمد حسين343
ذي قار2008\7\421131986725292320 مآرآوكوردة ابراهيم صالحاحمد محمد رمل344
بغداد73610010119497711/4/2011 مآرآوكلمى حسام محسناحمد محمد شهاب345
بغداد198548211021140224/11/2007 مآرآوكنضال صالح حمداحمد محمد صالح346
ديالى2008\8\470199566715532510 مآرآوكسالمة عبد حافظاحمد محمد عبدالكريم347
بغداد46586446715518529/6/2008 مآرآوكسحر محمد داوداحمد محمد آمال محمد348
ذي قار1261102111782007/11/22آرآوكسعاد هايس عزاوياحمد محمد محمود349
ذي قار32935416715579829/6/2008 مآرآوكسعاد خليل ابراهيماحمد محمد مخلف350
نينوى7701888211021155017/1/2008آرآوكنغم طراد موازياحمد محمد مهوس351
البصرة4354983671510022008/05/12 مآرآوكنجمة علي ناصراحمد محمود فرج352
ميسان2008\3\3791876211021041812 مآرآوكعلية ياسين احمداحمد محمود فهد353
ديالى26411943672523532008/05/30 مآرآوكسعاد منصور مخلفاحمد محمود محمد354
بغداد466127346715367314/5/2008 مآرآوكحوراء رشيد عبوداحمد محي آريم355
بغدادتعهدات جديد374319168724466 مآرآوكوفاء يوسف عريبياحمد محيسن رهك356
ندوة خلفاحمد مخلف االسوادي357 / ذي قار2008\3\314682111021025212 مآرآوكحسنة احمد
صالح الدين472162131102073208/1/2008 مآرآوكاصبيحة دهام علياحمد مخلف حمد358
ديالىتعهدات جديدة6001948268724754 مآرآوكمنى فرج جمعةاحمد مخلف سلطان359
صالح الدين3344115671551907/7/2008 مآرآوكاوراس عبدالمنعم حمداحمد مصطفى احمد360
بغداد470966411021161822/1/2008آرآوكعطية احمد يوسفاحمد مصلح يونس361
شرقاط /صالح الدين1111018913762007/09/06آرآوكنوال عيدان عكلةاحمد مطر مسلم362
المثنى135662781076/9/2007آرآوكنوال عيدان عكلةاحمد مطر مسلم363
البصرة2011\9\4056211427585815 مآرآوكنشمية اعبيد ياسيناحمد موسى خلف364
بغداد2011\3\26456101019546917مآرآوكفضيلة سلمان عويداحمد موسى سعيد365
صالح الدين79711211671544055/10/2008 مآرآوكاخالص خماس زيداناحمد موفق عبود366
صالح الدين1251102116372007/11/27آرآوكبلقيس آاظم داخلاحمد ناجي بلص367
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بغداد4074219672521812008/05/30 مآرآوكامل علي عباساحمد نذير سلطان368
بغداد39194216715465428/5/2008 مآرآوكبرنو علي ابراهيماحمد نزال محجوب369
بابل2009\6\453156476872426225 مآرآوكزينب عبداهللا بالسماحمد نعمة حسن370
بغداد33911753671533595/14/2008 مآرآوكشكرية مرجاح شبيباحمد نعمة شبيب371
ميسان4101653311020988512/17/2007 مآرآوكحميدة ساهي محسناحمد نعيم رشك372
شرقاط/صالح الدين2008\5\24690626715433829 مآرآوكعالء آريم علياحمد نوري علي373
ذي قار2008\3\2085161011021047612 مآرآوكفضيلة نجم عبداهللاحمد نومان شالل374
ميسان6181871211021192710/1/2008آرآوكاشواق جواد شنيناحمد هادي آاظم375
البصرةتعهدات جديد8591432767460588 مآرآوكثبات عباس ابراهيماحمد هاشم عبيد376
بغداد777672511021052621/4/2008 مآرآوكبيداء ناطق عريبياحمد هباب عبدالرضا377
بغداد3301976211021076220/4/2008 مآرآوكغنية محمد خالداحمد هزاع عمر378
البصرة4661745711020971612/17/2007 مآرآوكسهيلة خضر اميناحمد ياسين خضير379
صالح الدين2008\8\361113810672526779 مآرآوكنوفة احمد محمداحمد ياسين صالح380
واسط1121100458722007/09/18آرآوكافراح عدنان مصطفىاحمد يوسف محمود381
بغداد13810189162911/9/2007آرآوكافراح عدنان مصطفىاحمد يوسف محمود382
بغداد 32119238673344572008/05/27 مآرآوكرحيمة محمد صالحاحمد يونس حسن383
صالح الدين3741616106715423828/5/2008 مآرآوكصفية الحر شمراناحميد جاسب شمران384
بغداد2011\3\30916310419494427مآرآوكعفتة عبداهللا حمادياحميد آواد خلف385
البصرة437711121962087/4/2011 مآرآوكاخالص عباس عجاجاخالص عباس عجاج386
ذي قار32922116737423921/6/2008 مآرآوكابتسام زيدان محمدادريس اسماعيل محمود387
واسط367186726737427821/6/2008 مآرآوكآظيمة طوير جبرادريس جميل دزاي388
ديالى2162582687245857/27/2010 مآرآوكنجلة سليمان رزيقةادريس سليمان طه389
صالح الدين325115656715456327/5/2008 مآرآوكعبير امين عليادريس محمد مصلح390
ذي قار2011\3\10688810219576916مآرآوكتهاني حسن مهيديادريس هشام خضير391
بابل7871439811021042919/3/2008 مآرآوكهدية آوري حجوادهام حسين صالح392
االنبار42812261011020730712/2/2008آرآوكعمادة جاسم محمداديب جابر آزار393
بغداد29614811101960954/4/2011 مآرآوكهناء ابراهيم شحادةاديب سفر عبدالقادر394
النجف3313716671537575/14/2008 مآرآوكاحالم ناصر طالباديب عبد عيدان395
ذي قار495177883782420224/11/2008 مآرآوكنوال زآي جرجيساديب آورآيس ميخا396
نينوى19015471102116468/1/2008آرآوكسعاد احمد محمداديب محمود حسين397
البصرة1851015811020775129/11/2007 مآرآوكسنية رشيد محمد عربارحيم سلمان موسى398
صالح الدين473153676715542812/7/2008 مآرآوكفاطمة حاتم فيصلارحيم صالح حربي399
بغداد2011\3\4284610519567716مآرآوكحميدة شريف خيونارحيم ملبس سعدون400
صالح الدين5921292711020754711/29/2007 مآرآوكتماضر سبتي جمعةارحيم هيلي محمد401
صالح الدين95199976715421625/5/2008 مآرآوكارشد روآان صالح402
صالح الدين101412766715463926/5/2008 مآرآوكآريمة عنيد علوانارشد شاآر موحان403
بغداد 2011\3\4832310619575722مآرآوكافكار فاضل آريمارشد عبدالجبار404
نينوى27215957671542325/10/2008 مآرآوكسناء ناظم توفيقارآان جاسم حسين405
بغداد246911511021165011/27/2007آرآوكانتصار يعقوب يوسفارآان حاتم غضبان406
ذي قار1291102071562007/09/23آرآوكنهلة خضير صالحارآان حمود حطاب407
واسط 13311015257010/9/2007آرآوكنهلة خضير صالحارآان حمود حطاب408
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بغداد154531106715407119/5/2008 مآرآوكامنة نوفان هزاعارآان خلف خطاب409
ذي قار910687249357/27/2010آرآوكهند عباس عليارآان سلمان شنيار410
ذي قار340161516715483629/5/2008 مآرآوكشيماء امير محمدارآان عبدالجليل حسن411
ذي قار5006584671517012008/05/12/مآرآوكندى صبيح سكرانارآان عبدالمعبود جاسم412
بغداد3331302106715528312/7/2008 مآرآوكايمان محمد الحسين حسارآان فاضل علي413
ذي قار2008\7\375827673341527 مآرآوكتهاني طارق عليارآان فتحي عايد414
البصرة7718714674609807/27/2010 مآرآوكامل شيعان محمدارآان محمد جاسم415
البصرة94710935674607472009/06/10 مآرآوكرجاء احمد عبدالوهابارآان محمد صالح416
بغداد4794036671535455/12/2008/مآرآوكخديجة عبدالواحد سعيدارملة417
النجف2009\6\429192426872427028/مآرآوكسكينة رمضان آاطعارملة418
ديالى33213445671535742009/08/15/مآرآوكرضية جنجر جعفرارملة419
ذي قار 47210356687243112009/06/01/مآرآوكسمراء جواد احمدارملة420
نينوى429162666715354212/5/2008/مآرآوكفاطمة حسن عبدالسادةارملة421
البصرة321107106715359712/5/2008/مآرآوكآاظمية شناوه عامرارملة422
صالح الدين2011\9\15411311127337213 مآرآوكانتصار صادق جابرارملة423
البصرة2008\3\871841011021049112 مآرآوكرغد زغير مجهولازهر ناصر حسين424
بغداد6072331671510402008/05/12 مآرآوكخلود طالب يوسفازهر يعقوب يوسف425
بغدادتعهدات جديد338209768724483 مآرآوكازور طعمة احمد426
شرقاط/نينوى289152726715423326/5/2008 مآرآوكمائدة رشيد نجماسامة ادهم عبدالغفار427
البصرة5978988671553797/7/2008 مآرآوكمها احمد عبوداسامة سعدون عبود428
النجفتعهدات جديد1691163667460603 مآرآوكرجاء حمزة عبدالغفوراسامة سالمة سعيد429
ميسان10935811619602711/4/2011 مآرآوكميالد حمزة شريفاسامة عبدالرزاق عبد430
بابل654171361102108174/5/2008 مآرآوكرجاء حامد خليفاسامة عدنان حربي431
بغداد 7731811211021167911/27/2007 مآرآوكابتسام خنجر عباساسامة آامل آاظم432
ديالى2961699319423710/4/2011 مآرآوكبيارق حكيم فليحاسامة نعمة فليح433
بغداد2008\8\754118516725249116 مآرآوكشفاء خلف حسناسامة هاشم حسين434
بغداد599175496715433722/5/2008 مآرآوكرنا جبار جهاداسامة هاشم محمد435
بغداد10981181051956616/4/2011 مآرآوكبشرى آاظم خلفاستبرق خالد عطا436
نينوى190918211021062521/4/2008 مآرآوكنادرة حسن عبداسحاق حاآم موسى437
بغداد 2642879671538395/14/2008 مآرآوكفوزية يوسف ناصراسحق يعقوب ناصر438
بابل239159736715541326/7/2008 مآرآوكليلى عبد حسناسد هادي حسين439
البصرة2008\7\494155666725263912 مآرآوكعواطف فاروق هاشماسعد جاسم محمد440
ذي قار1281102114002007/11/21آرآوكاسعد حبيب عطية441
البصرة788143671511482008/05/12 مآرآوكزينب خميس حسناسعد حسن عالوي442
صالح الدين 2008\3\3696848668844236 مآرآوكزينب سرجوش حسناسعد خزعل مزيد443
شرقاط/صالح الدين403753911020992120/4/2008 مآرآوكحنان خليل اسالماسعد خلف عذاب444
البصرة20043767154117/5/2009 مآرآوكذآرى عبدالكريم عطااسعد سعدي صالح445
نينوىتعهدات جديد5981175268724733 مآرآوكصبيحة ابراهيم عبداهللاسعد شهاب احمد446
صالح الدين5611004569120/5/2008آرآوكسندس ناجح مهدياسعد صالح مهدي447
بغداد1281102116222007/11/27آرآوكسندس ناجح مهدياسعد صالح مهدي448
بغداد47615251672524602008/05/30 مآرآوكصبيحة صاحب علياسعد عبدالكاظم محي449
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الديوانية47877546715450212/30/2008 مآرآوكصباح علي عبدالحسيناسعد عبدالواحد محسن450
ذي قار90715252671547752008/05/10 مآرآوكسهى صبار عيسىاسعد عواد وادي451
ميسان3112009611021154910/1/2008آرآوكهناء عبدالزهرة ثجيلاسعد فليح حسن452
بغداد78810146674608652009/06/10 مآرآوكرقية سالم لفتةاسعد قاسم عبدالرضا453
واسط2007\9\111018913065آرآوكاحالم شريف مجيداسعد آامل عقيل454
ذي قار1111018916092007/09/11آرآوكاحالم شريف مجيداسعد آامل عقيل455
بغداد134662782155/9/2007آرآوكاحالم شريف مجيداسعد آامل عقيل456
االنبار2011\10\37017011102760412مآرآوكجميلة طارق محمداسعد آريم حواس457
ميسان40218621011021031312/17/2007 مآرآوكجنان مكي صنجراسعد محمود عبدالرزاق458
بغداد2008\8\48813275671516462 مآرآوكآواآب عبد جاسماسعد مكي عباس459
البصرة37797116715432621/5/2008 مآرآوكاسمهان سالم جابراسعد ناصح نصر460
بغدادتعهدات جديد699671368724405 مآرآوكاشواق عبدالرحمناسعد يوسف ابراهيم461
بغداد47317010519537624/4/2011 مآرآوكاحالم جاسم محمداسعد يوسف آاظم462
بغداد78012846671515282008/05/12 مآرآوكرغدة حسن دخيلاسكندر آنيش شكبان463
بغداد1522001051953386/4/2011 مآرآوكرفيعة حسين علياسماعيل ابراهيم جاسم464
البصرة2008\9\6548749671554601 مآرآوكزهرة غازي جونياسماعيل ابراهيم خليفة465
صالح الدين30814163673340472008/05/25 مآرآوكفرحة خلف جاسماسماعيل ابراهيم محمد466
البصرة391805711020705324/1/2008آرآوكسهام حسين محمداسماعيل احمد حسين467
بغداد2008\3\602146831102097149 مآرآوكموجة آريم مبروكاسماعيل جبار راضي468
واسط2008\7\79886886725293227 مآرآوكناهدة زيدان خلفاسماعيل خليل احمد469
بغداد2008\5\31140916715475829 مآرآوكواجدة حميد رشيداسماعيل خليل راضي470
ديالى 2011\3\43414710219561814مآرآوكفضيلة زبالة رديفاسماعيل خليل آاظم471
الديوانية1251101522952007/09/20آرآوكهنية راضي آباشاسماعيل دريوش آباش472
صالح الدين13211015212111/9/2007آرآوكهنية راضي آباشاسماعيل دريوش آباش473
البصرة 1181101521802007/09/20آرآوكآرحة ابراهيم طعمةاسماعيل ربيع بنيان474
صالح الدين1311101254279/9/2007آرآوكآرحة ابراهيم طعمةاسماعيل ربيع بنيان475
صالح الدين3421522411020746329/11/2007 مآرآوكبهية مطشر زعيراسماعيل زاير آاطع476
ذي قار308549611020782829/11/2007 مآرآوكيسرى غربي نصيفاسماعيل سالم خزعل477
38317225674607112009/01/19 مآرآوكتاجية نعيم محمداسماعيل سعدون478
بغداد2008\7\66397176733613521 مآرآوكانوار سعيد سعوداسماعيل سلطان479
ديالى6101949111020967812/17/2007 مآرآوكاسماعيل سلمان480
نينوى1121101521652007/09/20آرآوكجوليت يوسف تومااسماعيل شكر محمود481
بغداد13111004571116/9/2007آرآوكجوليت يوسف تومااسماعيل شكر محمود482
نينوى 425453511021162911/27/2007 مآرآوكرتبة ناشور حسيناسماعيل طعمة عكلة483
االنبارتعهدات جديد481524767460663 مآرآوكسامية جبار بداياسماعيل عبدالرزاق484
البصرة 1981438411021167611/27/2007 مآرآوكنهلة نجم الدين عبداهللاسماعيل عبدالمحسن آز485
صالح الدين62064786715553526/7/2008 مآرآوكآميلة رعوف ضيفاسماعيل عبيد ضيف486
بغداد2008\7\519161936725256512 مآرآوكهناء خلف رمضاناسماعيل عزالدين487
البصرة2053798671523935/7/2008آرآوكوسام مهدي محمداسماعيل عمران عباس488
بغداد333445511021138910/1/2008آرآوكسميرة عبدالرضا مهدياسماعيل عيسة عمران489
صالح الدين2008\7\152188196725297420 مآرآوكابال يونس عمراسماعيل فرحان490



قائمة بأسماء الوافدين الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (140) في محافظة آرآوك للفترة من 2007/7/1 ولغاية 2011/9/30 الذين 
اعيدوا الى محافظاتهم االصلية السابقة

البصرة1721916673343502008/05/27 مآرآوكانتصار رشيد ابراهيماسماعيل آاظم عبد علي491
بغداد79713741011021006822/4/2008 مآرآوكسحر عبدالستار جاسماسماعيل محسن علي492
بغداد1261102111872007/11/22آرآوكليلوة جليل مزعلاسماعيل محمد بندر493
الديوانية2011\3\746173111019653724مآرآوكحكيمة جاسم احمداسماعيل محمد خلف494
بغداد40911911941857/4/2011 مآرآوكفرهين فتحي حسيناسماعيل مزهر شعبان495
بغداد2011\3\2461259219408213 مآرآوكاميرة احمد قادراسماعيل يعقوب496
بغداد49367841102116668/1/2008 مآرآوكنورية صباح احمداسود جاسم محمد497
بغداد2008\6\2963086671542351 مآرآوكهدى خالد محمداشرف ادهم عبدالغفار498
بغداد 39483776662275028/6/2008 مآرآوكلينا عبدالرزاق سعيداشرف عبدالغني سعيد499
نينوى19264646715521430/6/2008 مآرآوكعمشة علي آصمياعبيد احمد سلطان500
ذي قارتعهدات جديد33053867460665 مآرآوكحمدة جهاد/آرحة عطيةاعناد سلطان سعيد501
بغداد420111286715546321/7/2008 مآرآوكجمهورية آاظم بازانياآرم احمد عبداهللا502
ذي قار3447957671546195/10/2008 مآرآوكسندس محمود هاباآرم اسماعيل خليل503
ذي قارتعهدات جديد78751767460609 مآرآوكاخالص اآرم اسماعيلاآرم اسماعيل عبداهللا504
بغداد 1639210119503710/4/2011مآرآوكابتسام علي عبداآرم حازم محمود505
بغداد51110215212620/4/2008آرآوكصابرين خلفاآرم حبيب حسن506
نينوى1281102073112007/10/02آرآوكصابرين خلفاآرم حبيب حسن507
بغداد1191101521792007/09/20آرآوكهدى آاظم عبودةاآرم حسين فالح508
ميسان13111012512811/9/2007آرآوكهدى آاظم عبودةاآرم حسين فالح509
االنبار2008\7\395134166725295527 مآرآوكازهار حيدر راضياآرم حميد يونس510
األنبار 29642856725251112/12/2008 مآرآوكنصرة ابراهيم خلفاآرم سعود جياد511
بغداد488833911020992712/17/2007 مآرآوكخديجة عباس حمداآرم صبيح عبدالكريم512
ميسان1261102111812007/11/22آرآوكناهدة فزاع انوراآرم طارق فياض513
بغداد64558410674606397/27/2010 مآرآوكسحر سعد عبدالفتاحاآرم عامر غضيب514
بغداد2009\6\78376286872430025 مآرآوكايناس عباس جبراآرم عباس علي515
النجف210813106715412128/5/2008 مآرآوكحنان عبداالحد حجازياآرم عبدالرحيم استيفان516
البصرة330131441102114255/2/2008 مآرآوكرويدة نزار رحيماآرم عبود سلمان517
بغداد 365855311020765012/1/2007 مآرآوكسلوى حسن علياآرم فهد علي518
نينوى182303511020971521/4/2008 مآرآوكربابة بجاي ميلياآرم محمد جواد519
نينوى 2011\3\3122010219546116مآرآوكمريم عبدالعزيز علياآرم محمد عبادي520
البصرة351145496715505814/5/2008 مآرآوكسعدة عبد عباساآرم نفس آريم521
صالح الدين 1281102073212007/10/02آرآوكحتمية حسن جابراآعيد فارس بدر522
النجف2008\8\76119383672524954 مآرآوكمهى ممدوح رمضانالطيف زمان حسن523
بغداد 3612286674608102009/06/10 مآرآوكنوشة جاسمالعيبي سهر حسن524
آربالء2011\7\59912610719500619مآرآوكفاتن عواد مطرالياس اخضير جاسم525
نينوى29751416715522510/7/2008 مآرآوكسعيدة يعقوب بولصالياس حنا ابراهيم526
االنبار2011\3\7708410519578013 مآرآوكسمية محمد ناصرامجاد احمد خميس527
االنبار73436476715428928/5/2008 مآرآوكزهراء محسن عبدالنبيامجد ابراهيم محمد528
صالح الدين2641101061956667/4/2011 مآرآوكهند درسون مهديامجد اآرم مهدي529
البصرة159679619413817/4/2011 مآرآوكايناس رهيف مهلهلامجد بشار فليح530
بغداد 73112487668842822/25/2007 مآرآوكنجمة علي حسينامجد حميد عبود531
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البصرة2008\3\599713111021013710 مآرآوكحال عبدالحسين راضيامجد خشن خليف532
بغداد2008\8\37117612671523929 مآرآوكاقبال سرحان دنكيامجد خلف آاظم533
واسط20119443671536581/4/2009 مآرآوكزينب عودة حسينامجد شهاب خضير534
االنبارتعهدات جديد2051503738724875 مآرآوكرائدة علي عبداللطيفامجد صالح مهدي535
صالح الدين39495566715379212/7/2008 مآرآوكصبرية فرحان حفيدلامجد عادل عطية536
بغداد37017313671549642008/05/10 مآرآوكاشواق عبدالكريم سواديامجد عبدالحسن حسين537
بغداد تعهدات جديد246154667460646 مآرآوكسارة حميد خريبطامجد عواد وادي538
صالح الدين72912581011020766212/1/2007آرآوكمنى محمد حمدامجد محمد سلمان539
بابل2008\8\343131966737408825 مآرآوكهديل حسن عليامجد يوسف ابراهيم540
بغداد5891654211021042018/12/2007 مآرآوكساللة محمد موسىامجد يونس احمد541
نينوى1281102073232007/10/02آرآوكشكرية شنان ذيابامريح مسلم منصور542
بغداد1261102112112007/11/22آرآوكندى عبدالغفور ياسينامسان علي احمد543
بغداد4081922911021016715/4/2008 مآرآوكجنان عبدالعباس علياموري شبيب فيض اهللا544
ذي قار 434125636715486328/5/2008 مآرآوكعتاب مظهر عجرمامير احمد عبداهللا545
بغداد76412513671547242008/05/10 مآرآوكاعربية محمد مخلفامير جاسم مخلف546
شرقاط/نينوى7805536673342592008/05/27 مآرآوكحليمة عدنان عزيزامير جدوع عودة547
ذي قار 6233797673343712008/05/27 مآرآوكوئام عبدالحضر سلمانامير صدام سلمان548
ميسان 192753311021024812/17/2007 مآرآوكخيرية عاجي حسنامير علي حسن549
البصرة3331451611021077616/4/2008 مآرآوكانتصار عبد قاسمامير فالح مهودر550
البصرة2011\3\2567710719525915مآرآوكامل خضر ايوبامير محمد عبداهللا551
بابل2011\9\375132111027602615 مآرآوكشادية محمود احمدامير نافع علي552
بغداد76117510519555925/4/2011 مآرآوكنجود خلف محمدامين خلف آردي553
ذي قار34213184671537185/14/2008 مآرآوكنجية عبد محمدامين عبد عيدان554
بغداد 6811015233927/2/2008آرآوكصونكول بكر احمدامين محمد عبدالرضا555
صالح الدين1221102070642007/09/23آرآوكصونكول بكر احمدامين محمد عبدالرضا556
ميسان1331101524619/9/2007آرآوكصونكول بكر احمدامين محمد عبدالرضا557
بغداد 36512657674627852009/06/10 مآرآوكشكرية حسين محمدامين مهدي مطشر558
الديوانيةتعهدات جديد259363267597931 مآرآوكحميدة علي حسنانجاد مهدي جندل559
البصرة215137116715438328/5/2008 مآرآوكالحان خالد عليانس عبيد احمد560
شرقاط/صالح الدين71215138671544035/10/2008 مآرآوكرسالة عبدالرزاق محمدانس علي صالح561
صالح الدين789391311021147112/2/2008 مآرآوكافراح ترآي حامدانس محسن جازع562
ميسان2008\8\463632106737408211 مآرآوكحذام دحام حامدانس محمد رياض563
البصرة2008\3\29611011021050217 مآرآوكامنة سعد عبدالجبارانس يونس خلف564
ديالى2008\8\41819884671552844 مآرآوكنضال آاظم خضرانصاف عبداالمير عبود565
واسط75355766715515912/7/2008 مآرآوكقمر عبدالجليل حسنانمار عبدالمنير حسن566
بغداد2654488671545075/10/2008 مآرآوكنضال نوري عباسانمار محمد بشير567
بغداد3572211671511252008/05/12 مآرآوكابتهال عبدالحسن خلفانمار محمد هاشم568
البصرة6786983668858445/7/2008 مآرآوكمها احمد خشمانانور ثابت منفي569
نينوى2081441811021140524/11/2007 مآرآوكاسراء فؤاد ناجيانور راضي عبود570
ديالى2008\3\9111004566910آرآوكانور عامر مطير571
البصرة1291102114912007/11/25آرآوكانور عامر مطير572
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صالح الدين410968211020968620/4/2008 مآرآوكميسون عباس حميدانور آاظم جعفر573
البصرة1807524671545575/10/2008 مآرآوكبنار اسماعيل عثمانانور محمد خلف574
بغداد 2011\3\45417910419575227مآرآوكوفاء احمد حسنانور محمود حسن575
بغداد417896911021073817/4/2008 مآرآوكعبلة موآر غنهانور هاشم شويع576
سامراء428151810671538255/14/2008 مآرآوكنادية محمد مجيدانور والي ثجيل577
شرقاط/صالح الدين265175576715419928/6/2008 مآرآوكسوسن مجيد وليانيس علي عبد578
نينوى3325834671519372008/05/12 مآرآوكديار رضا محموداهد حسب اهللا محمود579
نينوى1087457311004587313/5/2008 مآرآوكفينك فؤاد خضيراوراس ناظم حسن580
نينوى108815754673743072008/06/21 مآرآوكشيماء قاسم ريشاناوميد حاجم ريشان581
ذي قار1121100458392007/09/18آرآوكازهار طلب حميداياد ابراهيم نوفان582
ذي قار13710189158611/9/2007آرآوكازهار طلب حميداياد ابراهيم نوفان583
صالح الدين 1241102110202007/11/20آرآوكسرور مهدي صالحاياد احمد حمدي584
بغداد3421478811021165822/1/2008آرآوكنادية عزيز شريفاياد اخرس عبد585
بغداد تعهدات جديد59415571067460764 مآرآوكمريم عبدالرضا محمداياد اسحق محمود586
البصرة33388711021138122/1/2008 مآرآوكمنيرة حاتم مجيداياد انور مجيد587
صالح الدين45314516715510919/6/2008 مآرآوكشيماء صادق محمداياد بدري لفتة588
االنبار80632216715502314/5/2008 مآرآوكبان حميد هاباياد جاسم منجور589
نينوى6107183672522882008/05/30 مآرآوكنضال بندر خضيراياد جبار سلطان590
ذي قار2008\3\19057311020961011 مآرآوكفوزية شاآر ياسراياد جبر علي حمود591
ذي قار1281102073332007/10/02آرآوكسندس بطرس صثواياد جوهر عزيز592
بغداد6631757611020766112/1/2007آرآوكآوآب مصطفى خليلاياد خلف احمد593
بغداد2011\3\183310219455022مآرآوكرباح ناصر حميداياد خلف حسين594
نينوى 3711648911020990822/4/2008 مآرآوكنوال شلش جبراياد داخل دحام595
بغداد43711321011021059812/27/2007 مآرآوكجواهر حسين علواناياد رشيد ياسين596
بغداد6451291671547115/10/2008 مآرآوكهناء طالب يونساياد زآي احمد597
صالح الدين2008\3\37192211021024612 مآرآوكبشرى حسن آاطعاياد سامي حسين598
ذي قار2008\8\43017456672526809 مآرآوكسناء نوري جبراياد سعداهللا احمد599
ديالى2118177673345035/25/2008 مآرآوكآريمة جمعة حذاماياد سعيد عبداهللا600
البصرة 606155876715432422/5/2008 مآرآوكنادية ابراهيم خليلاياد شويل محمد601
نينوى41718726671555745/7/2008 مآرآوكايمان ياسين سكراناياد صبيح سكران602
بغداد32515127687244327/27/2010 مآرآوكتغريد آريم سلماناياد صالح سعدون603
صالح الدين31695616715306628/6/2008 مآرآوكعدوية هادي عطيةاياد عباس حبوب604
بغداد326694671544991/4/2009 مآرآوكوداد محمد خالداياد عباس فاضل605
البصرة190723674606742009/06/10 مآرآوكايمان فوزي عباساياد عبدالخالق606
البصرة2011\9\19079229446919 مآرآوكايمان فوزي عباساياد عبدالخالق607
ميسان2008\5\379131296715445329 مآرآوكجنان خليل رشيداياد عبدالرحيم جابر608
بغداد2008\7\372136856725246219 مآرآوكنجلة فاضل عباساياد عبدالقاادر بتال609
ذي قار963933111020990122/5/2008 مآرآوكخديجة مهدي حسيناياد عبدالكريم رومي610
بغداد367862106715549120/7/2008 مآرآوكايمان جبار علياياد عبداللطيف غريب611
ذي قار1111100459692007/09/19آرآوكنادية عمر ابراهيماياد عبداهللا ابراهيم612
ذي قار13111004557715/9/2007آرآوكنادية عمر ابراهيماياد عبداهللا ابراهيم613
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بغداد2008\8\4073863673745013 مآرآوكعلية حسن فالحاياد علي حسين614
صالح الدين37474366715342813/7/2008 مآرآوكحياة علي حسيناياد علي حمادي615
آربالء2008\3\403151521102097139 مآرآوكشيماء طالب عبوداياد علي شنشول616
ديالى300232106688426512/25/2007آرآوكجواهر عبداهللا جزيلاياد عودة آريم617
ذي قار 35113310670066495/14/2008 مآرآوكحياة جواد آاظماياد غالب سلمان618
نينوى1231102111712007/11/22آرآوكتغريد ادريس احمداياد غانم شريف619
نينوى2008\3\4041864411021034518 م آرآوكسعاد حسين حسناياد قحطان طلب620
بغداد3431389119416431/3/2011 مآرآوكهديل ناصر زيداناياد آاظم رحمان621
بغداد 1111100457442007/09/17آرآوكرغد محمد جدوعاياد آاظم ضمد622
بغداد 1391018914377/9/2007آرآوكرغد محمد جدوعاياد آاظم ضمد623
بغداد2008\7\3448664672526862 مآرآوكغفران ارحيم فنجاناياد آاظم عبد624
ذي قار4895710119502613/4/2011مآرآوكهناء خليل اسماعيلاياد آاظم عبدالزهرة625
البصرة6562098671550685/14/2008 مآرآوكوداد آريم ابراهيماياد آريم عباس626
صالح الدين64417034668844272/6/2008 مآرآوكحميدة علي حسوناياد محمد ابراهيم627
نينوى382167666715321714/5/2008 مآرآوكعروبة علي صالحاياد محمد بشير628
نينوى827145687245032009/06/01 مآرآوكرواء عبدالحسين سداوياياد محمد راضي629
بغداد2011\3\40111310119574716مآرآوكابتسام مهدي هادياياد محمد علي630
ميسان2008\3\1531959511021027217 مآرآوكهديل عدنان جباراياد محمد مذآور631
االنبار3626012671536915/14/2008 مآرآوكاخالص عبدالخالق علياياد محمد مصطفى632
صالح الدين4281695611020987212/17/2007 مآرآوكسوسن يوسف رضااياد محمود رضا633
ذي قار37093336715341030/6/2008 مآرآوكحال بجاي شبيباياد مطشر صيهود634
بغدادتعهدات جديد7081175668724731 مآرآوكشيماء غريب جواداياد ملك جابر635
بغداد40166846715413927/5/2008 مآرآوكنجالء حسين ابراهيماياد مهدي صالح636
بغداد 49312243687247792009/01/19 مآرآوكزينب نصيف جاسماياد ناجي عباس637
ديالى3869974674606017/27/2010 مآرآوكلمياء غانم الياساياد ناصر يعقوب638
نينوى436143276782426910/11/2008 مآرآوكايمان علي حسيناياد نوري اشرف639
بابل2008\3\37481911021055910 مآرآوكازهار مطرود مجلياياد هادي عبدالحسين640
ذي قار2011\3\59712610819563716مآرآوكثائرة فليح حسناياد ياسين وهيب641
نينوى2008\7\25235156725291127 مآرآوكانتصار فوزي حمدياياد يونس احمد642
بغداد3807889671535075/12/2008/مآرآوكنجالء آاظم حسينايدان محسن عزيز643
شرقاط/صالح الدين17073376715544928/6/2008 مآرآوكرؤية شريف فتحيايسر محمد شويش644
بغداد 7881151171961625/4/2011 مآرآوكسعاد ابراهيم عنازايسر مصطفى عبد645
ميسان2008\3\26517531668844145 مآرآوكخلود ناصر حسنايفاد علي عبد عيدان646
بغداد4271242711020981015/4/2008 مآرآوكايمان عبداهللا حسينايمان عبداهللا حسين647
بابل93116912671536335/12/2008 مآرآوكاشنا عزيز يوسفايمن زآي محمد648
بغداد1211102113062007/11/22آرآوكايهاب احمد عبيد649
ديالى3621158211021147224/1/2008 مآرآوكنريمان عزت عايدايهاب مصطفى حسين650
البصرة171306611020990712/17/2007 مآرآوكعلياء جاسم محمدايهم عصام رشيد651
البصرةتعهدات جديد2041753168724568 مآرآوكخلود مولود مصطفىايهم معاذ اسماعيل652
بغداد2008\3\1811096211021056310 مآرآوكفاطمة عبدالكريم يوسفايوب هادي اسد653
ذي قار 46314455673727862008/06/21 مآرآوكصبا غانم حميديبارق حسن عبداهللا654
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البصرة4823034110221122416/1/2008 مآرآوكحليمة جهاد عباسباسل حسين علوان655
البصرة36217521671510422008/05/12 مآرآوكبرنادين بولص شاياباسل حنا بولص656
نينوى 1241102071442007/09/23آرآوكزينا حمت اسطيفانباسل شمعون ياقو657
ذي قار131011015255510/9/2007آرآوكزينا حمت اسطيفانباسل شمعون ياقو658
بابل 1191100459362007/09/19آرآوكفريال توفيق قاسمباسل عبداهللا داود659
بغداد131010189173912/9/2007آرآوكفريال توفيق قاسمباسل عبداهللا داود660
نينوى2148910673345692008/05/27 مآرآوكوصال حمدون جرجيسباسل عبداهللا علي661
بغداد تعهدات جديد3801318468724725آرآوكمنتهى يوسف احمدباسل آامل عبدالقادر662
بغداد259191011020980112/17/2007 مآرآوكهناء فاضل عبدالقادرباسل محمود جرجيس663
نينوى2011\3\24616310119581913 مآرآوكجهينة خضير مطرباسل مطلك عبد664
بغداد8081684811020745629/11/2007 مآرآوكزينب عبدالستار سالمباسل هاشم وشيح665
بغداد 2641548111021191723/1/2008 مآرآوكنجمة حسن خلفباسل ياسين خلف666
بغداد20715357671548582008/05/10 مآرآوكسهام عزيز محسنباسم ابراهيم عبد667
واسط1211102112912007/11/22آرآوكباسم جازع جواد668
البصرة 152133486715369213/7/2008 مآرآوكرضية محمد عبداهللاباسم جاسم عبدالكريم669
واسط42511957671511252008/05/12 مآرآوكسهام عبد سواديباسم جبارة مسعود670
بغداد4032399671538725/14/2008 مآرآوكباسم جالل احمد671
بغداد2008\6\78913485671544501 مآرآوكنسرين مدلول زايرباسم جواد زاير672
نينوى333116286725245628/6/2009 مآرآوكايمان رحيم صاللباسم جوالن صالل673
بغداد49211110670079435/12/2008 مآرآوكاسراء جبر درندشباسم حسن علي674
نينوى 79067496715510713/7/2008 مآرآوكزينب حسين/ايناس حميباسم حسن لوز حسن675
صالح الدين2008\3\40413611011021038210 م آرآوكاميرة جابر عباسباسم حسين آاظم676
نينوى 2008\8\430103766725261111 مآرآوكآميلة حسن جمعةباسم حميد مجيد677
االنبار57320586733439319/7/2009 مآرآوكسميرة نحر علويباسم خيري توني678
بغداد588731811020783727/2/2008 مآرآوكاسيا عبدالزهرة جونيباسم خيون جوني679
النجف2011\3\762989219411022 مآرآوكرحاب يحيى مكلفباسم رزاق نعمة680
بغداد1181100458902007/09/18آرآوكهناء عبدالسيد احمدباسم رشيد حميد681
بابل13610189164811/9/2007آرآوكهناء عبدالسيد احمدباسم رشيد حميد682
واسط26182366715305628/6/2008 مآرآوكرجاء عبدالرسول جابرباسم رعد مشرف683
صالح الدين7611653106715514726/5/2008 مآرآوكخالدة قدوري آريمباسم زيدان خضير684
واسط1624413674607062009/06/10 مآرآوكالهام نصرة رحمة اهللاباسم صادق عباس685
المثنى2008\8\383128416725269025 مآرآوكرنا ياسين منصورباسم صباح نعمة686
ذي قار39118694671546225/10/2008 مآرآوكوجدان حسن سلمانباسم طعمة حيال687
ذي قار7791461311020983712/17/2007 مآرآوكابتسام مهدي محسنباسم طه راضي688
بغداد7777757687248967/27/2010آرآوكسهى قيس عبدباسم عبد سعيد689
بغداد427187211020978312/17/2007 مآرآوكآفاح ابراهيم خلفباسم عبد علي تايه690
بابل31866111020985712/17/2007 مآرآوكفهيمة ابراهيم نجمباسم عبد ياسين691
النجف 1271102113602007/11/24آرآوكباسم عبدالسادة درويش692
ناصرية6831262911021010723/4/2008 مآرآوكجنان حسين عليباسم عبدالقادر انصيف693
ذي قار2011\3\36516011419653524مآرآوكافتخار هاشم محمدباسم عبدالمجيد احمد694
البصرة49313091019408117/4/2011 مآرآوكسامية شعيب غاليباسم عجرش حمد695
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ميسان54662782432007/09/05آرآوكسناء طارق ياسينباسم عدنان حربي696
نينوى2007\9\1121018915187آرآوكسناء طارق ياسينباسم عدنان حربي697
بابل134662781876/9/2007آرآوكسناء طارق ياسينباسم عدنان حربي698
ذي قار5910189172516/1/2008آرآوكسناء لعيبي عبدالمهديباسم عذرة راضي699
ديالى1221102111112007/11/21آرآوكسناء لعيبي عبدالمهديباسم عذرة راضي700
ديالى41510524670079425/12/2008 مآرآوكبشرى ناهي دهلوسباسم فاضل هاشم701
ذي قار3391934711021068221/4/2008 مآرآوكزهرة هويف جلودباسم فرحان هاشم702
بغداد 338153646737427921/6/2008 مآرآوكفاطمة حسين قاسمباسم قاسم مشعل703
البصرة73621710673344582008/05/27 مآرآوكليلى حسين هدابباسم آاظم جالب704
بغداد141101523125/2/2008آرآوكامتثال جبار عبدالسادةباسم آاظم محمد705
بغداد1231102070172007/09/22آرآوكامتثال جبار عبدالسادةباسم آاظم محمد706
بغداد1371101524049/9/2007آرآوكامتثال جبار عبدالسادةباسم آاظم محمد707
نينوى2008\3\4661307111021052312 مآرآوكلقاء عبدالكاظم مفخورباسم آريم ارحيمة708
بغداد33213464671511052008/05/12 مآرآوكفاطمة آامل معارجباسم الزم ضاحي709
النجف34016925671510302008/05/10 مآرآوكبيداء حسن عبدالحمزةباسم محمد ابراهيم710
بابل76810116715503814/5/2008 مآرآوكافراح رحيم نايفباسم محمد جاسم711
بغداد3004487673342916/7/2009 مآرآوكنوال هادي حسينباسم محمد جاسم712
بغداد2659811101960065/4/2011 مآرآوكخانزاد رفيع باشباسم محمد حمد713
بغداد66814235671545385/10/2008 مآرآوكرباب نجم عبداهللاباسم محمد خلف714
بغداد3545988671535725/12/2008/مآرآوكنضال حسن جبارباسم محمد خلف715
بغداد4106787672521192008/05/30 مآرآوكهدى جبار انغيمشباسم محمد روضان716
صالح الدين2009\6\61956106715366928 مآرآوكعائدة عبداالمير ابراهيمباسم محمد صالح717
ديالى6611015251011/5/2008آرآوكعهود علي حسنباسم محمد عايد718
صالح الدين1271102070982007/09/23آرآوكعهود علي حسنباسم محمد عايد719
بغداد13311015250710/9/2007آرآوكعهود علي حسنباسم محمد عايد720
ذي قار333331071942642/5/2011 مآرآوكهناء آاظم عبدباسم محمد عباس721
بغداد3001319311021010812/17/2007 مآرآوكباسم محمد علي عودة722
صالح الدين2008\8\3946614672526264 مآرآوكامال عبدالجبار منسفباسم مطر محسن723
بغداد3521834811021102827/2/2008 مآرآوكزينب ضاحي جبرباسم معن عبداهللا724
ديالى3392041671535345/12/2008/مآرآوكسعاد محمد حمودباسم منشد علك725
نينوى1211102113132007/11/22آرآوكباسم مهجر آريم726
شرقاط/صالح الدين718391611020983823/4/2008 مآرآوكامل صدام حسونباسم نجم عبد727
نينوى 4877219672520152008/05/30 مآرآوكابتسام نوري نجارباسم نصر حمودة728
األنبار 79711025671539185/14/2008 مآرآوكايناس عدنان آريمباسم نعيم حسن729
ذي قار384744611021068527/4/2008 مآرآوكزهرة آاظم فرحانباسم هاني آاظم730
بغداد186581811021113921/11/2007 مآرآوكاميرة سعيد الياسباسم يوسف الياس731
ميسان317195896715418820/7/2008 مآرآوكنضال شاآر محمودباسم يوسف يعقوب732
ذي قار 7661932911021143923/1/2008 مآرآوكجنان فاضل جاسمباقر حمود باقر733
االنبار25910881671549392008/05/10 مآرآوكموحة عطية محيسنباقر علوان حسين734
بغداد4731849719423211/4/2011 مآرآوكسعدية عبادي حميدباقر فرحان آلمود735
بغداد 377481011020757722/4/2008 مآرآوكنهلة حسن عليباقر هادي خضير736
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ذي قار3341769711020754411/29/2007 مآرآوكباني نعيمة خالطي737
بغداد100169526715369830/6/2008 مآرآوكسليمة عايش حميديبجاي شبيب جحيني738
يسرى خالبحر شطي رمان739 / البصرة340447911020776311/29/2007 مآرآوكمديحة ماجد
ذي قار7536085687249047/27/2010 مآرآوكنوعة عنيد جليلبدر ثاني مطلك740
النجف3697811671532045/14/2008 مآرآوكابتسام آاظم مهديبدر رحيمة حردان741
نينوى163184156715559812/7/2008 مآرآوكاسماء جوحي خلفبدر شولي جبجاب742
واسط495103446715541912/7/2008 مآرآوكزينب عبدالحسن طارشبدر عكلة ساجت743
البصرة 2008\3\7532831011020957212 مآرآوكحنان احمد طعمةبدر غسان عبدالرحمن744
ميسان 6241912671544775/7/2008 مآرآوكابتسام مهدي عبدبدر مانع حمود745
الديوانية 62971311021068115/4/2008 مآرآوكاعالن عباس جوادبدر محيسن مخليف746
بابل80736846715441522/5/2008 مآرآوكهالة فاخر محمدبدر ناصر سالم747
صالح الدين78018171671545045/10/2008 مآرآوكمروة مزاحم محمدبدر هاشم ناصر748
بغداد47110962674608172009/06/10 مآرآوكصبيحة محمد بندربدران جبار عبدالعالي749
بغداد194120656715447921/7/2008 مآرآوكصبيحة عطية حسنبدري خلف حسن750
البصرة35314686715219930/6/2008 مآرآوكعلية آريم اسمبدري لفتة عبدالنبي751
بغداد 2008\6\31714584671540811 مآرآوكنجية جاسم علوانبدعان فرحان حمادي752
نينوى2008\3\7561674211020726210 مآرآوكرغد محمد عطيةبديع مصلح سليمان753
بغداد65318455673342602008/05/27 مآرآوكشيماء ستار باشابراء آاظم عبداهللا754
نينوى1141100459962007/09/19آرآوكايمان صباح فليحبراق صباح حسن755
البصرة13111004561015/9/2007آرآوكايمان صباح فليحبراق صباح حسن756
البصرة2011\3\82418910119505424مآرآوكمهى محمد نامسبراق محمد سعيد757
البصرة25612763671539105/14/2008 مآرآوكفراحة عبداهللا محيميدبراك جودر هلو758
البصرة11101100458932007/09/18آرآوكهيفاء علوان حسنبرجس عبد خسرو759
بابل13610189165212/9/2007آرآوكهيفاء علوان حسنبرجس عبد خسرو760
صالح الدين7901622671511422008/05/12 مآرآوكحسنية جاسم عبدالخضربرزان صاحب761
واسط4538021011021024012/17/2007 مآرآوكحذامة مجياس شناوةبرزان فليح حسن762
شرقاط/صالح الدين777194841102119165/2/2008 مآرآوكهدنة رشيد/بيداء صالحبرع محجوب زيار763
بغداد1931882611021141127/2/2008 مآرآوكحرية آاظم عبدالرضابرآال حنتوش جاسم764
ذي قار334117236715524328/6/2008 مآرآوكبشرى علي مرادبرهان الدين حميد765
البصرة404168946715379629/6/2008 مآرآوكوداد سعيد عبدبرهان عبدالفتاح حسين766
بغداد7556295671546235/10/2008 مآرآوكهناء محمد قنبربرهان قاسم احمد767
بغداد2011\3\70817710319537223 مآرآوكحليمة عويد عمربرهان مولود حسن768
بغداد163192916715410527/5/2008 مآرآوكوداع محمد عبداهللابسام احمد عبداهللا769
1871702611021140924/11/2007 مآرآوكبدرية عامر صابربسام حميد شهاب770
بغداد10338310419584910/4/2011 مآرآوكنور خيراهللا قطميربسام صالح راوي771
ذي قارl 63597436715323514/5/2008آرآوكزينا سلمان يوسفبسام عبداالحد جميل772
ميسان408131946715521128/6/2008 مآرآوكيسرى احمد محمودبسام يونس مصطفى773
ميسان 2111075611020784824/2/2008 مآرآوكشذى علي عبدبسيم خلف شرهان774
بغداد7901776715424120/5/2008 مآرآوكمليحة محمد حسنبسيم مهدي درويش775
واسط1111100457732007/09/17آرآوكماجدة عزيز عليبشاب ثامر علي776
بغداد1391018915147/9/2007آرآوكماجدة عزيز عليبشاب ثامر علي777
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بغداد1211102113992007/11/21آرآوكبشار احمد صالح778
شرقاط/صالح الدين2008\8\7936617672527144 مآرآوكانغام محمد سعيدبشار زهير عبدالغني779
نينوى342368211021192628/11/2007 مآرآوكنجلة مجيد مالبشار سالم محمد780
واسط65513525672521092008/05/30 مآرآوكايناس عباس مصطفىبشار صفاء حسن781
نينوى 4037751672522342008/05/30 مآرآوكشيماء خلف صالحبشار صالح محمد782
البصرة16345311021011012/17/2007 مآرآوكصبرية هادي حسنبشار عبد طاهر783
نينوى2008\8\265446106715429311 مآرآوكعلياء عزوز عباسبشار محمد بشير784
ذي قار47392111019610211/4/2011 مآرآوكبشرى رطب جبربشرى رطب جبر785
صالح الدين 386671021945396/4/2011مآرآوكقسمة خميس هزاعبشير ابراهيم حسن786
بغداد 2011\3\76319110319532423 مآرآوكضحية صطم عبداهللابشير احمد حسين787
بغداد3645586668854452008/05/30 مآرآوكهاشمية احمد نعيمبشير حسين علي788
ذي قار430917106872495812/31/2008 مآرآوكليلى مصطفى شعبانبشير حمادي عبداهللا789
بغداد11811671549432008/05/10آرآوكاحالم فالح حمودبشير حميد محمد790
بغداد2008\3\2651585911020957012 مآرآوكصبحة حمادة عبداهللابشير خليل معيش791
ذي قار2007\9\561018913315آرآوكسناء وحدوح داودبشير سلمان ثابت792
االنبار1181018914552007/09/20آرآوكسناء وحدوح داودبشير سلمان ثابت793
الديوانية135662781256/9/2007آرآوكسناء وحدوح داودبشير سلمان ثابت794
الديوانية2008\8\370407106715113969 مآرآوكآافي حسين ياسينبشير صالح مهدي795
واسط2008\3\36931911021046212 مآرآوكامل علي حسينبشير عودة صدام796
واسط256127516715599328/6/2008 مآرآوكسورية حسن طعمةبصري براك جودر797
نينوى35539376737420621/6/2008 مآرآوكرابعة عبد ضمدبطي آريم عكلة798
شرقاط/صالح الدين1841216671515392008/05/12 مآرآوكانتصار عبدالحميد فزعبكر احمد خلف799
صالح الدين3751726911040977217/4/2008 مآرآوكفطيم ابراهيم حميدبالسم عبد درويش800
شرقاط/صالح الدين48817817671537605/14/2008 مآرآوكانوار جبار صفوبالل حميد حامد801
بابل884135710671546865/15/2008 مآرآوكلمياء عبدالكريم عبدالكابالل رعد عبد علي802
واسط2011\3\40819010519510024 مآرآوكشذى علي جاسمبالل محسن ابراهيم803
بابل746364111021146011/2/2008 مآرآوكزينب جمعة فنجانبهاء ريكان مزيعل804
بغداد437139510674602902009/06/10 مآرآوكشذى عبد عليبهاء عبدالرزاق حسين805
شرقاط/صالح الدين7721565411021025917/4/2008 مآرآوكشكرية عبدالحسين عفلوبهاء محمد جواد آاظم806
بغداد246721091950725/4/2011مآرآوكاسمهان نعمة يوسفبهاء هادي جواد807
البصرة1271102113582007/11/24آرآوكبهاءالدين حازم محمود808
البصرة663133676715434021/5/2008 مآرآوكغنية غايب آرجيبهار عايد حماد809
البصرة3791955811020702415/1/2008 مآرآوكسوسن نوري شاطيبهجت سلوم مصطفى810
البصرة1231102072672007/10/02آرآوكشيماء غدير ماضيبهجت عبدالحسين عبد811
البصرة2008\3\7061785811021025311 م آرآوكسندس علي حسينبهجت علي بجاي812
صالح الدين 2011\3\37713110319548113مآرآوكاغادير هاشم مهوسبهجت مصطفى ابراهيم813
بغداد6237356715447228/5/2008 مآرآوكحمدة محمد بيجبيات احمد خلف814
بغداد1291102071252007/09/23آرآوكنضال لطيف وجربيات داود فليح815
البصرة131011015253410/9/2007آرآوكنضال لطيف وجربيات داود فليح816
بغداد2008\8\7854618673743472 مآرآوكانتصار جاسم صغيربيان حاجم جبر817
بغداد 2891286715367115/1/2008 مآرآوكجميلة حسين مشجرتالي صافي جويعد818
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نينوى324127256737427321/6/2008 مآرآوكبيداء عاصم عوادتأميم قاسم عواد819
البصرة2008\3\141018915976آرآوكاحالم حسين جالبتحسين احميد شلش820
بغداد1241102110062007/11/20آرآوكاحالم حسين جالبتحسين احميد شلش821
البصرة365349711021002512/18/2007 مآرآوكتحسين حسن عبد822
ذي قار264182666715355512/5/2008/مآرآوكعلية محمد داودتحسين خزعل فتحي823
ذي قار334183946715517112/7/2008 مآرآوكوئام حسن خلفتحسين عبد علي بدن824
نينوى499356211020785427/2/2008 مآرآوكفاطمة عبدالحمزة رشيدتحسين عبدالحسين825
بابل2011\3\48414210519575916مآرآوكزينب جمعة عبدالرزاقتحسين عبدالواحد طاهر826
بغدادتعهدات جديد1698431067597940 مآرآوكرحاب بهجة ناصرتحسين عزيز يوسف827
صالح الدين2008\7\180117646725256920 مآرآوكعذراء مهدي عباستحسين عالءالدين آاظم828
ذي قار1171100457432007/09/17آرآوكخمائل جاسم محمدتحسين علي حسين829
ميسان1391018914367/9/2007آرآوكخمائل جاسم محمدتحسين علي حسين830
البصرة37318756687245432009/06/01 مآرآوكسهام عبدالحسين عبيدتحسين علي عبيد831
بغداد2008\8\780111556715543611 مآرآوكشذى ابراهيم نجمتحسين علي محمد832
صالح الدين4046632671548355/10/2008 مآرآوكخولة مطر معنتحسين علي معن833
ديالى1221102110902007/11/21آرآوكاالء لياس محمدتحسين محسن شاني834
البصرة3251492111021126128/1/2008 مآرآوكبرنجي ابراهيم سلمانتحسين هادي حسين835
بغداد332112111021194524/1/2008آرآوكحسنة احمد جميلترآان حنفيش محمد836
ميسان2008\8\26422566733610611 مآرآوكسهيلة خليل ابراهيمترآي اسماعيل ابراهيم837
ميسان346689711021126010/1/2008 مآرآوكوداد عبدالجبار جميلترآي محمد حسن جاسم838
بغداد3849029671511442008/05/12 مآرآوكجنان جياد يوسفتقي الدين عبدالعباس839
ذي قار 47914921671550025/14/2008 مآرآوكبديلة آاظم احمدتلكيف تومان محمد840
بغداد2011\9\4357511527598214مآرآوكفاطمة بخيت احمدتميم حسن محمد841
بغداد2008\3\4881707211021031712 مآرآوكآريمة طاهر فهميتوفيق حطاب موسى842
بغداد33019726715403426/5/2008 مآرآوكفوزية صعب زبارتوفيق حميد حامد843
بغداد3291856911020707415/1/2008 مآرآوكفهيمة عبد حسينتوفيق خضر رحيم844
البصرة345133326715506714/5/2008 مآرآوكخديجة جاسم محمدتوفيق خلف علوان845
ذي قار38362511021072812/20/2007 مآرآوكحرية عبود لطيفتوفيق رحيمة رطين846
ديوانية311153176715398314/5/2008 مآرآوكانطوانيت متي توماتوفيق سعيد توفيق847
الديوانية636190951941245/4/2011 مآرآوكجميلة غازي راضيتوفيق شرقي محمد848
واسط34421776737427521/6/2008 مآرآوكقيسية نصر سلمانتوفيق طالب مدخول849
بغداد 15916158671549202008/05/10 مآرآوكشكرية سلطان احمدتوفيق عبدالحسين850
صالح الدين3791307711021150055/3/2008آرآوكلقاء عراك جيجانتوفيق عبداهللا جمال851
البصرة1991307211020730027/2/2008 مآرآوكليلى داود حامدتوفيق عبداهللا محمد852
بغداد65210985687227768/9/2010 مآرآوكنورية عبداهللا/فئزة محمتوفيق فاضل محمد853
صالح الدين3831411919608730/3/2011 مآرآوكسميرة خضير عباستوفيق فياض احمد854
بغداد1141101521872007/09/20آرآوكسلوى منعم شعالنتوفيق آاظم موسى855
البصرة13611015205211/9/2007آرآوكسلوى منعم شعالنتوفيق آاظم موسى856
بغداد3741831151962065/4/2011 مآرآوكازهار فيصل حسنتوفيق مهدي حسن857
االنبار45517467671548492008/05/10 مآرآوكطعان عطا سعيدتوفيق يحيى محمد858
بغداد31111953671517682008/05/12/مآرآوكصبرية ماهود فرحانتويه حنفيس عبيد859
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بغداد8296227672523052008/05/30 مآرآوكايناس جاسم محمدتيسير آاظم حميد860
واسط354385211021154222/1/2008آرآوكصبرية نوري علي حسيثائر حسن احمد861
ديالى2008\8\34135276725253918 مآرآوكايناس عالوي حسينثائر حسن غانم862
ذي قار1161100457902007/09/17آرآوكسعدية اآبر محمد عليثائر حسين عزيز863
بغداد1371018915387/9/2007آرآوكسعدية اآبر محمد عليثائر حسين عزيز864
البصرة2008\3\10091157511021037818 م آرآوكآفاية قاسم عبدثائر حمزة عبدالسادة865
بغداد 1691513611021178010/1/2008آرآوكحوراء ناجح حسنثائر حميد حسن866
صالح الدين418149991941835/4/2011 مآرآوكاديبة احمد/وضحة حميدثائر خلف عطااهللا867
بغداد80624861102118834/2/2008 مآرآوكميسون محمد آاظمثائر رحيم حسين868
الديوانية2011\5\4041901121960853 مآرآوكفاطمة صبر راضيثائر شاآر شنتة869
الديوانية6293111671511652008/05/12 مآرآوكابتسام صالح الدينثائر صبيح خلف870
صالح الدين1811349611020965712/17/2007 مآرآوكوداد ذياب ترفثائر عباس راضي871
بغداد 725101416715379826/7/2008 مآرآوكزينة سعد مهديثائر عبدالرضا ناصر872
شرقاط/صالح الدين1221102111032007/11/21آرآوكنسرين محمد يونسثائر عبدالكريم قاسم873
البصرة33416410719505217/4/2011مآرآوكهناء ناصر آريمثائر عزيز جعفر874
صالح الدين 2008\7\339189186725296712 مآرآوكاسراء علي حسينثائر علي حسين875
ديالى707136391102107257/5/2008 مآرآوكخالدة عبدالمجيد روؤفثائر علي عودة876
البصرة73320546715441127/5/2008 مآرآوكشيماء حسين محمدثائر فرحان محمد877
بغداد54210845671551245/7/2008 مآرآوكزينب عبدالرزاق ناجيثائر فيصل عبداهللا878
صالح الدين تعهدات جديد4707198671591930 مآرآوكهناء فاضل رحمةثائر آرم رحمة879
بغداد3742045671549162008/05/10 مآرآوكسحر عبداهللا عبدالجليلثائر محمد خضير880
بغداد338102116715448220/7/2008 مآرآوكافراح مجيد حسنثائر محمد عبدالرضا881
الديوانية1221102111002007/11/21آرآوكبلقيس فيصل مذخورثائر محمد آاظم882
بغداد2008\7\214134556725292126 مآرآوكشذى جواد محسنثائر محمود جواد883
صالح الدينتعهدات جديد822135368724785 مآرآوكشذى محمد غرآانثائر مطشر حسين884
النجف1241102110232007/11/20آرآوكسميرة آاظم ابراهيمثائر نجم عبداهللا885
بغداد 4111709319409828/3/2011 مآرآوكتغريد جبار دهامثائر نعمة هادي886
البصرة47210621011020965624/7/2008 مآرآوكباسمة آاظم فريحثائر هاشم خضير887
ديالى 1271102070992007/09/23آرآوكنوال فريد عبدالحليمثائر هيالن عبداهللا888
شرقاط/صالح الدين13311015250910/9/2007آرآوكنوال فريد عبدالحليمثائر هيالن عبداهللا889
صالح الدين2008\3\801434211021019517 مآرآوكرفعة محمد حسنثابت اسيود صالح890
ميسان2008\8\43713194671534174 مآرآوكهيفا شفيق وهابثابت حسان جبر891
ذي قار345188246715487229/5/2008 مآرآوكايمان آريم/افراح رشيدثابت حسن خلف892
بغداد2008\3\30917261102095186 مآرآوكتغريد حسن ياسينثابت خضير عباس893
النجف7731232611020700721/1/2008آرآوكتغريد حامد خلفثابت رجب ياسين894
البصرة41031041942595/4/2011 مآرآوكشيماء حامد احمدثابت نعمان مصطفى895
صالح الدين10481241611020755722/1/2008 مآرآوكانتصار حسين عبداهللاثامر احمد حسين896
بغداد2008\8\408753672532129 مآرآوكسليمة رشيد خلفثامر امين علي897
بغداد379198811021077516/4/2008 مآرآوكنضال جبار عليويثامر جاسم ثابت898
بغداد48013197671537545/14/2008 مآرآوكوسيلة حسين دهومثامر جدوع مكطوف899
نينوى2951212211021148316/1/2008آرآوكبان حنا بولصثامر جورج فتوح900
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نينوى35522456737400219/7/2008 مآرآوكرغد فالح عبدالحسينثامر رزاق مرجان901
بغداد1191100457812007/09/17آرآوكفاتن خضير شاللثامر شالل مجيد902
بغداد 1391018915217/9/2007آرآوكفاتن خضير شاللثامر شالل مجيد903
نينوى 36215562671552135/7/2008 مآرآوكعنود عمر عبداهللاثامر صالح جمعة904
البصرة2011\3\2171759319409913 مآرآوكمنتهاء عبداهللا نجمثامر عباس عكال905
بغداد308611121961556/4/2011 مآرآوكسراب عبدربة مجيدثامر عبدالرزاق عطية906
نينوى3391439111021148822/1/2008آرآوكهناء آاظم عقادثامر عبداهللا علي907
م908 / بغداد1111100457742007/09/17آرآوكعشية احمد جاسمثامر علي محمد
م909 / ذي قار1391018915167/9/2007آرآوكعشية احمد جاسمثامر علي محمد
بغداد1231101525262007/09/10آرآوكصبحة جمعة خربيطثامر فالح عبدالحسين910
نينوى1371101523329/9/2007آرآوكصبحة جمعة خربيطثامر فالح عبدالحسين911
بغداد36268376715323014/5/2008 مآرآوكذآرى حافظ محروسثامر آامل عبد912
نينوى515291106715535222/6/2008 مآرآوكامل محمود مولودثامر لطيف حسن913
النجف711018913089/5/2007آرآوكآافي عبداهللا احمدثامر محسن ظاهر914
صالح الدين118110152522007/09/10آرآوكآافي عبداهللا احمدثامر محسن ظاهر915
بغداد13566278236/9/2007آرآوكآافي عبداهللا احمدثامر محسن ظاهر916
+ثامر منصور حسين917 بغداد1171100457862007/09/17آرآوكنجيبة محمد حسن
+ثامر منصور حسين918 صالح الدين 1371018915287/9/2007آرآوكنجيبة محمد حسن
نينوى418659719407128/4/2011 مآرآوكازهار جعفر يوسفثامر مهدي محمد919
بغداد33011834670079415/12/2008 مآرآوكدنيا سلمان يوسفثامر ناظم امين920
بغداد7887613674609692009/01/19 مآرآوكاشواق قاسم محمدثامر نجم عبداهللا921
صالح الدين7711359819417230/3/2011 مآرآوكسهى حميد مجيدثامر نصيف جاسم922
ديالى 4111705711020756112/2/2008 مآرآوكشروق طالب آتابثامر نعمة هادي923
صالح الدين9611037167154323622/5/2008 مآرآوكليلى خلف سلمانثامر نورالدين سليمان924
بغداد23811078674608522009/06/10 مآرآوكآاظمية رحمة عذارثامر هاشم خلف925
نجف478155586715429230/6/2008 مآرآوكسهاد طالب حميدثامر وهيب ناصر926
موصل6185728671535995/7/2008 مآرآوكايمان قاسم طلبثامر يوسف طلب927
ميسان63818493671512225/12/2008 مآرآوكيسرى احمد زينلثامر يونس علوان928
بغدادتعهدات جديد2891518568724353 مآرآوكنضال آريم عبدثاير اسود عباس929
ذي قار45317010519564826/4/2011مآرآوكفوزية صالح طريقثجيل دآسن عبدالحسن930
ميسان4719310519596612/4/2011 مآرآوكقاسمية عبداهللا تقيثجيل زيارة تقي931
نينوى208174996715501914/5/2008 مآرآوكوهبية علي تايهثجيل شبيب حناش932
ميعاد علثجيل شدة سلطان933 / قادسية2008\3\310747111021010613 مآرآوكآاظمية مجيد
االنبار2162946672524012008/05/30 مآرآوكزهية جاسم محمدثجيل عواد مصلح934
صالح الدين 2111858511020784629/11/2007 مآرآوكنهارة اتوز ظاهرثجيل فرج آطان935
ميسان49311791672524152008/05/30 مآرآوكهناء علي موحيثجيل مناتي عبد936
ميسان3311093611020765212/1/2007 مآرآوكرجاء حسين مصطفىثلج رحيم مصطفى937
صالح الدين2008\3\6441554511020952318 مآرآوكساهرة حميد حماديجابر خليفة دويح938
ديالى 2011\5\330509719425115 مآرآوكفائزة شوآت رفعتجابر عايد احمد939
شرقاط/صالح الدين4729636715420327/5/2008 مآرآوكفليحة حسن عباسجابر عباس علوان940
شرقاط/صالح الدين2011\9\31013011429435214 مآرآوكآريمة حسن عودةجابر عبداهللا صالح941
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بغدادتعهدات جديد3261065368724565 مآرآوكصبرية حسن/علية موسجابر عبود عباس942
شرقاط/صالح الدين371139496715517813/7/2008 مآرآوكسعدية حيال عريدجابر علي حسن943
بغداد3741816511021075121/4/2008 مآرآوكعنيدة آاظم موسىجابر عمران موسى944
ميسان2008\3\217458311021049617 مآرآوكنجاح عيدان صالحجابر آريم صالح945
ميسان19210445671553217/7/2008 مآرآوكرضية جبار فصوعجابر آزار غضب946
صالح الدين تعهدات جديد2171453768724680 مآرآوكذآرى محمود عبداهللاجابر محمد عبداهللا947
نينوى 42712296669816987/7/2008 مآرآوكهليلة مزهر راضيجابر مطرود بدر948
ذي قار345766211021179327/11/2007آرآوكغنية جاسم فرحانجابر نجم عبد949
البصرة2008\3\2961069211020953912 مآرآوكوضحة محمد عبداهللاجاجان ابراهيم خلف950
صالح الدين4783631011020986212/17/2007 مآرآوكرسيلة علي محمدجازي عبداهللا ايوب951
ميسان4513978671539555/14/2008 مآرآوكآريمة حافظ معالكجاسب جميغ محيرم952
ذي قار26432711020785727/2/2008 مآرآوكجاسمية حميد آاظمجاسب حسان آاظم953
شرقاط/صالح الدين3810189171112/5/2007آرآوكرسمة نجم عبداهللاجاسب رحيم عبداهللا954
ذي قار1221102110862007/11/21آرآوكرسمة نجم عبداهللاجاسب رحيم عبداهللا955
ذي قار4921044711021177711/27/2007 مآرآوكسعاد يوري الزمجاسب طابور الزم956
ميسان3865351671510252008/05/12 مآرآوكسه وزه جبار امينجاسب عباس آاظم957
ميسان18128671555497/7/2008آرآوكجليلة موحي سبهانجاسب عبيد سلمان958
صالح الدين 4104210319560818/4/2011 مآرآوكخلود حميد آريمجاسب غانم صابر959
ذي قار12101102072252007/10/01آرآوكزآية عبود عبدالنبيجاسب فالح محبل960
نينوى790105586733429327/5/2008 مآرآوكسميرة جهيل فياضجاسب محي غويض961
ذي قار2008\3\383736811021047517 مآرآوكفريال سلمان شنيارجاسب ناصر يوسف962
نينوى26542596715313814/5/2008 مآرآوكسمية هاشم اسماعيلجاسم احمد جاسم963
ديالى100318515671547542008/05/10 مآرآوكانتصار فياض عانيجاسم احمد عاني964
نينوى 343716611020760311/29/2007 مآرآوكفاطمة عباس جيادجاسم بدن آعيد965
ذي قار2008\8\3305729672549164 مآرآوكايمان علي مطرجاسم ثامر احمد966
بغداد47870826715527530/6/2008 مآرآوكنورية حسين عيسىجاسم جابر محسن967
االنبار2011\5\7875710319495012مآرآوكسمارة علي يونسجاسم جبر فالح968
بغداد34315645671547152008/05/10 مآرآوكرغد جاسب حسانجاسم جميل فقير محمد969
بغداد39117786671517712008/05/12/مآرآوكنعيمة حسين عبدالحسينجاسم حاتم سدخان970
بغداد2008\3\454876311021056712 مآرآوكفخرية منصور زيونجاسم حافظ عجب971
بغداد454991671538355/14/2008 مآرآوكهدية ورية شاطيجاسم حسن فلحي972
نينوى 784329711020748529/11/2007 مآرآوكجاسم حسين جبار973
بغداد6231479711020768412/1/2007 مآرآوكهدية صالح عماشجاسم حسين رحيل974
نينوى1141100458222007/09/17آرآوكانتصار خليل آريمجاسم حسين آريم975
البصرة 13710189156311/9/2007آرآوكانتصار خليل آريمجاسم حسين آريم976
البصرة171134810672523662008/05/30 مآرآوكمها عبدالحسين ابراهيمجاسم حماد اشحاذة977
شرقاط/صالح الدين4631301171960806/4/2011 مآرآوكعيدة ابراهيم مجيدجاسم حمد شميل978
بغداد72516424674606607/27/2010 مآرآوكبيان محمد صابرجاسم حمد محمد979
بغداد206114910671549412008/05/10 مآرآوكوحيدة صالح سلمانجاسم حمود سلمان980
ذي قار1261102112372007/11/22آرآوكجاسم خزعل عايد981
بغداد69875336715437710/5/2008 مآرآوكخاتون صالح خضرجاسم خضر عباس982
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بغداد1711517411021154814/1/2008آرآوكمفيدة ياسين سعيدجاسم خضير حسين983
بغداد1291102071492007/09/23آرآوكصبيحة رشيد عبدجاسم خضير مناحي984
بغداد13611015256110/9/2007آرآوكصبيحة رشيد عبدجاسم خضير مناحي985
األنبار تعهدات جديد369762668724383 مآرآوكبدرة داود/علية حسينجاسم خلف نجم986
بغداد82008\29380236715548318 مآرآوكبشرى فريد هولجاسم خماط طواش987
بغداد1251101523862007/09/22آرآوكازهار صالحجاسم راضي آانون988
بغداد 1321101522469/9/2007آرآوكازهار صالحجاسم راضي آانون989
قادسيةتعهدات جديد496316867460590 مآرآوكعلية جبار ابوالهودجاسم رشك ابوالهود990
ذي قارتعهدات جديد4761167868724704آرآوكمنتهل يونس عليجاسم زبون صابط991
بغداد371322211021074317/4/2008 مآرآوكبشرى جبار حسونيجاسم زيد يوسف992
نينوى 7774077671548312008/05/10 مآرآوكماجدة آاطم مغامسجاسم سالم آحيط993
بغداد35157626715352212/5/2008/مآرآوكعلية بدن عباسجاسم سعيد ناصر994
بغداد41760710671511025/12/2008 مآرآوكآاظمية آريم جودةجاسم سفاح لفتة995
بغداد2076966674601447/27/2010 مآرآوكصبيحة آاظم محمدجاسم سفيح جياد996
ميسان 2011\5\289127921940663 مآرآوكسليمة خلف ناصرجاسم شمخي ناصر997
البصرة1231102111522007/11/21آرآوكجمالة محمد حسانجاسم طعمة مسعد998
ميسان1281102073472007/10/03آرآوكزهرة آاظم سعدونجاسم عبد عبداهللا999

صالح الدين1141100459072007/09/18آرآوكشهلة عبدالوهاب هاشمجاسم عبد علي1000
االنبار9/2007//13610189170112آرآوكشهلة عبدالوهاب هاشمجاسم عبد علي1001
بغداد3102731671537025/14/2008 مآرآوكخلود جعفر جمعةجاسم عبد فليح حسن1002
ميسان393221311020986112/17/2007 مآرآوكاشواق مهدي صكبانجاسم عبدالحسين ربيع1003
شرقاط/صالح الدين47715694673343422008/05/27 مآرآوكهديل عبدالباسط جاسمجاسم عبدالرزاق جاسم1004
بغداد2008\3\3821762211021031212 مآرآوكبسعاد عزيز جبرجاسم عبدالزهرة فاضل1005
صالح الدين48413932671532155/14/2008 مآرآوكخولة رشيد/فرحة عبدالرجاسم عبداهللا عواد1006
ذي قار2008\9\4013498672525348 مآرآوكجاسم عبود علوان1007
ميسان2008\3\179421211020955118 مآرآوكاقبال فاضل حموديجاسم علوان حسين1008
بغداد4076211419621113/4/2011 مآرآوكليلى احمد ابراهيمجاسم علي يونس1009
بغداد672109546715164130/6/2008 مآرآوكسليمة شاطي جويعدجاسم عليوي غضيب1010
بغداد195193826715560026/7/2008 مآرآوكنادية فرحان آاطعجاسم عمارة فارس1011
الديوانية4764556715315714/5/2008 مآرآوكشمسة مرزة حمزةجاسم عناد محبوب1012
مجاسم عنبر حسن1013 / ميسانتعهدات جديد3251054668724682 مآرآوكسامية حاتم الزم
بغداد2007\9\11662782225آرآوكاآلء جبار سلمانجاسم عواد جبر1014
ميسان11101018916752007/09/12آرآوكاآلء جبار سلمانجاسم عواد جبر1015
نينوى138662782395/6/2007آرآوكاآلء جبار سلمانجاسم عواد جبر1016
البصرة37019169671517472008/05/12/مآرآوكفتية آاظم ناجيجاسم غضبان حسين1017
بغداد3863821011021145910/1/2008 مآرآوكحبيبة حسين زيدانجاسم غضبان آياش1018
بغداد2011\9\5129311127604226مآرآوكاحالم ريسان عباسجاسم فالح حسن1019
البصرة 1281102073322007/10/02آرآوكماجدة عذاب عليجاسم فرج عكش1020
ذي قار2653547671546985/7/2008 مآرآوكساهرة جاسم العيوسجاسم فهد آطان1021
بغداد17641501611021127816/1/2008 مآرآوكانتصار عبد سالمجاسم قاسم جدوع1022
بغداد1351104523162007/09/09آرآوكحسنة حمود محسنجاسم آاطع جبر1023
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آربالء407507711021023712/17/2007 مآرآوكآريمة لعيبي علوانجاسم آاظم خيراهللا1024
بغداد 707158611021080520/12/2008 مآرآوكنضال جبر حياويجاسم آاظم سلمان1025
صالح الدين تعهدات جديد1591331167460690 مآرآوكاالء حسين موزانجاسم آاظم عباس1026
ميسان4341347411021185228/11/2007آرآوكمديحة جلوب صبارةجاسم آاظم محسن1027
نينوى2008\8\32617034673361119 مآرآوكخديجة حسن عليجاسم آريم فرحان1028
ذي قار2046168671515222008/05/12 مآرآوكغنيمة فجر سعدجاسم مجلي شكور1029
ديالىتعهدات جديد416567267460669 مآرآوكآريمة جاسم آبيشجاسم مجيد غضب1030
بغداد78710363671539175/14/2008 مآرآوكضمياء حسين عليويجاسم محسن عليوي1031
البصرة73012666671555107/7/2008 مآرآوكعدوية محمد جاسمجاسم محسن مريوش1032
صالح الدين1281102072882007/10/02آرآوكآفاح اسود هنيديجاسم محمد احمد1033
بغداد3746781671541805/10/2008 مآرآوكندة محمود جرجيسجاسم محمد امين1034
بغداد409162656715301714/5/2008 مآرآوكعفاف قادر دعبلجاسم محمد بعيوي1035
البصرة34011847671551625/7/2008 مآرآوكسعادة جمعة جاسمجاسم محمد جاسم1036
بغداد7815210319542313/4/2011 مآرآوكسميرة محسن عبودجاسم محمد جاسم1037
ذي قار3764185672524082008/05/30 مآرآوكنجاة خضير محمدجاسم محمد جعاز1038
ذي قار3413066672520362008/05/30 مآرآوكطلقة احمد آنوجاسم محمد جمعة1039
نينوى25612947672522272008/05/30 مآرآوكزينب جاسم محمدجاسم محمد جميل1040
نينوى3191065671531605/14/2008 مآرآوكفازة سرحان عبداهللاجاسم محمد جواد1041
شرقاط/صالح الدين395103110670079405/12/2008 مآرآوكامل مطلك مختاصجاسم محمد حسون1042
بغداد3841133671550361/4/2009 مآرآوكخالدية شمخي عليجاسم محمد حسين1043
ديالى3306434674606442009/06/10 مآرآوكدنيا شهاب عليجاسم محمد حسين1044
ميسان 1291102071322007/09/23آرآوكليلى اسحاق عبدالنبيجاسم محمد حسين1045
ديالى13911015254210/9/2007آرآوكليلى اسحاق عبدالنبيجاسم محمد حسين1046
بغداد2659883673345372008/05/25 مآرآوكنعيمة آريم علوانجاسم محمد حمد1047
بغداد265981031956046/4/2011 مآرآوكنعيمة آريم علوانجاسم محمد حمد1048
صالح الدين2368326715385014/5/2008 مآرآوكخوذة رجب يوسفجاسم محمد حوري1049
ذي قار 1261102111932007/11/22آرآوكرجاء آاظم خريبطجاسم محمد خريبط1050
الديوانية 34592696733614621/6/2009 مآرآوكعائشة محمد هاللجاسم محمد خضير1051
ذي قار656273671517792008/05/12/مآرآوكليلى جبار آاظمجاسم محمد راجح1052
بغداد3407132671511522008/05/12 مآرآوكخولة سريع داودجاسم محمد راضي1053
نينوىوصوالت قديمة1791017168724206 مآرآوكلطيفة حمزة خزعلجاسم محمد زهو1054
بغدادتعهدات جديد2951856867460643 مآرآوكفضيلة عطية عالويجاسم محمد سعد1055
البصرة2008\3\8911021035418آرآوكنضال مهدي امينجاسم محمد سلمان1056
صالح الدين1171100459732007/09/19آرآوكنضال مهدي امينجاسم محمد سلمان1057
بغداد13111004558715/9/2007آرآوكنضال مهدي امينجاسم محمد سلمان1058
ميسان7372496733444527/5/2008 مآرآوكرشا خليل ابراهيمجاسم محمد شيبان1059
ميسان3115578674609642009/06/10 مآرآوكفوزية محسن حواسجاسم محمد صالح1060
آربالء6593766733470327/5/2008 مآرآوكآريمة ابراهيم عبدالكاظجاسم محمد طالل1061
الديوانية4111118511021191022/1/2008آرآوكميالد عودة عبدجاسم محمد ظاهر1062
ذي قار233165786737404119/7/2008 مآرآوكآريمة موحات واديجاسم محمد عايد1063
بغداد310174211020773929/11/2007 مآرآوكرفعة سليمان العيدجاسم محمد عباس1064
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ميسان2512810819513311/4/2011 مآرآوكآفاية عبد داويجاسم محمد عبد1065
ميسان5977610919591730/3/2011 مآرآوكسهام آاظم واليجاسم محمد عبد1066
الديوانية 6741201811021085015/4/2008 مآرآوكاناهيد عبدالحسين عبداهللاجاسم محمد عبداهللا1067
الديوانية3691705911021032717/4/2008 مآرآوكشيماء مراد ريسانجاسم محمد عبيد1068
البصرة42583910671538481/19/2009 مآرآوكجاسم محمد عالوي1069
بغداد4711021120210/1/2008آرآوكسعاد عبد صالحجاسم محمد علي1070
بغداد2011\3\310159101019532723مآرآوكفضيلة خلف نجم/مياسةجاسم محمد علي1071
بغداد1191100456412007/09/15آرآوكسعاد عبد صالحجاسم محمد علي1072
صالح الدين 13101018913285/9/2007آرآوكسعاد عبد صالحجاسم محمد علي1073
صالح الدين29616128687245492009/06/01 مآرآوكجميلة عاشور الياسجاسم محمد علي الياس1074
البصرة1811816106715445527/5/2008 مآرآوكفاطمة آاظم عبودجاسم محمد علي جاسم1075
ذي قار2011\9\3426911627604318مآرآوكانتصار شاآر موسىجاسم محمد عيسى1076
ديالى60076611021004212/18/2007 مآرآوكفاطمة شبوط جبرجاسم محمد فرج1077
االنبار463100296715422127/5/2008 مآرآوكجميلة مهاجر عبيدجاسم محمد فرحان1078
بغداد2008\8\45118686671547922 مآرآوكنظيرة صالح احمدجاسم محمد فرحان1079
البصرة2008\8\7885586725271018 مآرآوكصباح حامد فالحجاسم محمد فالح1080
بغداد3454576682274518/9/2010 مآرآوكآاظمية خلف علوانجاسم محمد فياض1081
بغداد3641182411021032115/4/2008 مآرآوكايمان عباس لفتةجاسم محمد لفتة1082
بغداد26471956688544912/7/2008 مآرآوكوفيقة شايع محسنجاسم محمد محسن1083
ميسان1625285671511272008/05/12 مآرآوكهبوب جاسم سعديجاسم محمد مصطاف1084
صالح الدين 6231252111020768212/1/2007 مآرآوكحسنة محمد حسنجاسم محمد مصلح1085
صالح الدين71671515362008/05/12آرآوكمنتهل غريب حسينجاسم محمد ناصر1086
نينوى1291102071262007/09/23آرآوكمنتهل غريب حسينجاسم محمد ناصر1087
بغداد 131011015253510/9/2007آرآوكمنتهل غريب حسينجاسم محمد ناصر1088
ديالى 2008\7\405131816688584227 مآرآوكنهلة عمار عبداليمةجاسم محمد نجم1089
آربالء1211101522802007/09/20آرآوكبشرى جواد آاظمجاسم محمد وناس1090
ذي قار13611015210111/9/2007آرآوكبشرى جواد آاظمجاسم محمد وناس1091
ميسانتعهدات جديد3161062567460494 مآرآوكبيداء علي يوسفجاسم محمد يحيى1092
بغداد6021889911020702530/1/2008 مآرآوكوداد حسين مهديجاسم محمود حيدر1093
بغداد6441993411021003616/4/2008 مآرآوكدوخة عواد عسكرجاسم محيميد ياسين1094
بغدادتعهدات جديد1931664367460136 مآرآوكسعاد سلمان راشدجاسم مطرود راشد1095
البصرة465165710671515032008/05/12 مآرآوكآريمة جاسم موسىجاسم معن حسين1096
نينوى48110011519613113/4/2011 مآرآوكصبيحة جاسم محمدجاسم مهدي حسن1097
االنبار1261102111722007/11/22آرآوكواير حافظ بطرجاسم موازي عزاب1098
بغداد2008\3\4991764611021055010 مآرآوكسعاد عبدالواحد عبد علجاسم ناصر حويل1099
بغداد3951957811020985812/17/2007 مآرآوكآميلة مسافر فيصلجاسم نتيش خامة1100
بغداد111100457539/17/2007آرآوكافراح سليمان صالحجاسم نجم عبداهللا1101
نينوى4941108911021107926/2/2008آرآوكنظيمة آاظم هدارجاسم هودي هدار1102
بغداد2008\9\4847911671551997 مآرآوكافقبال حسن محمودجبار بحر سيد1103
ذي قار2968811671537835/14/2008 مآرآوكابتسام جلوب مشايجبار بدر موزان1104
ذي قار42137610671536665/12/2008 مآرآوكغنية تومان غازيجبار توفيق نجم1105
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ميسان2011\3\41810710519493914مآرآوكنجالء آاظم يونسجبار جاسم جعفر1106
بغداد2008\3\4041812311021015710 مآرآوكبشرى عبدالمحسن محمجبار جمعة خلف1107
ميسان478151091945267/4/2011مآرآوكابتسام محمد آاطعجبار حسن جاسم1108
بغداد2671616911020777829/11/2007 مآرآوكصفية محمد شمخيرجبار حسن جريو1109
واسط1161100457222007/09/16آرآوكفضيلة سليمان هنديجبار حسن حيل فرج1110
البصرة1391018914077/9/2007آرآوكفضيلة سليمان هنديجبار حسن حيل فرج1111
واسط40477211021143321/1/2008 مآرآوكآاظمية محمد جابرجبار حسن ربيع1112
االنبار49213711919614114/4/2011 مآرآوكنادية صباح طعمةجبار حسن سيد1113
صالح الدين2011\3\3951809719409223 مآرآوكسعدية راضي ضايعجبار حسن آاظم1114
نينوى42919975673345605/27/2008 مآرآوكليلى عودة حافظجبار حسن مسلم1115
البصرة2011\3\3951369319407813 مآرآوكخولة نوري فهدجبار حسن هاشم1116
ميسان497425611020772329/11/2007 مآرآوكشكرية يونس داودجبار حسين علي1117
صالح الدين2891109219413114/4/2011 مآرآوكجاسمية حسين شايعجبار حسين آاظم1118
ديالى2007\9\271018913285آرآوكايمان علي حسينجبار حمزة حسن1119
الديوانية1191018914442007/09/07آرآوكايمان علي حسينجبار حمزة حسن1120
المثنى135662781196/9/2007آرآوكايمان علي حسينجبار حمزة حسن1121
ذي قار3091149111021177028/4/2008 مآرآوكهدية لهود عبدجبار حمزة طاهر1122
ذي قار1281102073672007/10/03آرآوكفوزية ديجان سذرجبار حمود ساجت1123
ميسان776936211020737411/5/2008 مآرآوكفريدة عبداهللا محمدجبار حميد اسعد1124
واسط42784741100459306/2/2008 مآرآوكملينة انشين جينجبار حنتوش عطية1125
البصرة2007\9\39662781146آرآوكخالدة محسن فضالةجبار حياوي عباس1126
ميسان1131018916952007/09/12آرآوكخالدة محسن فضالةجبار حياوي عباس1127
ذي قار1341018912586/9/2007آرآوكخالدة محسن فضالةجبار حياوي عباس1128
نينوى77019381011021068820/12/2007 مآرآوكنعيمة عباس عبد عليجبار خضير عباس1129
ديالى7837356733451025/5/2008 مآرآوكحمدية عواد جميلجبار خلف سبعين1130
ديالى2008\8\47314037672526722 مآرآوكحمدية الزم محمدجبار خلف ضاحي1131
ميسان37460946698169919/7/2008 مآرآوكوحيدة هاشم زيدانجبار خلف آاظم1132
بغداد4052881671512732008/05/12 مآرآوكنديمة عبدالحسينجبار راضي شمخي1133
بغداد1281102073612007/10/03آرآوكحليمة جبار محمدجبار رشك علي1134
ذي قار383110310671537285/14/2008 مآرآوكرسمية آاظم محمدجبار رشيد جودي1135
صالح الدين2011\3\47116010219576527مآرآوكسهلة جبارة آاظمجبار سبتي منصور1136
صالح الدين411018915925/3/2008آرآوكسفانة عبدالكريم جابرجبار سبح ساري1137
صالح الدين1241102077582007/11/29آرآوكسفانة عبدالكريم جابرجبار سبح ساري1138
صالح الدين421884311021189529/1/2008آرآوكزآية فرج حزمجبار سبهان لفتة1139
البصرة457474101102107864/5/2008 مآرآوكسعاد هاشم موجرجبار سلطان خضيري1140
واسط252645211020785130/11/2007 مآرآوكسهام هاشم محمدجبار سلطان شبيب1141
بغداد31116932672524112008/05/30 مآرآوكخماسة آاظم سعيدجبار سلمان سعيد1142
البصرة1271102113772007/11/24آرآوكجبار سلمان علي1143
ميسان2008\8\37011939671530932 مآرآوكحميدة راضي جبارجبار سلومي جبار1144
بغداد3721271171960226/4/2011 مآرآوكمديحة عواد العايشجبار سمير فرج1145
نينوى801205311020784528/2/2008 مآرآوكسوالف داود مهديجبار سمير ياسر1146
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ميسان357666674609567/27/2010 مآرآوكعلية عبدالضا طعمةجبار سوادي نعمة1147
بغداد 2011\7\25617410519597117 مآرآوكزهرة عيدان عليجبار شدهان صباح1148
نينوى2008\3\6451462711021026513 مآرآوكجاسمية وهيب عبدجبار صالح جبر1149
النجف37216688673727932008/06/21 مآرآوكناهدة ميس نهيبجبار طعيمة عبدالحسين1150
بغداد77317423671549712008/05/10 مآرآوكبشرى آاظم مزعلجبار طوفان مزعل1151
النجف455151586715538128/6/2008 مآرآوكسالمة عبود رحيمجبار عبد رحيم1152
بغداد25213732673340491/18/2009 مآرآوكخولة شلتاغ هاللجبار عبد روضان1153
صالح الدينتعهدات جديد233812168724801 مآرآوكبتول حسين شرادجبار عبد شراد1154
بغداد34612462671511082008/05/12 مآرآوكفجرية آزبير عاجلجبار عبد عطية1155
واسط4271561131962054/4/2011 مآرآوكسميرة جبر عكلةجبار عبد علي سمير1156
بغداد256427671547145/10/2008 مآرآوكجبرية عاصم محمدجبار عبد مرجان1157
شرقاط/صالح الدين37283466715465727/5/2008 مآرآوكسجودة داود فرحانجبار عبد مهدي1158
البصرة1281102073602007/10/03آرآوكايمان آريم عبدالسادةجبار عبداالمام ابراهيم1159
بغداد41895910671536997/7/2008 مآرآوكهيفاء خلف سلمانجبار عبداالمير رزن1160
نينوى تعهدات جديدة172246668724618 مآرآوكفضيلة حمزة محمدجبار عبداالمير محمد1161
بابل605128416715516119/6/2008 مآرآوكرقية ملم اسماعيلجبار عبدالجليل جبار1162
صالح الدين2203241011021015617/12/2007 مآرآوكزينب دواي محسنجبار عبدالسادة حمادي1163
صالح الدين31117191011021192911/28/2007آرآوكوعد منجل حسينجبار عبدالصاحب حسين1164
ذي قار219944811020988112/17/2007 مآرآوكريحة عبدالواحد امينجبار عبداهللا احمد1165
بغداد3291931011021078315/4/2008 مآرآوكحنان محمود حسونجبار عبداهللا حسين1166
صالح الدين736807611021023820/4/2008آرآوكمنال عبداهللا عباسجبار عبدالنبي عطوان1167
صالح الدينتعهدات جديدة463991567460085 مآرآوكانتصار محسن حليبجبار عبيد علي1168
بغداد40519029671552297/7/2008 مآرآوكباسمة سعدون عليجبار عبيد فالح1169
بغداد411117766733451125/5/2008 مآرآوكقسمة عبدالرزاق حنطانجبار عطية محيميد1170
ديالى4806022674607492009/06/10 مآرآوكبسنة آاطع فنديجبار علوان مانع1171
صالح الدين 2096615671546485/10/2008 مآرآوكابتسام شالل عليويجبار علي عليخ1172
بغداد91811538671532655/14/2008 مآرآوكخالدية جاسم شافيجبار عودة يونس1173
ذي قار40811111519617310/4/2011 مآرآوكحليمة علوي مواتجبار عيسى دحام1174
بغداد 425224311021146929/1/2008 مآرآوكسعدية خلف روضانجبار غيالن آاطع1175
البصرة35268156715312614/5/2008 مآرآوكانتصار محمد جوادجبار فهد هالل1176
صالح الدين1231102070162007/09/22آرآوكاحالم عبد علي عنادجبار قاسم سرحان1177
الديوانية1371101524039/9/2007آرآوكاحالم عبد علي عنادجبار قاسم سرحان1178
آربالء402967311021051719/5/2008 مآرآوكماجدة جاسم سهرجبار آاطع حيدر1179
بغداد2011\3\77318410819567816مآرآوكزينب حسين علوانجبار آاظم محمد1180
آربالء5332861011021040123/4/2008 مآرآوكعائدة خليل آيطانجبار آريم بدوي1181
بغداد3834768671517442008/05/12/مآرآوكفاطمة جبر مغامسجبار آريم جاسم1182
البصرة4108679673344612008/05/27 مآرآوكآاظمية جبار سعيدجبار آلف فيصل1183
البصرة8472512671554387/7/2008 مآرآوكاشواق رحيم عذافةجبار لفتة جبر1184
بغداد6543022671512822008/05/12 مآرآوكحرية سلمان ضانيجبار لفتة موسى1185
بابل831101525735/5/2008آرآوكنهاد عيال مواتجبار ماضي راشد1186
البصرة1291102071862007/09/23آرآوكنهاد عيال مواتجبار ماضي راشد1187
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ذي قار13810101524989/9/2007آرآوكنهاد عيال مواتجبار ماضي راشد1188
بغداد1291102071382007/09/23آرآوكوحيدة زغير حسنجبار محسن شفيق1189
البصرة13211015255010/9/2007آرآوكوحيدة زغير حسنجبار محسن شفيق1190
الديوانية2008\3\3825329668844226 مآرآوكايمان مولود احمدجبار محسن فنجان1191
1351102117902007/11/27آرآوكسامية صالح شنديجبار محسن مهودر1192
ذي قار1221102070852007/09/23آرآوكهناء فالح عبدجبار محمد فارس1193
صالح الدين 1331101524919/9/2007آرآوكهناء فالح عبدجبار محمد فارس1194
صالح الدين465151676700959912/7/2008 مآرآوكفاتن عبدالمنعم خضيرجبار محمد لفتة1195
بغداد50019495671515162008/05/12 مآرآوكولدان داغر محمودجبار محمود الزم1196
بغداد3389657671519352008/05/12 مآرآوكسهام ميسر فنجانجبار مرحال حسن1197
ميسان2007223671538305/14/2008 مآرآوكبشرى علي حزيمجبار مال يوسف1198
نينوى2011\3\34413310719575516مآرآوكشيماء زهير هليلجبار منشد شغاتي1199
األنبار361144116715330714/5/2008 مآرآوكابتسام عبداهللا رسنجبار موسى غانم1200
بغداد767131966715511030/6/2008 مآرآوكهدى هاني ضايفجبار ناصر حمود1201
ديالى1902657671515312008/05/12 مآرآوكشمسة سهيل نجمجبار نجم عبو1202
ذي قار47118911619603231/3/2011 مآرآوكجبار هادي حسين1203
ذي قار3841543311021071717/4/2008 مآرآوكخيرية محمد حثيثجبار هادي فرج1204
بغداد332567811021067921/4/2008 مآرآوكآريمة محمود فرحانجبار هليل جاسم1205
ذي قار2008\3\317328911021045918 مآرآوكنجلة عبداهللا عليجبر حسن محمود1206
بغداد34013377673743142008/06/21 مآرآوكآاظمية عذافة مفتاضجبر حميد مظلوم1207
واسط1151100457822007/09/17آرآوكحنين جبار عليويجبر صالح نعمة1208
بغداد 1371018915227/9/2007آرآوكحنين جبار عليويجبر صالح نعمة1209
صالح الدين 4927395672524092008/05/30 مآرآوكهيفاء حمزة احمدجبر عبدالحسين رحيمة1210
البصرة 3421533911020984512/17/2007 مآرآوكرسمية جخيور مزعلجبر فالح لوآي1211
بغداد 375181556715405326/5/2008 مآرآوكسنية آاطع حبرجبر فياض عبداهللا1212
بابل2007\9\471018913205آرآوكزينب حبيب مهديجبر مبارك عوفي1213
نينوى1141018913532007/09/06آرآوكزينب حبيب مهديجبر مبارك عوفي1214
بغداد1351105208511/9/2007آرآوكزينب حبيب مهديجبر مبارك عوفي1215
بغداد18915791011021117698/1/2008 مآرآوكجبر محمود فتحي1216
صالح الدين18716810819503812/4/2011مآرآوكآيفية صالح يوسفجبرائيل محمد ياسين1217
ذي قار40814710519573813/4/2011مآرآوكهناء خضير/سهيلةجبل عبداالمير حسن1218
البصرة47615735671517722008/05/12/مآرآوكربيعة عبداهللا تايهجبير آاطع غزاي1219
بغداد 39413759671515502008/05/12 مآرآوكسنية حسين حسنجتير رحمة لعيبي1220
صالح الدين37272446715529530/6/2008 مآرآوكزهرة آاظم سبهانجثير ياسين فليح1221
صالح الدين 644585911020964912/17/2007 مآرآوكشمسة عبود رجارجدوع اسود احمد1222
بغداد192109710671516265/12/2008 مآرآوكملكة خضير مجولجديع محمد صالح1223
ميسانتعهدات جديد4151322268724628 مآرآوكبشرى جرجيس هرمزجرجيس داود دانيال1224
بابل600195426715441527/5/2008 مآرآوكسرى محمد جمعةجسام محمد سلمان1225
شرقاط/نينوى1271102113352007/11/22آرآوكجسم خلف نايف1226
األنبار267180171102077406/2/2008 مآرآوكاحالم آامل حسينجسوم مسعود عبدالقادر1227
بغداد4089776715510230/6/2008 مآرآوكمطلقجعفر حسين جبر1228
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األنبار393186410674606277/27/2010 مآرآوكزهرة علي عودةجعفر حنون عبيد1229
ميسان3943954673343292008/05/27 مآرآوكسناء حسن عزيزجعفر ذنون يوسف1230
بغداد34012844672524172008/05/30 مآرآوكساهرة عدنان سكرجعفر زغير عكش1231
ديالى25218687674607922009/06/10 مآرآوكنشع عبدالسادة فهدجعفر سالم راضي1232
ذي قار4341918811020984212/17/2007 مآرآوكنورية عبد محمدجعفر سالم غانم1233
صالح الدين1231102072462007/10/01آرآوكهيفاء عبدالرزاقجعفر صادق عباس1234
بغداد32912410219508230/3/2011 مآرآوكامل عبداهللا سبهانجعفر عبد عون وادي1235
نينوى 493719119423619/4/2011 مآرآوكمنى عبداالمير عبدليجعفر عبدالرحمن ضمد1236
آربالء1281102114072007/11/24آرآوكجعفر عبداهللا جاسم1237
البصرة1813026674609782009/01/19 مآرآوكبدرية جاسم محمدجعفر عبيد سلمان1238
البصرة2007\9\71662781156آرآوكفهيمة محمد شكبانجعفر عزيز مزبان1239
ذي قار1161018916972007/09/12آرآوكفهيمة محمد شكبانجعفر عزيز مزبان1240
بغداد1341018912596/9/2007آرآوكفهيمة محمد شكبانجعفر عزيز مزبان1241
بغداد1141100456452007/09/15آرآوكميثاق خالد حنونجعفر عقيل علوان1242
بغداد 13101018913365/9/2007آرآوكميثاق خالد حنونجعفر عقيل علوان1243
البصرة705159311021073921/4/2008 مآرآوكجعفر قاسم فرج1244
ذي قار2007\9\19662781106آرآوكابتسام عبدالزهرةجعفر آاطع راضي1245
نينوى1131018916912007/09/12آرآوكابتسام عبدالزهرةجعفر آاطع راضي1246
بغداد1381018912546/9/2007آرآوكابتسام عبدالزهرةجعفر آاطع راضي1247
البصرةتعهدات جديد34311367460496 مآرآوكاثمار عبدالقادر سالمجعفر آاظم عمارة1248
البصرة 6541295411021146822/1/2008 مآرآوكشاهة خلف عزيزجعفر آنبار موزر1249
بغداد182467411021078129/5/2008 مآرآوكفوزية محمد جاسمجعفر مجيد حسين1250
بغداد63662782132007/09/05آرآوكفائزة آمال وليجعفر مجيد حميد1251
بغداد1121018916312007/09/11آرآوكفائزة آمال وليجعفر مجيد حميد1252
البصرة134662782235/9/2007آرآوكفائزة آمال وليجعفر مجيد حميد1253
البصرة7221065671512395/12/2008 مآرآوكصدبرية حسين يعقوبجعفر محمد علي محسن1254
ميسان29619135673347775/25/2008 مآرآوكخديجة عبدالشهيد محسجعفر محمد محسن1255
بغداد2008\3\829351311021032517 مآرآوكالهام حسين عليجعفر مدلول حويس1256
الديوانيةتعهدات خطية191183568724962 مآرآوكرازقية حسن حنتوشجعفر مكطوف عباس1257
واسط374665211020783911/29/2007 مآرآوكصبرية محمد عريبيجعفر مناتي عيسى1258
بغداد 2011\3\7941310219580227 مآرآوكقادسية آريم محمدجعفر موسى لفتة1259
البصرة2008\3\31740181102075715 مآرآوكاسيا آاظم صابرجعفر نعمة خلف1260
بغداد2008\8\4286334673743303 مآرآوكحصيلة عويد فرهودجالب خضير شريوي1261
ميسان 351157556715469919/7/2008 مآرآوكسهيلة بريزغ جبرجالب آريم عكلة1262
صالح الدين 5001803811020962612/17/2007 مآرآوكرحيمة آريم عبدجالب نصيف عبد1263
ميسان35726736715579419/7/2008 مآرآوكفوزية رمضان حسينجالل حسن محمد1264
نينوى 699163746715358612/5/2008/مآرآوكمطلقجالل حسين جعفر1265
بغداد735171611020725528/1/2008 مآرآوكاالء عبدالستار جاسمجالل ريكان جرعان1266
بغداد7802363671535735/12/2008/مآرآوكصون آول اآبر عليجالل عباس عبود1267
نينوى339138516872480512/18/2008 مآرآوكشيماء محمد ناجيجالل عبدالواحد هاني1268
بغداد58826711020997812/17/2007 مآرآوكغيداء حاآم جاسمجالل عبيد حميد1269



قائمة بأسماء الوافدين الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (140) في محافظة آرآوك للفترة من 2007/7/1 ولغاية 2011/9/30 الذين 
اعيدوا الى محافظاتهم االصلية السابقة

ميسان788855611021025422/4/2008 مآرآوكشيماء صالح عكلةجالل علي بجاي1270
بغداد2008\7\19056986725261420 مآرآوكهيام محمد زغيرجالل لفتة زغير1271
بغداد40414329671511452008/05/12 مآرآوكجميلة مزة حسينجالل معيوف عباس1272
بغداد41682636715400320/5/2008 مآرآوكفضيلة آاظم حسونيجلوب حسين شاتي1273
ذي قارتعهدات جديد229127668724789 مآرآوكمديحة محمد الزمجلوب آاظم ياسين1274
نينوى2009\6\312104966725220628 مآرآوكهناء موسى جبرجلود عريبي راشد1275
نينوىتعهدات جديد1181901868724836 م آرآوكانتصار ابراهيم حسنجليل ابراهيم حسين1276
نينوى2008\3\7341341111021015412 مآرآوكافراح عبداالمير عبداهللاجليل ابراهيم زايد1277
صالح الدينتعهدات جديد4291361668724555 مآرآوكانتصار خلف صدامجليل جعاز عطية1278
ذي قار1111100457202007/09/16آرآوكماجدة سعيد عليجليل جهاد بديوي1279
النجف1391018914007/9/2007آرآوكماجدة سعيد عليجليل جهاد بديوي1280
نينوى4287093687246067/27/2010 مآرآوكجليل حسين جاسم1281
نينوى 21819084671519492008/05/12 مآرآوكهبوب آاظم محلجليل خضير حمزة1282
نينوى434101756715118830/6/2008 مآرآوكقبيلة خزعل آاطعجليل سعدون محمد1283
البصرة68682278698/9/2010آرآوكصبيحة آوآز آطاميجليل شحيت محمد1284
الديوانية11101100459602007/09/19آرآوكصبيحة آوآز آطاميجليل شحيت محمد1285
بغداد13111004555910/9/2007آرآوكصبيحة آوآز آطاميجليل شحيت محمد1286
النجف1271102113662007/11/24آرآوكجليل صبري محسن1287
بغداد497862211020986012/17/2007 مآرآوكحسيبة خضير نعيسجليل طاهر نعيبس1288
بغداد730396911020987612/17/2007 مآرآوكغنية محمد جابرجليل عطية مطلك1289
ذي قار4846238672525092008/05/30 مآرآوكرحاب عبداالمير يوسفجليل آاظم عبد علي1290
بغداد4304231011020984112/17/2007 مآرآوكحميدة ابراهيم شهابجليل محمد راشد1291
ذي قار395794311021187429/5/2008 مآرآوكسعاد عبود حمزةجمال الدين ياس جوعان1292
ذي قار402199176715418327/5/2008 مآرآوكايمان ترآي حسينجمال جاسم حمود1293
صالح الدين4051248671542565/10/2008 مآرآوكسحر احسان سعيدجمال جاسم سعيد1294
نينوى2007\9\45662782095آرآوكسعاد هاشم عطيةجمال جمعة نجدي1295
بغداد1141018916212007/09/11آرآوكسعاد هاشم عطيةجمال جمعة نجدي1296
بغداد134662782195/9/2007آرآوكسعاد هاشم عطيةجمال جمعة نجدي1297
صالح الدين 2009\6\369123956872429525 مآرآوكجمال حسن جتير1298
بغداد2007\9\34662781346آرآوكحميدة محمد سلمانجمال حسين علي1299
بغداد1151100455982007/09/15آرآوكحميدة محمد سلمانجمال حسين علي1300
البصرة1311018913035/9/2009آرآوكحميدة محمد سلمانجمال حسين علي1301
بغداد35712116671532315/14/2008 مآرآوكاحالم علي احمدجمال حمزة علوان1302
واسط28980796715438822/5/2008 مآرآوكفوزية عباس حبيبجمال خطاب عمر1303
بابل 2011\9\3934411727325412 مآرآوكسعدية محمد عبداهللاجمال خلف شالل1304
شرقاط/صالح الدين436155226872492011/30/2008 مآرآوكبشرى حمادي نعمةجمال خلف آاظم1305
صالح الدين 2011\3\34539101019545814مآرآوكسليمة رسن محمدجمال خلف محمد علي1306
صالح الدين62943336715335014/5/2008 مآرآوكدجلة حسن جريمطجمال خليفة مجيد1307
نينوى 3429637672524522008/05/30 مآرآوكحمدية آاطع خلفجمال خميس جاسم1308
شرقاط/صالح الدين3729966680879587/27/2010 مآرآوكعائدة خضر امينجمال داود سلمان1309
بغداد34080416872420225/11/2008 مآرآوكزينب عبدالحسن جوحيجمال رجب شعبان1310
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بغداد495638101102112464/3/2008 مآرآوكنضال عبدالكريم محمدجمال رزوقي ياسين1311
بابل 2008\8\30216211672525813 مآرآوكابتسام مولود محمدجمال سعد نوفان1312
ذي قار2011\3\4736510119494527مآرآوكآريمة مصطفى محمدجمال سعيد محمد1313
ميسان1719023671539705/14/2008 مآرآوكبشرى سرحان عبديجمال شفيق توفيق1314
بغداد4277789671512742008/05/12 مآرآوكنجاة قاسم غضبانجمال طاهر غضبان1315
بغداد2011\3\330469319408613 مآرآوكنضال خلف مصلحجمال عبدالرحمن جاسم1316
ذي قار1181100456442007/09/15آرآوكايمان عبداللطيف رسنجمال عبدالكريم1317
صالح الدين13101018913339/9/2007آرآوكايمان عبداللطيف رسنجمال عبدالكريم1318
بغداد 2008\6\40817858671546631 مآرآوكسمية آاظم جاسمجمال عبدالكريم حميد1319
صالح الدين377134586872483512/18/2008 م آرآوكسوزان عبدالكريم محمدجمال عبدالكريم عزيز1320
بغداد352493911021001912/18/2007 مآرآوكحمدية حسين عباسجمال فرعون محمد1321
صالح الدين2011\5\19820010519500517مآرآوكفاطمة آريكش سلمانجمال آرينص سلمان1322
واسطتعهدات جديد215219668724798 مآرآوكوسن خليل جبوريجمال آمال احمد1323
بغداد 18916689672522312008/05/30 مآرآوكنعمت جمال بكرجمال مجيد عبدالوهاب1324
صالح الدين473356111020737316/1/2008 مآرآوكعمشة هادي حسينجمال محمد حمد1325
بغداد 34517010519509828/3/2011مآرآوكهناء وحيد صدامجمال محمد ناجي داود1326
البصرة 2008\8\30213792672529364 مآرآوكهيام صالح محمدجمال مصطفى محمد1327
بغداد3005518671549132008/05/10 مآرآوكاميرة حميد محمودجمال ناظر آنيهر1328
ذي قار2008\8\31218495671534093 مآرآوكهدى محمد عبدالرزاقجمال ناظم خلخال1329
ميسان47936396715408621/5/2008 مآرآوكخديجة غانم حاجيجمال نصار حسين1330
بابل6196776673742081/11/2009 مآرآوكآميلة عبد محمدجمال هندي محمد1331
ذي قار37148896698170026/7/2008 مآرآوكنورى محسن مكطوفجمال وناس طعمة1332
الديوانية42826106715438727/5/2008 مآرآوكفائزة فاضل احمدجمال ياسين مصطفى1333
الديوانية77119328671548762008/05/10 مآرآوكجميلة جايد عليجمعة ابراهيم محمد1334
ذي قار2008\8\2172239672527244 مآرآوكخديجة علي/هديةجمعة جاسم محمد1335
نينوى3341606310189169616/1/2008آرآوكغنية احمد وحيدجمعة جدوع سلمان1336
ديالى48015253671530125/14/2008 مآرآوكسهام نعمة سالمجمعة جربوع مبروك1337
بغداد4512375672524182008/05/30 مآرآوكماجدة داود حسنجمعة جميل خماس1338
صالح الدين45417512671538205/14/2008 مآرآوكاحالم خليفة عباسجمعة جهاد حمد1339
ميسان25640126688429512/25/2007 مآرآوكابتسام نايف احمدجمعة جياد حردان1340
البصرة1241102094512007/12/09آرآوكسعاد ثجيل آاظمجمعة حبيب آاظم1341
صالح الدين779826106715417419/5/2008 مآرآوكعلياء آريم جزومجمعة خلف محمد1342
ميسان 434117756715417826/5/2008 مآرآوكماجدة عبد محمدجمعة داود سلمان1343
ديالى3791964106715467826/5/2008 مآرآوكزهرة خلف نصيفجمعة رزاق بديوي1344
بغداد1291102115552007/11/26آرآوكجمعة رسن صابط1345
نينوى1231102072642007/10/02آرآوكتحرير عطية عبدجمعة سالم الزم1346
2008\3\4211111911021017310 مآرآوكازهار سالم عطيةجمعة سلمان حسون1347
بغداد1141100456402007/09/15آرآوكشاآر شكر زينجمعة سمين ابراهيم1348
البصرة13101018913275/9/2007آرآوكشاآر شكر زينجمعة سمين ابراهيم1349
صالح الدين493146981942584/4/2011 مآرآوكسهام جبار حسنجمعة شاجي جحيش1350
404174276715553719/7/2008 مآرآوكحرية اعبيد جبارةجمعة شاوي محمد1351
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نينوى47816595671517872008/05/12/مآرآوكهدية عبدالحسن جسرجمعة عبد جسر1352
البصرة75814628672522602008/05/30 مآرآوكجمعة عبد حاتمجمعة عبد حاتم1353
بابل3434771011021101310/1/2008 مآرآوكفوزية عباس حسينجمعة عبدالرحيم حسين1354
بغداد17989921942417/4/2011 مآرآوكصبحة جميل/ايالف محمجمعة عبداهللا عيسى1355
نينوىتعهدات جديد798331068724841 مآرآوكحن عطية عليجمعة عبداهللا محسن1356
الديوانية426140210674608332009/06/10 مآرآوكجوهرة جبار نعمةجمعة عبدالواحد نعمة1357
بغداد2008\3\180186121102075626 مآرآوكابتسام سامي راضيجمعة فتحي عبيد1358
نينوى4201048311021076321/4/2008 مآرآوكنورية محسن سلمانجمعة فرج عكش1359
ذي قار2171313511021078220/4/2008 مآرآوكربيعة خزعل ياسجمعة آاظم عليوي1360
نينوى 2011\3\48719010319435427 مآرآوكشذى محمود وهيبجمعة مجيد محمد1361
ذي قار2008\3\1541626111020955012 مآرآوكفرحة سرحان صمدجمعة محمد سلطان1362
الديوانية197118511020985212/17/2007 مآرآوكمنفية محمد خشانجمعة محمد علي1363
بابل 7847782110211470 مآرآوكنداء عبدالزهرة جوادجمعة ناصر شناوة1364
بابل2011\10\6245311427336024مآرآوكعبلة خضر حافظجمعة نقيب عوض1365
صالح الدين1191100456322007/09/15آرآوكشكرية علي محمدجميل ابراهيم رجب1366
شرقاط/صالح الدين13101018913225/9/2007آرآوكشكرية علي محمدجميل ابراهيم رجب1367
صالح الدين736261673344735/27/2008 مآرآوكفضيلة محمود ياسينجميل ابراهيم فليح1368
البصرة34654226715396714/5/2008 مآرآوكبشرى خالد زايدجميل اسماعيل آايد1369
البصرة 2569075687248567/27/2010 مآرآوكلمياء سالم محمدجميل ثامر موسى1370
البصرة2008\3\718185231102097885 مآرآوكبشرى رزاق عطيةجميل جمعة طلبة1371
نينوى 48472116737427421/6/2008 مآرآوكابتسام هادي آاظمجميل حسان عبود1372
بغداد4721935674608552009/06/10 مآرآوكخديجة ذياب حميديجميل حنون فهد1373
بابل4081415611021185412/2/2008آرآوكصبرية حمادي آاظمجميل خضير عباس1374
بغداد375170101019426011/4/2011 مآرآوكهيفاء نوفان عبداهللاجميل خالوي سلمان1375
بغداد1121101520772007/09/11آرآوكماجدة دحام حجابجميل خليل ابراهيم1376
بابل13111004563610/9/2007آرآوكماجدة دحام حجابجميل خليل ابراهيم1377
صالح الدين 3391115911020718722/1/2008 مآرآوكسودة حمادي خضيرجميل داود سليمان1378
صالح الدين39515133671543455/10/2008 مآرآوكحياة جابر جاسمجميل زبون محي1379
صالح الدين2008\8\88412747671552872 مآرآوكزينب ناصر حسينجميل سلمان موسى1380
بغداد 78418756672525232008/05/30 مآرآوكسليمة مالح جازعجميل شناوة جنجر1381
البصرة1291102071802007/09/23آرآوكعلية منصور صهيودجميل شنيار وادي1382
نينوى13911015260010/9/2007آرآوكعلية منصور صهيودجميل شنيار وادي1383
آربالء 4846723671530295/14/2008 مآرآوكبشرى فالح يعقوبجميل عبدالجليل عبداهللا1384
واسط47911785110209611 مآرآوكنجلة عبدالزهرة هاللجميل عبدالواحد عبد1385
البصرة2011\5\3695310219498510 مآرآوكسهاد طارق شاآرجميل عبود حميد1386
الديوانية41823411020964812/17/2007 مآرآوكحورية بدر مطلكجميل عطية مطلك1387
بغداد4171661611020727417/1/2008 مآرآوكابتسام بطرس حناجميل فرنسيس زورا1388
صالح الدين 2011\5\425194981942314 مآرآوكربيعة منصور نافرجميل نجمان نافر1389
االنبار4175661011020776412/2/2008 مآرآوكغنية هادي عبدالحسنجميل نمر منجل1390
بغداد4251147687248552009/06/01 مآرآوكزهرة جاسم الزمجندي محمد الزم1391
بغداد82008\64549386715590018 مآرآوكرسمية جبر/وحيدة حسنجهاد حمزة جاسم1392
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واسطتعهدات جديد2591624168724380 مآرآوكزهراء عبدالحسن محسنجهاد رحيم رشود1393
صالح الدين1151100458212007/09/17آرآوكخالدة محمد جاسمجهاد شهاب بردي1394
ديالى13710189156211/9/2007آرآوكخالدة محمد جاسمجهاد شهاب بردي1395
بغداد3457352671531795/14/2008 مآرآوكسميرة سليمان محمدجهاد غالب سلمان1396
بغداد84243511020962812/17/2007 مآرآوكرباب جليل آاظمجهاد آاظم عبدالزهرة1397
البصرة375171011021177610/1/2008 مآرآوكلمياء ابراهيم آاظمجواد بدن خليفة1398
واسط2011\3\5335710919509627 مآرآوكغنية ساجت باهضجواد جاسم عبدالخضر1399
نينوى1211102112542007/11/22آرآوكجواد جبار عباس1400
الديوانية تعهدات جديد727768368724415 مآرآوكنوال عبيد مصطفىجواد جلمود حسين1401
الديوانية3434057671511092008/05/12 مآرآوكصبحية جعفر ترآيجواد جويد طاهر1402
بغداد1591884111021102220/4/2008 مآرآوكزهوري عباس برهانجواد حساني برهان1403
واسطتعهدات جديدة649555568724330 مآرآوكسلوى هادي خلفجواد حسين يعكوب1404
البصرة2008\3\3341198111020954917 مآرآوكمهدية حبيب غضبانجواد خطاب حمد1405
بغداد1291102071522007/09/23آرآوكنجاح حاتم عبودجواد خلف علوان1406
صالح الدين13811015256410/9/2007آرآوكنجاح حاتم عبودجواد خلف علوان1407
البصرة2008\8\4091827106715305231 مآرآوكمايهن نجم سباهيجواد ساري محمد1408
بغداد3424772671517465/12/2008/مآرآوكآوثر عيسى شعبانجواد سلمان هادي1409
ميسان78918967671535885/12/2008/مآرآوكعلية عبدالمحسن آريمجواد شاآر جواد1410
البصرة48112794672522932008/05/30 مآرآوكهدية عبد ضبابجواد شعالن فرحان1411
الديوانية 1161100458962007/09/18آرآوكنضال عبد الجبارجواد صحن عبرة1412
صالح الدين13610189166112/9/2007آرآوكنضال عبد الجبارجواد صحن عبرة1413
شرقاط/صالح الدين2011\3\3025610219574627مآرآوكرجاء عطيويجواد ضاري مناور1414
واسط1291102071362007/09/23آرآوكبديعة ناصر عليجواد عبد جودة1415
شرقاط/صالح الدين13811015254910/9/2007آرآوكبديعة ناصر عليجواد عبد جودة1416
ذي قار3122182671552637/7/2008 مآرآوكنذرة عبيد جاسمجواد عبد محمد1417
واسط3434261110211779 مآرآوكفضيلة نجم عبيدجواد عبدالكاظم ابراهيم1418
بغداد 272211411021046420/4/2008 مآرآوكاوهام عبداهللا خلفجواد عبدالكاظم اسويد1419
بابل50310294110210012 مآرآوكجواد عبدالكاظم جمعة1420
بابل45167411021026921/4/208 مآرآوكآثابة خضير عودةجواد عبدالكاظم1421
البصرةتعهدات جديد4951104467466718 مآرآوكساجدة عطشان ضيدانجواد عبدالكاظم عرمش1422
النجف484331011956056/4/2011 مآرآوكمنتهى طاهر آميثجواد عبداهللا علك1423
ذي قار3951673106715333114/5/2008 مآرآوكحميدة عطيوي واسطجواد عبيد حميدي1424
بغداد215153611020751629/11/2007 مآرآوكرجاء منجل حسينجواد علي عواد1425
بغداد238488106715428222/5/2008 مآرآوكنجاة محسن عكيليجواد غانم شالش1426
آربالء46711494672520032008/05/30 مآرآوكهدية جمعة وريجةجواد غدير ملح1427
واسط45377726737426921/6/2008 مآرآوكلميعة عواد شعالنجواد فاضل شعالن1428
صالح الدين2011\9\195589429453212 مآرآوكهدية عبدالمجيد حسونجواد فجر بطي1429
بغداد7081958671510672008/05/12 مآرآوكسورية جبار سعيدجواد فليح شذر1430
نينوى تعهدات جديد382868967460593 مآرآوكنضال زبون جعبجواد آاطع راضي1431
بغداد66190216872429623/11/2008 مآرآوكبرى خلف راضيجواد آاظم ايدام1432
بابل469263711020997712/17/2007 مآرآوكحميدية رزاق بديويجواد آاظم بديوي1433
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البصرة7541873811020957120/4/2008 مآرآوكخديجة قاسم آريمجواد آاظم جابر1434
البصرة6001262511020776529/11/2007 مآرآوكايمان آاطع هاشمجواد آاظم جاسم1435
بغداد369581671545525/10/2008 مآرآوكنضال عبدالزهرة بدلةجواد آاظم جبر1436
صالح الدين48419151687248802009/06/10 مآرآوكسليمة جمعة مجهولجواد آاظم حسن1437
بغداد3444723670079385/12/2008 مآرآوكبشرى سعدون رسنجواد آاظم حسين1438
ديالى2008\8\161167326715559925 مآرآوكخولة حسين آاظمجواد آاظم حسين1439
ميسان2008\3\364168681102095225 مآرآوكعدالة هاشم ايشرعجواد آاظم حسين1440
ميسان318910719512128/3/2011 مآرآوكاسراء قيس جعفرجواد آاظم حسين1441
ميسان1291102071432007/09/23آرآوكسميرة ناصر محسنجواد آاظم حسين1442
ميسان13211015255410/9/2007آرآوكسميرة ناصر محسنجواد آاظم حسين1443
ميسانتعهدات جديد35593367460600 مآرآوكخيرية احمد بحرجواد آاظم حميد1444
صالح الدين 4789465671517702008/05/12/مآرآوكعلية صبيح طاهرجواد آاظم خلف1445
البصرة45314710419498218/4/2011 مآرآوكشاهه رضا عبيدجواد آاظم خلف1446
ميسان1211102112482007/11/20آرآوكجواد آاظم داخل1447
ميسان12101102072272007/10/01آرآوكعريضة حنين حبيبجواد آاظم دعوش1448
بغداد67514471011020763329/11/2007 مآرآوكآفاء جاسم محمدجواد آاظم راشد1449
بغداد371157816715340730/6/2008 مآرآوكنوال مزهر آاطعجواد آاظم زمام1450
النجف4093045671553507/7/2008 مآرآوكريحة جبار عودةجواد آاظم سادة1451
بغداد 761721411020997912/17/2007 مآرآوكامل جابر سالمجواد آاظم سالم1452
ميسان2011\6\421599719419613 مآرآوكجويدة ذياب سعيدجواد آاظم سعيد1453
بغداد339119841102078665/3/2008 مآرآوكنغم يحيى عبداهللاجواد آاظم سلمان1454
واسط1181100456312007/09/15آرآوكسوسن طابور جالبجواد آاظم سيد1455
ذي قار13101018913195/9/2007آرآوكسوسن طابور جالبجواد آاظم سيد1456
بغداد2475013673727582008/06/21 مآرآوكاحالم منعم سنيجواد آاظم شافي1457
ذي قار1221102110652007/11/21آرآوكعلية قاسم حمدجواد آاظم صيوان1458
نينوى359136766715525319/7/2008 مآرآوكقاسمية مولة خلفجواد آاظم عامر1459
آربالء 29613744671512862008/05/12 مآرآوكزينب جمعة جبرجواد آاظم عباس1460
ذي قار386142311020985512/17/2007 مآرآوكايمان صبري حميدجواد آاظم عبد1461
البصرة3421143811021195928/11/2009آرآوكحمزية عبدالحسين عبداجواد آاظم عبد1462
ذي قار2011\9\32539229430915 مآرآوكرسوم نجم ضمدجواد آاظم عبد1463
ذي قار4728711319652728/3/2011مآرآوكنجاة سليم محمدجواد آاظم عبدالزهرة1464
بغدادتعهدات جديدة4921625268724994 مآرآوكصبيحة راضي جرجاكجواد آاظم عبود1465
صالح الدين49216210519427513/4/2011 مآرآوكصبيحة راضي جرجاكجواد آاظم عبود1466
االنبار1151018915312007/09/07آرآوكليلى حميد جربجواد آاظم عبود1467
بغداد134662781905/9/2007آرآوكليلى حميد جربجواد آاظم عبود1468
ميسان190842611021178910/1/2008آرآوكبتول عايد حسنجواد آاظم عبيد1469
بغداد49316198671549592008/05/10 مآرآوكوفية طصيز راضيجواد آاظم عريبي1470
شرقاط/صالح الدين745101356715339828/6/2008 مآرآوكراهية آريم عبدجواد آاظم عواد1471
بغداد 4161458267153178 مآرآوكموحة حميدي الزمجواد آاظم عوفي1472
آربالء3098784671537465/14/2008 مآرآوكنزيهة شنون موشانجواد آاظم فتالوي1473
بغداد31991576715559028/6/2008 مآرآوكسليمة نعمة خلفجواد آاظم آطاف1474
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بغداد4962110819591810/4/2011 مآرآوكرواء سعدون يوسفجواد آاظم آولة1475
البصرة37710147671548322008/05/10 مآرآوكسرية سالم آحيطجواد آاظم مغامس1476
بغداد966718654331/12/2008آرآوكجواد آاظم هادي1477
بغداد1231102113292007/11/22آرآوكجواد آاظم هادي1478
بغداد35515427671545375/10/2008 مآرآوكجاسمية محمد ناصرجواد آاظم يوسف1479
بغدادتعهدات جديد264724668724772 مآرآوكساهرة خلف عربيدجواد آحامي جويعد1480
بغداد42811711519602013/4/2011 مآرآوكآريمة آاظم حسنجواد آريم شكيلي1481
بغداد1241102074462007/11/20آرآوكغبداء آاظم خلفجواد آريم عبدالسادة1482
ميسان3791129311020785627/2/2008 مآرآوكجواد لعيبي بدن1483
ذي قار20915611671545665/10/2008 مآرآوكافراح صباح طاهرجواد لفتة جبر1484
بغداد6489828671545375/10/2008 مآرآوكجميلة جبر محمدجواد لفتة حمد1485
بغداد2163883671512882008/05/12 مآرآوكنادية حاآم جوادجواد مالك جواد1486
بغداد7271292711021024315/4/2008 مآرآوكايمان حسن هانيجواد مزهر حسن1487
بغداد2011\9\3121019429431614 مآرآوكشيماء محمد نصيفجودت عبدالرحمن داود1488
نينوى 1231102070142007/09/22آرآوكلمياء لطيف طاهرجودت آاظم1489
صالح الدين1371101524029/9/2007آرآوكلمياء لطيف طاهرجودت آاظم1490
بغداد16210610919504231/3/2011مآرآوكآرجية عبداهللا مؤيدجورج متي ججو1491
بغداد1281102073592007/10/03آرآوكسامية متي ميخاجوهر عزيز صادق1492
واسط72610981673347612008/05/25 مآرآوكنديمة جمعة محمودجياد خلف محل1493
بغداد1281102073802007/10/03آرآوكلميعة عباس حنونجيبر آريم آريدي1494
بغداد177219711020762412/1/2007 مآرآوكوفية آاظم صنوفجيجان مهوال عالج1495
البصرة11101100458712007/09/18آرآوكانعام فاضل صمدحاتم اآرم ثابت1496
بغداد13810189162311/9/2007آرآوكانعام فاضل صمدحاتم اآرم ثابت1497
بغداد2011\9\8084911227336813مآرآوكقسمة ادريس عباسحاتم بدر علي1498
الديوانية 10359911101961276/4/2011 مآرآوكشيماء عبدالرحمنحاتم حادي احمد1499
بغداد48115976675979337/27/2010 مآرآوكليلى سلمان عبدحاتم حمد محمود1500
بغداد354552811021061720/4/2008 مآرآوكجمالة حسن شذرحاتم شلش دعيج1501
بغداد2008\6\3653062671548411 مآرآوكفخرية محمد محمودحاتم شهاب حمد1502
بغداد 3024949671531685/14/2008 مآرآوكزهرة آاتب حسينحاتم عبداهللا حسين1503
ذي قار4925474673743212008/06/21 مآرآوكآواآب عبدالكاظم جوادحاتم عبدالهادي جواد1504
بغداد 1371102117072007/11/27آرآوكغازية شهاب احمدحاتم عبيد محمد1505
بغداد1121100457592007/09/17آرآوكعلية حسينحاتم عطار آصاب1506
البصرة1391018914497/9/2007آرآوكعلية حسينحاتم عطار آصاب1507
ذي قار2008\6\2469176671542061 مآرآوكماجدة عبدالحميد عبدالرحاتم غضان وهيب1508
صالح الدينتعهدات جديدة296998867460813 مآرآوكندى باقر حموديحاتم آاظم حسن1509
بغداد1171100459632007/09/19آرآوكسهام جابر جاسمحاتم آريم عباس1510
بغداد13111004556415/9/2007آرآوكسهام جابر جاسمحاتم آريم عباس1511
بغداد13111004557015/9/2007آرآوكوسن محمد رجاحاتم آريم عباس1512
ميسان256164211020995521/4/2008 مآرآوكزينب عبداهللا عليحاتم آريم محمد1513
نينوى7769410919497612/4/2011 مآرآوكبشرى سعيد رشيدحاتم محمد احمد1514
ذي قار 2011\3\38215410519561716مآرآوكليلى محمود حسينحاتم محمد حسين1515
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بغداد435547111020995712/17/2007 مآرآوكملكية جبر سدخانحاجم سلطان سدخان1516
بغداد43613056673343132008/05/27 مآرآوكسهيلة ياسين جاسمحاجم سلطان علي1517
البصرة 77769246715164928/6/2008 مآرآوكايمان صديق عباسحاجم عبدالعزيز عيدان1518
البصرة58470110671535965/12/2008/مآرآوكامل هادي محمدحارث فخري عبدالحر1519
البصرة4351167111020756622/1/2008 مآرآوكقاهرة ناقل عسافحارث وهيب عساف1520
ديالى312835511020993912/17/2007 مآرآوكسهيلة بحر سهرحازم احمد عبدالكريم1521
ذي قار2011\3\2553111619653824مآرآوكخالصة محمود لطيفحازم اسماعيل ابراهيم1522
بغداد48735156715528212/7/2008 مآرآوكاسماء رحيم علوانحازم حاآم شارد1523
ميسان43517210519582230/3/2011 مآرآوكلمياء نبيل جمعةحازم حسن جاسم1524
شرقاط/صالح الدين3749642671537505/14/2008 مآرآوكزهور محمد الزمحازم حسن سباهي1525
واسط40912596671535155/12/2008/مآرآوكوفاء سلمان عدايحازم حسين صالح1526
صالح الدينتعهدات جديد1881238668724416 مآرآوكنجيبة شهاب احمدحازم حميد جميل1527
ميسان476643211020993015/4/2008 مآرآوكخنساء حازم حميدحازم حميد علي1528
ميسان16918512673727652008/06/21 مآرآوكابتسام احمد محمدحازم عبد مصطفى1529
نينوىتعهدات جديدة789354368724593 مآرآوكزينب صاحب عبدالحسينحازم عبدالحسين1530
البصرة2008\8\45247376737290025 مآرآوكذآرى جمعة عيدانحازم عبدالحق امانة1531
واسط612635911020995312/17/2007 مآرآوكسورية نعمان باللحازم عبدالكريم عبداهللا1532
بغداد3549767671537425/14/2008 مآرآوكعامرة عبدالكريم خضرحازم عبداهللا حمد1533
البصرة9429515671515432008/05/12 مآرآوكاسماء ذياب احمدحازم عزرة راضي1534
بغداد766192166715300114/5/2008 مآرآوكاسماء اسماعيل عليحازم عمر محمد1535
بغداد417136786715526128/6/2008 مآرآوكآلثوم سلمان عباسحازم آاطع لفتة1536
ميسان7538814671510762008/05/12 مآرآوكامال علي حسينحازم آريم مدلول1537
شرقاط/نينوى70047211102078885/3/2008 مآرآوكبدور جبار درجالحازم آريم مغامس1538
صالح الدين1838825671510015/12/2008 مآرآوكبيداء عبداهللا آاملحازم محمد احمد1539
البصرة2008\8\623130256733613316 مآرآوكبيداء جاسم محمدحازم محمد جاسم1540
آربالء40515410419455521/4/2011مآرآوكرواء مهنة فرجحازم محمد عيسى1541
ميسان192534311021007112/18/2007 مآرآوكساجدة حمادي عبدحازم محمود عكلة1542
بغداد478150886746060610/6/2009 مآرآوكنادية عبداللطيف احمدحازم محي عبيد1543
شرقاط/صالح الدينتعهدات جديد326895768724400 مآرآوكسليمة حمدان مصعبحازم مهدي عبدالحسين1544
نينوى75317483672525262008/05/30 مآرآوكنغم حسن بكرحازم مهدي قدوري1545
صالح الدين 7771432911021017417/12/2007 مآرآوكايناس حسن عبدحازم نجم عبد1546
بغداد3405154672523872008/05/30 مآرآوكسناء محسن درويشحازم نصيف جاسم1547
بغداد37018668671549172008/05/10 مآرآوكفاتن عبدالقادر عبدالجباحازم نصيف جاسم1548
بغداد2008\8\2182543672524792 مآرآوكسعاد يحيى محمودحازم يعقوب يوسف1549
ذي قار298983511020991712/17/2007 مآرآوكحمدية سليمان احمدحاضر حبتور شهاب1550
بغدادتعهدات جديد3211872968724854 مآرآوكجنان احمد ياسينحاضر نوفان عمران1551
ذي قار367187311020750829/11/2007 مآرآوكآريمة جاسم شيحانحافظ احمد ضيف1552
صالح الدين43459591101521814/2/2008 مآرآوكسليمة محمود حسنحافظ حميد احمد1553
واسط1281102073572007/10/03آرآوكامل آاظم محسنحافظ سمير فرج1554
بغداد317167516715528115/7/2008 مآرآوكسميرة داود سلمانحافظ عباس عبود1555
بغداد2008\7\76298236725252819 مآرآوكايناس مجيد جبرحافظ عريبي جبر1556
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ذي قار161366811021044020/3/2008 مآرآوكفليحة حسن حسينحافظ نصيف جاسم1557
األنبار 2011\3\407169319409313 مآرآوكحافظ هادي قمبر1558
ذي قار6639366715441727/5/2008 مآرآوكرجيمة جواد تعيبحاآم شيال علي1559
ذي قار30918553672525072008/05/30 مآرآوكسميرة عبدالمجيد عبدالححاآم محمد تومان1560
البصرة 3021247106715320814/5/2008 مآرآوكمجلية آفتان خلفحامد انجاد حمادي1561
صالح الدين345178710682278588/9/2010 مآرآوكآاظمية فرحان مذآورحامد بدر حمود1562
بغدادتعهدات جديد437544167460713 مآرآوكرضية سلمان حسنحامد جابر حبيب1563
ميسان36236516715465628/5/2008 مآرآوكصبيحة عباس ثابتحامد جاسم حسين1564
االنبار1221102110732007/11/21آرآوكليلى آاظم عباسحامد جبار حسوني1565
بغداد 2011\9\783175111027590418مآرآوكوداد آاظم راضيحامد جخم عبد1566
نينوى2008\3\26419571011020747018 مآرآوكمائدة عبدالمجيد احمدحامد جميل عبدالكريم1567
ديالى2008\8\3779475671547894 مآرآوكماجدة مبدر صالححامد حسن خضير1568
بغداد2008\7\375165466725263112 مآرآوكسعدة لطيف هاللحامد حسن علي1569
بغداد 2008\3\344160341102097379 مآرآوكدالل شاآر حمدانحامد خالد داود1570
بغداد20056986715458826/5/2008 مآرآوكوفيقة جاسم محمدحامد خلف حمد1571
ذي قار2011\6\2111421051956419مآرآوكعلية عيدان عليحامد دراي ملوح1572
ذي قار351181686715411728/5/2008 مآرآوكعلية بلعوط عبدحامد ساجت زغير1573
ذي قار2007\11\207376111020750729 مآرآوكفادية عبود حسانحامد سعدون حسان1574
نينوى 7461751151961635/4/2011 مآرآوكليلى مجول  غضيبحامد سلطان عجيل1575
بغداد2201413311020964112/17/2007 مآرآوكخالدة عبدالباقي داودحامد شهاب بردي1576
البصرة2008\3\47914827110297566آرآوكايمان نعمة جاسمحامد عباس درواح1577
ذي قار15911158673743042008/06/21 مآرآوكصبرة عبدالرحيم محمدحامد عبد محمد1578
البصرة47773810671530777/7/2008 مآرآوكنوال عبدالكريم يونسحامد عبد محمد1579
بغداد4711697911021174227/11/2007 مآرآوكآريمة محمد امينحامد عبدالرحمن درندش1580
بغداد2465811419617713/4/2011 مآرآوكسناء ريكان مزيعلحامد عبدالرضا محمد1581
صالح الدين21613210819594311/4/2011 مآرآوكايمان خلف وزيرحامد عبداللطيف محمد1582
ذي قار2008\9\182127996737289914 مآرآوكوحيدة عبد حمدحامد عبيس حسين1583
آربالء1701957811020738311/2/2008 مآرآوكلميعة زناو حسينحامد عويد مطر1584
الديوانية3436910719595628/4/2011 مآرآوكسهيلة آاظم عبودحامد فتحي جابر1585
بغداد7941759611020776929/11/2007 مآرآوكوداد فرحان عليحامد آاظم موسى1586
البصرة779104456715449614/7/2008 مآرآوكسعاد آاظم عبدحامد مجيد آاظم1587
ذي قار66411429673344192008/05/27 مآرآوكجنان عبدالرحيم حسينحامد محمود هادي1588
ميسان2009\6\186198146725233128 مآرآوكامل حسن شمخيحامد مرشد منخي1589
نينوى4011491511020776629/11/2007 مآرآوكانتصار نتشيش خالدحامد مسافر فيصل1590
بغداد2008\9\31084686725263024 مآرآوكعدوية ناجي بخيتحامد مهدي صالح1591
صالح الدين 1231102072472007/10/01آرآوكسعدية حسن جالبحامد نتيش شهاب1592
الديوانية4101651611020995112/17/2007 مآرآوكانتصار سهم عبيدحامد نعيم رشك1593
بغداد1271102114422007/11/24آرآوكحامد نعيم روحان1594
البصرةتعهدات جديد302746768724900 مآرآوكصون آول سامي احمدحامد هاشم مصطفى1595
ذي قار15312459673344705/27/2008 مآرآوكسليمة عبد عليحاوي آريم عبداهللا1596
م1597 / آربالء1221102110912007/11/21آرآوكزهرة زعيل ساهر/محبيب حسن حبيب
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ميسان2008\10\31187566733418622 مآرآوكشمسة احمد خلفحبيب حسين حمد1598
بغداد2011\3\746910719571423مآرآوكنوال محمد خميسحبيب حمادي عبداهللا1599
صالح الدين6001319411020764012/1/2007 مآرآوكوحيدة احمد جمعةحبيب سالم عبد1600
نينوى351105841102078294/2/2008 مآرآوكنورية علي موسىحبيب سمعان تقي1601
بغداد787226671534085/7/2008 مآرآوكبتول آاظم ظاهرحبيب ظاهر فرحان1602
ميسان667149956715396614/5/2008 مآرآوكهيلة شامخ عبودحبيب عبد جابر1603
بغداد311649311021153723/1/2008آرآوكوفية ترآي عصادحبيب عطية اسماعيل1604
بابل650101676715139726/7/2008 مآرآوكفاطمة شعالن مدلولحبيب آامل مدلول1605
بغدادتعهدات جديد434101567460622 مآرآوكاميرة خلف رستمحبيب محسن آريم1606
بغداد2011\3\33312610619534323 مآرآوكرزيقة حسين عبد عليحبيب مرزة حمزة1607
شرقاط/صالح الدين2008\8\24619768673740284 مآرآوكفايزة عسكر/خيرية حسنحجاب حمد خضر1608
بغداد6312369671548682008/05/10 مآرآوكعلية محمود حسنحجاب عوض مهاوش1609
الديوانية40715471672520442008/05/30 مآرآوكآميلة حمد خضرحجي حسين عزيز1610
بغداد60117428673345702008/05/27 مآرآوكجميلة زآام احمدحديد خضر حمد عبد1611
بغداد1231102115762007/11/26آرآوكحربي ابراهيم ناصر1612
الديوانية 4961510919492830/3/2011مآرآوكنجاح حسن آاطعحربي عبد علي عباس1613
بابل1121100459222007/09/18آرآوكجميلة عبدالصاحبحربي عبدالواحد آاظم1614
بغداد13110189172812/9/2007آرآوكجميلة عبدالصاحبحربي عبدالواحد آاظم1615
بغداد2513219671536162008/05/12 مآرآوكاسيا نزال رمضانحربي عزالدين عبداهللا1616
ديالى 6632048671544425/10/2008 مآرآوكزينب حسين محمدحربي آلف علي1617
بغداد1251101524802007/09/09آرآوكزهرة ناصر خشابحربي محمد شهاب1618
بغداد1321101523269/9/2007آرآوكزهرة ناصر خشابحربي محمد شهاب1619
واسط355147611004594330/1/2008 مآرآوكليلى عدنان ظاهرحرج مدلول يادي1620
بغداد4814492669810665/14/2008 مآرآوكوضحة محمد رمضانحرجان محمود خلف1621
صالح الدين1281102073702007/10/03آرآوكحرية منائي علي1622
البصرة 4159649671538495/14/2008 مآرآوكرضية موجان مهديحريجة هالل داخل1623
نينوى1211102111422007/11/21آرآوكانتذار جعفر آنبارحسا مباقر محمد1624
صالح الدين 2011\5\4041401151961084 مآرآوكنضال محمود حمدانحسام الدين زامل1625
صالح الدين7061335111021172511/27/2007آرآوكشيماء فهمي محمدحسام الدين صالح احمد1626
ميسان3092172671543745/10/2008 مآرآوكقسمة محمد عليحسام الدين عبدالرزاق1627
بغداد77686396715330414/5/2008 مآرآوكحنان ثابت جبلحسام جبار حمزة1628
بغداد3461521031956696/4/2011 مآرآوكلمياء بناوي عليحسام حسين مفتول1629
ميسان79759710671535205/12/2008/مآرآوكمطلقحسام طاهر دهش1630
بابل98717272672523752008/05/30 مآرآوكلينا محسن رشيدحسام عادل رشيد1631
بابل8591548111021057412/27/2007 مآرآوكنادية محمد مخليطحسام عبدالكاظم سالم1632
بغداد40913173671512052008/05/12 مآرآوكلقاء عبدالرضا مطرودحسام عبدالكاظم مطرود1633
صالح الدين 108011910419530229/3/2011 مآرآوكسمر فاضل حموديحسام عالء حسن1634
2008\3\29542411021034618 م آرآوكبه ناز عبدالقادر محمدحسام قدوري عطااهللا1635
بغداد3105917672524262008/05/30 مآرآوكاسماء عبدالحسينحسام آاظم فليح1636
ديالى391772672522222008/05/30 مآرآوكليلى عباس عليحسام مجيد علي1637
ميسان2008\7\47644246733424619 مآرآوكبلقيس آاظم اسماعيلحسام محمد احمد1638
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البصرة150137846715451926/5/2008 مآرآوكنهلة اآر عبداهللاحسام مرتضى هاشم1639
النجف2007\9\261018913165آرآوكايناس علوان حسنحسام وحدة عطية1640
بغداد1131018912612007/09/06آرآوكايناس علوان حسنحسام وحدة عطية1641
النجف1351101528310/9/2007آرآوكايناس علوان حسنحسام وحدة عطية1642
بغداد21512225673727642008/06/21 مآرآوكتاضي محمد ابراهيمحسان دآديش ابراهيم1643
بغداد4341468911021061928/4/2008 مآرآوكنجاة صالح حبيبحسان مهدي صالح1644
نينوى 2008\8\18191686725248818 مآرآوكفاطمة علي ياسينحسن ابراهيم حسين1645
ميسان2008\3\201847311021026310 مآرآوكمريم عبدالرحمن عبداهللاحسن ابراهيم محمد1646
بغداد2008\3\3441012111021043817 مآرآوكحسنة اسماعيل عبدالبارحسن احمد حسن1647
بغداد1211101522812007/09/20آرآوكهيفاء خالد موسىحسن احمد صالح1648
البصرة13611015210411/9/2007آرآوكهيفاء خالد موسىحسن احمد صالح1649
ميسان70519631671552007/7/2008 مآرآوكخشنية نعمة شالفحسن بنيان حسن1650
بغداد3411638811020996317/4/2008 مآرآوكنورية جاسم علكحسن تلع عذيب1651
ميسان7792622671535795/12/2008/مآرآوكبشرى حميدي عكارحسن ثامر هالل1652
االنبار1221102110872007/11/21آرآوكساجدة جاسم محمدحسن جاسم عبود1653
بغداد6591015311020761812/1/2007آرآوكشروق عبود سلمانحسن جاسم محمد1654
شرقاط/صالح الدين118152856715390514/5/2008 مآرآوكنادية شايع محمدحسن جاسم محمد1655
شرقاط/صالح الدين43517298672523742008/05/30 مآرآوكهدية حمود عالوحسن جاسم هويدر1656
آرآوك78917052671542525/10/2008 مآرآوكسناء طالب حسنحسن جبار انصيف1657
االنبار48217811671538555/14/2008 مآرآوكاحالم مهدي صالححسن جبار رسن1658
بغداد6448426733452325/5/2008 مآرآوكساهرة جعفر محمدحسن جياد ايدام1659
ديالى 7887152671549602008/05/10 مآرآوكسلوى آاظم حامدحسن حاجم جبر1660
بغداد45562356715520715/7/2008 مآرآوكرافدة يونس احمدحسن حسين احمد1661
بغداد 47015571011015218320/4/2008 مآرآوكماجدة فاضل حسينحسن حسين جبر1662
صالح الدين2011\3\64618210719452716مآرآوكنضال جميعة حسانحسن حسين حسان1663
آربالء 3867352673743032008/06/21 مآرآوكشكرية حمود عبدحسن حسين حمد1664
ديالى 2008\8\481134156733614216 مآرآوكانتصار علي خلفحسن حسين راضي1665
البصرة 2011\9\19111011629440318 مآرآوكساهرة عبدالغني عبودحسن حسين صادق1666
البصرة780821671510522008/05/12 مآرآوكبتول حسن احمدحسن حمادي عبداهللا1667
البصرة1191100459482007/09/19آرآوكهظمية خضير محمدحسن حمود غيالن1668
بغداد13110189179112/9/2007آرآوكهظمية خضير محمدحسن حمود غيالن1669
بغداد 38011738673343902008/05/27 مآرآوكرسالة عطية حسونحسن حمود فيصل1670
صالح الدين40415146672522862008/05/30 مآرآوكسارة آريم قاسمحسن حميد علي1671
البصرة3101765411021198222/1/2008آرآوكسهلة حسن جالبحسن خضير عباس1672
بغداد2008\6\43617542671547251 مآرآوكسعدة عاشور عبداهللاحسن خلف عيفان1673
البصرة386136486688426212/25/2007 مآرآوكسعدية محمود حبيبحسن خليل ابراهيم1674
شرقاط/صالح الدين1131100456082007/09/15آرآوكسميرة فاضل عبدحسن خليل سلمان1675
 نينوى13101018913065/9/2007آرآوكسميرة فاضل عبدحسن خليل سلمان1676
البصرة 37086916715324814/5/2008 مآرآوكوبرية غانم آحيطحسن راضي جبر1677
بغداد42513071672520742008/05/30 مآرآوكفوزية غافل مظلومحسن راضي عزيز1678
ذي قار33919116715449021/7/2008 مآرآوكاتحاد وساف آشيشحسن رسن شعبان1679
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شرقاط/صالح الدين1241102110372007/11/20آرآوكبشرى آاظم مجحانحسن رشك علي1680
ديالى62325386715432728/5/2008 مآرآوكرديفة بريزع جبرحسن رهيف شنتة1681
صالح الدين454561061949304/4/2011مآرآوكايمان خلف جودةحسن رهيف مطرود1682
بغداد7896252671512852008/05/12 مآرآوكسومة محيسن عباسحسن زعالن موسى1683
البصرة386118486715411222/5/2008 مآرآوكساجدة حميد راضيحسن زغير حنتوش1684
/محسن سلطان فتحي1685 البصرة1231102111512007/11/21آرآوكايمان فياض عبداهللا
ذي قار43437586715423022/5/2008 مآرآوكسندس جاسم محمدحسن سلمان خميس1686
الديوانية2011\3\41812510919575823مآرآوكرحيمة حسن رسنحسن سلمان آاصد1687
صالح الدين61210110519558020/4/2011 مآرآوكازهار عبد زيدحسن سليم جبر1688
البصرة 4723596671533525/14/2008 مآرآوكحسن سهر جودة1689
نينوى 38612682671549332008/05/10 مآرآوكميعاد آامل مسيرحسن سياب محمد1690
ذي قار4921379319412211/4/2011 مآرآوكزهرة جالب حسينحسن سيد حسين1691
ذي قار2011\3\76212210519503223مآرآوكمها قاسم لطيفحسن شاآر عباس1692
نينوى607828511004584316/1/2008آرآوكنهاد محي ابراهيمحسن شاآر مظهور1693
بغداد354135311021191328/11/2007 مآرآوكسلمى خزعل جبارحسن شبل غضبان1694
صالح الدين20511910219560019/4/2011 مآرآوكزهراء داغر سعدونحسن شرهان آعيد1695
بغداد2008\8\179147476737434617 مآرآوكسعاد محمد عباسحسن شطب محمد1696
ذي قار2008\7\43583106725264326 مآرآوكرسمية محمد زبيرحسن شليج بنيان1697
بغداد47319791674608352009/06/10 مآرآوكهناء نجم عنترحسن شناوة عبدالسادة1698
بغداد49417071672521392008/05/30 مآرآوكآريمة جاسم عزيزحسن شندل حمود1699
نينوى 7869047671549612008/05/10 مآرآوكزهرة علي حسينحسن شنشل رسن1700
الديوانية1211101522842007/09/20آرآوكنجاة شهار حبرحسن شنيار ياسين1701
النجف13611015210811/9/2007آرآوكنجاة شهار حبرحسن شنيار ياسين1702
ذي قار2007\9\42662782235آرآوكزآية سلمان حسينحسن شيال حسين1703
ديالى1171018916762007/09/12آرآوكزآية سلمان حسينحسن شيال حسين1704
صالح الدين138662782415/9/2007آرآوكزآية سلمان حسينحسن شيال حسين1705
نينوى4301310119541926/4/2011 مآرآوكسليمة حسن محسنحسن صالح فياض1706
بغداد6631126567151263123/4/2009 مآرآوكضحى عبود سلمانحسن صدام سلمان1707
البصرة783638911021191411/28/2007 مآرآوكمنتهى عبدالزهرة جبارحسن صدام علي1708
االنبار262577668844115/3/2008آرآوكماجدة آاظم محمدحسن صكر طريح1709
بغداد 58411539671510162008/05/12 مآرآوكحميدة غالي ميذابحسن ضاري ميذاب1710
نينوى 35474756725221115/7/2009 مآرآوكفوزية سلمان جيادحسن طعيمة جوعان1711
نينوى 2009\6\74817886733475828 مآرآوكمهدية صالح جويحسن عادي جوي1712
صالح الدين7771171711021155116/1/2008آرآوكانعام محمد جابرحسن عباس جابر1713
نينوى4371678311021191211/28/2007 مآرآوكنيهة عيدان جاسمحسن عباس حسين1714
ذي قار401161756715506914/5/2008 مآرآوكآاظمية آريم عكلةحسن عبد ضمد1715
بغدادتعهدات جديد984158567460621 مآرآوكنورة علي آظمحسن عبد علي حسين1716
نينوى3957510619595126/4/2011 مآرآوكسليمة قاسم طابورحسن عبد لفتة1717
بدرية رمضحسن عبد هاشم1718 / شرقاط/صالح الدين365344311020759511/29/2007 مآرآوكزهرة طالب
شرقاط/صالح الدين4079673672521552008/05/30 مآرآوكمديحة ناجي عنيدحسن عبدالحسين حسن1719
صالح الدين39314810519587611/4/2011 مآرآوكسحر عبدالحسن عبدحسن عبدالحسين مزهر1720
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بغداد2008\7\42871316737454226 مآرآوكخالدة جميل جاسمحسن عبدالزهرة عباس1721
شرقاط/نينوى73657876872420511/24/2008 مآرآوكنادية عزيز حنونحسن عبدالسادة نتيش1722
شرقاط/صالح الدين78912364672523642008/05/30 مآرآوكفرات آاظم هواشحسن عبدالعالي هواش1723
بغداد 41014977673343922008/05/27 مآرآوكفوزية حسين مولودحسن عبداللطيف رشيد1724
بغداد2011\9\766959429445218 مآرآوكاحالم عبدالرزاق جمعةحسن عبداهللا جمعة1725
الديوانية329858111020789430/11/2007 مآرآوكنهضة حسين منصورحسن عبداهللا سهل1726
البصرة33114451011021006312/18/2007 مآرآوكصبحة حسين محمدحسن عبداهللا محيميد1727
بغداد46314461011020722828/2/2008 مآرآوكعلية عواد شبيبحسن عبداهللا ناصر1728
ذي قار20019995672522562008/05/30 مآرآوكهدية عسكر جبارةحسن عبيد علي1729
/م1730 البصرةتعهدات جديد3368724932آرآوكخديجة فليح حسنحسن عبيد فرحان
ذي قار6632710519565111/4/2011 مآرآوكعمشة حسن سهلحسن عبيد نجم1731
واسطتعهدات خطية3868241068724372 مآرآوكسعدية عبدالرضا هاللحسن عطشان عرمشا1732
بغداد1211101522792007/09/20آرآوكهندية حسن قرعحسن عالوي شلش1733
ذي قار13611015210011/9/2007آرآوكهندية حسن قرعحسن عالوي شلش1734
البصرة2008\3\272148211021062218 مآرآوكميسون محمد آاظمحسن علوان خضير1735
البصرةتعهدات جديدة264779674609656 مآرآوكمادة عبداهللا خالدحسن علي تايه1736
بغدادتعهدات جديد4081088168724381 مآرآوكنادية حميد حماديحسن علي جبر1737
صالح الدين3433295674605782009/06/10 مآرآوكحسن علي حسين1738
البصرة2008\3\941984611020957510 مآرآوكرنا جبر حنونحسن علي حنون1739
الديوانية 18771276715391214/5/2008 مآرآوكحصة ابراهيم سليمانحسن علي خالد1740
ذي قار4668563671511282008/05/12 مآرآوكعائدة توفيق محمودحسن علي رؤوف حسن1741
بغداد 49211996715557219/7/2008 مآرآوكحسن علي رسن1742
واسط2008\5\370166715464629 م370 مآرآوكاحالم نعيم خوينحسن علي شتيوي1743
نينوى302431011959414/4/2011 مآرآوكنهلة زبون شاديحسن علي ضاحي1744
بغداد7661262711021005020/4/2008 مآرآوكايمان فاضل عبدحسن علي عبد صالح1745
صالح الدين2011\3\61170101019562816مآرآوكاسماء رحيم سريفحسن علي عبدالرضا1746
ذي قار4551171611020991512/17/2007 مآرآوكايالف نجم عبداهللاحسن علي فياض1747
ميسان4161601106733430422/12/2008 مآرآوكامل مهدي آاظمحسن علي آاظم1748
نينوى43668610673343042008/05/27 مآرآوكعلية لفتة عبدحسن علي آاظم1749
البصرة41616010819426511/4/2011 مآرآوكامل مهدي آاظمحسن علي آاظم1750
بغداد391576672549582008/05/10 مآرآوكمنال طه شاللحسن علي لطيف1751
بغداد3381087311020751129/11/2007 مآرآوكآاظمية حسين مفتيحسن علي مسير1752
بغداد40958476715332814/5/2008 مآرآوكسعدية رحيم عنودحسن علي منخي1753
بغداد1261102112362007/11/22آرآوكحسن علي موزان1754
ذي قار 729163211020766812/1/2007 مآرآوكخميسة صالح مخلفحسن علي نجم1755
صالح الدين7630128710674608622009/06/10 مآرآوكمديحة علوان سلطانحسن علي يعقوب1756
صالح الدين3957461674608072009/06/10 مآرآوكفاطمة عكموش عباسحسن عليوي احمد1757
بغداد2008\7\659174556733416420 مآرآوكسليمة هاشم سادةحسن عليوي عبدالسادة1758
صالح الدين1121100456072007/09/15آرآوكخضرة جواد صالححسن عميرة خلف1759
ميسان 13101018913065/9/2007آرآوكخضرة جواد صالححسن عميرة خلف1760
بغداد578261111020992512/17/2007 مآرآوكابتهال غالب شاآرحسن عودة عجالن1761



قائمة بأسماء الوافدين الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (140) في محافظة آرآوك للفترة من 2007/7/1 ولغاية 2011/9/30 الذين 
اعيدوا الى محافظاتهم االصلية السابقة

البصرة218171411021085620/3/2008 مآرآوكامل رسن وهمحسن عويد امبير1762
بغداد8225311719609111/4/2011 مآرآوكفوزية خليل ابراهيمحسن عيدان مهدي1763
بغداد18717698671548705/10/2008 مآرآوكوفاء محمد عباسحسن عيسى حسين1764
البصرةتعهدات جديد326266168724784 مآرآوكفريال مشتت حطابحسن عيسى عزيز1765
صالح الدين1241102074192007/10/03آرآوكسليمة عبدالزهرة آاطعحسن غاجي نجدت1766
ذي قار201808511020998212/17/2007 مآرآوكنجمة عبد محمدحسن غازي حسين1767
ذي قار341351911021070216/4/2008 مآرآوكامل عطيوي عليحسن غانم فياض1768
بغداد41519010819541812/4/2011 مآرآوكآريمة نزال حسينحسن فرحان حسين1769
ديالىتعهدات جديد364339267462791 مآرآوكهناء محمود ضاحيحسن فرحان خلف1770
ديالى 1804110219585011/4/2011 مآرآوكهناء عداي غائبحسن فليح حسن1771
ذي قار2008\3\788199451102095215 مآرآوكرغد عباس عبد نورحسن آاظم حسين1772
بغداد4181391111020992612/17/2007 مآرآوكارتفاع شخير عوادحسن آاظم عبود1773
واسط تعهدات جديد418255568724643 مآرآوكصبيحة تاب بديوتيحسن آاظم علي1774
االنبار357182531102071556/2/2008آرآوكسيناء آاظم موشيحسن آامل حامي1775
بغداد1281102072852007/10/02آرآوكانعام عادل حمودحسن آامل حمود1776
ذي قار 3741543811020998915/4/2008 مآرآوكحميدة خلف جودةحسن آوآز غليج1777
ذي قار45318111674606077/27/2010 مآرآوكاحالم جبار آوزيحسن لطيف عذير1778
البصرة2007\9\7311020719530آرآوكآريمة فاضل جيادحسن لعيبي زيون1779
البصرة1111102071952007/09/30آرآوكآريمة فاضل جيادحسن لعيبي زيون1780
بغداد 13566278235/9/2007آرآوكآريمة فاضل جيادحسن لعيبي زيون1781
صالح الدين1231102115722007/11/26آرآوكحسن لفتة حيال1782
بغداد 4185824671517745/12/2008/مآرآوكبهية داود سلمانحسن ماشي بيدة1783
بغداد 2008\8\31655466725292618 مآرآوكزعيلة خطاب احمدحسن محمد جاسم1784
بغداد194387056911020777629/11/2007آرآوكفاطمة صاحب حميدحسن محمد علي عبود1785
البصرة4184934674609752009/06/10 مآرآوكدالل حميد عودةحسن محمد آطاع1786
بغداد2008\3\409172396688440913 مآرآوكحمدية عبد جودةحسن محمد نايف1787
بغداد7801548511021080324/4/2008 مآرآوكمنى ياسين خضيرحسن محمود هاشم1788
بغداد 40716411101960166/4/2011 مآرآوكنسيمة عبدالكريمحسن مصطفى1789
بغداد5019110819525311/4/2011مآرآوكنضال آاظم جابرحسن مطر طرفة1790
ذي قارتعهدات جديدة4771999767460490 مآرآوكوجدان ياسين جابرحسن مطلك ناصر1791
واسط342884811021191123/1/2008 مآرآوكزهرة عليوي سلمانحسن منديل راضي1792
بغداد2967759671510322008/05/12 مآرآوكصبرية ناصر حسينحسن موسى احمد1793
بابل2051154687246361/29/2009 مآرآوكسها علي جاسمحسن موسى حسين1794
نينوى تعهدات جديد272463768724390 مآرآوكرسالة عيسى عبدحسن موسى عبد1795
ذي قار20816149671548332008/05/10 مآرآوكسعاد حسين عليحسن موسى عبدالكريم1796
نينوى2008\3\334634711021043110 مآرآوكساهرة زغير حمزةحسن نذير حمزة1797
بغداد3026783671511162008/05/12 مآرآوكنهلة طالب يوسفحسن نعيم حسن1798
بغداد473101586715397614/5/2008 مآرآوكسالمة عباس سليمانحسن نعيمة جويعد1799
ميسان2011\3\3656210819544516مآرآوكنجاة خلف احمدحسن نمر درويش1800
ذي قارتعهدات جديد1168724931آرآوكاخالص عيدان عباسحسن هادي حميد1801
ميسان411321091950195/4/2011مآرآوكربيعة جمعة جيادحسن هادي رحيمة1802
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صالح الدين2008\3\7061764511020975510 مآرآوكزينب جبار عبودحسن هادي عبود1803
البصرةتعهدات جديد570616467460138 مآرآوكفاطمة عالوي جديحسن هادي عيدان1804
صالح الدين2563010919598330/3/2011 مآرآوكيسرى عبدالحسن حسينحسن هادي محمد1805
ذي قار555961031942687/4/2011 مآرآوكزائدة شامخ بدايحسن هاشم بداي1806
صالح الدين1211102113222007/11/22آرآوكحسن هاشم حسن1807
بغداد395771671517452008/05/12/مآرآوكمريم مجيد جيجانحسن هاشم عبود1808
شرقاط/صالح الدين8211021058612/27/2007آرآوكنجاح عبدالحسينحسن هاشم علي1809
بغداد1251101523962007/09/22آرآوكنجاح عبدالحسينحسن هاشم علي1810
نينوى1321101523069/9/2007آرآوكنجاح عبدالحسينحسن هاشم علي1811
ميسان9211004565528/1/2008آرآوكحسن هريدي محسن1812
صالح الدين12101102114102007/11/24آرآوكحسن هريدي محسن1813
نينوى2008\8\72518051673740062 مآرآوكسورية علي/امينة حسينحسن هلوب احمد1814
بغداد1171100459672007/09/19آرآوكحمدية حنين آريمحسن هليل آريم1815
ديالى13111004557215/9/2007آرآوكحمدية حنين آريمحسن هليل آريم1816
بغداد154187510671512842008/05/12 مآرآوكشهيدة غالي موسىحسن والي موسى1817
صالح الدين49279791001521849/20/2007 مآرآوكآريمة ولهان آاطعحسن ولهان آاطع1818
صالح الدين73615838671544355/10/2008 مآرآوكحال خضر محمدحسن ياسين سعيد1819
بغداد 76615911719604811/4/2011 مآرآوكريمة صالح عاصيحسن يعقوب نجم1820
البصرة2011\3\27213810419564014مآرآوكافراح عبدالرزاق نعمةحسنين قيس غايب1821
صالح الدين2008\3\7771525711021072718 مآرآوكسهام علي محسنحسنين محمود لعيبي1822
بغداد6611839911020961412/17/2007 مآرآوكهيفاء شدة سلطانحسنين هادي آاظم1823
بغداد1191018916982007/09/12آرآوكآاملة عنهيل آريمحسون تمن برغوث1824
آربالء1341018912606/7/2009آرآوكآاملة عنهيل آريمحسون تمن برغوث1825
ذي قار49453186715542612/7/2008 مآرآوكامينة حسين محسنحسون حسن رضا1826
البصرة 72213435672520272008/05/30 مآرآوكحمدية ابراهيم حينحسون دخيل عليوي1827
آربالء2008\7\395628106725249312 مآرآوكميثاق عبدالزهرةحسون آريم عاصي1828
بغداد78511496674606772009/06/10 مآرآوكهناء قاسم آريمحسون الزم عبدالكريم1829
بغداد6061066511021031017/12/2007 مآرآوكعلية حسين خلفحسون لعيبي خلف1830
صالح الدين41813755687244122009/06/01 مآرآوكشكرية جخيم محيسنحسوني رشيج جري1831
صالح الدين2007\9\93662782375آرآوكهناء حامد حسنحسين ابراهيم عودة1832
بغداد1161018914932007/09/20آرآوكهناء حامد حسنحسين ابراهيم عودة1833
الديوانية134662781826/9/2007آرآوكهناء حامد حسنحسين ابراهيم عودة1834
بغداد37714619671532475/14/2008 مآرآوكازهار عبدالكاظم جاسمحسين ابراهيم آنوش1835
البصرة 62315233673343722008/05/27 مآرآوكدخيلة جويد محمدحسين احسوني عبيد1836
البصرة289185731102073816/2/2008 مآرآوكقمارة فرحان محمدحسين احمد حسين1837
نينوى1281102072802007/10/02آرآوكفوزية حمود خطابحسين احميد خطاب1838
الديوانية2008\8\33115727673740054 مآرآوكجاآلين عمانوئيل ايشوحسين اسود عبداهللا1839
بغداد3931747411020721317/1/2008 مآرآوكقسمة عريبي محمدحسين العيبي راضي1840
ميسان463457611021085520/4/2008 مآرآوكملكه صاحب عالجحسين انعيمة حسن1841
شرقاط/صالح الدين718190636725202216/7/2009 مآرآوكغنيمة حميد داخلحسين بخيت داخل1842
نينوى 1291102072042007/10/01آرآوكخيرية برهم حمادةحسين بليث عودة1843
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بغداد13511015249899/9/2007آرآوكخيرية برهم حمادةحسين بليث عودة1844
ميسان312190246715419620/7/2008 مآرآوكايمان حسن آاظمحسين ترآي هاني1845
بغداد35114621671535195/12/2008/مآرآوكحسنة حاوي عويدحسين ثامر رعيوي1846
االنبار2008\3\195972711021053018 مآرآوكجاسمية فليح مداححسين ثامول ثجيل1847
االنبار1261101522622007/09/20آرآوكحوراء آاظم شعالنحسين ثجيل فيصل1848
صالح الدين13611015208211/9/2007آرآوكحوراء آاظم شعالنحسين ثجيل فيصل1849
ميسان26471566715363512/5/2008 مآرآوكسميرة احمد سنجارحسين جاسم محمد1850
نينوى 6981669671547425/10/2008 مآرآوكفاتن ايوب يوسفحسين جاسم محمد1851
بغداد2008\3\5871738111021017810 مآرآوكهدى خالد جاسمحسين جبار خضير1852
بابل 49711512674607982009/06/10 مآرآوكابتسام عبدالرضا عليحسين جبار سلمان1853
البصرة 4071805106715367914/5/2008 مآرآوكشذى ناجي حسنحسين جبار علي1854
نينوى6115898671548512008/05/10 مآرآوكهناء عبدالرضا محمدحسين جمعة حسن1855
البصرة2008\10\477151166715523614 مآرآوكامل طالب سهيلحسين جمعة آنكون1856
شرقاط/صالح الدين3831673673343342008/05/27 مآرآوكآميلة عذوب حسينحسين جميل فرج1857
ديالى46511469671559825/7/208 مآرآوكعلية حسين نامولحسين جهاد شهاب1858
بغداد1251101523722007/09/22آرآوكمريم صالح نعمةحسين جواد مجيد1859
الناصرية1321101522189/9/2007آرآوكمريم صالح نعمةحسين جواد مجيد1860
الديوانية40414199671532385/14/2008 مآرآوكهناء رغد سدخانحسين حاتم جبار1861
ميسان407299619405110/4/2011 مآرآوكانتصار هادي ناصرحسين حاتم الزم1862
الديوانية6107678671519622008/05/10 مآرآوكآميلة محسن جبرحسين حاجم جبر1863
بغدادتعهدات جديد365512168724411 مآرآوكبدعة جواد جعفرحسين حسن بدن1864
بغداد2008\7\428194126725263321 مآرآوكاشواق حسين حسنحسين حسن شخين1865
بغداد 1251101523752007/09/22آرآوكاوهام فيصل سليمحسين حسن عميرة1866
نينوى 1321101522309/9/2007آرآوكاوهام فيصل سليمحسين حسن عميرة1867
بغداد1221102070832007/09/23آرآوكبشرى فالح محسنحسين حسن محمد1868
نينوى1331101524869/9/2007آرآوكبشرى فالح محسنحسين حسن محمد1869
البصرة1111100456372007/09/15آرآوكعنود ابراهيم آريمحسين حمادي جاسم1870
نينوى13101018913245/9/2007آرآوكعنود ابراهيم آريمحسين حمادي جاسم1871
البصرة 2008\8\798735106715419117 مآرآوكشذى حسن عبدحسين حمزة عبيد1872
الديوانية 382341141962205/4/2011 مآرآوكآاظمية جعفر نعمةحسين حمود آريمش1873
بغداد2011\3\7986210919542727مآرآوكرجاء مجيد رشيدحسين حمودي احمد1874
بغداد6789927671531615/14/2008 مآرآوكثريا عبداهللا جاسمحسين حميد حمادي1875
نينوى 736936106715453325/5/2008 مآرآوكعلياء عبداالمير يوسفحسين حميد عبدالحسن1876
بابل4631338101102112945/5/2008 مآرآوكناآة هاشم لفتةحسين حميد علوان1877
بابل1271102071032007/09/23آرآوكسندس عباس آريمحسين حميد علوان1878
نينوى13311015251110/9/2007آرآوكسندس عباس آريمحسين حميد علوان1879
بغداد37261276715173429/1/2009/مآرآوكثالثة حسين شايعحسين حياوي طالع1880
بغداد18745126715423121/5/2008 مآرآوكاشواق حامد هايسحسين خزعل فيصل1881
صالح الدينتعهدات جديد5231556868724434 مآرآوكصبيحة يونس ياسينحسين خضر حسين1882
صالح الدين354189671510132008/05/12 مآرآوكنحبية حميد محمودحسين خضير عباس1883
ذي قار2008\7\43451946725257812 مآرآوكوداد خلف ياسينحسين خضير عباس1884
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ميسان429368311021078814/5/2008 مآرآوكمنتهى جودة سعدونحسين خضير موسى1885
االنبار2008\8\763141686725253224 مآرآوكفخرية عبد غزالحسين خلف غزال1886
/م1887 بغداد1261102111252007/11/21آرآوكسعدية عبود ويسحسين خلف آشش
البصرةتعهدات جديد416791668724467 مآرآوكابتسام علي حماديحسين خليف علي1888
ذي قار2511359119413513/4/2011 مآرآوكسعدية احمد باقيحسين خليف علي1889
ميسان344710319551513/4/2011 مآرآوكخديجة عباس محسنحسين خليل جاسم1890
بغداد 7547045671548372008/05/10 مآرآوكسجى مطر هاشمحسين خميس جودة1891
ذي قار5977412671536545/12/2008 مآرآوكاقبال غازي عبداهللاحسين خيراهللا عوف1892
نينوىتعهدات جديد383279967597928 مآرآوكهيفاء شعبان محمدحسين درويش موسى1893
ناصرية1632524110211159123/1/2008آرآوكبهيمة يعقوب يوسفحسين رحيم طه1894
الديوانية2011\3\88417510419536327 مآرآوكمنتهى حميد/نبراسحسين رحيم عبيد1895
بغداد7718949674605787/27/2010 مآرآوكزينب زغير حسنحسين رمضان عباس1896
ذي قار48412293671533115/14/2008 مآرآوكهدى مايكى عبدالواحدحسين زعيبل عجيل1897
صالح الدين78319835674608212009/06/10 مآرآوكرباب سلمان عبدالصمدحسين ساهي محسن1898
بغداد1141100458892007/09/18آرآوكسهام نجم عبودحسين سبهان جبر1899
شرقاط/صالح الدين13610189164611/9/2007آرآوكسهام نجم عبودحسين سبهان جبر1900
بغداد 2008\6\4081636671547391 مآرآوكحال آامل غضيبحسين ستار جواد1901
نينوى746872490112/18/2008آرآوكليلى جبار حسنحسين سدخان موسى1902
نينوى1261102111902007/11/22آرآوكليلى جبار حسنحسين سدخان موسى1903
ميسان43516210319598429/3/2011 مآرآوكفاطمة عزيز سلمانحسين سلمان جبر1904
صالح الدين785122610671531745/14/2008 مآرآوكصبيحة ياس/سهام آاظمحسين سلمان جالب1905
ذي قار2008\7\333165486725255027 مآرآوكسعاد آاظم واليحسين شاتي عليوي1906
/سوزان آاظحسين شخناب فليح1907 الديوانية2008\3\5771932811021038911 م آرآوكايمان نعيم
الديوانية2008\6\4552899671547291 مآرآوكحسين شريف عودة1908
ذي قار581018917120/4/2008آرآوكشكرية محمود حسنحسين شكر محمود1909
ميسان1221102110852007/11/21آرآوكشكرية محمود حسنحسين شكر محمود1910
بغداد3298392671535335/12/2008/مآرآوكوداد جاسم عيسىحسين شنين تعبان1911
البصرة43750641102186420/4/2008 مآرآوكعلية وحيد آرمحسين صاحب آرم1912
ديالى 663244411020766912/1/2007آرآوكزونية حسين رحيلحسين صالح عماش1913
ذي قار7621805411021088117/4/2008 مآرآوكسلمى عباس آريمحسين صالح محمود1914
بغداد494928411020746711/29/2007 مآرآوكنعيمة غالم حسنحسين صوب اهللا سلمان1915
النجف7688493671516115/12/2008 مآرآوكهناء عبد حسينحسين طالب هاشم1916
شرقاط/صالح الدين2008\7\78819996725263726 مآرآوكوائل اسماعيل عباسحسين طيوان هذال1917
بابل100313226671547632008/05/10 مآرآوكترآية جاسم راهيحسين عاني عايش1918
بغداد43416485671512722008/05/12 مآرآوكنجاح عناد طاهرحسين عباس طاهر1919
نينوى7907536725214010/6/2009 مآرآوكسهاد هاشم عبدحسين عباس عبد1920
ميسان 2011\5\790710719538322 مآرآوكسهاد هاشم عبدحسين عباس عبد1921
صالح الدين4094451672521402008/05/30 مآرآوكسليمة سيد عبيدحسين عباس عبد محمد1922
شرقاط/صالح الدينتعهدات جديد36410311068724788 مآرآوكامل هادي عوادحسين عبد حسين1923
نينوى31787110671539895/14/2008 مآرآوكامل هتلر مفتنحسين عبد ضمد1924
البصرة 5985019671510342008/05/12 مآرآوكامل عودة هاشمحسين عبد علي حسين1925



قائمة بأسماء الوافدين الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (140) في محافظة آرآوك للفترة من 2007/7/1 ولغاية 2011/9/30 الذين 
اعيدوا الى محافظاتهم االصلية السابقة

ذي قار111811410672524202008/05/30 مآرآوكزينب هادي عبدالحسينحسين عبد علي مهودر1926
البصرة39397711021171723/1/2008 مآرآوكفوزية موسى معيديحسين عبد مهدي1927
بغداد37511492668844125/3/2008آرآوكياسة احمد ضيفحسين عبدالرحمن آزار1928
النجف746198536715555428/6/2008 مآرآوكسليمة عبدالزهرة عبدالححسين عبدالكاظم1929
بغداد41110072671512122008/05/12 مآرآوكآفاية جاسم غضبانحسين عبدالكريم1930
بغداد17120068671548612008/05/10 مآرآوكغنية حسن محمودحسين عبداهللا صالح1931
بغداد31011246671536807/7/2008 مآرآوكسعدونة شادي/زهرة عبحسين عبدالمطلب1932
البصرة252568111020991412/17/2007 مآرآوكنفوذ احمد هاشمحسين عبود خلف1933
آولستانحسين عبيد خنجر1934 / بغدادتعهدات جديد182991838724823 مآرآوكامينة غازي
ميسان644161911020761512/1/2007آرآوكاخالص مجيد عيالحسين عبيد سلمان1935
ميسان3611588611021130011/2/2008 مآرآوكنجمة عبدالجبار نجمحسين عبيد يوسف1936
البصرة3171384711021080229/4/2008 مآرآوكساجدة شعالن آاطعحسين عبيس فهد1937
شرقاط/صالح الدين1131100458232007/09/17آرآوكفهمية زامل زويرحسين عثمان يوسف1938
بغداد13710189156411/9/2007آرآوكفهمية زامل زويرحسين عثمان يوسف1939
ذي قار 7701392211021173110/1/2008آرآوكبسنة سعد شويححسين عجالن سعد1940
الديوانية2009\7\6678634671541752 مآرآوكدنيا وليد محسنحسين علوان جاسم1941
البصرة318504511021153822/1/2008آرآوكرهيفة ثجيل سلمانحسين علوان حمادي1942
واسط37919433674609902009/06/10 مآرآوكخيرية جليل عسكرحسين علوان علي1943
بغداد41850216715139912/7/2008 مآرآوكبدرية آاظم نتيشحسين علوان موزان1944
البصرة76320076673727632008/06/21 مآرآوكلمياء زايد محمدحسين علي ابراهيم1945
نينوى38647510671552325/7/2008 مآرآوكسهام جاسم/امل صبريحسين علي العيبي1946
بغداد359406111021074421/4/2008 مآرآوكغيداء آاظم جبارحسين علي جابر1947
بغداد4181763811020777529/11/2007 مآرآوكرحاب عامر عبدالحسنحسين علي جبار1948
بغداد33419495673343202008/05/27 مآرآوكهدى عبداالمير جاسمحسين علي حسن1949
بغداد484124911021172311/27/2007 مآرآوكرفعة حسين سليمانحسين علي حسين1950
بغداد2011\3\4841210319582513 مآرآوكرفعة حسين سليمانحسين علي حسين1951
ديالى1331102116822007/11/27آرآوكوفاء عدنان خضيرحسين علي حطاب1952
االنبار2011\5\4771310919598024 مآرآوكسكينة ناوي حسونحسين علي حمود1953
بغداد188108356715465327/5/2008 مآرآوكخاتون عبداهللا طحطوححسين علي خالد1954
بغداد1291102071792007/09/23آرآوكغنية محمود سلمانحسين علي داخل1955
ديالى13611015259810/9/2007آرآوكغنية محمود سلمانحسين علي داخل1956
ذي قار2008\7\42841136733616319 مآرآوكاخالص عباس سرورحسين علي ذياب1957
بغداد 1211101522862007/09/20آرآوكفاتن عبدالرزاق محمودحسين علي سلوم1958
نينوى 13611015210911/9/2007آرآوكفاتن عبدالرزاق محمودحسين علي سلوم1959
بغداد 189376604211020779429/11/2007آرآوكسكوت مخلف راويحسين علي صالح1960
صالح الدين39382636715516328/6/2008 مآرآوكعذراء عبدالقادر خضيرحسين علي صالح1961
ذي قار39382636715516328/6/2008 مآرآوكعذراء عبدالقادر خضيرحسين علي صالح1962
بغداد33220396715548726/7/2008 مآرآوكحياة حسين عليحسين علي عبداهللا1963
نينوى3911259219415620/4/2011 مآرآوكفاتن خلياص حسنحسين علي عكلة1964
بغداد2011\3\41018101019546414مآرآوكمديحة صبري جاسمحسين علي فرج1965
بغداد656516211020758529/11/2007 مآرآوكعذراء فالح حسنحسين علي آاظم1966
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البصرة3179346715443422/5/2008 مآرآوكخالدة صالح لطيفحسين علي لطيف1967
صالح الدين71214948671544475/10/2008 مآرآوكرنا محسن يزيحسين علي ماضي1968
الديوانية4659482671531055/14/2008 مآرآوكنورية راشد عبيدحسين علي محسن1969
نينوى 48757516725214912/23/2008 مآرآوكصبيحة عبداهللا/عائشة خحسين علي محمد1970
بغداد18363686715472629/5/2008 مآرآوكعمشة حسين فرجحسين علي محمد1971
بغداد 37112610672522972008/05/30 مآرآوكفائزة محمد صالححسين علي محمد1972
بغداد6541746811020760112/1/2007 مآرآوكضمياء جمعة عبدحسين علي معن1973
بصرة47618579672520532008/05/30 مآرآوكآريمة مهوس منصورحسين علي منذور1974
واسط2011\5\70114811619601826 مآرآوكود محمد صادقحسين علي موسى1975
النجف2008\3\4291612311021053911 مآرآوكبشرى عارف محمدحسين علي ناصر1976
ميسان386109726715442926/5/2008 مآرآوكمديحة مبارك عبدحسين علي نصيف1977
بغداد 76417511819654110/4/2011مآرآوكانيسة عكال مهاوشحسين علي وادي1978
واسط65314511671538525/14/2008 مآرآوكابتسام منصور وطانحسين علي وطان1979
بغدادتعهدات جديد4761681568724499 مآرآوكانتصار آاظم عودةحسين علي ياسر1980
بغداد 40414386668844196/2/2008 مآرآوكنغم نزار آاظمحسين علي يونس1981
بغداد628107576715416320/5/2008 مآرآوكسهلية عبدالحسين زغيرحسين عليوي زغير1982
نينوى4651444411021174411/27/2007 مآرآوكسعاد شنشيل حموديحسين عليوي شمخي1983
بغداد2008\3\312333111021022510 م آرآوكخديجة ياسين محلحسين عليوي محل1984
بغداد43512664671517252008/05/12/مآرآوكغازية ابراهيم احمدحسين عواد يوسف1985
ميسان 189602106715321114/5/2008 مآرآوكحخالدة جاسم عويدحسين عيدان علي1986
شرقاط/صالح الدين4697357671551337/7/2008 مآرآوكصبحة حديد خضرحسين عيسى جمعة1987
شرقاط/نينوى49319064671511385/12/2008 مآرآوكغديية سموح طعيمةحسين غازي خنجير1988
ذي قار996872490812/31/2008آرآوكحسين فاخر عبدالكريم1989
صالح الدين125110211534آرآوكحسين فاخر عبدالكريم1990
بغداد2008\8\3757918673344794 مآرآوكامينة احمد داودحسين فاخر يونس1991
ذي قار7681955711021172211/27/2007آرآوكسميرة محمد احمدحسين فارس احمد1992
البصرةتعهدات جديدة342623167460779 مآرآوكخلود ميجر جاسمحسين فارس سلمان1993
بغداد4181581672520802008/05/30 مآرآوكهالة اياد احمدحسين فاضل محسن1994
ميسان7077861674609662009/06/10 مآرآوكفردوس علي شيرةحسين فالح سبع1995
صالح الدين79719710119595030/3/2011 مآرآوكهند زهر مزيححسين فرحان جبر1996
بغداد317173910671551865/7/2008 مآرآوكياسمين خضر ياسحسين قاسم هاشم1997
شرقاط/نينوى2961467211020991612/17/2007 مآرآوكقادسية علي حسينحسين آاظم ابوشعيعة1998
البصرة2011\3\3334110219502023مآرآوكبشرى سيف اهللا اسدحسين آاظم جوي1999
صالح الدين2008\8\157156816733616211 مآرآوكنور علي ناجيحسين آاظم حسين2000
ذي قار6701981011020713716/1/2008 مآرآوكنهاد حنتوش سالمحسين آامل جبار2001
البصرة38696766698019419/7/2008 مآرآوكماجدة فرج آعيدحسين آحط حميد2002
نينوى 735613673340502008/05/25 مآرآوكاعالن صاحب حسبحسين آريم حسين2003
نينوىتعهدات جديد4281264368724843 مآرآوكسعاد هاشم عبداهللاحسين لعيبي فياض2004
نينوى4808319671517612008/05/12/مآرآوكامل عبدالحسن مناديحسين لفتة حسن2005
بابل3167281011020977512/17/2007 مآرآوكنورية مطشر طريوحسين لفتة حمود2006
ذي قار42812754671542815/10/2008 مآرآوكسلمة عواد جبرحسين لفتة داحس2007
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صالح الدين35575826715552223/6/2008 مآرآوكنضال جميل عبودحسين محسن حسون2008
ميسان2011\3\4215110819561216مآرآوكسحر عبدالرحيم رشيدحسين محمد احمد2009
واسط21010354671538415/14/2008 مآرآوكسناء صكر هاشمحسين محمد حسين2010
صالح الدين 40111816672521372008/05/30 مآرآوكاسراء ناصر راضيحسين محمد زغير2011
ديالى1251102073822007/10/03آرآوكحنان بشار عبدحسين محمد سعيد2012
نينوى2008\3\2331661711021054617 مآرآوكانعام يونس سلمانحسين محمد سلمان2013
نينوى1351102117862007/11/27آرآوكواجدة هاوي علي محمدحسين محمد صالح2014
بغداد2008\8\732186556715553810 مآرآوكشيماء عبود يوسفحسين محمد عبدالكريم2015
صالح الدين3671610719544428/3/2011مآرآوكصبيحة عواد/شكريةحسين محمد عبداهللا2016
صالح الدين36958416737422021/6/2008 مآرآوكزهرة عبود مشيفيحسين محمد عيسى2017
الديوانية25661110671549052008/05/10 مآرآوكامل يونس الزمحسين مزعل الزم2018
بابل2011\3\70510410719578913 مآرآوكانتصار شرشاب عليويحسين مشعل آاظم2019
بغداد2008\7\42148166725260613 مآرآوكانتصار حمود جاسمحسين مطر علي2020
بغداد2011\3\8222810819544616مآرآوكامل سلمان صالححسين مطشر حسين2021
نينوى27792156688426912/25/2007آرآوكانتصار عيدان عكلةحسين مطشر مسلم2022
بابل1281102073022007/10/02آرآوكميعاد جاسم محمدحسين منعم قاسم2023
المثنى4737798671517732008/05/12/مآرآوكوصال عبدالودود مكيحسين موزان علي2024
بابل265401051950394/4/2011مآرآوكعمشة حسين صالححسين موسى خلف2025
بابل2594321671537645/14/2008 مآرآوكحسنة علي ساجتحسين مير عباس2026
ميسانتعهدات جديدة34659667460858 مآرآوكهناء شاآر حمدانحسين نتيش شهاب2027
ذي قار62510739671542995/7/2008 مآرآوكرسمية حسن صالححسين نجم عويد2028
البصرة43510210119595721/4/2011 مآرآوكشيماء ساجت عطشانحسين نصر شريدة2029
البصرة 402268711020974512/17/2007 مآرآوكنضال محمد جاسمحسين نصيف جاسم2030
ذي قار4941186411021120016/1/2008 مآرآوكعواطف صبار محمدحسين نعمان صالح2031
بغداد487479619424411/4/2011 مآرآوكسامية ناجي ابراهيمحسين هادي ابراهيم2032
ذي قار599128536715514522/6/2008 مآرآوكصبرية خلف تقيحسين هادي فرج2033
بابل2011\9\3312211429455020 مآرآوكجليلة رشيد عباسحسين هاشم حسين2034
ذي قار484116156715367214/5/2008 مآرآوكانتصار فاضل عباسحسين هتلر آاظم2035
بغداد1231102111592007/11/22آرآوكاحالم حميد مقاصحسين وادي آماش2036
البصرة41716945671537635/14/2008 مآرآوكزينب صالح مهديحسين وسمي مهدي2037
ميسان تعهدات جديد6411979268724464 مآرآوكوداد هتلر محمدحسين يسر وين جنت2038
ميسان76313610719551911/4/2011 مآرآوكجنان عبد مفتنحسين يعقوب نجم2039
بغداد3407088672521752008/05/30 مآرآوكنافعة محمد سعيدحسين يوسف رضا2040
ذي قار1211101522782007/09/20آرآوكسوسن سليم نورالدينحسين يونس ساجت2041
بغداد13611015209911/9/2007آرآوكسوسن سليم نورالدينحسين يونس ساجت2042
ذي قار 302751011950834/4/2011 مآرآوكعواطف محمد اسماعيلحسين يونس صالح2043
البصرة 6789722671530155/14/2008 مآرآوكبشة غازي خلفحطاب جبار راضي2044
واسط40710810101956097/4/2011 مآرآوكوسيلة جاسم عليحطاب شامخ تعيب2045
ذي قار47316710919573014/4/2011مآرآوكجوشة مهاوي غضبحطاب مشتت داوي2046
ميسان 4661897511021084521/4/2008 مآرآوكليلى قاسم مهاويحطاب هاشم خاجي2047
ذي قار1241102110042007/11/20آرآوكهند ماجد يونانحفاء روفائيل صادق2048
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بغداد2011\6\40315710419566020 مآرآوكسعاد عزيز شفلححقي اسماعيل ابراهيم2049
بغداد2008\8\47378736725263524 مآرآوكماجدة محسن محمدحقي اسماعيل امين2050
ذي قار2008\8\481186696733614316 مآرآوكعواطف عبدالعباسحقي اسماعيل حسن2051
بغداد1261102114762007/11/25آرآوكحقي اسماعيل خليل2052
البصرة342152291102114808/1/2008آرآوكايمان آاظم زايرحقي اسماعيل زاير2053
ذي قار42718917671550185/14/2008 مآرآوكانوار جاسم عبيدحقي اسماعيل علي2054
بغداد 1271102113382007/11/22آرآوكحقي خليل محمد امين2055
آربالء209166156715358412/5/2008/مآرآوكاخالص علي محمودحقي محمد حقي2056
بغداد 4085118671547362008/05/10 مآرآوكامينة طالب عبودحقي هضيم هزاع2057
االنبار1171100459282007/09/19آرآوكمناهل سلمان داودحكمت اسطيفان نعيم2058
بغداد 13110189173212/9/2007آرآوكمناهل سلمان داودحكمت اسطيفان نعيم2059
االنبار35914474671538315/14/2008 مآرآوكليلى حسون عمرانحكمت بهجت مهدي2060
ديالى2891359211021172117/1/2008 مآرآوكوفاء بطرس حناحكمة زيا ميخا2061
االنبار2011\5\4551549219413916 مآرآوكخولة هاشم عثمانحكمت شكر محمود2062
صالح الدين2174411119611517/4/2011 مآرآوكرفاق خليل تيثةحكمت عبدالرحمن احمد2063
واسط2007\9\22662781136آرآوكبشرى جاسم خضرحكمت عبدالرزاق2064
ذي قار1111018916942007/09/12آرآوكبشرى جاسم خضرحكمت عبدالرزاق2065
بغداد1341018912576/9/2007آرآوكبشرى جاسم خضرحكمت عبدالرزاق2066
نينوى33414685687243167/27/2010 مآرآوكناجحة مهدي عباسحكمت هاني عبدالحسن2067
ذي قار49613443673728002008/06/21 مآرآوكساجدة رسن صكرحكيم حنش خليفة2068
بغداد598888811020759311/29/2007 مآرآوكنهلة رشيد حميدحكيم رؤوف جاسم2069
ميسان 289223711021174310/1/2008 مآرآوكراجحة احمد عبد آاظمحكيم عبدالرحمن درندش2070
بغداد2011\3\40513710319542927مآرآوكشهباء عبدالحكيم مطلكحكيم فليح حسن2071
االنبار40213310671545035/10/2008 مآرآوكختام وحيد علوانحكيم محمد جالب2072
االنبار62319428674605852009/06/10 مآرآوكجميلة حاجم/سليمة عبدحليحل مزيعل ثابت2073
نينوى27212198672523692008/05/30 مآرآوكحليم عبداالمير مهدي2074
واسط1291102115632007/11/26آرآوكحليم آامل عبداهللا2075
بغداد7901359673344521/25/2009 مآرآوكشكرية غازي ثجيلحليم لفتة رشك2076
بغداد7615448671545215/10/2008 مآرآوكزينب عذيب حمدحليم محمد جالب2077
ميسان 2011\5\1711341031955335 مآرآوكنوال قاسم نصارحماد اشحاذة بطي2078
بغداد6831949671536255/12/2008 مآرآوكسعدية محمد حسينحماد صالح عليوي2079
بغداد6631327211020780129/11/2007 مآرآوكليلى غايب آرجيحماد عايد حماد2080
بغداد34616273668844135/3/2008آرآوكمحمد خليلحماد مزود مطر2081
بغداد25617956673345015/25/2008 مآرآوكشكرية آريم رملةحمادي جخم جميل2082
النجف 187169910671542845/10/2008 مآرآوكحمادي حسن موسى2083
ذي قار797157396715322814/5/2008 مآرآوكحمدية سيد/اميرة خليلحمادي صالح محمد2084
بغداد781123171102116888/1/2008آرآوكانتصار سلطان مجيدحمد حسن محمد2085
بغداد653731011955377/4/2011 مآرآوكنائلة سعود حمدانحمد خلف انصيف2086
ميسان4801981041950983/4/2011 مآرآوكاسكندر مونس دويخلحمد سلطان ويلم2087
نينوى 344148266715407720/5/2008 مآرآوكبتول صالح احمدحمد صالح حسين2088
نينوى2008\6\764168661102075211 مآرآوكعلية حميد خلفحمد صالح حمدي2089
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ذي قار1211102112562007/11/22آرآوكحمد عبداهللا حمود2090
نينوى 189903311021006512/18/2007 مآرآوكخيرية محمد عبداهللاحمد عثمان شاهين2091
البصرة76115876715444626/5/2008 مآرآوكهاجر غلب عروةحمد عوض مهاوش2092
بغداد 2011\3\73418311319654923مآرآوكصبرية حسين جعفرحمد غائب حسن2093
بغداد2011\3\7556110119536923 مآرآوكرواء آاظم حسينحمد آريم شهاب2094
البصرة713131461102522709/20/2007 مآرآوكسحر شذر طاهرحمد آريم طاهر2095
البصرةتعهدات جديد479148668724941 مآرآوكمهدية ترآي شيخانحمد مهيممة حمادي2096
البصرة39341496715419530/6/2008 مآرآوكسرور ساجد مصطفىحمداهللا جاسم احمد2097
ذي قار289196156715190326/4/2009 مآرآوكاحالم حسين حسنحمداهللا جهيد آاظم2098
بغداد4881559819405817/4/2011 مآرآوكجونية حميد نعمةحمدان شناوة سدخان2099
الديوانية78569216715366012/5/2008 مآرآوكحسنة حسن خربوشحمدان مزعل طلب2100
بابل2011\3\20613010419582413 مآرآوكفضة غزال عوادحمدي علي محمد2101
صالح الدين12101102072242007/10/01آرآوكهناء محمد عباسحمدي آريم احمد2102
11101100458092007/09/17آرآوكليلى جاسم بدويحمدي محيميد علي2103
صالح الدين 1371018915509/9/2007آرآوكليلى جاسم بدويحمدي محيميد علي2104
بغدادتعهدات جديد664759767460670 مآرآوكيسرى يوسف محمدحمزة احمد خميس2105
االنبار15918691011020978412/17/2007 مآرآوكحمزة تعبان جبارة2106
بغداد6591167511020760712/1/2007 مآرآوكآفاء راهي عاصيحمزة جاسم محمد2107
االنبار1331102117282007/11/27آرآوكآافي علي حسينحمزة جاسم محمد2108
ميسان912195110020995412/17/2007 مآرآوكصابرين معروف محمدحمزة جاسم نتيش2109
بغداد2008\3\342114391102096406 مآرآوكحال طه ياسينحمزة جواد آاظم2110
بغداد466501051955826/4/2011 مآرآوكمائدة ناصر غانمحمزة جودي سهر2111
نينوى695905911020762112/1/2007 مآرآوكسالمة عباس عليحمزة حسون ساهي2112
صالح الدين1231101525082007/09/10آرآوكفاطمة ثجيل فارسحمزة خايف ياني2113
بغداد1331101523299/9/2007آرآوكفاطمة ثجيل فارسحمزة خايف ياني2114
الديوانية21610481672522742008/05/30 مآرآوكنهال محمد حسنحمزة دحام حمزة2115
صالح الدين40119510519539413/4/2011 مآرآوكبسعاد دوهان صكرحمزة سالم شيناوة2116
صالح الدين246180101019598530/3/2011 مآرآوكلمى فاضل آاظمحمزة ستار محمد2117
بغدادتعهدات جديد747493106759749 مآرآوكحميدة عيهول حجيلحمزة صبيح سفيح2118
بغداد4342354671515128/6/2009 مآرآوكسنونة زبون شاديحمزة عباس درواح2119
صالح الدين741101525329/10/2007آرآوكمليحة شهاب/خزعليةحمزة عباس محمد2120
بغداد1291102071332007/09/23آرآوكمليحة شهاب/خزعليةحمزة عباس محمد2121
بغداد13911015254310/9/2007آرآوكمليحة شهاب/خزعليةحمزة عباس محمد2122
بغداد2011\9\164125111027599718 مآرآوكسهام محمد مسلمحمزة عبدالحميد عبد2123
ميسان2008\8\401117310671551664 مآرآوكحياة حمزة حسينحمزة عمران موسى2124
ميسان30953771102117336/2/2008آرآوكمناهل جاسم محمدحمزة فاضل شاهين2125
نينوى1271102071172007/09/23آرآوكسعدية حسين محمدحمزة آاظم عبداهللا2126
بغداد13311015252010/9/2007آرآوكسعدية حسين محمدحمزة آاظم عبداهللا2127
شرقاط/صالح الدين4785979671516192008/05/12 مآرآوكفوزية حسن حسينحمزة آريم آزار2128
ذي قار3168844671514937/7/2008 مآرآوكسعدية راضي خلفحمزة آوآز علوان2129
البصرة48777931102110398/1/2008 مآرآوكوفاء ابراهيم محمدحمزة لفتة شنته2130
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ناصرية525288611021178510/1/2008آرآوكنجمة راشد عدايحمزة مديفين خليف2131
ذي قار1231102072532007/10/01آرآوكليلى حسن هاشمحمود حسن جابر2132
بغداد1636310319504030/3/2011مآرآوكعلية عبداهللا شبيبحمود حسين شبيب2133
بغداد384103546715342026/7/2008 مآرآوكصبيحة سلمان آاطعحمود حسين مريهج2134
نينوى37969841102116858/1/2008آرآوكمنتهى سحاب محمدحمود مدلول خليفة2135
نينوى4661611051958825/4/2011 مآرآوكسناء صالح محمدحمود مطر حلو2136
شرقاط/صالح الدين4091372672521252008/05/30 مآرآوكآلثوم حميد سهرحمود مهاوي يوسف2137
ميسان1261102115522007/11/26آرآوكحمودي جلوب علي2138
ذي قار338234611020727810/1/2008 مآرآوكسحر آاظم بدنحمودي آاظم جبر2139
الديوانية446184841102116845/2/2008آرآوكنيران شاآر جلودحمودي آشوش عبدالحم2140
الديوانية1221102070302007/09/22آرآوكفرحة شرهان آاطعحميد البنيان الراشد2141
بغداد 1331101524169/9/2007آرآوكفرحة شرهان آاطعحميد البنيان الراشد2142
بابل 4842476671531755/14/2008 مآرآوكمجيدة حبيب شهابحميد بطاح حنوش2143
ذي قار644189876715416928/5/2008 مآرآوكنوال احمد/نجمة صبارحميد ثابت منفي2144
نينوى408761061945052/5/2011مآرآوكتاجر آريم عبدالحسينحميد جاسم حمود2145
ذي قار1251101523742007/09/22آرآوكحياة نصر سلمانحميد جاسم شبيب2146
بغداد1321101522269/9/2007آرآوكحياة نصر سلمانحميد جاسم شبيب2147
الديوانية38313539672522622008/05/30 مآرآوكحنشة آاظم طعمةحميد جاسم عونة2148
بابل48718541102106555/5/2008 مآرآوكسلوى دعير حسنحميد جاسم محمد2149
بغداد2081147111021169112/2/208آرآوكمقصورة محمد عليحميد جبار عباس2150
ميسان2011\3\265125101019572922مآرآوكغنية زيدان سلمانحميد جعفر ظاهر2151
ذي قار110068476715331014/5/2008 مآرآوكرنا علي حسينحميد جلوب حسين2152
صالح الدين33987966715350612/5/2008/مآرآوكوفية عبد جبرحميد جليل جابر2153
البصرةتعهدات جديد4211428868724570 مآرآوكناصرية محسن مخيلفحميد جمعة عبدالحسين2154
صالح الدين76118522671548162008/05/10 مآرآوكبشرى خضير شياعحميد حسن سلمان2155
البصرة3741545211020970112/17/2007 مآرآوكشيماء محمد ثجيلحميد حسن آوآز2156
بغداد 32638266715425921/5/2008 مآرآوكبثينة يوسف ياسينحميد حسن محمد2157
بغداد1691511211021112221/11/2007 م آرآوكاقبال عبدالحسين مشكوحميد حسن مدلول2158
بغداد2008\3\829571311021024910 مآرآوكارزاق نضال مهودرحميد حسين بليش2159
بغداد52560866715506114/5/2008 مآرآوكنعيمة عبد لفتةحميد حسين عباس2160
ذي قار2011\8\470179111019599611 مآرآوكامينة محمدحميد حسين علي2161
بابل67552496715450527/5/2008 مآرآوكزهية فهد حماديحميد حمد حمادي2162
نينوى5251116311021087524/4/2008 مآرآوكعواطف محمد جوادحميد حنون علي2163
صالح الدين 4631682106715379430/6/2008 مآرآوكحبسة سالم عليحميد خلف عزاوي2164
نينوى 1141100457302007/09/16آرآوكنورية محمد سعدحميد خليل علي2165
بغداد1391018914187/9/2009آرآوكنورية محمد سعدحميد خليل علي2166
ذي قار11101100459502007/09/19آرآوكنبيهة محمود سلمانحميد خميس ياسين2167
بغداد1311019812786/9/2007آرآوكنبيهة محمود سلمانحميد خميس ياسين2168
البصرة2008\8\252100466715448025 مآرآوكزهيرة علي عاجلحميد داخل عاجل2169
الديوانية2008\8\43014656725294211 مآرآوكفضيلة شنين خضيرحميد دريول خضير2170
بابل2011\3\3199810819533927 مآرآوكخديجة محسن مزبانحميد ديوان لفتة2171
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الديوانية 663182511020764112/1/2007آرآوكبيداء عبداهللا محمدحميد رحيل عواد2172
النجف379199716715431027/5/2008 مآرآوكمليحة حسن محسنحميد رحيم علوان2173
بغداد2008\5\49645786715453029 مآرآوكآوثر جميل غالبحميد رشيد ريسان2174
واسط2009\6\481114876872426428 مآرآوكنعيمة هاشم غزالحميد رشيد عبد2175
بغداد343443511021022912/17/2007 م آرآوكرباب عبدالعباس شخوطحميد رشيد عمران2176
نينوى 20757811102107123/4/2008 مآرآوكنصرة ترآي جاسمحميد رشيد فرج2177
نينوى34610278671549682008/05/10 مآرآوكليلى هندي خلفحميد سالم عايد2178
نينوى43566926715541212/7/2008 مآرآوكحميد سعيد عبدالوهاب2179
بابل797163546715436422/5/2008 مآرآوكشيماء جليل محمدحميد سكر ايدام2180
بغداد42919644671545645/10/2008 مآرآوكزهرة حميد خليفةحميد سويد محسن2181
صالح الدين64718281671538545/14/2008 مآرآوكهاشمية عويد فهدحميد شرقي نتيش2182
ديالى1351102117742007/11/27آرآوكحياة جبار سلمانحميد شفاتي غلطة2183
بغداد54111822673727822008/06/21 مآرآوكباسمة آوريبل بلداحميد صالح احمد2184
صالح الدين201481672525042008/05/30 مآرآوكمنتهى حاتم عبداالميرحميد صالح عبداهللا2185
صالح الدين 7772483671534155/7/2008 مآرآوكنوال محمود حسنحميد طه ياسين2186
نينوى2008\8\627446106725257711 مآرآوكصويخة شهيد/اقبال عيسحميد عاآول حسين2187
بغداد3771181081956636/4/2011 مآرآوكقبيلة يوسف حيالحميد عايش وادي2188
نينوى2008\3\4215291110201048311 مآرآوكحميد عبد حسين2189
واسط2007\9\26662782205آرآوكبدرية احمد قادرحميد عبدالحسن عطية2190
بغداد1191018916662007/09/12آرآوكبدرية احمد قادرحميد عبدالحسن عطية2191
صالح الدين134662782375/9/2007آرآوكبدرية احمد قادرحميد عبدالحسن عطية2192
آربالء2011\5\43671961941253 مآرآوكسهاد عمران سفيححميد عبدالحسين آصاد2193
نينوى 47818858687244317/27/2010 مآرآوكسوسن غالي حمدحميد عبدالحكيم عباس2194
نينوى2011\3\37410110919451117مآرآوكشكرية جبير جفالحميد عبداهللا خلف2195
بابل1261102111802007/11/22آرآوكفوزية حسان عنادحميد عبود حسن2196
شقاط/نينوى251185496715421221/5/2008 مآرآوكزينة احمد سلطانحميد عبيد سلطان2197
ذي قار 48849756715516729/6/2008 مآرآوكمصرية جويد سابطحميد عسل عودة2198
شرقاط/صالح الدين16910867671512832008/05/12 مآرآوكفضيلة محمد عيطانحميد عطية جادر2199
ذي قار2007\9\841018913265آرآوكنادية علي محسنحميد عكلة  مساعد2200
صالح الدين1151018914092007/09/07آرآوكنادية علي محسنحميد عكلة  مساعد2201
بغداد135662781156/9/2007آرآوكنادية علي محسنحميد عكلة  مساعد2202
االنبارتعهدات جديد409338168724537 مآرآوكنسرين مولود رحيمحميد علي ابراهيم2203
البصرة 30218543672520672008/05/30 مآرآوكسعاد جبار رصيفحميد علي عباس2204
بغداد469157156715311814/5/2008 مآرآوكاحالم جهاد عيبيدحميد غليم عويد2205
ذي قار8296282687227798/9/2010 مآرآوكميسون آامل نعيمحميد آاظم حميد2206
البصرة428168716715306119/6/2008 مآرآوكآريمة علي هريونحميد آاظم عزيز2207
قادسية2008\8\41735796733616417 مآرآوكفوزية سلمان صويححميد آاظم عليوي2208
ذي قار1961975671535815/12/2008/مآرآوكمطلقحميد آاظم موزان2209
ذي قار2008\8\6454677672529654 مآرآوكآاظمية حاجم جازعحميد آريم مسفر2210
ذي قار28917654671539091/7/2009 مآرآوكسهام هادي محمدحميد لفتة خشان2211
ذي قار2008\3\4301768711021042417 مآرآوكنجالء بحث محمدحميد مايع مطرود2212
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ذي قار2008\3\478127981102077216 مآرآوكحميد مجيد جعفر2213
بغداد2011\3\4107710519580013 مآرآوكسلمى هاشم صالححميد مجيد حلو2214
البصرةتعهدات جديدة3331466768724406 مآرآوكعدوية هران ابراهيمحميد مجيد حمود2215
بغداد367618611021006612/18/2007 مآرآوكهاجر جهاد خلفحميد مجيد خليفة2216
بغداد 402192566715449826/7/2008 مآرآوكسهام خاجي آطيفةحميد مجيد زغير2217
شرقاط/نينوىتعهدات جديد4881006168724492 مآرآوكفخرية سلطان جابرحميد مجيد عباس2218
ميسان4811649619405711/4/2011 مآرآوكفخرية عبدالرضا آاظمحميد مجيد علي2219
بغداد1251101523762007/09/22آرآوكنوى علي حسينحميد مجيد مزعل2220
نينوى1321101522319/9/2007آرآوكنوى علي حسينحميد مجيد مزعل2221
صالح الدين 11101100459712007/09/19آرآوكحمدية علي راضيحميد محسن دخيل2222
نينوى13111004558415/9/2007آرآوكحمدية علي راضيحميد محسن دخيل2223
نينوى32617741011020954121/4/2008 مآرآوكسعدية محمد عبداهللاحميد محمد حسين2224
الديوانية311161121961714/4/2011 مآرآوكامل خزعل مهديحميد محمد خفيف2225
بغداد3386327671535045/12/2008/مآرآوكايمان جعفر آريمحميد محمد سعيد حسن2226
ميسان 395435611021006912/18/2007 مآرآوكشكرية عطية احمدحميد محمود مصطفى2227
الديوانية4842835672522192008/05/30 مآرآوكحمدية خلف آاظمحميد ناصر حسين2228
النجفتعهدات جديد410515368724343 مآرآوكسهلة حنتوش حمداهللاحميد ناصر مشكور2229
النجف31811523672523622008/05/30 مآرآوكباسمة احمد آوادحميد نايف مطر2230
بغداد26515361671555157/7/2008 مآرآوكغنية مخيلف آشتلحميد نجم عبداهللا2231
بغداد194682467154631127/5/2008 مآرآوكبهية دحام شهابحميد نوفان هزاع2232
نينوى148188710671535375/12/2008/مآرآوكمطلقحميد هاشم خضير2233
الديوانية473381111961244/4/2011 مآرآوكنغم جبار شاآرحميد هاشم شريف2234
صالح الدين2007\9\28662181126آرآوكأحالم خليل ابراهيمحميد هاشم محمد2235
البصرة1111018916932007/09/12آرآوكأحالم خليل ابراهيمحميد هاشم محمد2236
شرقاط/صالح الدين1341018912566/9/2007آرآوكأحالم خليل ابراهيمحميد هاشم محمد2237
بغداد74538276715305014/5/2008 مآرآوكايمان حسن فرحانحميد وناس حسن2238
ديالى34113187671517142008/05/12/مآرآوكنورية عاجي جاسمحميد يوسف احمد2239
البصرة4541541811021169323/1/2008آرآوكاميرة ذنون غربيحميد يونس غربي2240
بغداد331238106715332714/5/2008 مآرآوكنوال عبد علي رمضانحنان سلطان عكاب2241
ذي قار1111100456022007/09/15آرآوكسعيدة ثابت حمادةحنش جديع محمد2242
بغداد13101018913045/9/2007آرآوكسعيدة ثابت حمادةحنش جديع محمد2243
نينوى502141426715418625/5/2008 مآرآوكزينب حواس بالسمحنون جهاد عسكر2244
شرقاط/صالح الدين30919962671531805/14/2008 مآرآوكفاطمة عباس جابرحنون عباس فرحان2245
نينوى 37558311020992912/17/2007 مآرآوكهاشمية سمير محسنحنون عيسى علي2246
صالح الدين2084557671543415/10/2008 مآرآوكشاه عكلة مطليبحنون هاشم حسن2247
نينوى23319991671556422/6/2008 مآرآوكهيلة حمد دخيلحنيش خلف علي2248
بغداد481917911021048819/3/2008 مآرآوكآريمة خلف جبرحنين داخل جبر2249
شرقاط/نينوى46683221102117308/1/2008آرآوكحسومة جبار حسينحنين آريم محمد2250
البصرة2011\3\2462110219579916 مآرآوكصباح فجر رشيدحواس حميد ابراهيم2251
بغداد 62317110619520328/3/2011 مآرآوكحواس عليوي ثابت2252
بغداد 35110936737403026/7/2008 مآرآوكوهيبة عبد عوادحوري صايل حامد2253
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ذي قار62094726715304914/5/2008 مآرآوكآريمة حسن عبيدحيال جعاز دخيل2254
بغداد45136796782428116/11/2008 مآرآوكلميعة راهي عربيحيال ناهي حنون2255
واسط1627277673342895/27/2008 مآرآوكقسمة لفتة بجايحياوي عذاب آشيش2256
ذي قار28914011671549312008/05/10 مآرآوكابتسام سعيد عبدالوهابحياوي مظلوم حسن2257
واسط33212453671545275/10/2008 مآرآوكسهيلة آاظم حمدحيدر بشير عزيز2258
ذي قارتعهدات جديد59719556760289 مآرآوكسهاد حزام جاسمحيدر جبار جاسم2259
ميسان267161176715340130/6/2008 مآرآوكانفال علي حسنحيدر جبار حسن2260
ذي قار601192466715519428/6/2008 مآرآوكزينب عودة سلمانحيدر جبار سلمان2261
بغداد2008\3\3191958211021017610 مآرآوكنجاح هاشم محسنحيدر جبار عبد2262
الديوانية2011\3\365137101019492927مآرآوكماجدة صالح ياسينحيدر جبار لفتة2263
البصرة9711004565412/2/2008آرآوكحيدر جعفر عبداهللا2264
ديالى1221102114082007/11/24آرآوكحيدر جعفر عبداهللا2265
ذي قار7771066411021081021/4/2008 مآرآوكغفران غالب ابراهيمحيدر جميل حمزة2266
واسط1211102111382007/11/21آرآوكجنان عبدالحسن لفتةحيدر جواد جالب2267
ذي قار 1271102071112007/09/23آرآوكاعياد جواد منشدحيدر حسن شيرون2268
نينوى13311015251610/9/2007آرآوكاعياد جواد منشدحيدر حسن شيرون2269
ذي قار 35915451671550725/14/2008 مآرآوكسناء احمد حسانحيدر حسين عبد علي2270
بغداد6565267671549195/10/2008 مآرآوكعالهن آاظم عاشورحيدر حسين عبدالقادر2271
الديوانية1271102071192007/09/23آرآوكايمان شاآرمحسنحيدر حسين محسن2272
بغداد13311015252210/9/2007آرآوكايمان شاآرمحسنحيدر حسين محسن2273
نينوى40215211674607742009/06/10 مآرآوكالهام جياد فارسحيدر حميد جواد2274
بغداد78987556715147052008/05/10 مآرآوكسوما جليل محمدحيدر خالد حنون2275
البصرةتعهدات خطية6561142768724967 مآرآوكتغريد هادي آاظمحيدر خالد عبد2276
صالح الدين 33412326715520130/6/2008 مآرآوكحال جاسم محمدحيدر خزعل غضبان2277
بغدادتعهدات جديد31038724811آرآوكحياة ابراهيم زيارةحيدر خيون منشد2278
بغداد 1231101525212007/09/10آرآوكحياة ابراهيم زيارةحيدر خيون منشد2279
واسط1371101523319/9/2007آرآوكحياة ابراهيم زيارةحيدر خيون منشد2280
البصرة925214106715339123/6/2008 مآرآوكزينب جواد آحاميحيدر داود حسان2281
الديوانيةتعهدات جديد7968724993آرآوكآرامة عبدالوهاب احمدحيدر سامي راضي2282
بغداد1111100457212007/09/16آرآوكآرامة عبدالوهاب احمدحيدر سامي راضي2283
البصرة1391018914017/9/2007آرآوكآرامة عبدالوهاب احمدحيدر سامي راضي2284
الديوانية3008632668844105/3/2008آرآوكخولة اسعد آاظمحيدر سعد آاظم2285
بغداد2008\8\89818166733616517 مآرآوكاوراس هاسم عبدالرضاحيدر سعد محسن2286
البصرة357984611020968212/17/2007 مآرآوكزينب جبار داودحيدر شاآر حبيب2287
بغداد78110511011020998012/17/2007 مآرآوكاميرة جاسم عبدالخضرحيدر صاحب2288
شرقاط712185310671512202008/05/12 مآرآوكحال لطيف آريمحيدر صادق عيدان2289
بغداد797917847671515232008/05/12 مآرآوكسعدية ناهي بلطحيدر صافي جودة2290
بابل7121222111020771529/11/2007 مآرآوكبراء صالح عزيزحيدر صالح عكلة2291
بغداد2074818671519482008/05/12 مآرآوكاميرة خزعل حسنحيدر طارق حمزة2292
ذي قار159941611020788727/2/2008 مآرآوكانتصار حمادي دهشحيدر طاهر جاسم2293
البصرة2008\7\26164846725296226 مآرآوكنجاة جواد آاظمحيدر عامر ارحيمة2294
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ذي قار73729410671519012008/05/12 مآرآوكزينب صفوك عبداللطيفحيدر عباس فاضل2295
البصرة 43712593672520172008/05/30 مآرآوكحيدر عبد حسن2296
الديوانية77611710819541614/4/2011 مآرآوكاسيل حسين عليحيدر عبداالمير صالل2297
نينوى2011\3\679112101019563923مآرآوكبشرى آريم نعمةحيدر عبداالمير طعمة2298
صالح الدين71257641102116876/2/2008آرآوكغسق علي جبرحيدر عبداالمير ناصر2299
بغداد2008\7\259102986725296127 مآرآوكهيفاء عامر ارحيمةحيدر عبدالحسن جاسم2300
الديوانية1281102073722007/10/03آرآوكعدوية سراد مهديحيدر عبدالحسين2301
بغداد767385674602882009/06/10 مآرآوكميثاق علي عبدالحسنحيدر عبدالرزاق حمزة2302
النجف تعهدات جديد789148196759738 مآرآوكانوار فؤاد محمدحيدر عبدالرزاق2303
ذي قار429887411021023012/17/2007 م آرآوكلمياء ناصر عصوادحيدر عبدالرضي علي2304
ديالى2591128511021171911/27/2007 مآرآوكنديمة علي ثجيلحيدر عبدالزهرة ثجيل2305
ديالى2008\7\43636196725272627 مآرآوكامل عبدالزهرة عيسىحيدر عبدالزهرة جلوب2306
شرقاط/صالح الدين40413847672522942008/05/30 مآرآوكزمن هامل حسنحيدر عبدالستار جبار2307
صالح الدين77014962671517772008/05/12/مآرآوكعبير عبدالكريم احمدحيدر عبدالشريف2308
البصرة2008\8\4873648672529609 مآرآوكزهراء عبداالمير عويدحيدر عبدالعباس عويد2309
شرقاط/صالح الدين48798710671516172008/05/12 مآرآوكلينا آامل نعيمحيدر عبداللطيف محمد2310
بغداد3141251211021061022/4/2008 مآرآوكاحالم خيون شفيقحيدر عبدالنبي عطوان2311
صالح الدين2008\9\31442646737401628 مآرآوكعواطف مهديحيدر عدنان احمد2312
بغداد1221102070492007/09/23آرآوكسوسن آاظم عبيدحيدر علي جاسم2313
البصرة 1331101524437/6/2007آرآوكسوسن آاظم عبيدحيدر علي جاسم2314
واسط7561388611020746811/29/2007 مآرآوكنمارق صبيح رشيدحيدر علي حسن2315
واسط2008\6\3704741671548451 مآرآوكزينة عبدالكاظم عرمشحيدر علي حسين2316
بابل2561788911021125115/1/2008 مآرآوكنوال آريم خليفةحيدر علي عبداهللا2317
واسط36671548452008/05/10آرآوكرجاء فاتح حسنحيدر علي آاظم2318
بغداد1111018914592007/09/20آرآوكرجاء فاتح حسنحيدر علي آاظم2319
بغداد135662781326/9/2007آرآوكرجاء فاتح حسنحيدر علي آاظم2320
بغداد 6541744511020771611/29/2007 مآرآوكزينة مطر معنحيدر علي معن2321
ديالىتعهدات جديد601781168724498 مآرآوكاالء فؤاد عالويحيدر علي ياسين2322
صالح الدين725193131102075786/5/2008 مآرآوكافتخار ياسر طاهرحيدر عودة عجالن2323
واسط89837116715311014/5/2008 مآرآوكاحالم علي منشدحيدر عيدان هويدي2324
نينوى32008\713152311021046312 مآرآوكايناس عبدالرضا عبدحيدر غازي عبداهللا2325
بغدادتعهدات جديدة377271768724530 مآرآوكانغام حنون عليحيدر غانم علي2326
بغداد77665106715341421/7/2008 مآرآوكشيماء موسى رحمةحيدر فؤاد عالوي2327
بغداد73017291674606152009/01/19 مآرآوكورود عدنان جبارحيدر فالح جبار2328
صالح الدين2011\5\50316610119582724 مآرآوكوجدان شنان عيدانحيدر فرج سلمان2329
بغداد183944111021063421/4/2008 مآرآوكزينب حسين محمدحيدر فرحان محمد2330
بغداد87417244671519172008/05/12 مآرآوكرغداء عباس رحيمحيدر فرحان مظلوم2331
بغداد 11101100456062007/09/15آرآوكمريم محمد خضيرحيدر قاسم حسين2332
ديالى13101018913055/9/2007آرآوكمريم محمد خضيرحيدر قاسم حسين2333
نينوى707317671535905/10/2008/مآرآوكاسماء عبدالرضا عنيدحيدر آاظم سلمان2334
ميسانتعهدات جديد1713121067460581 مآرآوكجنان محمود عطيةحيدر آامل فرمان2335
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البصرة 4036316687227778/9/2010 مآرآوكايلين باسم حسنحيدر آرم دحام2336
صالح الدين76357156715434925/5/2008 مآرآوكابتسام عبد آاظمحيدر آريم آاظم2337
البصرة766461181960497/4/2011 مآرآوكانتصار مهدي عبد عليحيدر آمر تقي2338
نينوى40251866715536423/6/2008 مآرآوكناجحة جفان شنانحيدر آنون آاظم2339
ميسان2011\9\49411911927603025 مآرآوكسميعة خليل ابراهيمحيدر مجيد علك2340
االنبار2011\3\93217010219563016مآرآوكقادسية عبدالحسينحيدر محمد جاسم2341
الديوانيةتعهدات جديد1881338467460630 مآرآوكميسون عزيز آريمحيدر محمد جبر2342
بغداد606103676737424821/6/2008 مآرآوكعروبة خلف عبداهللاحيدر محمد صادق2343
ديالى1151100456352007/09/15آرآوكبيداء صبيح سودانيحيدر محمد عبد2344
البصرة13101018913235/9/2007آرآوكبيداء صبيح سودانيحيدر محمد عبد2345
بغداد480414611020746029/11/2007 مآرآوكزينب صالح روآانحيدر منشد آاظم2346
ديالى3511041511021073122/5/2008 مآرآوكانتصار محمد ضاريحيدر نجم عبد علي2347
البصرة2011\3\46519710219521824 مآرآوكبدرية سوادي موشيحيدر نعمة جيشي2348
واسط5701771171961185/4/2011 مآرآوكشيماء عباس حسنحيدر نعمة حسن2349
الديوانية 7974634671537112008/05/14 مآرآوكدنيا محمد فرهودحيدر هادي سلمان2350
واسط2008\7\40972396737452221 مآرآوكحمدية مصطفى عليحيدر يحيى علي2351
بابل11006910419549828/3/2011مآرآوكنجالء آاظم الزمخالد ابراهيم جري2352
بغداد 58918321671516082008/05/12 مآرآوكبرشنك حمه شريف محمخالد ابراهيم حسين2353
البصرة4977410119573229/3/2011مآرآوكسوسن محمد صبيح حمخالد ابراهيم الزم2354
البصرة3299812672525152008/05/30 مآرآوكاخالص غانم عليخالد ابراهيم محمود2355
ذي قار7731798311021004816/4/2008 مآرآوكنجاح محمود محمدخالد احمد حسن2356
شرقاط/صالح الدين154157976715464127/5/2008 مآرآوكيازي عطية رحالخالد احمد حسين2357
بغداد42217074672522452008/05/30 مآرآوكليلى احمد محمدخالد احمد عبداهللا2358
صالح الدين2008\5\7801476715417229 مآرآوكسعدية عبداهللا عبدالرضخالد احمد علي2359
ذي قار34617526715456828/5/2008 مآرآوكشفاء محمد عبدخالد اسماعيل ابراهيم2360
بغداد20914126715535619/7/2008 مآرآوكاشراق عبود حمودخالد اسماعيل صكبان2361
البصرة2008\7\781571106725290613 مآرآوكازهية شيت صالحخالد اسماعيل عبداهللا2362
واسط2111855111020980412/17/2007 مآرآوكصبحة ساجت فرجخالد ثجيل فرج2363
البصرة42712233671544455/10/2008 مآرآوكحنان آاظم حسينخالد جابر مطرود2364
الديوانية4798668673344252008/05/27 مآرآوكغنية آايم عبداهللاخالد جاسم محمد2365
البصرة2008\3\64614991011020966411 مآرآوكورود عودة عبيدخالد جاسم محمد2366
الديوانية2008\3\344481311020967910 مآرآوكالهام ناجي داراخالد جبار عبد2367
شرقاط/صالح الدين3111714111020967112/17/2007 مآرآوكسعيدة آزارة سبعيثخالد جبار عبدالصاحب2368
صالح الدين 4804214674608512009/06/10 مآرآوكاحالم نوري وحيدخالد جبار علوان2369
نينوى427232673743192008/06/21 مآرآوكخولة عبدالمهدي غريبخالد جبار غريب2370
الديوانية7614810672525212008/05/30 مآرآوكنجالء جميل شعيثخالد جعفر جمعة2371
واسط3185410819503030/3/2011مآرآوكاسالم نجم آاظمخالد جالب خضير2372
بابل1291102071212007/09/23آرآوكنجالء جاسم قادرخالد جهاد شهاب2373
بغداد13311015252710/9/2007آرآوكنجالء جاسم قادرخالد جهاد شهاب2374
بغداد354196696715552412/7/2008آرآوكعبير طخيور حسنخالد حسين خضير2375
بغداد2961191151960934/4/2011 مآرآوكاميرة مجيد محمدخالد حسين علي2376
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البصرة77110552672523792008/05/30 مآرآوكسليمة عبدالزهرة نجشخالد حسين محمد2377
النجف6631602511020768912/1/2007آرآوكتحرير علي هزاعخالد حسين هزاع2378
شرقاط/صالح الدين17111378671530725/7/2008 مآرآوكلمعة سهيل حامدخالد حمادي خضير2379
ديالى3808431671539935/14/2008 مآرآوكخلود راضي فرجخالد حمادي عبداهللا2380
ذي قار14818891671539655/14/2008 مآرآوكهيفاء حميد العيبيخالد حميد هاشم2381
ذي قار2009\6\85951126872428825 مآرآوكاسيل جليل هاديخالد خزعل وادي2382
بغداد2011\6\3401661041954049مآرآوكعروبة خزعل عبداهللاخالد خلف فيحان2383
ذي قار750259674606162009/06/10 مآرآوكسلمى احمد حسينخالد خلف محمد2384
بغداد4051133311021062015/4/2008 مآرآوكحنان ناصر حميدخالد خليل عواد2385
بغداد309116176715370712/5/2008 مآرآوكانعام برهم عباسخالد داود محمد2386
بغداد1893764192687246057/27/2010آرآوكخالد دحام منير2387
الديوانية9511004560916/1/2008آرآوكخالد دوحي رشك2388
واسط 1211102113262007/11/22آرآوكخالد دوحي رشك2389
ميسان415487411021173230/1/2008آرآوكفوزية عيسى جاسمخالد زرزور جاسم2390
بغداد1111015223830/1/2008آرآوكافراح خلف محمدخالد سعد محسن2391
نينوى 1251101524892007/09/09آرآوكافراح خلف محمدخالد سعد محسن2392
بغداد1321101523289/9/2007آرآوكافراح خلف محمدخالد سعد محسن2393
بغداد4337985671548712008/05/10 مآرآوكميسون آريم حسينخالد سعيد طعمة2394
واسط43021536715396414/5/2008 مآرآوكسهيلة محمود بردلةخالد سلمان حسين2395
صالح الدين 326207311021149015/1/2008آرآوكفوزية آريم بدويخالد شامخ هادي2396
بغداد1271102070862007/09/23آرآوكجنان رشيد حميدخالد شالل مجيد2397
صالح الدين1331101524929/9/2007آرآوكجنان رشيد حميدخالد شالل مجيد2398
البصرة 296618411020965412/17/2007 مآرآوكنهى عبدالنبي تاجيخالد شلوخي نعمة2399
بغداد 302629319414426/4/2011 مآرآوكسعدية هادي حسينخالد شناوة حسين2400
الديوانية7621622211021169414/1/2008آرآوكبسمة صالح محلخالد صالح حمد2401
ذي قار2008\3\789104891102102079 م آرآوكهدلة خلف نجمخالد صالح خضر2402
نينوىتعهدات جديد4281995368724640 مآرآوكسميرة ترآان فتاحخالد صالح عبدالوهاب2403
الديوانية2008\8\76212875671533973 مآرآوكلينا صباح مسلمخالد صباح جاسم2404
شرقاط/صالح الدين45310210119577327/3/2011مآرآوكهدية جاسم آاطعخالد صدام عايز2405
ميسان3021049611021171215/1/2008 مآرآوكوداد جميل توفيقخالد صديق مصطفى2406
الديوانية310729819409410/4/2011 مآرآوكافريقيا آاطع حبيبخالد طاهر حبيب2407
ذي قار415124896715119512/7/2008 مآرآوكنجيبة صبري شبيبخالد عبد آاظم2408
بغداد2008\8\4262073671555622 مآرآوكليلى عودة معارجخالد عبدالحر يوسف2409
ديالى463422611021134121/4/2008 مآرآوكبثينة مكي ابراهيمخالد عبدالحسين ابراهيم2410
البصرة1221102110612007/11/20آرآوكسنان ابراهيم بشيرخالد عبدالحسين معارج2411
البصرة 2008\3\6541034211021020912 م آرآوكرواء موسى رمضانخالد عبدالرزاق عبيد2412
صالح الدين55519616673347738/5/2009 مآرآوكانتصار صالح محمدخالد عبدالعباس حسين2413
بغداد371691011956026/4/2011 مآرآوكزهرة ناجي حسينخالد عبدالعظيم بديوي2414
بغداد 159749719419112/4/2011 مآرآوكمهى عائش مرزوقخالد عبدالغفور سعيد2415
بغداد1191100458652007/09/18آرآوكانتصار محمد اسماعيلخالد عبدالنبي زغير2416
البصرة13810189161711/9/2007آرآوكانتصار محمد اسماعيلخالد عبدالنبي زغير2417
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بغداد2011\3\3411891019408513 مآرآوكعديلة عيدان عجيلخالد عبدالواحد محمد2418
ذي قار496905911020703212/2/2008 مآرآوكصابرين خالد عبودخالد عبود مجيد2419
النجف4201895611021169727/11/2007آرآوكسناء جهاد عبدالحمزةخالد عبيد حسن2420
صالح الدين2561611211020777427/2/2008 مآرآوكاشواق عبدالحمزة جمعةخالد عطار آصاب2421
بغداد45179961941674/4/2011 مآرآوكضحى محمد مخلفخالد علي شيحان2422
بغداد2008\3\434658411021054413 مآرآوكنوال عبدالستار حمديخالد غناوي عبداهللا2423
بغداد30222136715379321/7/2008 مآرآوكام آلثوم شاآر حميديخالد فليح حسن2424
بغدادتعهدات جديد3741395167460780 مآرآوكسليمة حرمل حلوخالد آاظم علي2425
بغداد428131121102112648/1/2008 مآرآوكابتسام محمد غضبان/سخالد آامل عباس2426
انعام خلفخالد آريم خليف2427 / ديالى3541513111020783427/2/2008 مآرآوكخلود هويدي
بغداد47914610919592630/3/2011 مآرآوكسهاد ابراهيم عبداهللاخالد آمال جاسم2428
البصرة 768871411021076616/4/2008 مآرآوكاقبال محسن حسنخالد لطيف عيسى2429
البصرة 4651410819583313/4/2011 مآرآوكبشرى بنيان الهيطخالد لفتة عبدالنبي2430
بابل3822009106737422112/8/2009 مآرآوكخالد مالك حسن2431
واسطتعهدات جديدة359944268724509 مآرآوكساهرة عبدالخالق شيهانخالد ماهود محمد2432
بغداد19914221011021169522/1/2008آرآوكايمان محمود جمولخالد محسن سلطان2433
ميسان325166886715467527/5/2008 مآرآوكنظيرة معرةف محمدخالد محمد امين2434
ذي قار1281102073662007/10/03آرآوكسعاد محي الدين عليخالد محمد جلواحي2435
صالح الدين6631572911020779529/11/2007 مآرآوكايمان عبد حسينخالد محمد سلمان2436
نينوى49410987671516342008/05/12 مآرآوكنسيمة محمد جاسمخالد محمد سهم2437
6721322611021122324/2/2008آرآوكبتول محمد عبدالكريمخالد محمد عبداهللا2438
بغداد2011\3\48019510719493127مآرآوكنادية حسن هاديخالد محمود حسن2439
بغداد2011\3\35119410919567616مآرآوكبشرى صالح عبداهللاخالد محمود قدو2440
البصرة3521611011021072117/4/2008 مآرآوكاستبرق سحاب عتاكخالد محمود مطر2441
بغداد31418810519554412/4/2011 مآرآوكعنود محمد عبداهللاخالد مرآوز محمد2442
نينوىتعهدات جديد4251166668724477 مآرآوكعامرة عبدالكريم شاللخالد مرآي جاسم2443
واسطتعهدات جديد910362468724369 مآرآوكايناس رمضان حسنخالد مطر حسين2444
بغداد345162986715309830/6/2008 مآرآوكهناء عبدالكريم عودةخالد مطر علي2445
البصرة77616472671538705/14/2008 مآرآوكليلى محمد سبعخالد مهدي صالح2446
بغداد1621085211021024720/4/2008 مآرآوكسهام جميل بشارةخالد موحي بشارة2447
بغداد2008\6\45114586671547031 مآرآوكنسيمة حلو آيطانخالد موسى زامل2448
الديوانية2008\7\42956556737450720 مآرآوكسهام حسن سلمانخالد موسى منهل2449
بغداد40510425673344102008/05/27 مآرآوكايمان محمد هاديخالد ناصر آريم2450
البصرة38419410719593929/3/2011 مآرآوكانوار محمود خميسخالد نصيف جاسم2451
النجف1231102111682007/11/22آرآوكصبيحة علي خلفخالد نوري فرحان2452
ميسان 3722612687243522009/06/01 مآرآوكاقبال فاضل عباسخالد نوري مجيد2453
بغداد2011\9\372269929446720 مآرآوكاقبال فاضل عباسخالد نوري مجيد2454
نجف480852106715334714/5/2008 مآرآوكجنان مهدي جعفرخالد هاشم محمد2455
نينوى 21116559671535825/12/2008/مآرآوكشيماء قحطان حسينخالد هاشم محمد2456
ذي قار1151100456132007/09/15آرآوكنضال عبدالكريم محمدخالص حكمت محمود2457
البصرة 13101018913085/9/2007آرآوكنضال عبدالكريم محمدخالص حكمت محمود2458
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نينوى478141910671511562008/05/12 مآرآوكهناء فاضل مزبانخالص شهاب احمد2459
نينوى2007\9\451018912965آرآوكسعاد خلف صالحخالص وفي هادي2460
نينوى1111018914792007/09/20آرآوكسعاد خلف صالحخالص وفي هادي2461
بغداد135662781676/9/2007آرآوكسعاد خلف صالحخالص وفي هادي2462
نينوى47619738671536655/12/2008 مآرآوكرداعة فليح سعدخزعل جخيور نصار2463
بغداد380419111021036024/4/2008 م آرآوكيازي رشيد خلفخزعل جمعة آثاب2464
ذي قار38313461011021182511/28/2007 مآرآوكصبيحة هاشم لفتةخزعل حاتم خاجي2465
نينوىتعهدات جديدة4351805668724376 مآرآوكسليمة عبدالحسين آاطعخزعل راشد حردان2466
نينوى2779531102113766/2/2008 مآرآوكصبيحة عبدالنبي انكيلخزعل رحمة خضر2467
األنبار 41714843687243972009/06/10 مآرآوكرياسة علي آليلخزعل رسيم طليل2468
بابل63671536733431421/12/2008 مآرآوكشذى حسن طهخزعل سعدي حسين2469
شرقاط/صالح الدين54971486733454530/12/2009 مآرآوكساهرة ياسين رستمخزعل سعيد خورشيد2470
البصرة 2008\6\1874538671547331 مآرآوكرسلية رسول خلفخزعل فيصل هزاع2471
بابل49934416715458727/5/2008 مآرآوكسعيدة رحيم آاظمخزعل قاسم محمد2472
نينوى185183916688428812/25/2007 مآرآوكوهيبة شيت عليخزعل محمد علي2473
صالح الدين4274810319520712/4/2011 مآرآوكصبرية آاظم آلخانخزعل هاشم آلخان2474
صالح الدين 2011\3\41818210919530724 مآرآوكسعدية احميد عبداهللاخشان اغضيب حمد2475
نينوى40816421671539465/14/2008 مآرآوكحسنة طاهر بدرخصاف حافظ آاظم2476
بغداد62363711021005120/4/2008 مآرآوكرسالة محمد سلمانخضر احمد خلف2477
ذي قار1838249671536235/12/2008 مآرآوكساجدة احمد ياسينخضر جاسم خضر2478
بغداد1832710619541711/4/2011 مآرآوكترفة عبداهللا اللجيخضر حمد عبد2479
ديالىتعهدات جديد166955668724478 مآرآوكصباحة ابراهيم صالحخضر رجاء صالح2480
صالح الدين2119882671517882008/05/12/مآرآوكنضال حسين مطرخضر عباس بداي2481
بغداد2011\9\3101559329441618 مآرآوكوحيدة خليل ياسينخضر عبد فياض2482
بغداد77317846674609852009/01/19 مآرآوكسعدة عبيد عليخضر عبد محمد2483
بغداد15215734671516072008/05/12 مآرآوكدالل صابر ضيفخضر علي حسين2484
شرقاط/صالح الدين492118671546445/10/2008 مآرآوكاميرة صبحة عليخضر مزعل ياس2485
بغداد46911957671517652008/05/12/مآرآوكسميرة موسى آاظمخضر مشتت سلمان2486
الديوانيةتعهدات جديدة252627868724309/مآرآوكلمعان اسماعيل حسينخضر مهدي جاسم2487
بابل2008\6\18913059671544391 مآرآوكشيرين مهدي صالحخضر مهدي صالح2488
ديالى 606939106737402121/7/2008 مآرآوكهناء ابراهيم فاضلخضر ياس خضر2489
نينوى2011\3\77311810119527724 مآرآوكسهلة يونس عكلةخضير ابراهيم عيسى2490
البصرة2009\6\217182316733428528 مآرآوكخزنة عباس عليخضير احمد علي2491
الديوانية3641073101102072457/5/2008 مآرآوكخديجة حماد خلفخضير بطاح خلف2492
ديالى1791864111021050724/4/2008 مآرآوكسعدية احمد ياسينخضير جسام محمد2493
البصرة1331102117042007/11/27آرآوكآولدرن علي عزيزخضير جليب غالي2494
نجف2008\3\5411015207811آرآوكسهام محمد حسينخضير جمعة محجوب2495
ذي قار12101102072142007/10/01آرآوكسهام محمد حسينخضير جمعة محجوب2496
ميسان2011\9\6834811227586218 مآرآوكآريمة سدخان حسينخضير جميل عبيد2497
ميسان46360666715532330/6/2008 مآرآوكضربية طشاش مطرخضير جويد جبر2498
نينوى631157126759794710/6/2009 مآرآوكاحالم محسن محمدخضير جياد حمزة2499
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بغداد39510048671541795/10/2008 مآرآوكرويدة شهاب احمدخضير حسين خضير2500
الديوانية1926022671540515/10/2008 مآرآوكحسنة معضد جاسمخضير حسين فرحان2501
صالح الدين4345510919559220/4/2011 مآرآوكآريمة خزعل/جميلة فرحخضير رحيمة ادهيم2502
ميسان2008\3\338982811021040412 مآرآوكجمالة محمد آاطعخضير زري عبيد2503
نينوى 12101102115102007/11/25آرآوكخضير زغير زايد2504
بغداد162582673345025/25/2008 مآرآوكمنى مرتضى طالبخضير سعيد عطية2505
ميسان36263196715402221/5/2008 مآرآوكامل علي عباسخضير سلمان ربيع2506
صالح الدينتعهدات جديد1641533568724375 مآرآوكرتيبة محمد عبدالرزاقخضير سليمان2507
البصرة4841761041959387/4/2011 مآرآوكسعودة آاظم هاشمخضير شاطي نجم2508
بغداد37268111021148210/1/2008آرآوكنعيمة جبار راضيخضير عباس جودة2509
البصرة346181286715580030/6/2008 مآرآوكجمالة شدهان/ايمان سعخضير عباس سلطان2510
واسط479991019405413/4/2011 مآرآوكبشرى مسلم حماديخضير عباس عبداهللا2511
بغداد2011\3\3544210419455923مآرآوكفاطمة هادي ايوبخضير عباس عويد2512
بغداد321774311020754529/11/2007 مآرآوكزهرة حسين قاسمخضير عباس قاسم2513
ميسان410623211021116524/1/2008 مآرآوكخنساء خلف عبدالحسينخضير عباس مجيد2514
النجف 7896488672520692008/05/30 مآرآوكمهى سلطان مصطفىخضير عبداهللا عبد2515
ميسان2011\3\36413110219526614مآرآوكاحالم قاسم عبدخضير عبدالواحد محمد2516
بغداد 3431418411020982512/17/2007 مآرآوكنجمة مطر حسنخضير عبيد هالل2517
بغداد 620554811021182411/2/2008 مآرآوكسارة منذور جاسمخضير عبيس سوادي2518
بغداد204133246715532228/6/2008 مآرآوكايمان مهدي خلفخضير عمران موسى2519
صالح الدين3331851111021198129/1/2008 مآرآوكاحالم آاظم حسينخضير غايب لفتة2520
الديوانية7087875671516052008/05/12 مآرآوكمجيدة علي حاميخضير فاضل عبد2521
البصرة196391106715538219/7/2008 مآرآوكانصاف علي الفرحانخطاب عمر ياسين2522
بغداد435121646715526230/6/2008 مآرآوكصفية حسن حسينخالص عباس جلود2523
البصرة1829545672520022008/05/30 مآرآوكسالمة عزيز احمدخلدون خميس حمد2524
ديالى38662781112007/09/06آرآوكرحاب محمد حسنخلدون قاسم حسن2525
نينوى1171018916922007/09/12آرآوكرحاب محمد حسنخلدون قاسم حسن2526
بابل1381018912556/9/2007آرآوكرحاب محمد حسنخلدون قاسم حسن2527
الديوانية7761691171961925/4/2011 مآرآوكاخالص خضر جاسمخلف احمد علي2528
بغداد261456111021181011/28/2007آرآوكفهيمة عبداهللا محمدخلف احمد محمد2529
شرقاط/صالح الدين362110961941436/4/2011 مآرآوكفصلة محمد حاجخلف احمد محمد2530
االنبار2521447911020890929/4/2008 مآرآوكآرجة مهدي صالحخلف برجس2531
بغداد773675711020745823/1/208 مآرآوكسندس شهاب حمدخلف جابر زوير2532
شرقاط/صالح الدين2011\5\3441911061955419 مآرآوكهناء حسن محمدخلف جاسم حمد2533
صالح الدين 4631764811021181111/28/2007آرآوكسعدية هاشم سالمخلف جبار خلف2534
بغداد3648871673743102008/06/21 مآرآوكليلى نعيمة عبدالزهرةخلف جبار قادر2535
بابل383576101102077715/3/2008 مآرآوكعدلة عطية صاعخلف حسن محمد2536
بابل2008\3\18937632711102077715آرآوكآرمة عطية عليخلف حسن محمد2537
بغداد215766511020966112/17/2007 مآرآوكفضيلة محمد سليمانخلف حسين خلف2538
بغداد83429326715398514/5/2008 مآرآوكحمدة حميد/شكرية صالحخلف حسين علوان2539
االنبار18336511021062116/4/2008 مآرآوكطرفة مطر عليخلف حسين علي2540
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بغداد2011\5\4781921091959364 مآرآوكفضيلة خلف سلطانخلف حسين فرج2541
البصرة 10771237911021090030/6/2008 مآرآوكآميلة نجم عبداهللاخلف حسين هامان2542
بغداد454842511020737121/1/2008 مآرآوكبدرية روآان عبداهللاخلف حمد سليمان2543
بابل2008\9\415191767333418321 مآرآوكانوار عبداله خلفخلف حمد عبيد2544
ديالى56133446715467629/5/2008 مآرآوكسعدية ابراهيم حسنخلف خضر حمد2545
صالح الدين 1251101523832007/09/22آرآوكوضحة خلف عكلةخلف خضر روحي2546
الديوانية 1321101522419/9/2007آرآوكوضحة خلف عكلةخلف خضر روحي2547
ديالى425170686715548028/6/2008 مآرآوكغيداء احمد قادرخلف خليفة حسين2548
بغداد2008\3\171924511021038811 م آرآوكسعدت رستم عبدالرحمنخلف رجب حمدان2549
ذي قار تعهدات جديد4721898868724887 مآرآوكنوفة حمادي صاللخلف زيدان حمد2550
الديوانية3411567673727682008/06/21 مآرآوكعلية احمد عجاجخلف سالم حسين2551
ميسان 2596981011021120516/1/2008 مآرآوكنزه حميد عليخلف سلمان مطر2552
نينوى35718161687246197/27/2010 مآرآوكعمشة هادي مهديخلف سلوم عبداهللا2553
صالح الدين2008\6\21110754671545411 مآرآوكسميرة علي حسنخلف شرهان لفتة2554
ميسان404108610671543625/10/2008 مآرآوكغنية شهاب حمدخلف شريف نهير2555
بغداد265111916715512628/6/2008 مآرآوكوضحة دودح خلفخلف صالح حمدان2556
صالح الدين729106796715409121/5/2008 مآرآوكفوزية خليل ابراهيمخلف صالح محمد2557
صالح الدين4721457611021078421/4/2008 مآرآوكفوزية عبدالرضا حسينخلف عباس نادر2558
بغداد45510746671552095/7/2008 مآرآوكسعدية ناصر علوانخلف عبدالسادة فهد2559
بابل33316811119621413/4/2011 مآرآوكسرور داود آريمخلف عبداهللا لطيف2560
بغداد61415423672525142008/05/30 مآرآوكبشرى آريم حمدانخلف عجاج زعال2561
بغداد1141100459032007/09/18آرآوكغنية صبيح حلوخلف عذاب دغيم2562
بغداد13610189166912/9/2007آرآوكغنية صبيح حلوخلف عذاب دغيم2563
ميسان3329967671538665/14/2008 مآرآوكفطيم حسين مطلكخلف عطية شبل2564
ميسان2008\7\31114756725255519 مآرآوكملكة حمد عبداهللاخلف عطية صحن2565
ميسان65319143172522327/7/2009 مآرآوكسعدية عبد عليخلف عكاب حمود2566
ميسان333158786733439919/7/2008 مآرآوكمريم محمد/نهلة سلطانخلف علي محسن2567
ميسان208165676715599028/6/2008 مآرآوكعبير محمد/هدلة عليخلف عليان اسود2568
ميسان2011\9\3832311629437213 مآرآوكخميسة يونس عبدالرحمخلف عواد زيدان2569
شرقاط/صالح الدين12101102072232007/10/01آرآوكصبحة فيصل محيبسخلف عودة آطان2570
بغداد4012788673343382008/05/27 مآرآوكموحة تويني دحامخلف عيسى دحام2571
الديوانية3779075687246411/6/2009 مآرآوكمريم علي شاللخلف آزار شمخي2572
بغداد4539991102108796/5/2008 مآرآوكخلف آشكول محسن2573
بغداد2008\8\265756672525402 مآرآوكصبرية شريف محمدخلف متعب محمد2574
نينوى2008\9\1798716725272522 مآرآوكمديحة حامض محيبسخلف مجيد حسين2575
نينوى2008\3\3401326511020961111 مآرآوكفطيم صالح جازخلف محمد عبداهللا2576
البصرة3171087111021037420/4/2008 م آرآوكآميلة صالح حميديخلف محمد فرحان2577
نينوى 2008\3\7681278611020977410آرآوكنضال ابراهيم زايرخلف محمود خلف2578
نينوى19417810519426717/4/2011 مآرآوكرضية مظلوم عودةخلف محي حسين2579
ذي قار1171100456902007/09/16آرآوكفاطمة برزان نعميشخلف محي حسين2580
بغداد1391018913816/9/2007آرآوكفاطمة برزان نعميشخلف محي حسين2581
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ذي قار436535671546895/10/2008 مآرآوكحليمة لعيبي حشيةخلف مهودر حسوني2582
بابل787475106715119620/7/2008 مآرآوكسناء ناصر حريجةخلف نعيم غياض2583
صالح الدين 33293610671547822008/05/10 مآرآوكصبيحة فرحان داغرخلف هاشم حامي2584
بغداد 37516468671510042008/05/12 مآرآوكعدلة حمادي عليويخلف هالل آنوش2585
صالح الدين3211891071942617/4/2011 مآرآوكمنيرة احمد قادرخليف احمد حميدي2586
صالح الدينتعهدات جديد3001515668724572 مآرآوكسورية جاسم محمدخليف حمدان مطلك2587
البصرة2008\7\14088546733615621 مآرآوكصبيحة عايد حسينخليف رضيمان شبلي2588
بابل48711289673344242008/05/27 مآرآوكمنوه عبداهللا حمدخليف سعيد آنهو2589
نينوى 2011\5\179183941942459 مآرآوكنغم عبداللطيف حسينخليف عبود آرحوت2590
1631716106715322314/5/2008 مآرآوكعنيدة عليان اسودخليف عواد خلف2591
نينوى38014197674600847/27/2010 مآرآوكواجدة جيادحليفةخليف محمد محارب2592
بغداد 317599411020952522/4/2008 مآرآوكخليفة عبد خميس2593
صالح الدين4931636811021182611/28/2007 مآرآوكفطيم محمد جويدخليفة عبداهللا خضر2594
ميسان7775010619451029/3/2011مآرآوكامعان مالك رآاضخليفة عطااهللا عبد2595
بغداد2008\7\1083181336725291221 مآرآوكخيرية احمد محمودخليل ابراهيم بتال2596
نينوىتعهدات خطية362999368724446 مآرآوكهدى علي حسنخليل ابراهيم جندو2597
بغداد3301025811020720322/4/2008 مآرآوكسليمة احمد قاسمخليل ابراهيم حسين2598
الديوانية2008\8\251193636725273317 مآرآوكعيدة ابراهيم محمدخليل ابراهيم حسين2599
بغداد37517281673344532008/05/27 مآرآوكنهلة فاروق صادقخليل ابراهيم حسين2600
بغداد2008\8\185138466737453416 مآرآوكسعدية صالح محمدخليل ابراهيم خلف2601
البصرة3931231181961297/4/2011 مآرآوكشذى حميد جاسمخليل ابراهيم خلف2602
البصرة49219596671537275/14/2008 مآرآوكهناء هادي سليمخليل ابراهيم داود2603
البصرة1181101521542007/09/20آرآوكصبيحة احمد عبدخليل ابراهيم رجب2604
بغداد13111004566816/9/2007آرآوكصبيحة احمد عبدخليل ابراهيم رجب2605
بغداد415701111109845/3/208 مآرآوكايمان آريم موحيخليل ابراهيم زاير2606
آربالء3516075671539945/14/2008 مآرآوكليلى عطية ناهيخليل ابراهيم سبع2607
ميسان2008\8\7551810672524662 مآرآوكنجمة صالح محمدخليل ابراهيم علي2608
النجف25217753671515102008/05/12 مآرآوكسميرة خضير عباسخليل ابراهيم آنوش2609
بغداد264521011021181423/4/2008آرآوكجنان محمود آاظمخليل ابراهيم محمد2610
البصرة 1906289671512282008/05/12 مآرآوكنوفة احمد/اسيا حسينخليل ابراهيم محمود2611
صالح الدين37999111021181222/1/2008 مآرآوكواجدة نوري نجمخليل ابراهيم نجم2612
نينوى2521577911021079623/4/2008 مآرآوكليلى عبداهللا سلطانخليل احمد سليمان2613
بغداد2011\3\36411010819542627مآرآوكملكية ابراهيم قادرخليل اسماعيل حمود2614
شرقاط/صالح الدين2008\3\4631789711021023511 مآرآوكوفاء قاسم محسنخليل بالسم محسن2615
واسط65999826715546530/6/2008 مآرآوكميسم عبدالخضر سلمانخليل جاسم محمد2616
بغداد2011\5\4762110519582912 مآرآوكسومة عبد ماضيخليل جبار بداي2617
ذي قار4021554110152351 مآرآوكسناء رحيم دويجخليل جواد حسن2618
البصرة53532921941205/4/2011 مآرآوكخيرية طاهر خليفةخليل حروش نعمة2619
واسط6503271671512712008/05/12 مآرآوكليلى عبيد سترخليل حسن علي2620
ميسان38214361673345545/27/2008 مآرآوكفاطمة رحيم عيسىخليل حمدان عبدالحسن2621
ذي قار768424111020777329/11/2007 مآرآوكسعدية آريم رزوقيخليل حميد سعيد2622
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نينوى 2011\3\30011210219544017مآرآوكسعدية عبدالرزاق جاسمخليل خضير عباس2623
ديالى34418528671539795/14/2008 مآرآوكجمعة محمود عبداهللاخليل درويش موسى2624
بغداد673546106872421411/28/2008آرآوكعامرة موسى رمضانخليل ريسان حمود2625
االنبار26161136715555321/7/2008 مآرآوكاعتقاد آاظم جوادخليل ستار مجيد2626
شرقاط/صالح الدين40261676715397814/5/2008 مآرآوكفتاة شريف سلطانخليل شاآر حميد2627
بغدادتعهدات جديد537209467460672 مآرآوكهيفاء حسين خضرخليل شنيار وادي2628
ميسان5971939411021180922/1/2008آرآوكوفاء صالح الدين عطااهللاخليل عبدالمحسن آزار2629
البصرة1211101522822007/09/20آرآوكجبرة آاظم حمودخليل عطية حسن2630
بغداد13611015210611/9/2007آرآوكجبرة آاظم حمودخليل عطية حسن2631
بغداد2094971671546745/10/2008 مآرآوكليلى ناصر محمدخليل علي حسين2632
نينوى7791719811020980712/17/2007 مآرآوكهدية طالب عبداهللاخليل عناد يعقوب2633
ذي قار162171646715503114/5/2008 مآرآوكفريال عبداله وهابخليل فاضل عباس2634
بغداد2008\3\3403991102096309 مآرآوكوداد محمد يحيىخليل فتحي عبداهللا2635
البصرة3114389671511802008/05/12 مآرآوكنداء جبار سلمانخليل آاظم ابراهيم2636
شرقاط/صالح الدين2011\9\47111711429436312 مآرآوكوجيهة جواد جبرخليل آاظم خليفة2637
ميسان170859101102073425/3/2008آرآوكيسرى حامد محمودخليل مجبل رشيد2638
ميسان41694896715546729/6/2008 مآرآوكنجالء عدنان صبريخليل محمد جندل2639
نينوى6381896111020767912/1/2007آرآوكفاتن عبداهللا زريجخليل محمد مصلح2640
بغداد2008\8\42693836733416117 مآرآوكموحة منشد آاظمخليل مسلم زاير2641
صالح الدين453178416872495312/31/2008 مآرآوكزينب مهدي حميدخليل مهدي حسن2642
شرقاط/صالح الدين2008\8\47019895671553102 مآرآوكوحيدة حسن عليخليل ناجي ابراهيم2643
البصرة2008\7\94181696725274320 مآرآوكعلية حسين زاملخماس نعمة حسين2644
البصرة 2008\3\7701278511020954812 مآرآوكنورة عواد خلفخميس احمد عبد2645
بغداد767104866715179219/7/2008 مآرآوكنجمة حمد حامدخميس جاسم محيميد2646
ذي قار2008\3\407514101102096639 مآرآوكسعاد عبدالحسن عيسىخميس حسن عيسى2647
بغداد4695027671517032008/05/12/مآرآوكثمينة احمد حماديخميس حميد عبود2648
آربالءتعهدات جديد6521875967597944 مآرآوكسوسن علي مضعنخميس زيدان خلف2649
بغداد تعهدات جديد9568724912آرآوكخميس سوية خليفة2650
بغداد1271102113502007/11/26آرآوكخميس سوية خليفة2651
البصرة1181100459332007/09/19آرآوكسعدية محمد درويشخميس غضبان آنير2652
131010189173612/9/2007آرآوكسعدية محمد درويشخميس غضبان آنير2653
البصرة4181308106715511222/6/2008 مآرآوكنجاة خشن مشلغمخميس لعيبي بدن2654
البصرة 367182991101523810/1/2008 مآرآوكوضحة صالح حمدخميس محمد خلف2655
بغداد 1251101523212007/09/09آرآوكامل نعيم مصاولخميس ياسين محمد2656
صالح الدين13211015213311/9/2007آرآوكامل نعيم مصاولخميس ياسين محمد2657
صالح الدين37116971673343652008/05/27 مآرآوكآالدس فيليب مرزاخوشابا داود يوخنا2658
بغداد62514049671511532008/05/12 مآرآوكزينب آاظم حميدخيراهللا احمد بحر2659
ذي قار409154616715334214/5/2008 مآرآوكعلية هالل/سناء جبارخيراهللا سبهان نقيب2660
ديالى47829456715536720/7/2008 مآرآوكرغد جمعة هاديخيراهللا عباس خضر2661
ميسان40911886671536565/12/2008 مآرآوكنجاة هاني جهلخيراهللا عبدالزهرة جهل2662
صالح الدين411177113195009412/4/2011 مآرآوكصبيحة خالد الزمخيراهللا عمارة الزم2663
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البصرة729763711020767112/1/2007آرآوكحمدة خلف آاظمخيراهللا غايب آرجي2664
بابل26415573671536615/12/2008 مآرآوكآريمة مهدي فرجخيراهللا قاسم فرج2665
صالح الدين2221442111020777229/11/2007 مآرآوكبدرية مراح عبدخيراهللا مصطفى اسعد2666
بغداد2008\3\256627816817آرآوكايمان شامي مطرخيراهللا نعمة حنتوش2667
البصرة1111100457272007/09/16آرآوكايمان شامي مطرخيراهللا نعمة حنتوش2668
بغداد1391018914167/9/2007آرآوكايمان شامي مطرخيراهللا نعمة حنتوش2669
بغداد6271734411021148616/1/2008آرآوكساهرة ضمد مغامسخيراهللا ياسين فليح2670
نينوى 261986211020736830/1/2008 مآرآوكطلبة محمد خلفخيرو حسين ابراهيم2671
نينوى 384128296715312814/5/2008 مآرآوكجميلة آاظم سيدخانخيري توني عيادة2672
البصرة1291102071902007/09/23آرآوكبشرى جميل سلمانخيري صوب اهللا سلمان2673
ديالى13710189155117/9/2007آرآوكبشرى جميل سلمانخيري صوب اهللا سلمان2674
نينوى2008\3\3681639211021032411 مآرآوكوضحة محمد عبداهللاخيري محمد عبداهللا2675
39313934671538685/14/2008 مآرآوكحميدة طالب حاتمخيري مهدي حاتم2676
البصرة36492746715366312/5/2008 مآرآوكآريمة حسين مهديخيون عودة وادي2677
نينوى 2008\3\2721433211021048910 مآرآوكخميسة عبدالكريم طاهرخيون منشد آطامي2678
ميسان2008\7\37164536725254126 مآرآوكسليمة جبار سعدونداخل دحام عليوي2679
ميسان33379196715364112/23/2009 مآرآوكابتهاج مردان عبودداخل عباس نجم2680
ميسان2008\3\4301241711021011713 مآرآوكانعام غازي آباشيداخل عبدالعالي دخيل2681
م2682 / بغداد1121100457842007/09/17آرآوكفضيلة هلول عليداخل مزيهي
م2683 / ذي قار1371018915246/9/2007آرآوكفضيلة هلول عليداخل مزيهي
بغداد 1281102073042007/10/02آرآوكخيرية فليح حسينداخل مهدي نجم2684
صالح الدين1861768811021011620/4/2008 مآرآوكنجاة مسلم عليداخل هيل سلوم2685
بغداد 6079259671517635/12/2008/مآرآوكسهيلة وادي حاتوشداغر سامي حاشوش2686
البصرة3844646672522502008/05/30 مآرآوكسعاد خلف ثامرداغر يوسف داغر2687
ذي قار 10863573673345585/27/2008 مآرآوكمنال فاضل عبداهللاداود خضير داود2688
بغداد47116143671546455/10/2008 مآرآوكسعاد جبار خلفداود سالم الزم2689
النجف 37289611015226123/4/2008 مآرآوكهيفاء بدري عيسىداود سلمان شهاب2690
ذي قار2008\9\372169586715557998 مآرآوكسمية بديع عليداود سلمان عيسى2691
البصرة47311777671537655/14/2008 مآرآوكمعصومة لفتة خشانداود سلمان مجيد2692
م2693 / بغداد1161100458012007/09/17آرآوكجنان خطاب جبارداود سليم عبداهللا
م2694 / نينوى1371018915479/9/2007آرآوكجنان خطاب جبارداود سليم عبداهللا
ديالى321179410673727622008/06/21 مآرآوكزبيدة محمد احمدداود سليمان عبداهللا2695
البصرة19314056673344835/27/2008 مآرآوكسهام مطر ندةداود سليمان غصيبة2696
بغداد300138286715318413/1/2009 مآرآوكجميلة خزعل محمدداود عبدالجبار داود2697
بغداد 33416711671517892008/05/12/مآرآوكاالء نزار عبودداود عبدالسالم خضير2698
ذي قار2891037111020966812/17/2007 مآرآوكآريمة شبوط حبيبداود آاطع آاظم2699
بغداد78011386671535245/12/2008/مآرآوكنذيرة علي ناهضداود محمد آرج حلو2700
بغداد2011\5\1942591019417111 مآرآوكنرآز يلدا عيدوداود يلدا ايشو2701
البصرة2008\3\339263511021011511 مآرآوكحكمة صالح سكردايخ مايع عبيد2702
البصرة3084231011020972724/4/2008 مآرآوكحال خلف محيدايالن آريم محي2703
ميسان380889411020955912/12/2007 مآرآوكوفيقة نجم عبددحام ابراهيم حسن2704
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ذي قار2008\3\334825611021026712 م آرآوكسميرة خليل ابراهيمدحام ابراهيم محمود2705
البصرة600119611020766512/1/2007 مآرآوكدحام طلب سليمان2706
ميسان 465551091958456/4/2011 مآرآوكفخرية فليح حسندرع حويل مدير2707
ميسان2011\3\4731610419526514مآرآوكصبيحة جبار فنديدرويش سرحان جابر2708
ذي قار1211102113172007/11/22آرآوكدريد احمد خضر2709
ذي قارتعهدات جديدة3081361467460868 مآرآوكامان صباح روضاندريد اسماعيل عباس2710
ذي قار2011\9\3081369429446612 مآرآوكامان صباح روضاندريد اسماعيل عباس2711
بغداد33416777671536215/14/2008 مآرآوكآفاية تالي آناحيدريد عبدالسالم خضير2712
الديوانية4368551671530765/7/2008 مآرآوكسمية ابراهيم احمددريد محمود صالح2713
بغداد1211102112932007/11/22آرآوكدعير حسين مرجان2714
بغداد2011\3\2728310919569014 مآرآوكنوشة مخيلف منشددعير صدام طالل2715
بغداد43797510671512212008/05/12 مآرآوكصبرية ريسان عبداهللادلي جويد عبداهللا2716
ذي قار631681106733475626/4/2009 مآرآوكامنية عفات شباطدلي غيهب شباط2717
البصرة829993672523722008/05/30 مآرآوكوهران طالب رؤوفدهام عبدالكريم حسين2718
صالح الدين783143126715546823/6/2008 مآرآوكاديبة عبدالكريمذنون سعدون خطاب2719
ميسان779846111020962512/17/2007 مآرآوكصفية احمد عبدذنون يونس حسن2720
بغداد3716196671548265/10/2008 مآرآوكذنون يونس سلطان2721
بغداد3751791191965305/4/2011مآرآوكخالدة ابراهيم عطيةذنون يونس علي2722
ذي قار 2008\7\352153986725291821 مآرآوكهناء هاشم محمد عليذنون يونس محمد2723
ميسانتعهدات جديد3401071767460708 مآرآوكاخالص نافع عبداهللاذنون يونس يحيى2724
ذي قار2008\8\3579123671555802 مآرآوكبشرى محمد غالبذهب سعدون آاظم2725
بغداد1281102073062007/10/02آرآوكوسن حميد مجيدذوالفقار رياض2726
بغداد550125196715172812/5/2009/مآرآوكازهار فعل فارسذوالنصر عبدالسالم2727
بابل38017182674608382009/06/10 مآرآوكميشورة ضيدان ناهيذياب ترف ياسر2728
صالح الدين34580910671510052008/05/12 مآرآوكوزيرة آوين محمدذياب حمادي حاجي2729
البصرة2011\5\541739419419515 مآرآوكرغد احمد عليذياب حمد عبد2730
األنبار2008\3\187389911021042212 مآرآوكهناء حسون حبيبذياب حمد عبداهللا2731
بغداد496441111021014612/17/2007 مآرآوكاحالم فالح صالحذياب ريسان صالح2732
بغداد718102386715533528/6/2008 مآرآوكرسالة عيسى سالمذياب علي حسين2733
الديوانية30269311021082720/4/2008 مآرآوكهيام وليد مجيدذياب غانم دحام2734
بابل43414591011020776029/11/2007 مآرآوكوحيدة فليح حسنذياب غانم هاشم2735
بغداد4812710619537910/4/2011 مآرآوكعوفة صالح فرحانذياب محمد حند2736
بغداد47014610319597829/3/2011 مآرآوكشذى فاضل شاآررؤوف محي الدين2737
بغداد6684454674607392009/06/10 مآرآوكسناء عمر خطابرائد جاسم محمد جميل2738
صالح الدين2008\8\26520013672527022 مآرآوكالهام حميد ديجانرائد جبار حمود2739
بغداد15219483671516402008/05/12 مآرآوكندى جبار حسينرائد جمال محمد2740
بغداد2008\8\80615124671510943 مآرآوكبهجة عبدالنبي سلمانرائد حسين علوان2741
بغداد 1691518911021100910/1/2008 مآرآوكنغم عبدالحمزة عبدالكاظرائد حميد حسن2742
ذي قارتعهدات جديد4281997968724473 مآرآوكلمياء قاسم خلفرائد خالد صالح2743
نينوى 2011\3\1801810719562916مآرآوكشيماء موسى آاظمرائد رياض عبدالجليل2744
الديوانية1291102115602007/11/26آرآوكرائد سالم داود2745
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البصرة3841345106715523126/7/2008 مآرآوكشيماء عبدالكاظم شيخانرائد شاآر هويدي2746
بابل435741811021113517/1/2008 مآرآوكاسراء عبداهللا عفانرائد شكر محمود2747
البصرة4771071511021072315/4/2008 مآرآوكانتصار هاشم آريمرائد صائب مونس2748
بابل2008\8\3176883673740502 مآرآوكناهدة حازم طهرائد صباح قاسم2749
ذي قار1291102071852007/09/23آرآوكنادية صالح داودرائد صباح مظلوم2750
ميسان1381105152059/9/2007آرآوكنادية صالح داودرائد صباح مظلوم2751
بابل26518885672523712008/05/30 مآرآوكنوالة مهدي نصاررائد صبيح محمود2752
البصرة 1221102110952007/11/21آرآوكايفان عجيل جبررائد عباس راضي2753
النجف62322410671547592008/05/10 مآرآوكسارة جاسم حميدرائد عبدالحنين مجيد2754
بغداد1291102071622007/09/23آرآوكاشواق اعمارة دوالبرائد عبدالزهرة دوالب2755
بغداد13211015257610/9/2007آرآوكاشواق اعمارة دوالبرائد عبدالزهرة دوالب2756
ذي قار36179391102070205/2/208 مآرآوكرسمية حماد نوافرائد عبداهللا فرحان2757
بغداد45167310671548092008/05/10 مآرآوكرحاب شهاب احمدرائد عبدالمنعم احمد2758
ديالى20616029672520762008/05/30 مآرآوكجنان آاظم حسينرائد علي عايز2759
ذي قار2008\8\47112413673743402 مآرآوكارغية جاسم محمدرائد غازي رشيد2760
صالح الدين 105711334673727762008/06/21 مآرآوكدنيا آريم عودةرائد قحطان خليل2761
بغداد806979911021046017/4/2008 مآرآوكوحيدة طالب آاظمرائد آاظم جبر2762
البصرة707985211021047018/12/2007 مآرآوكسناء خالد عبدرائد آاظم سلمان2763
البصرة1831824411021170230/1/2008آرآوكسحر سمير عبد عونرائد آاظم عبدالواحد2764
بغداد2008\8\3761861106715546125 مآرآوكاسراء عبد محمودرائد آريم عطية2765
بغداد 2008\6\35994410671544121 مآرآوكرغد عبدالخضر غريبرائد ماهود محمد2766
البصرة تعهدات جديد7581218268724842 مآرآوكنبراس علي خلفرائد مجيد نعمة2767
بغداد7571266211021064722/4/2008 مآرآوكفاتن جبار حميدرائد محسن سلمان2768
بغداد430645911021192811/28/2007آرآوكشروق جاسم علوانرائد محمد خضير2769
بغداد70815561671510412008/05/12 مآرآوكعلياء حسن زغيررائد محمد زغير2770
صالح الدين427163211021171110/1/2008 مآرآوكحنان نوري داودرائد محمد عبدالرزاق2771
آربالء 37712567671544325/10/2008 مآرآوكغنية بزي جاسمرائد محمد محسن2772
البصرة3572255671511512008/05/12 مآرآوكشيماء سلمان عليرائد محمد هاشم2773
ميسان436855916715506214/5/2008 مآرآوكشيماء ابراهيم احمدرائد محمود صالح2774
بغداد172510219598630/3/2011 مآرآوكشذى تحرير مهديرائد مشهور غالب2775
ديالى340102111019602612/4/2011 مآرآوكايمان عبدالرضا جعفررائد مهدي جواد2776
ميسان2008\7\312123696715341227 مآرآوكفريال عبد عليرائد ناظم يونس2777
بغداد2008\9\28993366715514622 مآرآوكرجاء حكمت سعيدرائد نعمة جابر2778
المثنى91918531011021084019/3/2008 مآرآوكحمدية عبدالكريم جابرراتب ظاهر محسن2779
بغداد2008\7\769127956733615421 مآرآوكهدية نفجش نويرانراتب عراك نويران2780
بغداد7731873611021021812/17/2007 م آرآوكخالدة عودة مكيراجي فليح خالف2781
ذي قار1221102070432007/09/22آرآوكجمالة حسن مفتنراشد سلمان حسين2782
بغداد 13311015243810/9/2007آرآوكجمالة حسن مفتنراشد سلمان حسين2783
بابل3121483411020758211/29/2007 مآرآوكرجاء جابر حسنراضي البيح حسين2784
نينوىتعهدات جديدة4211804968724379 مآرآوكسعدية ماي حسنراضي حميد علي2785
ذي قار1231102111502007/11/21آرآوكطلبة ساحي عبدالحسنراضي حميدي2786
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االنبار4518169674602932009/06/10 مآرآوكعلية حمادي حمزةراضي رزاق آريم2787
البصرة36415210219588810/4/2011 مآرآوكليلى لفتة شعالنراضي رفيس عبدالنور2788
ديالى2008\7\4111609106725257320 مآرآوكوفية صبر فرجراضي شنتة بكن2789
البصرة77132656715321614/5/2008 مآرآوكفاطمة محمد صالحراضي صالح ياسين2790
بغداد4961516411020746129/11/2007 مآرآوكفضيلة محمد آاظمراضي طاهر حمد2791
بغداد1211102112522007/11/22آرآوكراضي عبد جاسم2792
بغداد 781164736737424121/6/2008 مآرآوكفوزية حسن محمدراضي عبدالزهرة محمد2793
البصرة2081446511021171322/1/2008 مآرآوكفاطمة ملك عاماشراضي عبود حمد2794
ذي قار80043226715334114/5/2008 مآرآوكبسنة محمد/منى عالويراضي فرحان يونس2795
بغداد1211102112822007/11/22آرآوكراضي لفتة حسين2796
بغداد3656894671538365/14/2008 مآرآوكوحيدة قاسم عويزراضي محسن جويد2797
صالح الدين 4651168671549692008/05/10 مآرآوكغنيمة مسير مهوسراضي محمد خضير2798
بغداد766155211021198923/1/2008آرآوكصبرية ازبين سالمراضي محيبس سعيد2799
البصرة4543011671516212008/05/12 مآرآوكاحالم قاسم/ازهار محمدراضي مسلم دلي2800
صالح الدين2011\3\36938111019653123مآرآوكسوسن عادل محمودراغب حميد حمد2801
الديوانية2008\8\700123410672525453 مآرآوكرشا راتب ظاهرراغب فيصل عبدالكريم2802
ديالى789132146715304714/5/2008 مآرآوكابتسام مراد حسنرافد ثامر حمزة2803
البصرة465815367334431247/5/2008 مآرآوكسهاد توفيق شاطيرافد عبدالجليل جبار2804
بغداد1291102071502007/09/23آرآوكرشا غازي رشكرافد عبدالزهرة دوالب2805
بغداد13611015256210/9/2007آرآوكرشا غازي رشكرافد عبدالزهرة دوالب2806
ذي قار425164966715390012/7/2008 مآرآوكرافد عبدالستار2807
البصرة 4371341081959704/4/2011 مآرآوكاميرة مكي حسنرافد فائق فرهود2808
صالح الدين345159316715333914/5/2008 مآرآوكحنان عبدالحسينرافد آاظم آامل2809
بغدادتعهدات جديدة8431675367460780 مآرآوكسيوآل جمال شاآررافع ابراهيم محمد2810
بابل623146236715500814/5/2008 مآرآوكبشرى عبدالغفور دخيلرافع جمعة احمد2811
صالح الدين66317991011020764512/1/2007 مآرآوكوفاء رحيل عوادرافع خلف احمد2812
بغداد61822136725238312/1/2009 مآرآوكالهام سالم خضررافع ذياب علو2813
النجف34191576715457428/5/2008 مآرآوكسهيلة احمد سالمرافع صالح جدوع2814
بغداد 1546934671551065/7/2008 مآرآوكحكيمة خطاب عمررافع عرب عمر2815
بغداد254156866715443326/5/2008 مآرآوكهدى جالل حسنرافع محمود محمد2816
ذي قار484100936715301914/5/2008 مآرآوكهيام ميخائيل مروآيرافع هرمز مروآي2817
البصرة 499215811021019812/17/2007 مآرآوكسوسن حسين راضيراهي آاطع فليفل2818
نجية صراهي مغامس رسن2819 / البصرة80725711021013112/17/2007 مآرآوكصبيحة ساري
صالح الدين 2008\7\79656296737433819 مآرآوكجنان صالح مخلفرباح احمد علي2820
ميسان709895111020981212/17/2007 مآرآوكسندس مهدي طعمةرباح جمعة محمد2821
واسط5021579511020983415/4/2008 مآرآوكهناء مصلح سليمانرباح حاضر صنبور2822
صالح الدين201845511021018312/17/2007 مآرآوكشيماء خليل ابراهيمرباح حسن ابراهيم2823
ناصرية39119694671537525/14/2008آرآوكهدية مطرود حذبةربح فرهود حذبة2824
بغداد302100271102070216/2/2008 مآرآوكثورة نوفان فرحانربيع داود فرحان2825
صالح الدين231104578728/2/2008آرآوكبشرى رمضان عيدانربيع صادق عيدان2826
ميسان 3801510319530614/4/2011 مآرآوكنعيمة نصيف جاسمربيع عباس خضير2827
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ميسانتعهدات جديد753706168724338 مآرآوكصفاء محمد حسنربيع عبدالحسين ربيع2828
نينوى 2008\3\539291111021050410 مآرآوكابتسام هاشم حمدربيع آامل عبدالجبار2829
نينوى 2008\3\402947211021025012 مآرآوكقسمة حمه حسنربيع يعقوب سويدان2830
بغداد31812696671536775/14/2008 مآرآوكهيفاء جعفر خميسرجاء رحيم حسن2831
صالح الدين4086183671519392008/05/12 مآرآوكنادية جواد طالبرجاء سليم محمد2832
صالح الدين7965510319596829/3/2011 مآرآوكنجوى جالل آايسرجب احمد خشان2833
بغداد16917310519588419/4/2011 مآرآوكهنوف علي/عجمية محمرجب خليل ابراهيم2834
ميسان1189987672520102008/05/30 مآرآوكنورة طه عبيدرجب عواد عبيد2835
صالح الدين3/2011/*41119510119532829 مآرآوكزهية علي داودرجب محمد آرآز2836
شرقاط/صالح الدين4118812671511582008/05/12 مآرآوكاقبال آريم جعفررحم حمادي راضي2837
ميسان 2009\6\382177476725245828 مآرآوكريسانة حمد ياسينرحمان خضير محمد2838
بغداد403453106715417320/5/2008 مآرآوكحليمة مصطفى هيبرحمان طاهر ناصر2839
بغداد78913599672522482008/05/30 مآرآوكرحمان عبود مطشر2840
البصرة47928821102114468/1/2008 مآرآوكنجاة خيراهللا عبدالسادةرحمان آاطع برهان2841
واسط35119978674609837/27/2010 مآرآوكلقاء يونس عباسرحمان آافي خلف2842
ميسان1381102117202007/11/27آرآوكفاطمة مطر آديشرحمن حسين محمد2843
ذي قار1151101521752007/09/20آرآوكهناء آاظم طاهررحمن حمود حطاب2844
نينوى13111004573816/9/2007آرآوكهناء آاظم طاهررحمن حمود حطاب2845
بغداد2011\3\45166101019504417مآرآوكزهور مهدي صالحرحيم احمد جاسم2846
بغداد311144210671549402008/05/10 مآرآوكحذام قاسم محمدرحيم ثامر حميدي2847
بغداد1191100456182007/09/15آرآوكفاطمة موسى مجبلرحيم جابر حاجم2848
الديوانية13101018913155/9/2007آرآوكفاطمة موسى مجبلرحيم جابر حاجم2849
ذي قار60012431011020767312/1/2007آرآوكحياة عباس خضيررحيم جاسم فياض2850
/م2851 واسط2007\9\75662782245آرآوكآميلة زيون عبدالكاظمرحيم جاسم آاظم
/م2852 البصرة1151018916772007/09/12آرآوكآميلة زيون عبدالكاظمرحيم جاسم آاظم
/م2853 واسط138662782425/9/2007آرآوكآميلة زيون عبدالكاظمرحيم جاسم آاظم
بابل3311346511021026112/17/2007 مآرآوكفاطمة مطر آطانرحيم جواد آطان2854
ذي قار1231102113322007/11/22آرآوكرحيم حسن فهد2855
بغداد78714410719456410/4/2011مآرآوكشيماء جاسم عبدرحيم حسين آاظم2856
بغداد499791671535655/12/2008/مآرآوكوازية سكر شعالنرحيم حمادي مفتى2857
االنبار2011\3\3199810719532027 مآرآوكندى صبيح رحيمرحيم حميد ديوان2858
بغداد 1111100456252007/09/15آرآوكابتسام عباس عليرحيم حنون خلف2859
بغداد13101018913165/9/2007آرآوكابتسام عباس عليرحيم حنون خلف2860
بغداد38016918671511822008/05/12 مآرآوكاقبال جمعة عنيدرحيم حنون دفار2861
بغداد2008\7\354153186725246412 مآرآوكانتار عبدالكريم عبيدرحيم خضير نادر2862
بغداد2008\3\382797711020954217 مآرآوكآريمة حسن عبودرحيم خلف زبون2863
البصرة25647366715464727/5/2008 مآرآوكرجاء عبدالرزاق فاضلرحيم خليف حسون2864
ميسان 2651651311021171027/11/2007 مآرآوكالهام رشيد سعيدرحيم داوي مونس2865
ذي قار49618828671517052008/05/12/مآرآوكجسونة محمد آاظمرحيم راضي شري2866
بغداد345115766715309526/7/2008 مآرآوكآريمة عبدالهادي جابررحيم راضي صالح2867
ذي قار259162396715399014/5/2008 مآرآوكحليلة عبود آريمرحيم رشود محي2868
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صالح الدين2011\3\4294110119581313 مآرآوكسندس عادل عزيزرحيم زيدان عطاهللا2869
صالح الدين7761346611021133028/1/2008آرآوكفضيلة شادي ياسينرحيم سالم بطاط2870
نينوى1261102112262007/11/22آرآوكرحيم سالم جري2871
بغداد 1221102110882007/11/21آرآوكربيعة عبد زغيررحيم سعد زغير/م2872
البصرة 31212479672522692008/05/30 مآرآوكقسمة عناد تبنرحيم سلطان تبت2873
صالح الدينتعهدات جديدة19417271067460830 مآرآوكآواآة حرب حماديرحيم صلف عكلة2874
بغداد2008\8\4279396671551019 مآرآوكهيفاء عبداالمير عبدالصرحيم عبد حاتم2875
البصرة37088416715517223/6/2008 مآرآوكسعدية جاسم رشكرحيم عبود حسون2876
الديوانية4818012671532495/14/2008 مآرآوكاحالم داود سلمانرحيم عبيد اشناوة2877
بغداد2008\7\430163696737451720 مآرآوكعزيزة عبد/بدرة جاللرحيم عبيد شرقي2878
البصرة42760956715427326/5/2008 مآرآوكرحيم علي فرهود2879
الديوانية1221102070402007/09/22آرآوكماجدة عبد محمدرحيم عواد عباس2880
الديوانية1331101524295/9/2007آرآوكماجدة عبد محمدرحيم عواد عباس2881
نينوى404121266715537013/7/2008 مآرآوكحرية محمود حسنرحيم غانم سفيح2882
بابل45457656715419730/6/2008 مآرآوكصبيحة محسين جاسمرحيم غريب جاسم2883
البصرة331185510673345342008/05/02 مآرآوكسميرة عبود/الهامرحيم آاظم عطية2884
البصرة35511965673727992008/06/21 مآرآوكفاطمة راضي جاسمرحيم آاظم علي2885
ميسان345173591102113696/2/2008 مآرآوكشريفة جاني عاآولرحيم لفتة غدير2886
نينوى3651074671512032008/05/12 مآرآوكلواحظ يحيى عبدالكريمرحيم محسن شاآر2887
بغداد2008\5\33248756715476029 مآرآوكآافي منعم عليرحيم محسن شفي2888
الديوانيةتعهدات جديد6671168268724766 مآرآوكنعيمة عباس حميدرحيم مغامس رسن2889
البصرة 1251101524522007/09/09آرآوكوحيدة خليل مصطفىرحيم نايف عبدالحسين2890
بغداد1321101523239/9/2007آرآوكوحيدة خليل مصطفىرحيم نايف عبدالحسين2891
بغداد4095252671537845/14/2008 مآرآوكسلفانة ناصر حميديرحيم نور محمد علي2892
البصرة2008\8\76214985672529592 مآرآوكنادية حسين علوانرحيم هاشم عيسى2893
صالح الدينتعهدات جديد629108968724532 مآرآوكنجاة راضي جلوبرحيم يسر وين جنت2894
الديوانية 418994671517082008/05/12/مآرآوكوفية احمد جاسمرديف عباس جاسم2895
بغداد1291102071752007/09/23آرآوكنعمة عزي زالفرزاق ازبين ارطيب2896
نينوى13611015259310/9/2007آرآوكنعمة عزي زالفرزاق ازبين ارطيب2897
بغداد2561539911021117698/1/2008 مآرآوكرزاق جاسم محمد2898
البصرة364154986715119328/6/2008 مآرآوكهدى علي قادررزاق حاتم زعالن2899
صالح الدين369115246715215026/7/2008 مآرآوكبيان عبدالقادر محمدرزاق حسين فليح2900
البصرة2008\8\589170246725257631 مآرآوكبنية خضر محمدرزاق زاجي ناهي2901
البصرة2008\3\700974111021014513 مآرآوكرونق علي ياسينرزاق شدة سلطان2902
ذي قار19511125673343682008/05/27 مآرآوكتراث عبد فرحانرزاق عبد خليف2903
ذي قار3674667672520792008/05/30 مآرآوكفخرية موات آعيدرزاق عبدالعزيز آعيد2904
البصرة40514510819536026/4/2011 مآرآوكسليمة آاظم حاتمرزاق فوزي2905
صالح الدين3874210219511914/4/2011آرآوكرزاق محمد فرج2906
بغداد2008\8\43718572673745192 مآرآوكقبيلة احمد سعدرزاق مسعود عبدالعزيز2907
ديالى1131100459132007/09/18آرآوكنهلة عبدالقهار عاشوررسلي فرج عبيد2908
واسط1311018917139/9/2007آرآوكنهلة عبدالقهار عاشوررسلي فرج عبيد2909
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بابل209156386715543721/7/2008 مآرآوكرسلية عذافة جبررسلية عذافة جبر2910
ذي قار217510619503431/3/2011مآرآوكرسمية علي احمدرسمية علي احمد2911
البصرة67214465671530335/14/2008 مآرآوكفاطمة صدام غانمرسن جبار راضي2912
بابلتعهدات جديد1911195567460586 مآرآوكصبيحة حميدي حافظرسن جبوري محسن2913
بغداد 3596871671535175/12/2008/مآرآوكفوزية طاهر حسنرسن راضي جبر2914
ديالى4692864671865195/7/2009آرآوكفاطمة لعيبي سيدرسن آاظم محمد2915
بغداد4201661061959814/4/2011 مآرآوكنادية محمد خضيررسول جابر فرهود2916
بغداد2008\3\761151991102095455 مآرآوكيسرى حميد آرديرسول جاسم محمد2917
بغداد4011121011955786/4/2011 مآرآوكابتسام هادي امنشيدرسول جري فياض2918
ذي قارد2081708767153404 مآرآوكنور سامي شعيثرسول جعفر جمعة2919
بغدادتعهدات جديد451638668724401 مآرآوكنوال عدنان عباسرسول رجب مصطفى2920
ميسان37915681671511262008/05/12 مآرآوكنوال عبد مهديرسول سلمان علي2921
شرقاط/صالح الدين416129626715525420/7/2008 مآرآوكغنى مطشر هاشمرسول طالب عبد علي2922
بغداد2008\5\7106715525415آرآوكمطلقرسول طالب غزال2923
1121018914672007/09/20آرآوكمطلقرسول طالب غزال2924
بغداد135662781456/9/2007آرآوكمطلقرسول طالب غزال2925
االنبار359432411021013412/17/2007 مآرآوكباسمة حنون آاطعرسول عبدالكاظم زغير2926
االنبار624162596715435029/5/2008 مآرآوكشيماء غازي عويدرسول آاظم حميد2927
شرقاط / نينوى308116376715351812/5/2008/مآرآوكذآرى فرج محمد/فاتن مرسول محسن محمد2928
بغداد6106111671519342008/05/12 مآرآوكافراح عبدالباقي عليرسول هوبي علي2929
بغداد3383744671510442008/05/12 مآرآوكزينب طاهر عبودرشاد سلمان عبود2930
نينوى 4043369673727972008/06/21 مآرآوكفليحة جاسم آزاررشك حمود ارحيمة2931
صالح الدين6231526872421927/11/2008 مآرآوكسورية حسين حمدرشيد احمد خلف2932
بغداد2653834672522362008/05/30 مآرآوكحوبى مجيد موسىرشيد احمد عصمان2933
بغداد19619516715311314/5/2008 مآرآوكسهلة داود زبونرشيد حميد آاظم2934
بغداد386148326733418012/7/2008 مآرآوكخميسة عبدالعالي محمدرشيد شرقي نتيش2935
بغداد1111100457172007/09/16آرآوكآفاية نصيف جاسمرشيد صالح محمد2936
بغداد1391018913987/9/2007آرآوكآفاية نصيف جاسمرشيد صالح محمد2937
بغداد2009\6\74731496733476228 مآرآوكسعاد عمران/اقبال نعيثلرشيد صبيح سفيح2938
البصرة31471436715374014/5/2008 مآرآوكزعيمة آتاب صخررشيد عبدالحسين آصاد2939
بغداد1111015254025/2/2008آرآوكاخالص حميد خلفرشيد عبدالحميد2940
صالح الدين 1291102071412007/09/23آرآوكاخالص حميد خلفرشيد عبدالحميد2941
ذي قار13611015255310/9/2007آرآوكاخالص حميد خلفرشيد عبدالحميد2942
شرقاط/صالح الدين1191101521552007/09/20آرآوكامتثال حسين عبدرشيد عبدالحميد فاضل2943
البصرة13111004567715/9/2007آرآوكامتثال حسين عبدرشيد عبدالحميد فاضل2944
بغداد2045991672520082008/05/30 مآرآوكهنية فهد جبررشيد عداي جبر2945
الديوانية418137671519402008/05/12 مآرآوكرابحة محمد حمزةرشيد عواد موسى2946
البصرةتعهدات جديد6061782368724792 مآرآوكبشرى صالح آاظمرشيد آاظم محمد2947
بغداد 296959111004598616/1/2008 مآرآوكرشيد مجيد حمود2948
ذي قار72217841673727752008/06/21 مآرآوكريشة محمد عيسىرشيد محمود خضر2949
االنبار380792106715548419/7/2008 مآرآوكجوهرة ثامر جاملرشيد مطرود بدر2950
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البصرة3551382106698294012/25/2007آرآوكحربية سعد شريفرشيد هاشم محسن2951
بغداد2011\3\30217810519522024 مآرآوكساهرة آاظم صالحرصافي جميل حسين2952
نينوى تعهدات جديد4791676868724489 مآرآوكفاطمة هاشم ابراهيمرضا جاسم حمادي2953
صالح الدينتعهدات جديد332564668724898 مآرآوكرواء عبداالمير عليرضا جبار هليل2954
بابل789556211021199111/29/2007آرآوكفريال عبداهللا خلفرضا خزعل بهير2955
بغداد88110862671546075/10/2008 مآرآوكصبيحة آاظم بريغيرضا دهش عفات2956
البصرة3341081411021144310/1/2008 مآرآوكابتسام عبد عباسرضا علي حسين2957
البصرة76814596715339930/6/2008 مآرآوكشيماء علي حسينرضوان حازم حميد2958
بغداد2011\10\41526972944174 مآرآوكهيفاء جليل حسينرضوان عبدالزهرة2959
واسط1241102110352007/11/20آرآوكابتسام جبار هاديرضوان آريم عاني2960
ذي قار383127756715309023/6/2008 مآرآوكلمياء سالم شيترضوان محمد علي2961
واسط2008\3\725111711021048212 مآرآوكانوار احمد يوسفرعد ابراهيم شاووش2962
نينوى343185326715517730/6/2008 مآرآوكخولة رحيمة آاطعرعد ابراهيم عبدالنبي2963
االنبار2011\5\4931041061954948مآرآوكلمياء مهدي محمدرعد ابراهيم محمد2964
واسط9311021169917/1/2008آرآوكرعد احمد محمد2965
البصرة1291102113982007/09/10آرآوكرعد احمد محمد2966
بغداد2008\6\69811029671547611 مآرآوكجنان صباح جبررعد باني نعمة2967
ميسان3418282687244527/27/2010 مآرآوكناجحة مجيد/شيماء حسرعد جاسب فالح2968
الديوانية890731911021056013/5/2008 مآرآوكامل آزاز خفيفرعد جاسم خضير2969
بغداد 59974946715526521/7/2008 مآرآوكهيفاء عبدالنبي فارسرعد جاسم محمد2970
ديالى12110523199/9/2007آرآوكاسيل علي محمودرعد جليل تايه2971
بغداد 1221102070312007/09/22آرآوكاسيل علي محمودرعد جليل تايه2972
بغداد1331101524179/9/2007آرآوكاسيل علي محمودرعد جليل تايه2973
ميسان34358886715340513/7/2008 مآرآوكنعيمة جواد عبداهللارعد جمعة زاير2974
نينوى 2008\8\42950910672526342 مآرآوكوفاء يوسف حامدرعد جمعة سعد2975
البصرة310129610672523362008/05/30 مآرآوكعلياء نعمة الزمرعد حرب صلح2976
بغداد404125210671538735/14/2008 مآرآوكباسمة حامد بربهيرعد حسين عبد2977
ميسان42117910319513428/3/2011 مآرآوكبشرى العيبي حسنرعد حميد عذاب2978
صالح الدين1171100456142007/09/15آرآوكدالل حمزة خلفرعد خليل ابراهيم2979
نينوى 13101018913115/9/2007آرآوكدالل حمزة خلفرعد خليل ابراهيم2980
بغداد295344516715321214/5/2008 مآرآوكرمزية ابراهيم محمدرعد ذياب خلف2981
البصرة3547356674608532009/06/10 مآرآوكسميرة جوالن صاللرعد رحيم صالل2982
بغداد99817510719572629/3/2011مآرآوكايناس جبار غانمرعد رحيم علي2983
الديوانية2007\9\581018913365آرآوكشكرية شتى حودةرعد رسن نيبة2984
بغداد1161018914612007/09/20آرآوكشكرية شتى حودةرعد رسن نيبة2985
بغداد 135662781376/9/2007آرآوكشكرية شتى حودةرعد رسن نيبة2986
صالح الدين 38019128671531115/14/2008 مآرآوكايمان عبدالجباررعد رشيد ابراهيم2987
الديوانية38079191102078905/3/2008 مآرآوكابتسام ناصر محمدرعد رشيد مطرود2988
ميسان2011\3\251910219581027 مآرآوكحمدة سالم/زينب عباسرعد زيد محمود2989
نينوى71313863671534255/7/2008 مآرآوكصديقة فليح هيسرةرعد سالم هيسرة2990
بغداد2011\3\790310519531824 مآرآوكسحر فرحان عباسرعد ستار جبار2991
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صالح الدين2011\3\31814610719456727مآرآوكسهى شاآر ضاحيرعد سعد محسن2992
بغداد362388611021087723/4/2008 مآرآوكندى عبدالحسين خلفرعد سعدون عبدالباقي2993
ميسان 2011\9\48794111027598314 مآرآوكفضيلة حسين عليرعد سعدي عبد2994
بغداد 2011\7\416681151960675 مآرآوكسليمة شناوة/خالدية جارعد شبيب خواف2995
البصرة 97687248467/27/2010آرآوكرعد شتون راضي2996
بغداد1261102112322007/11/22آرآوكرعد شتون راضي2997
بغدادتعهدات جديد5631208968724528 مآرآوكميسم طالب يوسفرعد شويل محمد2998
بغداد2151394911020981312/17/2007 مآرآوكزفاء محسن دوايرعد صدام دواي2999
بغداد2011\3\10538410819501122مآرآوكلمى سلمان لفتةرعد صكر شفيت3000
بغداد728212668854482008/05/30 مآرآوكاحالم صالح جزاعرعد عائد محمود3001
شرقاط/صالح الدين4805792671539915/14/2008 مآرآوكرعد عباس جدوع3002
نينوى 3821507611021082116/4/2008 مآرآوكآريمة هاشم عليرعد عبد علي فرج3003
االنبار2651429106715314914/5/2008 مآرآوكهيام جواد هاديرعد عبداالمير3004
ميسان36531246715542126/7/2008 مآرآوكباسمة جواد  عبودرعد عبدالجبار ابراهيم3005
بغداد408629611004588417/1/2008 مآرآوكهناء خماس محسنرعد عبدالحسين جبر3006
بابل1241102110262007/11/20آرآوكذآرى عبدالزهرةرعد عبدالرضا ابراهيم3007
بغداد2008\8\35214171673740482 مآرآوكآريمة آاظم ريشةرعد عبداهللا خليل3008
نينوى2011\3\219410619545113مآرآوكاسماء هاشم ابراهيمرعد عبداهللا سلطان3009
بغداد 28917812671517782008/05/12/مآرآوكاقبال حسين مسيررعد عبدالمنعم رزج3010
بغداد19032101019506028/3/2011مآرآوكليلى خوشابا ايشورعد عبدالوهاب3011
البصرة31119971672520092008/05/30 مآرآوكمنال عواد عبدرعد عطى عبد3012
بغداد2011\9\7628811527598021مآرآوكنضال مهدي فاخررعد علي جابر3013
بابل789301211020963512/17/2007 مآرآوكاقبال عواد عبودرعد علي سبهان3014
ذي قار1261102112092007/11/22آرآوكالتزام آاظم حطيحطرعد عودة عبدالحسين3015
صالح الدين3439648674606142009/06/10 مآرآوكزينب جعفر عبداهللارعد فرحان عبداهللا3016
بغداد 80010795671510282008/05/12 مآرآوكوفاء مصطفى اسماعيلرعد فليح حسن3017
االنبار1171101521612007/09/20آرآوكهناء محمد هاللرعد قادر حسين3018
بغداد13111004569916/9/2007آرآوكهناء محمد هاللرعد قادر حسين3019
ذي قار25137366715396314/5/2008 مآرآوكرجاءالياس/آلدان امينرعد قاسم الياس3020
شرقاط/صالح الدين3446775674608002009/06/10 مآرآوكآاملة ساجت ياحضرعد قاسم محسن3021
بغداد2011\3\2966310819450817مآرآوكساهرة خليل ابراهيمرعد آامل بكر3022
بغداد2008\3\40378951102114455 مآرآوكرعد آامل حسن3023
بغداد4939759671538465/14/2008 مآرآوكسليمة جبار عيسىرعد آريم حربوش3024
بغداد354116196715434225/5/2008 مآرآوكازهار ظاهر محمدرعد آريم محمد3025
واسط 372180896715397514/5/2008 مآرآوكنهاد فاضل محمدرعد لعيبي فتحي3026
بغداد34511161102108982008/05/30 مآرآوكانتصار صبيح عبدالهاديرعد لفتة محمد3027
بغداد2011\3\3846410619570923مآرآوكعروبة محمود ثيلرعد ليل نبيل3028
ذي قار2011\3\3861529319409727 مآرآوكامل غالي هليلرعد متاني حسون3029
بغداد35740101019558410/4/2011 مآرآوكهويدة عبدالحر قطانرعد مجيد عباس3030
ميسان1361102117572007/11/27آرآوكاحالم مجيد محمدرعد محمد امين حسن3031
ذي قار417439119413720/4/2011 مآرآوكناجحة آاظم جاسمرعد محمد عبود3032
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بغداد6479369671510362008/05/12 مآرآوكفاتن خلف زيارةرعد محمد عبيد3033
النجف 340308711021075221/4/2008 مآرآوكنورهان عبدالخالق زينرعد محمد علي3034
بغدادتعهدات جديد5411765868724589 مآرآوكسهيلة حسين عبدرعد محمد هادي3035
بغداد4531568511021085416/4/2008 مآرآوكنجالء عبداهللا بالسمرعد نعمة حسن3036
ذي قار487126351102112965/2/2008مآرآوكربيعة جاسم سكررعد هادي غيوم3037
بغداد37416318671510832008/05/12 مآرآوكاميرة محمود عبودرعد وادي عذاقة3038
االنبار4511077611020759729/11/2007 مآرآوكليلى سعيد عبداهللارعد وعداهللا علي3039
بغداد1271102113482007/11/26آرآوكرعد يوسف آاظم3040
البصرة3611881081945534/4/2011مآرآوكهدى محمد سعيد عبودرعد يوسف هادي3041
بغداد3341101061956756/4/2011 مآرآوكيازي مطلك محمدرفاعي خليل علي3042
بغداد12101102072362007/10/01آرآوكاالء سامي شلشرفعت جليل آاظم3043
بغداد37212587671538065/14/2008 مآرآوكمهدية علي جعفررفعت هادي وادي3044
بغدادتعهدات جديد1268724686آرآوكاميرة حميد رشيدرفعت يونس فاصل3045
بابل7688546670079495/12/2008 مآرآوكزينب خزعل عجيلرفيق حميد عطية3046
بغداد430144941941687/4/2011 مآرآوكوفاء ربيع عليرقيب هندي هادي3047
بغداد41115957671541895/7/2008 مآرآوكسميرة قريو شمورمزي دانيال خامس3048
بابل 7891308411021051515/4/2008 مآرآوكنضال حسين علوانرمزي عبدالزهرة حمود3049
بغداد343536111020982829/4/2008 مآرآوكعواطف متي رزوقيرمزي قدوري داود3050
بابل1121100457192007/09/16آرآوكفرحة احمد عليرمضان حسين خليفة3051
بغداد1391018913997/9/2007آرآوكفرحة احمد عليرمضان حسين خليفة3052
بغداد2011\3\1872210119521224 مآرآوكسميرة شاآر غنيرمضان طه احمد3053
ميسان2008\8\4034245671531964 مآرآوكزينب آاظم هانيرمضان عباس غافل3054
بغدادتعهدات جديد730563668724556 مآرآوكرجاء مطشر قاسمرمضان عبد حنين3055
صالح الدين6246975671512142008/05/12 مآرآوكليلى سالم غانمرمضان عبداللطيف3056
بغداد49411199674607202009/06/10 مآرآوكرمضان عودة جعاز3057
الديوانية1251101523642007/09/22آرآوكساهرة محمد حسنرمضان الزم شبيب3058
االنبار13211015214711/9/2007آرآوكساهرة محمد حسنرمضان الزم شبيب3059
بغداد1151100459812007/09/19آرآوكرضية حسين آاظمرهيف ثجيل سلمان3060
ذي قار13111004559415/9/2007آرآوكرضية حسين آاظمرهيف ثجيل سلمان3061
ميسان3026889673343162008/05/27 مآرآوكنور عطية ياسينرواد محمود علي3062
الديوانية3521489511020071611/27/2007 مآرآوكوعود جاسم محمدرياض احمد صالح3063
صالح الدين1221102110742007/11/21آرآوكبيان فاتح وهابرياض احمد آريم3064
بابل2008\3\3301971211021021613 م آرآوكاقبال صباح صالحرياض احمد هزاع3065
ذي قار1271102113472007/11/26آرآوكرياض اسماعيل خلف3066
البصرة2008\3\326193151102097205 مآرآوكانتصار محمد نافعرياض بدن محسن3067
نينوى35539991941574/4/2011 مآرآوكلمياء زبيد آريمرياض بطي آريم3068
البصرة2011\9\2135811627597813 مآرآوكوضحة ابراهيم عبيدرياض جاسم مطرود3069
بغداد81010386671531125/14/2008 مآرآوكمنى صادق عامررياض جبار خلف3070
نينوى 4901298671539725/14/2008 مآرآوكوسان خضير عباسرياض جبار عبد3071
ذي قار49634366715412222/5/2008 مآرآوكرجاء خليل ابراهيمرياض جميل محسن3072
بغداد435638711021000112/18/2007 مآرآوكمنى رسول عباسرياض جواد آاظم3073
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بابل7809231011021038520/4/2008 م آرآوكحمدية عايد عبودرياض حاجم جبر3074
نينوى332915411020983312/17/2007 مآرآوكشيماء عبدالرحمن ساجترياض حسين جعاز3075
البصرة3778049674606522009/06/10 مآرآوكساجدة صدام حرزرياض حسين مطر3076
بغداد11134111019600511/4/2011 مآرآوكصبرية عبداهللا حمدرياض حسين يوسف3077
الديوانية 758981811020728711/2/2008 مآرآوكانتصار ترآي خلفرياض خضير خلف3078
ميسان2008\6\1545383671545541 مآرآوكمها حميد خطابرياض خلف خطاب3079
صالح الدين78814573671535235/12/2008/مآرآوكآريمة آاظم عويدرياض خيراهللا3080
بغداد18179819418718/4/2011 مآرآوكايمان طارق احمدرياض رجاء مخلف3081
ميسان 1131100459742007/09/19آرآوكانتصار فليح حسنرياض رحيم نايف3082
بغداد13111004558815/9/2007آرآوكانتصار فليح حسنرياض رحيم نايف3083
بغداد3518452672520202008/05/30 مآرآوكسهام عباس قاسمرياض زرزوع هليل3084
البصرة4011839419416529/3/2011 مآرآوكنوال آريم عباسرياض شاآر هاشم3085
بابل2008\8\67890516733611011 مآرآوكصباح نوري مطلكرياض شهيب مطلك3086
نينوىتعهدات جديد374164568724370 مآرآوكزينة علي حسنرياض صادق حسن3087
البصرة1241102115732007/11/26آرآوكرياض صبري حافظ3088
بغداد2008\7\264177856737433621 مآرآوكمياسة محيسن عبدرياض عبد علي عبود3089
الديوانية41819266671514995/7/2008 مآرآوكفائز عبدالكريم عالويرياض عبد قدوري3090
بغداد1281102073362007/10/02آرآوكباسمة سوادي جهادرياض عبداالمير آريم3091
صالح الدين32110441011020981122/4/2008 مآرآوكساهرة ناصر عبدرياض عبدالجبار حسن3092
ميسان180181211021199811/29/2007آرآوكاقبال خليل رفيقرياض عبدالجليل احمد3093
البصرةتعهدات جديد عبدالخ7814511067252082 مآرآوكامل نفيس زايدرياض عبدالحسين3094
بغداد8985933673347652008/05/25 مآرآوكداليا انور عمررياض عبدالخالق طعمة3095
بغداد2011\3\34016410919568716مآرآوكاسراء عباس حسينرياض عبدالزهرة هادي3096
الديوانية484196866733458127/5/2008 مآرآوكنجية آاظم جابررياض عبدالكاظم علي3097
بغدادتعهدات جديد3751026468724623مآرآوكفاطمة خضر حماديرياض عبدالكريم حبش3098
بغدادتعهدات جديد4181069967460577 مآرآوكهناء صالح مهديرياض عبدالكريم حسين3099
ذي قار8441728811020982712/17/2007 مآرآوكنادية جواد جباررياض عبدالكريم رومي3100
بغداد300176610671533605/14/2008 مآرآوكعروبة آاظم شمالرياض عبداللطيف3101
بابل 1221102070682007/09/23آرآوكسكنة علي جبررياض عبداهللا آريم3102
ميسان1331101524679/9/2007آرآوكسكنة علي جبررياض عبداهللا آريم3103
البصرة1109510319598211/4/2011 مآرآوكاديبة جمعة عبدالرزاقرياض عبدالواحد طاهر3104
البصرة37111652671549262008/05/10 مآرآوكسهام عزيز عامرياض عبدالواحد عادم3105
بغداد359406811020756829/11/2007 مآرآوكعلياء عبدالزهرة جلوبرياض علي جابر حمادي3106
البصرة2008\7\47620856737289821 مآرآوكنادية سعيد محمدرياض عيالن ثامر3107
بغداد831100458059/17/2007آرآوكمنيرة نريحان اوشاررياض غانم اعور3108
بغداد1291102071282007/09/23آرآوكايمان فتحي جبررياض غريب جبر3109
ميسان131011015253710/9/2007آرآوكايمان فتحي جبررياض غريب جبر3110
ذي قار4731041411020981512/17/2007 مآرآوكاحالم جبر فالحرياض آاظم جنيور3111
الديوانية2008\3\4901971711021031811 مآرآوكابتسام آريم ابراهيمرياض آريم عبدالسادة3112
البصرة45375156715466128/5/2008 مآرآوكانتظام مرحب عليرياض مثكال شيال3113
نينوىتعهدات جديد808458868085960 مآرآوكنزيهة عبدالحسين/نجاةرياض مجيد مهدي3114
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ديالى745135231102070054/3/2008آرآوكايمان علي عيسىرياض محمد هاشم3115
نينوى17914698673727612008/06/21 مآرآوكهيفاء حامد جرجيسرياض محمود جرجيس3116
ديالى788179111021080817/4/2008آرآوكهناء حسون جاسمرياض محمود ضاحي3117
نينوى4291251071959754/4/2011 مآرآوكملكية رحيم آاظمرياض مذب محيل3118
بغداد2008\8\2046492672527313 مآرآوكهناء دحام عليرياض منيف حريش3119
ذي قار341676811021175023/1/2008 مآرآوكغيدى نجم عبداهللارياض موسى حسين3120
البصرة 6101801111021008312/18/2007 مآرآوكاالء عبدالهادي صالحرياض هاتو رحيمة3121
ميسان2591291211020962212/17/2007 مآرآوكاقبال عايد حسونرياض هاشم وشيح3122
بابل9403691687243737/27/2010/مآرآوكوفاء طالل جاسمريان هاني قاسم3123
واسط2008\3\7511004580413آرآوكآميلة عجيل مطرريحان بناي جاسم3124
بغداد200159110671537365/14/2008 مآرآوكامنة عدنان عبداللطيفريحان آاظم حميد3125
البصرة1251101523662007/09/22آرآوكموجة جودة خلفريسان داود هاشم3126
بغداد 1321101522069/9/2007آرآوكموجة جودة خلفريسان داود هاشم3127
صالح الدين47270836715393714/5/2008 مآرآوكنجاة صبور زبونريسان زغير طابور3128
بغداد4167076672522542008/05/30 مآرآوكمديحة حسن فارسريسان صدام خريبط3129
الديوانية2008\8\407171116715295017 مآرآوكاقبال ابراهيم/شيماء آرآريسان عبد علي طريخم3130
البصرة 1141100457162007/09/16آرآوكقبيلة عبعوب مهودرريسان فالح مهودر3131
البصرة 1391018913976/9/2007آرآوكقبيلة عبعوب مهودرريسان فالح مهودر3132
البصرة2008\7\4366876737451421 مآرآوكنورية جبار سلمانريسان محمد ناصر3133
ذي قار 2008\10\3823151671554477 مآرآوكسندس حاجم سلطانريسان ميسر عبداهللا3134
صالح الدين78310762671511112008/05/12 مآرآوكغنية غضبان شاتيريسان ناصر مناتي3135
بغداد 1231102070272007/09/22آرآوكسعاد زيون شاويريكان حمدان شاوي3136
ذي قار1371101524119/9/2007آرآوكسعاد زيون شاويريكان حمدان شاوي3137
ذي قار3147851011021007812/18/2007 مآرآوكشنيار شاآر هاديزاحم جبوري هادي3138
البصرة3591922311021017112/17/2007 مآرآوكبشرى محمد خلفزامل صالح خلف3139
النجف2008\7\76291256725270321 مآرآوكبيداء صالح احمدزاهد مكي جاسم3140
بغداد 2009\6\47187556725226828 مآرآوكسميرة جودة دبصنزاهر احمد عران3141
االنبار20412210319565030/3/2011مآرآوكنهلة عبد علي شوآةزاهر محمد صالح3142
بغداد24619955671540085/10/2008 مآرآوكسلوى محمد عيدانزاهر نشأت هادي3143
البصرة 421545811021021112/17/2007 مآرآوكسليمةعباس محسنزاير جلوب زبون3144
بغداد334195106715319313/7/2008 مآرآوكشمسة عبد ضمدزبيد آريم عكلة3145
البصرة2011\3\6368310419452917مآرآوكحميدة فرحان طوقانزغير جاسب3146
آربالء 4901953106715150019/7/2008 مآرآوكرسمية علي عليويزغير حسين عيسى3147
البصرة4098191019414011/4/2011 مآرآوكدالل طعمة حسنزغير رحيمة حسان3148
نينوى47270616715395414/5/2008 مآرآوكصينية شامخ لفتةزغير طابور سلمان3149
صالح الدين1211101522652007/09/20آرآوكحدة رشيد عبودزآري روآان عبد3150
نينوى13611015209011/9/2007آرآوكحدة رشيد عبودزآري روآان عبد3151
ذي قار4096036674601507/27/2010 مآرآوكرجاء شايع عبطانزآي ابراهيم حسن3152
نينوى 1211102112742007/11/22آرآوكزآي احمد جاسم3153
نينوى7965718687248241/6/2009 م آرآوكاميرة نورالدين آريمزآي اسود خلف3154
نينوى تعهدات جديدة487866867460770 مآرآوكعلية حامد ايدامزآي جياد ايدام3155
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بغداد33418666687246717/27/2010 مآرآوكصفية راضي عيفانيزآي حسن زآي3156
بغداد1231102070232007/09/22آرآوكاحالم صدام عودةزآي رغيف آسار3157
نينوى1371101524109/9/2007آرآوكاحالم صدام عودةزآي رغيف آسار3158
بغداد31711374673342971/11/2009 مآرآوكآريمة جايد زيدانزآي صبحي خلف3159
بغداد951419611021184328/1/2008آرآوكوهيبة ياسين شيتزآي طه شيت3160
بغداد77317916715395914/5/2008 مآرآوكوفاء جبار مزعلزآي عامر مزعل3161
ميسان2011\9\49217811129435721مآرآوكآافي فرج زيدانزآي علي موسى3162
صالح الدين 4961955669810685/12/2008 مآرآوكشمسة جواد آاظمزآي يحيى ناصر3163
بغداد20813239671550445/14/2008 مآرآوكحليمة مطرود سلمانزناد محمد ملوح3164
الديوانية2011\3\4119611519654027مآرآوكزهرة عبدالصاحبزهرة عبدالصاحب3165
بغداد1839141011021184528/11/2007آرآوكزهور سعيد حميدزهير احمد عبدالقادر3166
شرقاط/صالح الدين3652766733427222/12/2008 مآرآوكفوزية زيدان عباسزهير خزعل لطيف3167
ميسان2008\8\72583546737451615 مآرآوكسميرة عبداهللا جيادزهير خضر عباس3168
ذي قارتعهدات جديد3931274867460640 مآرآوكزينب نوآر عليزهير خيون مردان3169
شرقاط /صالح الدين39115968671510102008/05/12 مآرآوكعرفات عبيد/زينب حموزهير دريول خنيفر3170
ذي قار4701667106715384322/12/2008 مآرآوكلمياء عبدالمهدي محسنزهير رحيم رمل3171
بغداد50114455672524242008/05/30 مآرآوكسمير فتحي احمدزهير عبدالرحمن حسين3172
بغداد1141100456152007/09/15آرآوكسناء احمد آاظمزهير عبدالرحمن3173
نينوى 13101018913135/9/2007آرآوكسناء احمد آاظمزهير عبدالرحمن3174
بغداد2011\5\3381811819604710 مآرآوكامل شريف غافلزهير عبداهللا حمزة3175
صالح الدين1251101523982007/09/22آرآوكهيفاء جاسم محمدزهير آامل علي3176
بغداد1321101523109/9/2007آرآوكهيفاء جاسم محمدزهير آامل علي3177
صالح الدين2008\8\77948110672525313 مآرآوكاسراء صبحي حسنزهير الزم صبري3178
صالح الدين2201535411020753711/29/2007 مآرآوكصباح محمد عبداهللازهير مال اهللا محمد3179
ذي قار 787804611021185915/1/2008آرآوكزينب عثمان يوسفزهير محمد صالح يوسف3180
صالح الدين 1351102117952007/11/27آرآوكنضال سعيد محمدزهير مصطفى محمد3181
النجف48018110319513830/3/2011 مآرآوكجنان علي صليوخزهير هادي خضير3182
بغدادتعهدات جديد3253181067460584 مآرآوكهارانوش فرج ابكارزيا قيصر نابليون3183
بغداد 478186951941295/4/2011 مآرآوكسحر لطيف حاتمزياد احمد جاسم3184
شرقاط/نينوى659731211020763412/1/2007آرآوكاشواق عباس اآبرزياد خالد مزاحم3185
ذي قار6001489211020767612/1/2007آرآوكوفاء آريم عطيةزياد خلف حمادي3186
البصرة376161566733439412/8/2009 مآرآوكشيماء عبداهللا ماذيزياد خلف ماذي3187
ذي قار436574671546875/10/2008 مآرآوكماجدة خلف هذالزياد خلف مهودر3188
ذي قار38014110719550117/4/2011 مآرآوكمنى سالم احمدزياد خليف محمد3189
بغداد2007\9\791018913495آرآوكمروة سالم دحامزياد صبحي رفيق3190
النجف1121018914772007/09/20آرآوكمروة سالم دحامزياد صبحي رفيق3191
بغداد135662781656/9/2007آرآوكمروة سالم دحامزياد صبحي رفيق3192
نينوىتعهدات جديد2461568368724924 مآرآوكنور زياد طارقزياد طارق اسماعيل3193
شرقاط/صالح الدين65224126715410321/5/2008 مآرآوكابتسام حاتم ماللكزياد طارق حميد3194
البصرة3173010919538821/4/2011آرآوكرغد خالد سعيدزياد طارق سعيد3195
بغداد3644010819498021/4/2011 مآرآوكماجدة عبود حميدزياد طارق شاآر3196
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نينوى 35928596737426421/6/2008 مآرآوكسهاد عبدالخالق سعيدزياد طارق عبدالحليم3197
نينوى4083064671546915/10/2008 مآرآوكعواطف جبار جيادزياد طارق عبدالقادر3198
ديالى3831615106715338514/5/2008 مآرآوكسوزان محمد عبداهللازياد طارق علي3199
بغداد65328846715449319/7/2008 مآرآوكنجالء محمد حزامزياد طارق آامل3200
ذي قار 2008\3\217271711021053818 مآرآوكانغام ناجي خضيرزياد طارق مطلك3201
ميسان1691449411020785027/2/2008 مآرآوكهدى صبيح احمدزياد طارق هادي3202
بغداد2563352671542375/10/2008 مآرآوكسهاد عبدالمجيد عليزياد طه علي محمود3203
بغداد998134176715540819/7/2008 مآرآوكانعام خضير جاسمزياد عواد آاظم3204
ميسان2008\3\426231411020965911 مآرآوكاروى نجم عبدزياد مجيد حميد3205
بغداد20912861671546695/10/2008 مآرآوكعلية حسين شرجيزياد منصور هنواي3206
بغداد31716268671541485/10/2008 مآرآوكفاتن آريم صالحزياد ياسين شبيب3207
بغداد19328176715434428/5/2008 مآرآوكاسماء منير لطيفزياد ياسين وهيب3208
نينوى2008\8\48417396715449511 مآرآوكحمدية حمزة عريبيزيارة محسن لوني3209
بغداد2008\3\619557611020957417 مآرآوكليلى صبار سعدزيارة محسن نهر3210
بغداد36113187671547082008/05/10 مآرآوكمنى يعقوب يوسفزيد ترآي محسن3211
ذي قار24616636715417125/5/2008 مآرآوكطليعة خلف المجيدزيد سرحان خربيط3212
صالح الدين2008\3\1931436611021056818 مآرآوكعذراء خضير عباسزيد شاآر عباس3213
بغداد256610619520630/3/2011 مآرآوكنضال مهدي عباسزيدان امين زيدان3214
بغداد2011\3\37719110719511727 مآرآوكآريمة مهدي/ليلى عبدالزيدان جليل آاظم3215
البصرة2009\6\404139196737425828 مآرآوكامل عبود جبارزيدان حمدان منصور3216
بغداد1251101523952007/09/22آرآوكابتسام محمد سالمزيدان خلف حمدان3217
بغداد13211015230512/9/2007آرآوكابتسام محمد سالمزيدان خلف حمدان3218
ميسان588115310671548575/10/2008 مآرآوكخالدة فارس خلفزيدان خلف طه3219
بغداد2008\8\426198756737451518 مآرآوكفوزية حسين/مديحة حمزيدان خلف عبد3220
البصرة2008\8\45510758673361294 مآرآوكشيماء جمعة جريوعزيدان خلف عبدالسادة3221
النجف2011\9\375899729443622 مآرآوكشيماء حلة آاظمزيدان خلف آاظم3222
بغداد 246662811020963112/17/2007 مآرآوكجميلة داخل مطشرزيدان خلف محمد علي3223
البصرة7768536715412429/5/2008 مآرآوكصبحة فتحي حمدزيدان خلف هزاع3224
ذي قار2011\9\4992511627326012 مآرآوكالتفات عبود جوادزيدان داود زيدان3225
بغداد29681636715337814/5/2008 مآرآوكغيداء نجم زيدانزيدان محمود زيدان3226
البصرة 2011\9\33011611827598814مآرآوكخيرية رحيمة فليحزيدان معجب داخل3227
نينوى346872498811/24/2008آرآوكديوانية عطية سليمانزيدان نعمة سلمان3228
بغداد 1291102071972007/10/01آرآوكديوانية عطية سليمانزيدان نعمة سلمان3229
بغداد13311001524819/9/2007آرآوكديوانية عطية سليمانزيدان نعمة سلمان3230
صالح الدين2011\3\21612010819593527مآرآوكزينب عباس مهديزينب عباس مهدي3231
بغداد31410910319592224/4/2011 مآرآوكنعيمة سلمان فليحساجت مطر علي3232
بابل2007\9\7101018913185آرآوكآفاح حسين بدغوثساري حسون محسن3233
نينوى1151018913552007/09/06آرآوكآفاح حسين بدغوثساري حسون محسن3234
بغداد135662181126/9/2007آرآوكآفاح حسين بدغوثساري حسون محسن3235
نينوى379168710671536405/12/2008 مآرآوكفوزية علي سلمانساري فنجان محيسن3236
صالح الدين798112266715109312/7/2008 مآرآوكبتول آاظم محمدسالم ابودعنية شرار3237
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بغداد2008\7\79370196725293120 مآرآوكاسماء علي محمدسالم احمد دليمي3238
بغداد2008\3\329678101102118325 مآرآوكنعيمة مصطفى عليسالم احمد عبداهللا3239
األنبار625832511020985112/17/2007 مآرآوكايمان شيحان شعيبسالم باشط شعيب3240
ديالى2011\3\3645210919548624مآرآوكماجدة هاني آاظمسالم بنيان داغر3241
االنبار30375256715541820/7/2008 مآرآوكبيداء سليمان احمدسالم جاراهللا سليمان3242
ديالى35754396733429623/6/2009 مآرآوكخديجة اسماعيل محمدسالم جاسم محمد3243
ميسان2008\9\1698844672524741 مآرآوكزورية ثناية ناصرسالم جبر منهل3244
ميسان481156211020986312/17/2007 مآرآوكفاطمة عاصي موسىسالم جعفر عبود3245
البصرة94051161961946/4/2011 مآرآوكاقبال يونس سعيدسالم حجي حمود3246
بغداد 4041079119415417/4/2011 مآرآوكصافية حسين مشجرسالم حسن خلف3247
صالح الدين328184410671537625/14/2008 مآرآوكروضة جدوع مكطوفسالم حسين دهوم3248
صالح الدين48839266715369519/7/2008 مآرآوكبتول مظلوم حسنسالم حسين فالح3249
واسطتعهدات جديد40354368724536 مآرآوكزهرة شدود حسينسالم حسين فليح3250
ذي قار 636485111020749522/1/2008 مآرآوكشكرة عويد حسنسالم حمد عثمان3251
216725511020753911/29/2007 مآرآوكصبيحة حميدي عبداهللاسالم حمش سبع3252
بغداد3003225671549242008/05/10 مآرآوكايمان عبود حسينسالم حمش آريش3253
الديوانية395274671512792008/05/12 مآرآوكلميعة خليل فتانسالم حواس نشمي3254
نينوى 1111100457482007/09/17آرآوكوداد صدام حميدسالم خلف بدر3255
بغداد1391018914397/9/2007آرآوكوداد صدام حميدسالم خلف بدر3256
البصرة344151291102110468/1/2008 مآرآوكايمان شهاب احمدسالم ذنون خلف3257
بغداد4161536715534820/7/2008 مآرآوكصبيحة احمد ترآيسالم راهي سالم3258
ميسان1251101523602007/09/22آرآوكسلهب فهودسالم رزوقي3259
نينوى 131011015214311/9/2007آرآوكسلهب فهودسالم رزوقي3260
بغداد45116217671519432008/05/12 مآرآوكانتصار سبتي جمعةسالم رسول عبد3261
بابل3751591111021073023/4/2008 مآرآوكاحالم آريم منديلسالم سعدون سبع3262
بغداد 2164352671530807/7/2008 مآرآوكسلوى شالل واديسالم سهر محمد3263
بغداد2009\6\171180426733434728 مآرآوكسجاح ساعين محمدسالم ضاري ميدان3264
بغداد1241102110432007/11/20آرآوكساهرة نعمة موسىسالم طاهر جناح3265
نينوى1191100457572007/09/17آرآوكاوهام حسين عباسسالم طعمة جبر3266
بغداد1391018914487/9/2007آرآوكاوهام حسين عباسسالم طعمة جبر3267
آربالء4347419673727922008/06/21 مآرآوكامل علي صالحسالم عباس عكال3268
بغداد1241102110532007/11/20آرآوكهناء حسن فارسسالم عباس محمد3269
الديوانية3952074671539385/14/2008 مآرآوكليلى مزهر حسينسالم عبدالسيد فرج3270
البصرة216733611021181811/28/2007آرآوكرجاء ياسين ابراهيمسالم عبدالعباس شخوط3271
بغداد2961544674607602009/06/10 مآرآوكسعاد عجرش حمدسالم عبداهللا محي3272
بغداد2011\3\3263710719554523 مآرآوكامنة نواف خلفسالم عبيد سعود3273
نينوى45517053671531445/14/2008 مآرآوكسناء ياس خضيرسالم عزيز عويد3274
الديوانية189376111419604512/4/2011 مآرآوكسلوى علي جابرسالم عقرب عثمان3275
ميسان38015123672523562008/05/30 مآرآوكبشرى لفتة داحسسالم عواد جبر3276
ذي قار2008\8\605172666715119411 مآرآوكعزيزة عبدالكريم مصطفسالم عيسى اسد3277
نينوى2008\6\37119874671546721 مآرآوكمايعة عبيد فصيلسالم آحيط حسن3278
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بابل42936715326314/5/2008آرآوكهيام ابراهيم سبتيسالم آريم علي3279
البصرة 2008\8\78017464672529692 مآرآوكصمود حسن ثامرسالم آمر ثامر3280
صالح الدين3141191811021180717/1/2008آرآوكانتصار اديب يونسسالم آورآيس جبو3281
البصرة 36112532671533145/14/2008 مآرآوكحليمة قاسم عنادسالم محمد احمد3282
بغداد651101524875/2/2008آرآوكصفية حسين حسنسالم محمد حسن3283
بغداد1251101523042007/09/09آرآوكصفية حسين حسنسالم محمد حسن3284
البصرة13211015213111/9/2007آرآوكصفية حسين حسنسالم محمد حسن3285
النجف477595411021065620/4/2008 مآرآوكسليمة جلوب جاسمسالم محمد عداي3286
ديالى 7641131111021135720/4/2008 مآرآوكابتسام محمود عايدسالم هادي حسين3287
بغداد36727411018916996/5/2008آرآوكزينب حرز سكوتسالم هاني حمد3288
بغداد46976476715393014/5/2008 مآرآوكزينب حطاب حمدسالم وحيد صخي3289
بغدادتعهدات جديد31068724897آرآوكخالدة سعد ياسرسامر جبار علي3290
الديوانية1291102071222007/09/23آرآوكخالدة سعد ياسرسامر جبار علي3291
ميسان 13311015252810/9/2007آرآوكخالدة سعد ياسرسامر جبار علي3292
صالح الدين2008\3\3511015221113آرآوكحنان سعدونسامر حامد شهاب3293
صالح الدين1251101523772007/09/22آرآوكحنان سعدونسامر حامد شهاب3294
البصرة1321101522329/9/2007آرآوكحنان سعدونسامر حامد شهاب3295
البصرة12101102072212007/10/01آرآوكايام صباح سلمانسامر عبدالخالق محمد3296
ميسان9389910319564730/3/2011مآرآوكرنا محمود عبدالزهرةسامر محمد صالح3297
البصرة2008//73516556715487910 مآرآوكصبا احمد عذابسامر محمود راضي3298
واسط3342065672522202008/05/30 مآرآوكفاطمة ابراهيم حسنسامي ابراهيم محمود3299
البصرة30812795674607692009/06/10 مآرآوكسامي احمد علوان3300
بغداد72398356733452714/5/2008 مآرآوكحميدة حبيب محمودسامي اسحق محمود3301
بغداد4831355511021181711/28/2007آرآوكشكرية عزيز آورآيسسامي بطرس شمعون3302
ذي قار26443776715437822/5/2008 مآرآوكماجدة ماهر حسنسامي توفيق رفيق3303
ديالى495172510671538045/14/2008 مآرآوكسهير حسن سلمانسامي جاسم محمد3304
بغداد34511082671538125/14/2008 مآرآوكمها جليل منصورسامي جميل آريم3305
شرقاط/صالح الدينتعهدات جديد38051868724558 مآرآوكاميرة خشن ثامرسامي حسن مهودر3306
آربالء1872999673344012008/05/27 مآرآوكهناء محمود جاسمسامي حسون جسام3307
بغداد31674311020990612/17/2007 مآرآوكساهرة علي ناصرسامي حمادة ناصر3308
نينوى43599216725238929/6/2009 مآرآوكبديعة مصطفى صالحسامي حميد مرهج3309
االنبار1151100458942007/09/18آرآوكغنية مطر ضبانسامي حميد موسى3310
صالح الدين13610189165712/9/2007آرآوكغنية مطر ضبانسامي حميد موسى3311
الديوانية492936311021183011/28/2007 مآرآوكفتاة علي ناصرسامي خيون منشد3312
االنبار7057216715432122/5/2008 مآرآوكحسنة جار موسىسامي رعوف ضيف3313
بغداد2011\5\4733110719594215 مآرآوكهيام شهاب احمدسامي رفيق خليل3314
نينوى 3407667671512572008/05/12 مآرآوكفائزة محمد صالحسامي رمضان حسين3315
ذي قار345976511020771729/11/2007 مآرآوكفطومة عبد شانيسامي زاير حزام3316
البصرة216371141961127/4/2011 مآرآوكسميرة حمودي مطنيسامي سعيد احمد3317
بغداد339188111021181510/1/2008آرآوكنضال سالم حمدسامي سعيد ذنون3318
األنبار82212545671545235/10/2008 مآرآوكسعاد عناد غانمسامي سلمان عودة3319
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البصرة428146672522232008/05/30 مآرآوكرضية ياسين جعفرسامي سلمان ماضي3320
آربالء4541416711020989212/17/2007 مآرآوكفائزة عبدالنبي ياسينسامي صالح عبدالحسن3321
بغداد74512995672523842008/05/30 مآرآوكسامي صخي شلش3322
بغداد2008\3\1874082110210067718 م آرآوكمنيرة عبداهللا صالحسامي طه صالح3323
ذي قار4797881011021181611/28/2007آرآوكنادية حسن حسونسامي عباس خضير3324
بغداد82008\435142796737406918 مآرآوكآفاية حسين بدرسامي عباس غيالن3325
بغداد4371652411021086021/4/2008 مآرآوكبشرى هاتف عباسسامي عبد حسون3326
بغداد57415831671516022008/05/12 مآرآوكخلود غني عباسسامي عبد ناهي3327
ديالى 2008\3\3611678511021041711 مآرآوكنظيمة جبار سعدونسامي عبدالحسين طه3328
بغداد48710011011020987815/4/2008 مآرآوكامل لعيبي ثابتسامي عبدالرحمن آريم3329
بغداد395113166737405815/7/2008 مآرآوكانتصار حسين عليسامي عبدالصاحب3330
صالح الدين16112235671531471/11/2009 مآرآوكراجحة محمد رحيمسامي عبدالغني شخير3331
ذي قار2011\3\3397110619508427 مآرآوكدنيا عبداالمير عبدالحسيسامي عبدوش راضي3332
بغداد7298610919547828/3/2011مآرآوكحياة فهد جاراهللاسامي عبيد جاراهللا3333
بغداد2722224673344222008/05/27 مآرآوكبنية جاسم محمدسامي عطية علي3334
بغداد321102511020992412/17/2007 مآرآوكايمان عبدالزهرة دوالبسامي علي رشك3335
بغداد37014866671547355/10/2008 مآرآوكصيدة شيحان رميضسامي عيادة شافي3336
واسط618117866715308312/7/2008 مآرآوكنديمة عويض بصغسامي آاظم بتاش3337
المثنى1281102072912007/10/02آرآوكنجاة جبار عيدانسامي آشكول مهيش3338
صالح الدينتعهدات جديد417421568724358 مآرآوكانتصار محمد عبداهللاسامي آمال3339
بغداد 2008\8\193177116725258025 مآرآوكالماس رحيم يوسفسامي محسن سلطان3340
آربالء73318192671536535/12/2008 مآرآوكهدية طالب سعدسامي محمد شري3341
نينوى64913671671531905/14/2008 مآرآوكليلى عزالدين عبداهللاسامي محي عبداهللا3342
بغداد1131100457412007/09/17آرآوكايمان عائد عبيدسامي مريون ساجه3343
البصرة 1391018914347/9/2007آرآوكايمان عائد عبيدسامي مريون ساجه3344
ميسان2011\9\4276811829442812 مآرآوكرافدة علي حسنسامي ناجي عبدالجبار3345
بغداد8014056671538095/14/2008 مآرآوكسمعية حسن داودسامي نجم عبداهللا3346
بغداد340167286733444627/5/2008 مآرآوكجمهورية مجيد يوسفساهر ثامر يوسف3347
بغداد 39316212671533495/14/2008 مآرآوكاشواق جبار سلطانساهر سعد نعمة3348
الديوانية 31286101019538912/4/2011 مآرآوكخالدة غانم خالدساهر فاضل يحيى3349
نينوى 37316227671511502008/05/12 مآرآوكثناء جميل يوسفساهر نعمة موسى3350
البصرة2011\5\7895110119584318 مآرآوكساهي زهراو زينبك3351
ديالىتعهدات جديدة777521867460822 مآرآوكامينة هوسي عصميسبهان حامد حماد3352
صالح الدين2008\3\311148891102095618 مآرآوكنضال غالب عليسبهان علي محمد3353
بغداد4963713671537695/14/2008 مآرآوكالهام آاظم شمخيستار جبار ثاني3354
نينوى 3849984671511320/5/2008 مآرآوكنوال علي نعيمةستار جبار حسين3355
بابل34614166671530465/14/2008 مآرآوكفراقد فائق فرهودستار جبار حمود3356
صالح الدين370116741018914565/3/2008آرآوكآريمة ياسين علوانستار جبار خميس3357
البصرة 463527511020984012/17/2007 مآرآوكلمياء خلف داغرستار جبار داود3358
بغداد2007\9\98662782485آرآوكهدى علي حسينستار جبار زاير3359
بغداد1181018915732007/09/11آرآوكهدى علي حسينستار جبار زاير3360
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ميسان134662781946/9/2007آرآوكهدى علي حسينستار جبار زاير3361
بغداد2011\3\36135101019509924 مآرآوكدنيا محسن شلشستار جبار شلش3362
البصرة 2011\3\47819011919650427مآرآوكاحالم علي حسينستار جبار شمخي3363
ميسان20598911941795/4/2011 مآرآوكاخالص سكر محمدستار جبار عبد علي3364
بغداد40717969671551705/7/2008 مآرآوكعزيزة حمد مهديستار جبار عبد نور3365
بغداد2008\8\4966610671530822 مآرآوكصديقة عيدان عليستار جبار عبداهللا3366
ديالى180164366715305328/6/2008 مآرآوكخديجة حمودي عوادستار جبار عواد3367
البصرة1241102110322007/11/20آرآوكاسماء حسن حسنيستار جبار آاظم3368
صالح الدين1271102070892007/09/23آرآوكالتفات عزيز جاسمستار جبار محسن3369
البصرة1331101524969/9/2007آرآوكالتفات عزيز جاسمستار جبار محسن3370
آربالء427158986715415926/5/2008 مآرآوكستار جبار نعمة3371
ميسان6199331674606502009/01/19 مآرآوكخلود مهدي منهيستار جبر جاسم3372
3827311319603613/4/2011 مآرآوكمنى عبادي محلستار جبر آزآوز3373
بغداد411913671515272008/05/12 مآرآوكاحالم نظام عمرستار حسين فالح3374
بغداد1981543311020772029/11/2007 مآرآوكخيرية خزعل مزعلستار حمزة عكلة3375
/ستار حمود حطاب3376 بغداد2008\3\367187271102095766 مآرآوكجاسمية محمد حطاب
ذي قار326651031951074/4/2011 مآرآوكبشرى هادي جوادستار خلف سرحان3377
بغداد66466836715394014/5/25008 مآرآوكنضال جابر عباستار خلف آاظم3378
ذي قار48719811219618311/4/2011 مآرآوكنوال حسين لفتةستار دخيل عبد3379
النجف4256810919593410/4/2011 مآرآوكزهرة الزم قاسمستار رمضان عبدالرضا3380
صالح الدين16175611021058712/25/2007 مآرآوكسميرة خليل اسماعيلستار زبالة سالم3381
نينوى1231102111642007/11/22آرآوكفاضلة رحيم خلفستار عبد  عليوي3382
المثنى316184786715511628/6/2008 مآرآوكليلى محمد حسينستار عبداهللا فاضل3383
بغداد2011\3\37015711119653627مآرآوكسعاد ناصر صابرستار عبود آارش3384
بغداد2008\3\64814671011021016410 مآرآوكليلى ذياب جلوبستار عليوي نعمة3385
ذي قار2008\3\4882751011021031512 مآرآوكصبيحة ثامر سلطانستار آاظم داغر3386
1977685687244511/6/2009 مآرآوكنظيرة خلف مزبانستار آامل احمد3387
صالح الدين472843671535685/12/2008/مآرآوكزينب درعم زغيرستار آرملي دعير3388
البصرة2011\3\34611710119508624 مآرآوكهدية محيميد فيحانستار مجيد فليفل3389
صالح الدين 26176871102113088/1/2008 مآرآوكنديمة طامي يونسستار مساعد يعقوب3390
ذي قار 2008\8\7947239673743263 مآرآوكحنان فرحان مزعلستار نجم عبد3391
بغداد471302811021012512/17/2007 مآرآوكجزائر سلمان خميسستار هاشم عطية3392
ديالى6471008511021056922/4/2008 مآرآوكهدى اسماعيل دحامسجاد حسن علي3393
بغدادتعهدات جديدة785457967460831 مآرآوكمنال ياسين علوانسجاد نياز جالب3394
نينوى1221102070672007/09/23آرآوكحرية آزار مرجانسحيب مطر طرفة3395
ذي قار1331101524669/9/2007آرآوكحرية آزار مرجانسحيب مطر طرفة3396
بغداد2011\3\29212010519534627 مآرآوكاسماء علي سلمانسراج الدين جميل داود3397
بغداد 20618826671515205/12/2008 مآرآوكبحرية محسن زغيرسرحان عبداهللا غانم3398
بغداد82008\39161836715340218 مآرآوكنجاة شمل محمدسرحان محنة مناوي3399
نينوى2008\3\3751928811021039511 م آرآوكنورا زهير مهديسرمد عدنان محسن3400
بغداد1946781671510092008/05/12 مآرآوكمنى محمد عبودسرمد ناجي عبود3401
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شعيةسطام دحام عماد3402 / االنبار6236861011020767012/1/2007 مآرآوكضمية عبد جاسم
البصرة194387184311020781029/11/2007 مآرآوكسعاد ادهم منيرسطام سويدان منير3403
نينوى 198798811021185715/1/208 مآرآوكنورية سليم وسميسطام محمد سطام3404
البصرة 767150856808596421/12/2008 مآرآوكنجالء فرج الياسسعاد بابا يعقوب3405
بابل182111911102118084/2/2008آرآوكهناء آاظم حسينسعاد رحيم حسين3406
بغداد3081656911021110446/2/2008 مآرآوكفاطمة ابراهيم علوانسعبدالستار عبدالرحيم م3407
البصرة410151106715556730/6/2008 مآرآوكانصاف فنجان شمخيسعد ابراهيم عنبر3408
نينوى426639711021106012/2/2008 مآرآوكهناء جاسم سليمانسعد احريب دايش3409
بصرة1271102113852007/11/24آرآوكسعد احمد صالح3410
بغداد179744211021070329/4/2008 مآرآوكسعدية ابراهيم احمدسعد احمد محمد3411
بغداد25910835671549462008/05/10 مآرآوكرباب سعدون جهيدسعد باقر علوان3412
البصرة2008\3\334176281102096819 مآرآوكايمان صباح جبرسعد باني نعمة3413
واسط70114232671543065/10/2008 مآرآوكخولة عبدالعباس صحبةسعد ترآي هالل3414
االنبار480190166733430027/5/2008 مآرآوكامل صبري بنيانسعد جاسم محسن3415
ذي قار 3393432672521712008/05/30 مآرآوكخولة حسن سعيدسعد جاسم محمد3416
بغداد2008\3\78849741102097589 مآرآوكآفاح اسماري حليفيسعد جبار محمد3417
صالح الدين2011\3\76215010619581513 مآرآوكنضال علي عبدسعد جرجيس عامر3418
ميسان1241102077142007/11/29آرآوكاسيل عباس خزعلسعد حسن احمد3419
البصرة48715758671537325/14/2008 مآرآوكصبحة حميد يونسسعد حسن حمود3420
آربالء8024638671532425/14/2008 مآرآوكحليمة احمد عبيدةسعد حسين بليش3421
االنبار308217411021134410/1/2008آرآوكآفاح رحيم محمدسعد حسين علوان3422
البصرة3517610119596412/4/2011 مآرآوكهناء صباح عبدسعد حسين عليوي3423
بغداد208114891102096175/5/2008 مآرآوكنادية محمد علي حسينسعد حميد جبار3424
شرقاط/صالح الدين40281246715373314/5/2008 مآرآوكبشرى هاشم عباسسعد حميد قادر3425
ذي قار4281996111021134329/1/2008آرآوكفضيلة قاسم خلفسعد خالد صالح3426
الديوانية1231102111582007/11/22آرآوكرشا سالم عليسعد خسا ن عبدالرحمن3427
بابل376145410671545245/10/2008 مآرآوكرغد خلف آشكولسعد خضير عبداهللا3428
البصرة2008\7\47197776725297020 مآرآوكمروة بهجت فتح اهللاسعد خلف حماد3429
البصرة 1271102113542007/11/24آرآوكسعد خليل ابراهيم3430
البصرة1271102113522007/11/24آرآوكسعد خيراهللا عوف3431
البصرة57614688671517095/12/2008/مآرآوكنجالء اسعد صبحسعد داود ابراهيم3432
آربالء39591396737401520/7/2008 مآرآوكخديجة جبار آعيدسعد دبي عبد3433
ذي قار4801998511021033819/3/2008 م آرآوكنزيهة عبدالرحمن طهسعد دحام حسين3434
صالح الدين2008\3\779106711020956812 مآرآوكفخرية ضماد دويجسعد ذياب نواف3435
بابل 2011\10\108415411227335919 مآرآوكانعام عزيز ذيبسعد رحيم عبيد3436
بغداد40119011674609982009/06/10 مآرآوكابتسام خالد آينسعد رسن نيبه3437
ميسان40815086671536012008/05/12 مآرآوكميسون فاضل عبدالحسنسعد رعد عبد شالل3438
بغداد42717246673344342008/05/27 مآرآوكستة محمد دوايسعد زيادة دواي3439
ذي قار34336110671536425/12/2008 مآرآوكامنة عبداهللا نادرسعد سمعان تقي3440
ميسان64511111519608830/3/2011 مآرآوكمنى حميد جبرسعد شباط درويش3441
ميسان 102110626733447419/7/2008آرآوكعليا عبدالجوادسعد صابر يحيى3442
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ميسان2008\3\793385611021020610 م آرآوكسوسن اسماعيل خضرسعد صالح خضر3443
ذي قار638119716715446427/5/2008 مآرآوكمازنية محمد احمدسعد صالح خلف3444
شرقاط/صالح الدين5546310419532628/3/2011 مآرآوكابتسام سعد زغيرسعد صالح شمران3445
ذي قار 30917381672524232008/05/30 مآرآوكنضال عبداهللا حميدسعد صالح عبدالرزاق3446
بغداد31414910919531114/4/201 مآرآوكنهودة عبد عياشسعد صالح عبداهللا3447
بغداد25612351102106405/5/2008 مآرآوكرانية مشحن عباسسعد صالح عيسى3448
بغداد1281102073392007/10/02آرآوكفاطمة علي شيتسعد صبيح خلف3449
البصرة1241102074342007/11/20آرآوكنجية مطر علوانسعد طاهر مهدي3450
بغداد58911489674601377/27/2010 مآرآوكميساء عمر عبدالعزيزسعد عارف احمد3451
ديالى343136110673341762008/05/25 مآرآوكاسراء احمد خميسسعد عباس محمود3452
بغداد4941391106715531812/7/2008 مآرآوكاحالم فلفل خلفسعد عبد سالم3453
بغداد2008\3\4761265411021024511 مآرآوكسلمى جلوب هانيسعد عبداالمير ياسين3454
ذي قارتعهدات جديدة372152567461000 مآرآوكايمان حافظ صبرسعد عبدالرزاق عودة3455
ذي قار1271102113312007/11/22آرآوكسعد عبدالرضا علي3456
صالح الدين2008\3\1811192211021029311 مآرآوكبشرى حسان عليسعد عبدالسادة انتيش3457
صالح الدين 2011\3\20616410919577127مآرآوكنجاة فيصل واديسعد عبدالستار3458
بغداد41619410319454324/4/2011مآرآوكمطلقسعد عبدالصمد نعمان3459
آربالء3161898111020745223/1/2008 مآرآوكمنيرة محمد صالح خضيسعد عبدالعزيز زيدان3460
صالح الدين3178011819650230/3/2011مآرآوكنيران جميل محمدسعد عبدالغفور يادشتر3461
صالح الدين1251101523522007/09/20آرآوكسلوى علوان ابراهيمسعد عبدالفتاح محسن3462
البصرة13211015213611/9/2007آرآوكسلوى علوان ابراهيمسعد عبدالفتاح محسن3463
صالح الدين19727721102073352/10/2007 مآرآوكالين حمد عبدالعزيزسعد عبداهللا عبدالرزاق3464
بغداد4078691011021123522/1/2008 مآرآوكيسرى عبدالستار محمدسعد عبداهللا محمد3465
بغداد4078610519583020/4/2011 مآرآوكيسرى عبدالستار محمدسعد عبداهللا محمد3466
صالح الدين2011\9\30215711627603418 مآرآوكهناء عبدالحكيم عبدالرزسعد عبدالمجيد3467
ذي قار47018352671537725/14/2008 مآرآوكسهيلة بدن عبداهللاسعد عبدالواحد عفريت3468
بغداد4102917671547672008/05/10 مآرآوكانتصار عبدالمجيد احمدسعد عبدالوهاب حبيب3469
ذي قار1231102111632007/11/22آرآوكامل آنو سايلسعد عبدالوهاب سمير3470
ميسان4041623671538145/14/2008 مآرآوكبشرى سرحان خلفسعد عبدالوهاب ياسين3471
ذي قار171135296715530323/6/2008 مآرآوكايمان خضير محمدسعد عزيز آاظم3472
الديوانية2011\5\33310298195389 مآرآوكنضال درعم دعيرسعد علوان حسن3473
ديالى2007\9\210662782175آرآوكأبتسام غازيسعد علي محسن3474
ميسان1191018916552007/09/12آرآوكأبتسام غازيسعد علي محسن3475
شرقاط/صالح الدين134662782315/9/2007آرآوكأبتسام غازيسعد علي محسن3476
الديوانية4676094672520052008/05/30 مآرآوكوحيدة بزيع ابراهيمسعد عناد غدير3477
واسط1261102111302007/11/21آرآوكرغد شاآر طةسعد عودة عبدالحسين3478
ذي قار2011\3\3453410719454216مآرآوكحمدية جميل شناوةسعد عيدي عبيد3479
صالح الدين455946411020703316/1/2008 مآرآوكفخرية موسى زيدانسعد عيسى زيدان3480
ذي قار1131100458382007/09/18آرآوكعنان عودة آريمسعد غازي صنكور3481
ديالى13710189158511/9/2007آرآوكعنان عودة آريمسعد غازي صنكور3482
صالح الدين2008\3\66367751102095036آرآوكفوزية صالح عليسعد غازي هادي3483
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بغداد2011\3\48114210719526027مآرآوكخليلة محمد عبيدسعد غافل مظلوم3484
بغداد1111100456882007/09/16آرآوكجنان شكر محمودسعد قادر حسين3485
بغداد13101018913796/9/2007آرآوكجنان شكر محمودسعد قادر حسين3486
صالح الدين 1121100459252007/09/19آرآوكعذراء احمد لفتةسعد قدوري آريم3487
شرقاط/صالح الدين13110189173112/9/2008آرآوكعذراء احمد لفتةسعد قدوري آريم3488
ذي قار2008\7\963275106725268226 مآرآوكسهام علي خليفسعد آاظم جاسم3489
بابل410143111102111626/2/2008 مآرآوكابتهال قاسم محمدسعد آاظم حسن3490
ميسان7291163511020781429/11/2007آرآوكرباب شاآر شجيلسعد آاظم مشاي3491
البصرةتعهدات خطية300867468724968 مآرآوكمريم موحان سليمانسعد آاظم مهنا3492
الديوانية1271102113562007/11/24آرآوكسعد آاظم يوسف3493
ذي قار 650166946733419225/5/2008 مآرآوكسعد آريم ارحيمة3494
بغداد40287826715335814/5/2008 مآرآوكنضال قاسم محمدسعد آمال فوزي3495
شرقاط/صالح الدين2008\8\42835816725272711 مآرآوكنعيمة ثامر آريمسعد محسن سلمان3496
بغداد38114696671530315/14/2008 مآرآوكهناء عبدالكريم صباحسعد محسن عبد علي3497
ذي قار2008\3\4301772411020954012 مآرآوكبلقيس عربي مزعلسعد محسن علي3498
صالح الدين 2008\3\4181972411021043710 مآرآوكبيادر خليل محمودسعد محمد احمد3499
نينوى43751956715504314/5/2008 مآرآوكواجدة عزيز محمدسعد محمد الدخيل3500
نينوى72518511419617814/4/2011 مآرآوكذآرى طاهر حسينسعد محمد صالح3501
ميسان 1691522811020701510/1/2008 مآرآوكايمان حسين محمدسعد محمد عبدالستار3502
بغداد76216463671532675/14/2008 مآرآوكفاطمة حسن حسينسعد محمد عمير3503
بغداد484158336715423921/5/2008 مآرآوكخيرية محمود عباسسعد محمد آتاب3504
صالح الدين2521085411021003216/4/2008 مآرآوكسوسن حسين آريمسعد محمود علي3505
نينوى 2008\8\1547355671552402 مآرآوكشيلة صالح آويديسعد مخلف عجوب3506
بغداد 62017661671548052008/05/10 مآرآوكطلبه مريوش آعيدسعد مشيط علوان3507
بغداد 27710017671511472008/05/12 مآرآوكانعام حسن فرجسعد مطشر مسلم3508
بغداد2008\8\746128226725320517 مآرآوكبان شعالن عبداهللاسعد نزال آنيدح3509
ذي قار39316299673727702008/06/21 مآرآوكوحيدة سلمان حسينسعد نعمة لعيبي3510
ميسان1131100457662007/09/17آرآوكانتصار مجبلسعد نعيم جاسم3511
بغداد1391018915027/9/2007آرآوكانتصار مجبلسعد نعيم جاسم3512
ذي قار380851111020990312/17/2007 مآرآوكاحالم سكران خلفسعد هادي رشيد3513
بغداد1241102074392007/11/20آرآوكهبلين علي آاظمسعد هادي عبدالحسن3514
ميسان 757286711020749711/29/2007 مآرآوكعذراء آريم خدومسعد هاشم عطية3515
بغداد31918256698019523/6/2008 مآرآوكتاخي مرعي حسنسعد هايس عذاب3516
صالح الدين 2008\3\43797941102097629 مآرآوكوسن ناظم عبدالهاديسعد ولي جوير3517
بغداد2525010119531728/3/2011 مآرآوكوداد احمد حمدسعد يعقوب يوسف3518
بغداد3412058671510995/7/2008 مآرآوكسليمة عبود فرجسعد يوسف حسان3519
الديوانية 1864919672523282008/05/30 مآرآوكازهار عبداهللا صبريسعد يونس علي3520
ديالى2008\8\798981673743254 مآرآوكنجود اخليف موسىسعداهللا جمعة عبداهللا3521
واسط9611004564616/4/2008آرآوكسعداهللا حامد حسن3522
بغداد1271102113902007/11/24آرآوكسعداهللا حامد حسن3523
بغداد20599816715522721/6/2008 مآرآوكنهلة محمد عبدالواحدسعداهللا عبدالحي صالح3524
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بغداد1131100459592007/09/19آرآوكشروق جاسم محمدسعدون احمد خميس3525
ميسان1311100455545/9/2007آرآوكشروق جاسم محمدسعدون احمد خميس3526
بغداد26513663671531155/14/2008 مآرآوكعلية حسين محمدسعدون احمد سليمان3527
بغداد32610611671545365/10/2008 مآرآوكاالء صادق محمدسعدون جابر عبود3528
ذي قار1016629311021030515/4/2008 مآرآوكهدية جبار حواسسعدون جاري عبد3529
بغداد3218266671536495/12/2008 مآرآوكفخرية علوش زويرسعدون جثير حسين3530
بغداد722120116715431622/5/2008 مآرآوكابتسام عبدالسادة عبداهللاسعدون جويد مطلك3531
آربالء3843938671546435/10/2008 مآرآوكحليمة سلمان محمدسعدون حسين جثير3532
ميسان 32111275673342682008/05/27 مآرآوكآريمة شناوة عامرسعدون حمود عامر3533
ذي قار420118726715545828/6/2008 مآرآوكآريمة حسين سلمانسعدون خطاب شكابة3534
واسط2645710219530929/3/2011 مآرآوكبيداء صبري آاملسعدون خلف عبود3535
صالح الدين 6631288671512642008/05/12 مآرآوكنعيمة عبدالسادة آاظمسعدون رهيف شنتة3536
بغداد41655331102116274/3/2008 مآرآوكحليمة عبد ناصرسعدون شراد سكر3537
ميسان342306511021159730/1/2008آرآوكفاتن اسكندر عبيدسعدون صالح ماجد3538
بغداد47096511020986712/17/2007 مآرآوكغنية جالي ماليسعدون ضايف خابط3539
بغداد7231183671511062008/05/12 مآرآوكنضال محبس جدجسعدون عاصي سلمان3540
بغداد48817523673344622008/05/27 مآرآوكبشرى آوآز مهديسعدون عباس عناد3541
الديوانية465351011021083321/4/2008 مآرآوكسليمة راضي ابهارسعدون عبد سلمان3542
الديوانية945485211020777929/11/2007 مآرآوكسليمة مهاوي بنيانسعدون عبدالكريم جابر3543
الديوانية40824561102076004/2/2008 مآرآوكصبرية عبدالنبي حسنسعدون عبداهللا سويد3544
بغداد25614725671516032008/05/12 مآرآوكبدرية رحمة عليسعدون عبدالمجيد3545
بغداد3523821671532455/14/2008 مآرآوكبدرية آاظم جميلسعدون عبود مطر3546
بغدادتعهدات جديدة777721867460818 مآرآوكاميرة آاظم جمعةسعدون عزيز رشيد3547
بغداد 62717671011021182828/11/2009 مآرآوكلطيفة عبود حسينسعدون عليوي محمد3548
نينوى2008\8\605161886715554611 مآرآوكميثاق محسن آريمسعدون عودة ناصر3549
بغداد تعهدات جديدة4781747868724502 مآرآوكلمياء هادي حميديسعدون فياض سعيد3550
بغداد61417763673347602008/05/25 مآرآوكعبيدة محمد غريبسعدون فيحان بدر3551
نينوى427159911020748129/11/2007 مآرآوكسعدون آاظم عزيز3552
واسط1111100457402007/09/17آرآوكبشرى آاظم شكرسعدون آامل شريف3553
بغداد1391018914337/6/2007آرآوكبشرى آاظم شكرسعدون آامل شريف3554
البصرة4744513511021075721/4/2008 مآرآوكرافعة احمد عبداهللاسعدون آريم آاظم3555
بابل 33118071011021083115/4/2008 مآرآوكفوزية حنتوش غانمسعدون محسن فنجان3556
ذي قار2008\3\417836311021038017 مآرآوكعطية رمضان سعدسعدون محيبس سعيد3557
النجف 4091505511020758829/11/2007 مآرآوكسليمة نجم عبداهللاسعدون مطلك مطشر3558
بغداد3712526687243032009/06/01 مآرآوكبدرية برهان وضاحسعدون يوسف حسين3559
شرقاط/صالح الدين2008\3\295151411102070476آرآوكسامية سالم محمدسعدي ابراهيم مهدي3560
صالح الدين 2008\7\3441716725321119 مآرآوكمليحة محمد فتاحسعدي احمد جاسم3561
نينوى45114410419539617/4/2011 مآرآوكفضة حسين فرجسعدي احمد فرج3562
ميسان1251101522972007/09/20آرآوكتاضي جاوم جبارسعدي بدر الزم3563
البصرة13211015212311/9/2007آرآوكتاضي جاوم جبارسعدي بدر الزم3564
بغداد31411864671531395/14/2008 مآرآوكعائدة محمد آاظمسعدي جاسم محمد علي3565
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بغداد47114884672523852008/05/30 مآرآوكنهاية مطرود زنادسعدي حسين علي3566
صالح الدين 584167481100459389/19/2007 مآرآوكزهرة هجول عليسعدي رشيد جابر3567
البصرة 31915391671538225/14/2008 مآرآوكسعدي رمضان عبداهللا3568
البصرة344467911020782711/29/2007 مآرآوكمحاسن علوان عجيلسعدي سالم عبدالواحد3569
ذي قار4181426811021131422/1/2008 مآرآوكعائدة غانم عبدالنبيسعدي سبهان خلف3570
نينوى 30031596715549312/7/2008 مآرآوكصبرية محمد رحبسعدي سرحان جدي3571
ميسان1351120270032007/09/22آرآوكفاخرية عكلة يونسسعدي شنشول يونس3572
بغداد2004410687243237/27/2010 مآرآوكسعدية جبر/اميرة محمدسعدي صالح محمد3573
بغداد2011\3\4513710719577616 مآرآوكساهرة شنشل زبونسعدي عبدالرضا زيون3574
بغداد1261102114792007/11/25آرآوكسعدي عريبي والي3575
بغداد37418714687243347/27/2010 مآرآوكامل سالم شاآرسعدي علي بدن3576
بغداد25616376674607402009/01/19 مآرآوكآريمة رزوقي عبدالحسيسعدي فاضل عباس3577
صالح الدين2011\9\8027411729436012 مآرآوكسعدية فاضل محمدسعدي فليح حسن3578
نينوى 191465671545175/10/2008 مآرآوكفائزة احمد مطلكسعدي محمد حسن3579
صالح الدين 391139991941496/4/2011 مآرآوكنادرة علي زيدانسعدي محمد حمودي3580
بغداد33297736715527123/6/2008 مآرآوكآوثر الزم عبدالسيدسعدي محمد صبيح3581
بغداد 2008\3\32958671102095669 مآرآوكعروبة طه عليسعدي محمد عباس3582
شرقاط/صالح الدين302958911021075821/4/2008 مآرآوكنجمة عبود بندرسعدي محمد علي3583
شرقاط/صالح الدين4871732211020781329/11/2007 مآرآوكباسمة محمد ظاهرسعدي محمود جاسم3584
صالح الدين195253110209843 مآرآوكسهيلة عزالدين عبداهللاسعدي محي عبداهللا3585
صالح الدين2011\3\42910610619452224مآرآوكفردوس حسن/ضحى دخسعدي نعمة جابر3586
بغداد2007\9\881018913275آرآوكنهلة عبداهللا هاديسعود عزيز هادي3587
االنبار1121018914122007/09/07آرآوكنهلة عبداهللا هاديسعود عزيز هادي3588
بغداد135662781186/9/2007آرآوكنهلة عبداهللا هاديسعود عزيز هادي3589
ميسان1171101521512007/09/20آرآوكهنية علي طهسعود عويد خضير3590
ذي قار13111004565916/9/2007آرآوكهنية علي طهسعود عويد خضير3591
نينوى2008\7\296126716725294513 مآرآوكمارية عمان/جميلة شالشسعود محمد جاسم3592
صالح الدين2008\7\416127456737433226 مآرآوكساجدة حميد طهسعود محمد صالح3593
شرقاط / نينوى1151018914812007/09/20آرآوكليليان سعيد عبداالحدسعود منصور توما3594
ميسان 135662781696/9/2007آرآوكليليان سعيد عبداالحدسعود منصور توما3595
البصرة 4057310319592313/4/2011 مآرآوكعروبة احمد صالحسعيد احمد طه3596
ديالىتعهدات جديد18017568724471 مآرآوكآافي آاظم عبيدسعيد احمد عبدالقادر3597
بغداد2008\3\7351644811020953812 مآرآوكزهور عويد ظاهرسعيد بخيت احمد3598
ديالى19512728673347705/10/2008 مآرآوكجمهورية محمود عبدالجسعيد جاسم محمد3599
ذي قار2008\7\33955356733443926 مآرآوكحنان نجم عبداهللاسعيد حسين خضير3600
بغداد359845106715404122/5/2008 مآرآوكشكرية محمود مطلكسعيد حميد مطلك3601
البصرة2597935672521732008/05/30 مآرآوكراجحة هادي طاهرسعيد حنون طاهر3602
البصرة1231102072572007/10/01آرآوكهدى عطشان ياسرسعيد خلف عذاب3603
بغداد2008\7\35166776725261021 مآرآوكليلى ابراهيم عبدالعزيزسعيد دعيفس داود3604
بغدادتعهدات جديد3701599368724602 مآرآوكوحيدة ارحيمة جودةسعيد رشم آاظم3605
بغداد36521101019587912/4/2011 مآرآوكحليمة حسين عويدسعيد رمضان دحام3606
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ميسان2008\3\7541868711021038017 م آرآوكهدلة مخلف/امل فقيسعيد زعيالن مجول3607
البصرة3796211102112575/2/2008 مآرآوكبتول جواد آاظمسعيد شطب مرضوخ3608
بغداد1271102070922007/09/23آرآوكرابحة حمود زبيكسعيد طشت وديع3609
بغداد13311015250310/9/2007آرآوكرابحة حمود زبيكسعيد طشت وديع3610
بغداد375762411020730712/2/2008آرآوكبشرى ناظم حافظسعيد عباس احمد3611
بغداد21167466715335114/5/2008 مآرآوكساهرة محمد حمدانسعيد علي عبداهللا3612
البصرة7885685672522612008/05/30 مآرآوكنهية معلة عبدسعيد فرج آطان3613
ذي قار7061105711020989115/4/2008 مآرآوكشيماء هادي يوسفسعيد قاسم عطية3614
صالح الدين4379410319506717/4/2011مآرآوكعالهن فاضل حخشنسعيد آاصد زاير3615
بغداد 3721362672521122008/05/30 مآرآوكفاطمة خلف محمدسعيد مسلط احمد3616
بغداد2008\5\163168226715461829 مآرآوكحسيبة علوان عوادسفاح غريب جزاع3617
بغداد3211182211021183311/28/2007 مآرآوكبشرى حمد رجبسفر خلف محمج3618
النجف1925989673743092008/06/21 مآرآوكميسونة خورشيد عمرسفر عبدالمجيد ياسين3619
بغداد764200176715518022/6/2008 مآرآوكانتصار عالوي احمدسفيان اسود فارس3620
بغداد2008\3\8003787668844176 مآرآوكنضال احمد صالحسفيان صباح صالح3621
بغداد 3936326671553275/7/2008 مآرآوكتغريد طايس جبرسفيان صالح خلف3622
واسط51254211021184410/1/2008آرآوكرياح اسماعيل طهسفيان طالب يحيى3623
نينوى2008\3\3441564511021040217 م آرآوكرنا حسن فرجسفيان نصيف جاسم3624
بغداد 2007\9\391018915425آرآوكخديجة مجد عليسفيح حاتم مجيد3625
بغداد1111018914722007/09/20آرآوكخديجة مجد عليسفيح حاتم مجيد3626
135662781546/9/2007آرآوكخديجة مجد عليسفيح حاتم مجيد3627
انبار2011\3\66314410819494216مآرآوكسكوت محمد حسنسكوت محمد حسن3628
بغداد2008\3\332188711021049517 مآرآوكنصرة غريب آريمسالم اسعد آريم3629
الديوانية364726311021071917/4/2008 مآرآوكفاطمة عطيوي حسنسالم جوالن صالل3630
بابل47013910219511529/3/2011 مآرآوكيسر وقيات وهيبسالم جيجان صيوان3631
ذي قار11101100457802007/09/17آرآوكزينب آاظم ظاهرسالم حمود خطاب3632
بغداد1391018915207/9/2007آرآوكزينب آاظم ظاهرسالم حمود خطاب3633
ذي قار77319549672523412008/05/30 مآرآوكسحر ياسين لطيفسالم حميد نعمان3634
بغداد2008\7\34526986737407327 مآرآوكوابلة مهدي صالحسالم داود رجة3635
ذي قار2008\3\502109986688442913 مآرآوكسالم دليل ضمد3636
بغداد 2008\8\4967055671554782 مآرآوكسناء عبدالباري داخلسالم شاآر عبد علي3637
بغداد45361071957794/4/2011 مآرآوكشذى عبود مكيسالم شعالن خطار3638
ميسانتعهدات جديد425291667460666 مآرآوكانتصار عبدالرضا برهانسالم صبيح بداي3639
الديوانية62920626715428721/5/2008 مآرآوكعهود سامي/نور محمدسالم صبيح خلف3640
نينوى465167436715326414/5/2008 مآرآوكريام جعفر عبدسالم صالح عباس3641
ذي قارتعهدات جديد746731068724706 مآرآوكرسن صباح حسينسالم عادل جميل3642
شرقاط/نينوى4781526911021183711/28/2007 مآرآوكعواطف عبدالرضا حموسالم عباس خضير3643
بغداد624116116715548512/7/2008 مآرآوكاحالم آاظم فرجسالم عبد شايخ3644
بابل49449856715408725/5/2008 مآرآوكنجاة عجمي مزعلسالم عبدالرحيم مزعل3645
البصرة 2008\7\15956166725249821 مآرآوكاسيا علي صالحسالم عبدالرزاق محمد3646
بغداد362166311021048521/4/2008 مآرآوكصفية عبدالحسن فاطمةسالم عبدالرضا جابر3647
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ذي قار6068931671543075/10/2008 مآرآوكخلود شمال خلفسالم عبدالعباس غافل3648
نينوى69914136715410722/5/2008 مآرآوكاسماء غازي عايدسالم عبداهللا ابراهيم3649
بغداد1221102070662007/09/23آرآوكانتصار آاظمسالم عبود عكرب3650
الديوانية1331101524659/9/2007آرآوكانتصار آاظمسالم عبود عكرب3651
بغدادتعهدات جديد857321767462790 مآرآوكاسماء نجم عبداهللاسالم عبيد سعود3652
الديوانية2011\3\33416410819572327مآرآوكحمدية سعدون هاشمسالم عزيز جعفر3653
نينوى36527110671519022008/05/12 مآرآوكاستبرق آامل بدرسالم عواد جبر3654
بغداد2011\5\37917110219552319 مآرآوكوفاء عبدالحسين عزيزسالم فاضل عبد3655
بغداد3621017672521262008/05/30 مآرآوكانوار سعود الياسسالم فرنسي حنا3656
بغداد53711357674607092009/06/10 مآرآوكسهاد حسن جاسمسالم فليح جاسم3657
بغداد 2008\5\83411656715453429 مآرآوكعواطف احمد آاظمسالم فيصل آاظم3658
نينوى2011\7\64719410101957373مآرآوكسحر ناجي عربيسالم قاسم خضير3659
النجف3349011672522732008/05/30 مآرآوكاالء فالح سهيلسالم محمد جعاز3660
واسطتعهدات جديد11068724822آرآوكابتهال عبدالواحد هانيسالم مزهر حسن3661
النجف1291102071982007/10/01آرآوكابتهال عبدالواحد هانيسالم مزهر حسن3662
بغداد132110045598215/9/2007آرآوكابتهال عبدالواحد هانيسالم مزهر حسن3663
النجف45319285673343118/7/2009 مآرآوكندى عبدالسادة عباسسالم مهدي رسن3664
بغداد770164786737424921/6/2008 مآرآوكآميلة علي حسينسلطان احمد سلطان3665
الديوانيةتعهدات خطية182493968724448 مآرآوكحميدية عطية حرآيسلطان حرك مرزوك3666
الديوانية434695911021182711/28/2007 مآرآوكشكرية محمود عبيدسلطان حسن عبيد3667
ذي قار1281102073642007/10/03آرآوكبةشو عبداهللا امينسلطان علماء غازي3668
المثنى3292436715548626/7/2008 مآرآوكزينب آاطع برهانسلطان عمارة حمزة3669
البصرة1023156310671515092008/05/12 مآرآوكخديجة حسن نوريسلطان نذير سلطان3670
آربالء51662782162007/09/05آرآوكشروق محسن عليسلمان بجاي آزار3671
ديوانية1171018916542007/09/12آرآوكشروق محسن عليسلمان بجاي آزار3672
البصرة134662782285/9/2007آرآوكشروق محسن عليسلمان بجاي آزار3673
شرقاط/صالح الدين1111018914632007/09/20آرآوكحمدية فالح العيبيسلمان ثابت3674
صالح الدين135662781395/9/02007آرآوكحمدية فالح العيبيسلمان ثابت3675
ميسان43711213672523912008/05/30 مآرآوكابتسام حنتوش ساجتسلمان جمعة صباح3676
البصرة753136811020758322/4/2008 مآرآوكفضيلة سلمان خليفةسلمان جودة زبون3677
البصرة3403115671546505/10/2008 مآرآوكانتصار فليح حسنسلمان جيجان زوير3678
نينوى 1261102114542007/11/25آرآوكسلمان حاتم الزم3679
صالح الدينتعهدات جديد513698467460612 مآرآوكناجية جاسم خلفسلمان حسين سلمان3680
صالح الدين40177510671538151/11/2009 مآرآوكسميرة احمد جاسمسلمان حسين محمد3681
ذي قار 370984311021080919/3/2008 مآرآوكسامية زغير يوسفسلمان حميدي حسن3682
بغداد1251101523672007/09/22آرآوكرسمية نصيف آاظمسلمان داخل عبدالرزاق3683
صالح الدين1321101522079/9/2007آرآوكرسمية نصيف آاظمسلمان داخل عبدالرزاق3684
صالح الدين2008\7\1941039106733614426 مآرآوكوفية محمود جاسمسلمان داود سلمان3685
واسط4722186715380026/7/2008 مآرآوكاميرة آريم جبريسلمان راجح خلف3686
بابل2008\6\31812614671542611 مآرآوكامل حرير آاظمسلمان رحيم حسن3687
بغداد2008\8\375130656725295211 مآرآوكفاطمة جاسم محمدسلمان سعيد احمد3688
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بغداد7875575671530555/7/2008 مآرآوكلميعة محيسن داخلسلمان سليم عودة3689
واسط2008\7\418157616725293020 مآرآوكعيدة مطر حسينسلمان شحاذة صالح3690
ذي قار308112876733403227/4/2009 مآرآوكنداء حسن هاشمسلمان طه محمد3691
2008\3\1691476511021065418 مآرآوكفريال حسين علوانسلمان عباس راشد3692
بغداد 1621581051959334/4/2011 مآرآوكنزيهة وادي سالمسلمان عبد سالم3693
بغداد1171100457542007/09/17آرآوكاحسان شهين عليويسلمان عبد فضع3694
البصرة1391018914437/9/2007آرآوكاحسان شهين عليويسلمان عبد فضع3695
ذي قار3861827711021183417/1/2008آرآوكماجدة قاسم سلمانسلمان عبداهللا سلمان3696
صالح الدينتعهدات جديد49512941068724698 مآرآوكزآية محمد مقبلسلمان عثمان طعمة3697
شرقاط/صالح الدين1241102110492007/11/20آرآوكيسرى سلمان عليسلمان علي حسن3698
بغدادتعهدات جديد5881972268724554 مآرآوكبشرى خالد جاسمسلمان علي شكر3699
صالح الدين1111101521592007/09/20آرآوكشيعية طارش مجيدسلمان عود خليف3700
ميسان13111004569416/9/2007آرآوكشيعية طارش مجيدسلمان عود خليف3701
واسط 59103636715342120/7/2008 مآرآوكظالل عدنان ابراهيمسلمان غازي سلمان3702
األنبار / الفلوجة515159811021121929/1/2008 مآرآوكسلمان غالم علي سرهان3703
بغداد1121018914082007/09/07آرآوكعلية عبدالرضا حسينسلمان آاظم3704
صالح الدين135662781146/9/2007آرآوكعلية عبدالرضا حسينسلمان آاظم3705
بغداد2891532411020704829/1/2008آرآوكبهي رفعات عبداهللاسلمان آردي غضب3706
بغداد314187646715351312/5/2008/مآرآوكفائزة رشيد آضاخيسلمان مجيد آاظم3707
ديالى5201978672521612008/05/30 مآرآوكلمياء خليل ابراهيمسلمان محمود سلمان3708
بغداد7629710119427226/4/2011 مآرآوكباسمة علي محمدسلمان نامس حمد3709
البصرة32615937669801967/7/2008 مآرآوكحليمة محمد آاظمسلمان هادي عبد3710
بغداد502901211021025824/4/2008 مآرآوكاسيل علوان حسنسليم جابرحسين3711
البصرة3336144671535285/12/2008/مآرآوكسعاد محمد جاسمسليم جاسم حسين3712
بغداد2008\9\405192416733424822 مآرآوكسعيدة صالح احمدسليم جواد صالح3713
االنبار455510101953474/4/2011 مآرآوكحليمة حسن عجيلسليم روضان علي3714
نجف1221102110802007/11/21آرآوكانتصار عالوي عبدالهسليم عبداالمير ابراهيم3715
بغداد601837611021162811/5/2008 مآرآوكمنال صادق باقرسليم عبدالجبار شاآر3716
بغداد 325122416715412722/5/2008 مآرآوكزينب حسن مهديسليم عبداهللا علي3717
بغداد2111337111021062819/3/2008 مآرآوكمريم حميد خلفسليم عبيد خلف3718
نينوى3652789672521592008/05/30 مآرآوكنضال علوان آتيهرسليم عواد جبر3719
ديالى1241102074492007/11/20آرآوكلمياء سالم جاسمسليم قاسم فرج3720
نينوى4273147671547665/10/2008 مآرآوكسعدية عبداهللا خلفسليم آاظم حسن3721
االنبار421578311021131510/1/2008 مآرآوكنجاح صدام جمعةسليم لعيبي غليم3722
واسط3691516711021183911/28/2007آرآوكعائشة يونس عبداهللاسليم محسن حميد3723
تعهدات جديدة403437367460695 مآرآوكملكية داود/سعدية زعيجسليم معيلف شنان3724
ميسان3038711671548082008/05/10 مآرآوكاالء صابر احمدسليمان جاراهللا سليمان3725
بغداد2008\8\66440956737450831 مآرآوكسليمان رجب اشويت3726
ذي قار2011\3\3088610319543414مآرآوكريمة نجم عبداهللاسليمان صالح علي3727
الديوانية42740516715416122/5/2008 مآرآوكشكرية علي آاظمسليمان علي آاظم3728
صالح الدين2008\9\768118776737407522 مآرآوكمنال ابراهيم عمرسليمان محمد حسين3729
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شرقاط/صالح الدين77913871671535525/12/2008/مآرآوكمطلقسليمان محمد آرج3730
البصرة783197836715483429/5/2008 مآرآوكنوفة ذياب زغيرسليمان مصطفى احمد3731
النجف2011\5\2461410319580724 مآرآوكحياة محمود سليمانسليمان مصطفى3732
البصرة72512125671510372008/05/12 مآرآوكايمان طاهر حسينسماح عبد سبوس3733
ميسان1181100457622007/09/17آرآوكشروق ابراهيم مصافيسمار معروف محمد3734
ديالى13910189149220/9/2007آرآوكشروق ابراهيم مصافيسمار معروف محمد3735
بغداد4071723671511702008/05/12 مآرآوكبشرى محسن شكورسماوي حسوني مشكور3736
صالح الدين1111100458352007/09/18آرآوكفاتن علي راضيسمير ابوالليل وريوش3737
ذي قار13710189157811/9/2007آرآوكفاتن علي راضيسمير ابوالليل وريوش3738
البصرة 372359711021180628/1/2008آرآوكوزيرة بكر احمدسمير ادريس حسين3739
النجف512831411020758129/11/2007 مآرآوكامل حسن وزآهسمير اآرم حسن3740
شرقاط/صالح الدين2961113911020990212/17/2007 مآرآوكحمدية آاظم سليمانسمير بدر بشير3741
بغداد986285611021082520/4/2008 مآرآوكصابرين محمد حسنسمير ثامر محسن3742
بغداد47519429671543325/10/2008 مآرآوكايمان غضبان بديويسمير جدوع عودة3743
ميسان2008\8\34018417671533962 مآرآوكانعام يوسف عليسمير جوالن صالل3744
نينوى8261718411020986912/17/2007 مآرآوكنضال محمد جاسمسمير حسن سعدون3745
ديالى41872326715485928/5/2008 مآرآوكحصة محمود مزجسمير حسين فرج3746
البصرة8451932311021079521/4/2008 مآرآوكبشرى شثيت محمدسمير حيدر مصطفى3747
بغداد41614810919497920/4/2011 مآرآوكباسمة عبدالجبار عليسمير خضير حميد3748
بابل71311493672524392008/05/30 مآرآوكهدية رحيم حمودسمير رحيم سلطان3749
صالح الدين40919746671552675/7/52008 مآرآوكزهرة صيوان آسارسمير سالم مطر3750
البصرة5841671111020773429/11/2007 مآرآوكافراح عباس رشيدسمير سعدي رشيد3751
البصرة8027311219614220/4/2011 مآرآوكزينب عبد زيدسمير سليم جبر3752
صالح الدين492819671546755/10/2008 مآرآوكامل عبدالجبار خلفسمير شعبان ضاحي3753
صالح الدين2522811101960027/4/2011 مآرآوكحنان يوسف ايوعسمير شفيق سليم3754
االنبار461331511020984712/17/2007 مآرآوكانتصار محمد فرحسمير صبار خلف3755
صالح الدينتعهدات جديد420736168724387 مآرآوكغفران احمد جبارةسمير عباس عبداهللا3756
صالح الدين620122666715333414/5/2008 مآرآوكغريبة صدرالدينسمير عبد درويش3757
بغداد49316911941845/4/2011 مآرآوكفاطمة جابر محسنسمير عبدالحسين3758
بغداد4805287672520142008/05/30 مآرآوكنعيمة عبدالحسين عنادسمير عبدالحسين عناد3759
بغداد18819588674609842009/06/10 مآرآوكنضال عباس تايهسمير عبدالرحمن3760
صالح الدين43531756733430510/6/2009 مآرآوكلمياء احمد محمدسمير عبدالرحيم3761
صالح الدين255574106715369728/6/2008 مآرآوكرمزية حسن محي الدينسمير عبدالكريم ذنون3762
البصرة394173496715540129/6/2008 مآرآوكسحر خضير حمودسمير عبداللطيف3763
بغداد2008\8\43491710672525444 مآرآوكفوزية عبداهللا محمدسمير عبداهللا علي3764
البصرةتعهدات جديد437874968724465 مآرآوكسعاد جاسم بدرسمير عبداهللا لفتة3765
ذي قار289266611020754111/29/2007 مآرآوكفريال سالم سميرسمير عبدالوهاب سمير3766
ذي قارتعهدات جديد29678767596540 مآرآوكنزلة عبيد خضيرسمير عطوان عكيلي3767
بغداد2011\9\24610711829453729 مآرآوكآفاح مبارك صالحسمير علي شهاب3768
بغداد40116910119540512/4/2011 مآرآوكاحالم ثامر هاديسمير غضبان بشار3769
بغداد1241102073962007/10/03آرآوكبتول عبداهللا آريمسمير فالح فهودر3770
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بغداد2008\9\485178946715554028 مآرآوكهناء زآي حميدسمير آاظم جناح3771
ذي قار4153039671536192/8/2009 مآرآوكحمزية ناجي حسنسمير آاظم علي3772
ذي قار2011\3\37219010219513124 مآرآوكنضال جواد آاظمسمير آامل جودي3773
ديالى524294767153411/6/2009 مآرآوكسعاد مصلح مهديسمير آريم آاظم3774
بغداد2008\3\359198981102101269 مآرآوكوفاء حسين حسنسمير مفتن حسن3775
بغدادتعهدات جديد3251113567460620 مآرآوكرجاء ابراهيم عبدسمير ناصر حسين3776
بغداد2008\8\42810326673344809 مآرآوكبثينة مولود موسىسمير نوري طاهر3777
صالح الدينتعهدات جديد359332867462789 مآرآوكجليلة عبد متيسمير وديع جرجيس3778
بغداد355927611020789227/2/2008 مآرآوكآتبة ناصر حسينسمير ياسر فرحان3779
بغداد2009\6\5541224106872426525 مآرآوكزينب علي زغيرسمير ياسين آرم3780
البصرة1241102074102007/10/03آرآوكسميرة حسن علي3781
نينوى2008\7\35116153672526897 مآرآوكشاة محمد خايرسميط عواد زيدان3782
بابل7297586715446928/5/2008 مآرآوكسنية محمود عبدالمجيدسميط محمد سلمان3783
بغداد2008\7\453110796715599627 مآرآوكمحمد قيس عبدالرحمنسناء ناصر عكاب3784
البصرة2011\3\20115910619510627 مآرآوكدالل حبيب عنيدسنان سهيل هادي3785
ميسان2008\3\8431452411020976112 مآرآوكايناس سلمان جاسمسنان آريم مغامس3786
ميسان32981286715522029/6/2008 مآرآوكايمان محمد ياسينسنان وحيد ضعيف3787
ذي قار7572281011021134515/1/2008آرآوكمي سعدون فاضلسهير ياسين محسن3788
بابل 636239101102118366/2/2008 مآرآوكهدية حمد عوضسهيل حجاب عوض3789
بغداد4715195671530925/7/2008 مآرآوكهدية فرهود رحيمةسهيل راشد عباس3790
البصرة193179610674607552009/06/10 مآرآوكفضيلة مصطفى حسينسهيل شالل بشون3791
آربالء1111100457752007/09/17آرآوكنادية عبد حماديسهيل عبداهللا حسين3792
ميسان1391018915177/9/2007آرآوكنادية عبد حماديسهيل عبداهللا حسين3793
بغداد2048685673727592008/06/21 مآرآوكنوال عبداهللا درويشسهيل فاضل محمد3794
بغداد17153626715510828/6/2008 مآرآوكعروبة حاتم عبدالجبارسهيل نجم عامر3795
االنبار2008\7\391104436725260120 مآرآوكزينب جمعة عباسسهيل نجم عبد3796
البصرة341971081952764/4/2011 مآرآوكسهيل نجم عبداهللا3797
البصرة 32612522671535015/12/2008/مآرآوكبشائر فرج عبدسهيالن مخلف مجلول3798
الديوانية339425211020754022/1/2008 مآرآوكسليمة آاظم صيوانسوادي باني تويني3799
ذي قار4209996715555028/6/2008 مآرآوكوجيهة نعيمة اضميدسوادي سالم حيفان3800
ميسان300204411020961512/17/2007 مآرآوكسعدية حسين عدايسوادي مذآور عيسى3801
بغداد2612576673727832008/06/21 مآرآوكمحناية حسين جلوبسوادي وجر ماجد3802
صالح الدين2011\6\219710219571327مآرآوكسوسن فؤاد مصطفىسوسن فؤاد مصطفى3803
ذي قار246971911021134022/11/2007آرآوكامل عبود حسونسيد شنون ثجيل3804
ميسان7876247672520882008/05/30 مآرآوكزينب طالب عبدالهسيف بصطام مجيد3805
بغداد 40215791674608022009/06/10 مآرآوكهيفاء عبدالصمدسيف صادق شريف3806
ذي قار75598641102106064/5/2008 مآرآوكفاطمة سلمان غالمسيالن سالم درجال3807
بغداد3841356711021022316/4/2008 م آرآوكفاطمة جالب حسينشاآر ايوب جواد3808
ميسان4159896671517372008/05/12/مآرآوكهناء موسى عبدالزهرةشاآر برهان3809
االنبار784793511021104010/1/2008 مآرآوكرباب سليمان فارسشاآر ثجيل جبار3810
بغداد2552823671512785/12/2008 مآرآوكباسمة صبيح جاسمشاآر ثجيل عبدالواحد3811
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بغداد2008\8\25420013673743223 مآرآوكالهام حسن آاظمشاآر جبار جاسم3812
ميسان2008\3\321174771102097879 مآرآوكفوزية مهدي عباسشاآر جواد ناجي3813
نينوى3121405311021173612/2/2008آرآوكسوسن محمد آريمشاآر حسين عبود3814
بغدادتعهدات جديدة3392131067460968 مآرآوكحميدة جاسم حماديشاآر حمود احمد3815
صالح الدين465932311021011823/4/2008 مآرآوكبشرى عبدالكاظم حنششاآر حمود حنش3816
نينوى3427217669812002008/05/30 مآرآوكانوار صبيح عبداهللاشاآر حمود محمد3817
واسط2011\3\3779810219514427 مآرآوكعادلة رشيد محمودشاآر حمودي ابراهيم3818
االنبار2008\8\25213477672529292 مآرآوكليلى عالوي/سميرة عليشاآر حميد حسين3819
نينوى40959176715533614/7/2008 مآرآوكانعام احمد وهيبشاآر خضر عباس3820
صالح الدين 2008\3\798282811021054912 مآرآوكجليلة آتاب صاحبشاآر شجيل مصعب3821
بغداد316192886715305419/7/2008 مآرآوكنورية محسن عبد عليشاآر ضاحي عزيز3822
بابل 2011\3\16112410919500923مآرآوكمريم نصيف جاسمشاآر عباس جاسم3823
بغداد2011\3\369499919408713 مآرآوكحمدية الزم مباركشاآر عبد رزاق3824
بغداد33317263674608542009/06/10 مآرآوكفريدة ياسر حسنشاآر عبدالرزاق حسن3825
البصرة 31916779670079475/12/2008 مآرآوكماجدة عبداالميرشاآر عبدالزهرة حمادي3826
االنبارتعهدات جديد1171273568724857 مآرآوكحكمة هويدي عنيفصشاآر عبود عنيفص3827
نينوى1211015245422/1/2008آرآوكاقبال عبدالجبار نجمشاآر عبيد يوسف3828
صالح الدين1291101522572007/09/20آرآوكاقبال عبدالجبار نجمشاآر عبيد يوسف3829
النجف13611015207911/9/2007آرآوكاقبال عبدالجبار نجمشاآر عبيد يوسف3830
ذي قار620159101019590929/3/2011 مآرآوكمنى هادي نجمشاآر علوان عبود3831
صالح الدين2956876671547685/10/2008 مآرآوكماهية ترآي عليويشاآر عيسى علي3832
نينوى4302510219557626/4/2011 مآرآوكحمزية عبد سامينشاآر فرحان آلمود3833
صالح الدين3822761671510652008/05/12 مآرآوكعلية مطشر حطابشاآر فليح حسن3834
صالح الدين2527311101960345/4/2011 مآرآوكجميلة محمد/رقيةشاآر محمد اعمير3835
نينوى6558610919548927/3/2011مآرآوكفاطمة جسام محمد سعيدشاآر محمد رحيم3836
نينوى600198876715446128/5/2008آرآوكمهدية صالح خلفشاآر محمود احمد3837
جميلة آطشاآر محمود خضر3838 / شرقاط/صالح الدين3792004111020784411/29/2007 مآرآوكسعدية هادي
بغداد66310496737402321/7/2008 مآرآوكزعرورة محمد خلفشاآر محمود خليفة3839
ديالى4651276674609672009/01/19 مآرآوكمجيدة نصيف جاسمشاآر محمود داغر3840
البصرة1331102117582007/11/27آرآوكزينب خزعل عبداهللاشاآر محمود رزوقي3841
بغداد2965757673344172008/05/27 مآرآوكسورية عبدالرضا بيداهللاشاآر محمود طاهر3842
البصرة2008\3\4971562411021010410 مآرآوكبلقيس شنبار واديشاآر مدلول مخيف3843
ميسان2008\3\2195956668844219 مآرآوكسوسن اسماعيل عمرانشاآر مهدي انصيف3844
بابل 4551201911021108310/1/2008 مآرآوكامل عيسى زيدانشاآر موسى زيدان3845
بابل2175192671365512/5/2009 مآرآوكوفاء يوسف خلفشاآر موسى عدالن3846
بغداد1111100459392007/09/19آرآوكسميرة ناصر حسينشاآر نعمة جابر3847
بغداد 131010189174112/9/2007آرآوكسميرة ناصر حسينشاآر نعمة جابر3848
صالح الدينتعهدان جديدة3761417467460788 مآرآوكآاظمية طراد عليويشاآر نعيم عباس3849
صالح الدين38413452672522842008/05/30 مآرآوكشميسة آاظم صيهودشاآر هويدي عليوي3850
بغداد36112775671510542008/05/12 مآرآوكفوزية عبداهللا حماديشاآر هوير سمران3851
بغداد 4721349111021147517/1/2008 مآرآوكيسرى آاظم رزاقشاآر يونس محمد3852
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صالح الدين1832965674602852009/06/10 مآرآوكغالية خضير عباسشامت نجم عبداهللا3853
بغداد 3541292311021063016/4/2008 مآرآوكبشرى محمد عباسشامل ابراهيم سلمان3854
ذي قار2008\8\45118459671554029 مآرآوكسهام ذياب داخلشامل احمد اسماعيل3855
الديوانية2011\3\88419310519573624مآرآوكهاشمية شيخان عبودشامل عبداهللا شهاب3856
بغداد7621846711021023220/4/2008 م  آرآوكفريال مهدي هاديشامل عطااهللا ناصر3857
البصرة79414143671512132008/05/12 مآرآوكسعاد عزيز محمدشامل محمود سليمان3858
بغداد411141576715599119/7/2008 مآرآوكشيماء مجيد حسينشاهين آامل غضيب3859
ميسان598106341102115238/1/2008 مآرآوكخالدية رحجة محمدشاوي باشخ حاجم3860
صالح الدين469192210682278768/9/2010 مآرآوكايمان محمد فاضلشايع تيبه شرهان3861
صالح الدين4888822110211111211/2/2008 مآرآوكحسيبة حسن عشوششباب شليج شميت3862
بغداد2008\7\252967106737405427 مآرآوكآرجية محمد سالمشباط صبحي سالم3863
بغداد1881063106715409626/7/2008 مآرآوكرسمية علي صنهيدشبيب صالح فليح3864
بغداد36596510673343492008/05/27 مآرآوكسهيلة صبار يوسفشحيت عبدالرضا رشك3865
البصرة 4694128671539425/14/2008 مآرآوكجميلة جعاز حسنشحين عباس محمد3866
ميسان2011\6\7974210419538513 مآرآوكعلية صالح محمدشدهان محمد حسين3867
ذي قار4208379671516162008/05/12 مآرآوكآريمة انغيمش عدايشرهان جيجان صفط3868
البصرة35292411021059512/27/2007 مآرآوكبهية يوسف محمدشريف ترآي محمد3869
ديالى2008\3\318207311021045017 مآرآوكآنيشة احمد سعيدشريف محمد عبدالجليل3870
نينوى438886711021142224/11/2007آرآوكغازية مختاض سبهانشعبان حمادي ظاهر3871
نجفتعهدات جديد2111327368724571 مآرآوكقاهرة عبدالرزاق محمدشعبان آرحوت نصيف3872
بابل 7841678211021137410/1/2008 مآرآوكنسرين حسين عبدالخضشعبان مردان حمد3873
بغداد403133516715330614/5/2008 مآرآوكسهلة حسين سماريشعالن جبر عفلوك3874
الديوانية776103686737421521/6/2008 مآرآوكفاطمة عبد عبودشعالن شناوة سويجت3875
بغداد35542476725243416/8/2009 مآرآوكسعدية نعمة حسينشعالن عباس محسن3876
بغداد76661256715558312/7/2008 مآرآوكبيداء نعيم جبريشعالن عودة خلف3877
بغداد48014442671545825/10/2008 مآرآوكسالمة جبر لفتةشفيع مرعي عبدالرضا3878
صالح الدين 2007\9\95662782415آرآوكوداد رشيدشفيق خلف عذاب3879
صالح الدين1121018914962007/09/20آرآوكوداد رشيدشفيق خلف عذاب3880
ميسان134662781856/9/2007آرآوكوداد رشيدشفيق خلف عذاب3881
واسط16114610619555818/4/2011 مآرآوكشذى خلف سلطانشفيق غفور مراد3882
بغدادتعهدات جديدة326591067460761 مآرآوكشكر محمود حمادي3883
بغداد47983186715537228/6/2008 مآرآوكاميرة نوري محي الدينشكر محمود خلف3884
نينوى1281102073032007/10/02آرآوكسالمة سعداهللا عزيزشكيب جاسم محمد3885
صالح الدين4151168811021023112/17/2007 م آرآوكنورة موسى جبرشكير بلجي عفات3886
ذي قار 1181101521682007/09/20آرآوكندوة محمد عليانشالل علي شالل3887
 بغداد 13111004571316/9/2007آرآوكندوة محمد عليانشالل علي شالل3888
بابل 46316553671512592008/05/12 مآرآوكسلوى عبد خلودشمخي جبار آاظم3889
بغداد3461110119504310/4/2011مآرآوكامينة عبداهللا مخيورشمخي جبار محمد3890
بغداد763183866715407021/5/2008 مآرآوكنضال جاسم سلمانشمس الدين محمد3891
ذي قار191445911021158617/4/2008آرآوكسميرة جبرائيل ياقوشمعون ياقو هرمز3892
بغداد781655511021068323/4/208 مآرآوكسليمة آمر محمدشناوة هبي محمد3893
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نينوى تعهدات جديد4621592367460149 مآرآوكبشرى علي عبدشنون عبود عيال3894
ذي قار7976654687243142009/06/10 مآرآوكسميرة منشد جبارشنين خليفة جبار3895
ميسان4111020733119/3/2008آرآوكسعدية ابراهيم حسينشهاب احمد حسين3896
ميسان1241102110242007/11/20آرآوكسعدية ابراهيم حسينشهاب احمد حسين3897
بغداد2011\3\49613911219653417مآرآوكهكشة نورالدين ظاهرشهاب احمد خلف3898
صالح الدين233154596715479430/6/2008 مآرآوكسندس صبيح عبداهللاشهاب احمد درويش3899
بغداد437208811020960512/17/2007 مآرآوكناهدة عبدالواحد خليلشهاب احمد زهو3900
نينوى 321109410672521412008/05/30 مآرآوكسعدية آمال جاسمشهاب احمد سلمان3901
بغداد2011\3\3339610219511424 مآرآوكفاطمة فخرالدين عباسشهاب احمد شهاب3902
ذي قار538912911021067616/4/2008 مآرآوكجنان آاظم عباسشهاب احمد عايد3903
البصرة 2061096411021063820/4/2008 مآرآوكعلية محمد عليشهاب احمد عبدالعال3904
صالح الدين374442211021122030/1/2008 مآرآوكبسمة جاعد آباششهاب احمد عبدالفتاح3905
االنبار5111021141924/11/2007آرآوكشيماء حسين عبيدشهاب احمد عبيد3906
البصرة 587184581101521447/5/2008 مآرآوكسهام صالح محمودشهاب احمد عبيد3907
بغداد1281102073372007/10/02آرآوكشيماء حسين عبيدشهاب احمد عبيد3908
نينوى7891962101102106294/5/2008 مآرآوكجوان جاسم سويدانشهاب احمد عثمان3909
بغداد4993348687248591/29/2009 مآرآوكرغد ثامر هاديشهاب احمد علوان3910
الديوانية 75532226715460812/28/2008 مآرآوكبسعاد حميد آاظمشهاب احمد آريم3911
البصرة3941022711021057712/27/2007 مآرآوكجاسبية رحيم خلفشهاب حميد مطلك3912
الديوانية1261102111312007/11/21آرآوكخلود فياض جودةشهاب حميد ناصر3913
نينوىتعهدات جديد8467460492آرآوكنورية حسن جمعةشهاب محمد نصار3914
واسط1181101521702007/09/20آرآوكنورية حسن جمعةشهاب محمد نصار3915
بغداد13111004572616/9/2007آرآوكنورية حسن جمعةشهاب محمد نصار3916
نينوى 2811071111020953020/4/2008 مآرآوكافراح علي حاتمشهدي خلف شرهان3917
بغداد2008\8\310162686725248725 مآرآوكفدوة علوان حماديشهيد عبدالزهرة3918
بغداد76815767671541195/10/2008 مآرآوكفرقان عبدالجبار ابراهيمشوقي زآي احمد3919
بغداد584168536715306428/6/2008 مآرآوكشكرية آريم احمدشوقي صالح3920
بغداد2008\3\318195951102096629 مآرآوكوفية حميدان عجيلشوقي آاظم جناح3921
النجف تعهدات جديدة3081737967460832 مآرآوكقسمة هادي صالحشوقي نعمة3922
نينوى تعهدات جديدة16318471068724523 مآرآوكلندة صدام فالحشولي جيجان خلف3923
البصرة341845111020779211/29/2007 مآرآوكسليمة مسير غافلشويل محمد عيسى3924
صالح الدين3411624671511492008/05/12 مآرآوكبهية فليح حسينشياع مهنا عبدالنبي3925
الديوانية2008\6\38312473671548601 مآرآوكآرحة حسن عليشيت سلمان حمدي3926
صالح الدين1261102115802007/11/26آرآوكشيحان حمود حطاب3927
نينوى29610966737420121/6/2008 مآرآوكشيرون محي حسين3928
بغداد 3778810319596511/4/2011 مآرآوكفضيلة آاظم داودصائب شاآر مصلح3929
نينوى34179876715437310/5/2008 مآرآوكنضال زيا هرمزصائب شوآت بني3930
بغداد76419111671539605/14/2008 مآرآوكالماز صالح روضانصائب صالح اسماعيل3931
بغداد5971771711020985622/4/2008 مآرآوكابتسام غيدان لطيفصائب عويد حميد3932
نورة احمصائب مونس ياسين3933 / بغداد47710781011020995115/4/2008 مآرآوكمنى رمضان
نينوى40383416715510328/6/2008 مآرآوكسعدية وحيد لعيبيصابر جلود صالح3934
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صالح الدين2008\7\34228696715510427 مآرآوكعبيدة عبدالحسن احمدصابر صالح صحن3935
بغداد2008\8\319190210673361192 مآرآوكجيهن خليفة حسنصابر عبد ساحن3936
بغداد 60610014687245537/27/2010 مآرآوكامل حنون سلمانصابر عبدالجبار يوسف3937
آربالء1281102073542007/10/03آرآوكهديلة عبيد سليمصابر عداي ايوب3938
نينوى494753611020960812/17/2007 مآرآوكرجيمة عبداهللا مجولصاحب شوان حمزة3939
ذي قارتعهدات جديد1791285767460294 مآرآوكسمعية حسين حمودصاحب عباس سعيد3940
بغداد76121976737424221/6/2008 مآرآوكهديل ناجي عزيزصاحب عبداهللا3941
المثنى197152661102072388/1/2008 مآرآوكعلية عباس آاظمصاحب آاظم حسين3942
ذي قار3651322111021065019/63/2008 مآرآوكحسنة جاسم حميديصاحب مساعد عباس3943
شرقاط/صالح الدين2007\9\69662782365آرآوكفريدة دحام محمودصادق احمد ابراهيم3944
البصرة1151018914912007/09/20آرآوكفريدة دحام محمودصادق احمد ابراهيم3945
ميسان134662781806/9/2007آرآوكفريدة دحام محمودصادق احمد ابراهيم3946
بغداد1211102115172007/11/25آرآوكصادق اسماعيل ابراهيم3947
بغداد4803623671548542008/05/12 مآرآوكبشرى آاظم غضبانصادق بداي عبود3948
ذي قار25218637672522122008/05/30 مآرآوكحليمة فيصل مطلكصادق جعفر سالم3949
البصرة5991278411020784927/2/2008 مآرآوكنادية لطيف عبداهللاصادق جعفر هليجي3950
نينوى 4631895671510957/7/2008 مآرآوكصادق جناني حسين3951
بغداد37416966715543026/7/2008 مآرآوكهدية حسن عبدالحسنصادق حسن راشد3952
ذي قار3741546511020985912/17/2007 مآرآوكعهدى عبدالحميد عليصادق حسن آوآز3953
ذي قار73112362671530755/7/2008 مآرآوكفاتن عبيد عبدالكاظمصادق حسن مهدي3954
البصرة7311610671547472008/05/10 مآرآوكفاطمة عباس جاسمصادق حسين3955
النجف375510919527221/4/2011مآرآوكامنة خضر نعوميصادق حنون عيسى3956
ذي قار2011\9\3211911627585313 مآرآوكساهرة آريم عودةصادق خضير عباس3957
البصرة 2008\8\33919571672529392 مآرآوكمليحة هاشم آاظمصادق شاآر منشد3958
بغداد454438411021154717/1/2008آرآوكنجاة عبداهللا حمودصادق صدام عبدالسادة3959
ميسانتعهدات خطية3801394368724951 مآرآوكسامية عبدالحسين مزبانصادق عبد علي طرفيم3960
ميسان1291102071742007/09/23آرآوكزهرة نجيب عقربصادق عبدالسادة عقرب3961
بغداد13511015259110/9/2007آرآوكزهرة نجيب عقربصادق عبدالسادة عقرب3962
ميسان 159831911020752829/11/2007 مآرآوكامل عبد ياسينصادق عبدالمهدي صالح3963
ميسان295115466715368914/5/2008 مآرآوكزهرة مطر محمدصادق عبيد زاير3964
بغداد2011\9\409109111027590218مآرآوكفضيلة عبود مناتيصادق فاخر طاهر3965
م3966 / بغداد1221102110812007/11/21آرآوكعالهن حمود بدايصادق فالح محسن
بغداد42025611021189028/1/2008 مآرآوكسوسن عالء رحيمصادق آاظم جواد3967
ميسان2011\5\78910511619615817 مآرآوكسهاد عبداالئمةصادق محمد قاسم3968
ميسان1221102070412007/09/22آرآوكسناء آاظم خلفصادق مسافر فيصل3969
ديالى1331101524319/9/2007آرآوكسناء آاظم خلفصادق مسافر فيصل3970
بغداد76114935671552857/7/2008 مآرآوكرباب صالح جازعصادق مطر حسون3971
بغداد2008\3\357148721102130811 مآرآوكفوزية جبار شنتةصادق مهدي صالح3972
ميسان32611242673344322008/05/27 مآرآوكسعدية محمد عطيةصاري جبار ابراهيم3973
البصرة2011\9\40216611327585715 مآرآوكنوفة حمد جاداهللاصالح ابراهيم جاداهللا3974
البصرة1636818682278648/9/2010 مآرآوكاميرة عطية مهديصالح جاسم محمد3975



قائمة بأسماء الوافدين الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (140) في محافظة آرآوك للفترة من 2007/7/1 ولغاية 2011/9/30 الذين 
اعيدوا الى محافظاتهم االصلية السابقة

صالح الدين36410446671512582008/05/12 مآرآوكسعدية محسن حسينصالح جاسم محمد3976
بغداد369155526715518413/7/2008آرآوكسليمة جاسم مزبانصالح جبر سعودي3977
بغداد1191100458332007/09/18آرآوكحنان فرحان صالحصالح جبر صالح3978
ميسان13710189157711/9/2007آرآوكحنان فرحان صالحصالح جبر صالح3979
البصرة2611789811020986612/17/2007 مآرآوكهنوف حمد حسنصالح جمعة جندل3980
بغداد2011\3\35111810919534827 مآرآوكاحالم حسن مطشرصالح حسن جبر3981
بغدادتعهدات جديد41011757687246301 مآرآوكسليمة عبدالحسن عبيدصالح حسن خفي3982
صالح الدين5581052411021089219/3/2008 مآرآوكباسمة صالح خلفصالح حسن خلف3983
بغداد823145546733448330/4/2009 مآرآوكسهام عباس غافلصالح حسن عبد3984
بغداد2008\8\46610819672524833 مآرآوكامل عزيز هاديصالح حسن آاظم3985
واسطتعهدات جديدة785252467460094 مآرآوكباسمة خلف يوسفصالح حسن محمد3986
بغداد797409611021022712/17/2007 م آرآوكهناء محمود مضحيصالح حسين جرو3987
بغداد369117210671555845/7/2008 مآرآوكجهادة دخيل عبدصالح حسين عبد3988
آربالء2008\8\46626716737407411 مآرآوكفوزية محمود مصطفىصالح حسين علي3989
البصرة19112446733439719/7/2008 مآرآوكسعاد علي/زهرة عبدالكرصالح حمود بكر3990
صالح الدين246541121960863/4/2011 مآرآوكصبيحة طليفح حموديصالح حميد احمد3991
شرقاط/صالح الدين1241102110102007/11/20آرآوكامل ابراهيمصالح خضر صوفي3992
بغداد200546911020773729/11/2007 مآرآوكفطيم عبداهللا خالدصالح خلف ربيع3993
واسط644291811020964712/17/2007 مآرآوكاسراء محسن حمزةصالح خليفة دويج3994
فليحة عبصالح داود سلمان3995 / نينوى 171365811020780229/11/2007 مآرآوكسليمة ماش
شرقاط/صالح الدين62311931011020768812/1/2007 مآرآوكخالدة حسن عليصالح دحام عواد3996
صالح الدين384192510671515402008/05/12 مآرآوكسليمة رحمة عبدصالح رسن علي3997
بغداد36711772671535695/12/2008/مآرآوكليلى موسى عيسىصالح زغير عكلة3998
بغداد3691929219414521/4/2011 مآرآوكعواطف عبداهللا حسينصالح صبحي حسين3999
نينوى3111521911021135516/1/2008 مآرآوكاهظيم خلف خالدصالح عبد ابراهيم4000
بغداد3296610219539111/4/2011 مآرآوكبشرى محمد حسنصالح عبد حسن4001
ذي قار3521204811020751711/29/2007 مآرآوكزريفة عبداهللا حمدصالح عبد حمد4002
البصرة تعهدات جديدة4881433367460291 مآرآوكخيرية آاظم حمزةصالح عبد آاظم4003
بغداد4785556673343456/8/2009 مآرآوكصبيحة رحيم سبتيصالح عبدالحسن4004
البصرة4768333674607622009/06/10 مآرآوكخيرية مهدي هجولصالح عبدالصاحب4005
بغداد2008\7\771182576737432320 مآرآوكشهالء عبد حسينصالح عبدالقادر جاسم4006
نينوى37618710719594930/3/2011 مآرآوكاميمة رشيد/وضحة محمصالح عبداهللا خليفة4007
البصرة2008\3\40387311021038111 م آرآوكملكية صخر زيارةصالح عبود شافي4008
بغداد623766411020768612/1/2007 مآرآوكفاطمة علي محمدصالح عبيد فيحان4009
ذي قار2008\7\79135616733615521 مآرآوكفاتن صليفجصالح عراك نويران4010
صالح الدين 1241102110122007/11/20آرآوكآريمة نانصر مريحةصالح عطية حمزة4011
البصرة2011\3\34111010219537527 مآرآوكعمشة حسين عليويصالح علي عباس4012
البصرة57646216715338014/5/2008 مآرآوكبروين حسين سميرصالح عودة عجالن4013
بغداد2011\3\19086101019502816مآرآوكامل فخري شيتصالح عويد محمد4014
بغداد31018691011021150915/1/2008 مآرآوكياسة عبدالحسين صالحصالح مجيد صالح4015
بغداد2011\3\7898410119548816مآرآوكردسة سليمان ضيفصالح محمد احمد4016
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االنبارتعهدات جديد3421886838724566 مآرآوكفاطمة جاسم محمدصالح محمد حسن4017
ميسان1261102113952007/11/24آرآوكصالح محمد حسن4018
البصرة61010211671517482008/05/12/مآرآوكاالء شهيد صالحصالح محمد حسين4019
بغداد6001939106715446827/5/2008 مآرآوكوضحة احمد جاسمصالح محمد سلمان4020
البصرة3845063673341912/6/2009 مآرآوكصفاء عبدالكاظم طاهرصالح محمد صالح4021
الديوانية300191636715507614/5/2008 مآرآوكعيدة عطية خلفصالح محمد صالح4022
صالح الدين2721014211020956917/4/2008 مآرآوكسكنية عطية حسينصالح محمد عباس4023
البصرةتعهدات جديدة26114791068724620 مآرآوكهدية محمد خلفصالح محمد محمود4024
بغداد 2008\3\20059751102119195 مآرآوكفوزة حسين يونسصالح محمد يونس4025
واسط2726458671542575/10/2008 مآرآوكصبحة محمد عبداهللاصالح محمود فرحان4026
صالح الدين3806636715445629/5/2008 مآرآوكعلية سالم محمودصالح معيدي حسين4027
نينوى31113291011021190022/1/2008آرآوكهناء صبري حسنصالح مهدي حسن4028
نينوى2011\3\3463610719563617مآرآوكحمدية فرحان عباسصالح مهدي صالح4029
نينوى 2011\3\48217311119655023مآرآوكليلى آاظم عبدالسادةصالح مهدي عطية4030
بغداد3312010219591130/3/2011 مآرآوكسندس حسن زيدانصالح مهدي علوان4031
شرقاط/نينوى37619832674607522009/06/10 مآرآوكخولة بالسم مواتصالح مهدي فاخر4032
صالح الدين2922002611020987512/17/2007 مآرآوكبدرية عبد علي حسينصالح نعمة موسى4033
صالح الدين272179510671535755/12/2008/مآرآوكصبيحة خلف ناصرصالح هادي حميدي4034
االنبار15414674671537615/14/2008 مآرآوكفوزية زبالة عباديصالح هادي سلمان4035
ذي قار39112764672522132008/05/30 مآرآوكفخرية عوض خوانصالح هادي طاهر4036
البصرة375513111021060419/3/2008 مآرآوكخليدة حسين/فطيم آفريصالح هبل مشعل4037
ميسان2008\7\476140776725253813 مآرآوكآرحة نجم مطرصايل محمد مطر4038
آربالء2011\9\64113411227327120 مآرآوكانتصار عبود سليمانصباح ابراهيم مطر4039
بغداد 2008\7\36278736733415420 مآرآوكمريم جويد/نجالء احمدصباح احمد عبدالحسين4040
البصرة785641511020985412/17/2007 مآرآوكاحالم عباس عليصباح انور عزت4041
بغداد417895711021079721/4/2008 مآرآوكشجن فوزي جاسمصباح انور هاشم4042
بغداد2011\3\3417610319535823 مآرآوكاقبال خلف جاسمصباح ايوب حمادي4043
بغداد 1851749811020991220/3/2008 مآرآوكهيفاء بونو فرنوصباح ايوب شمعون4044
صالح الدين493151626715392514/5/2008 مآرآوكفاطمة جميل عمارةصباح تعبان حسين4045
بغداد 394110319450228/4/2011مآرآوكآريمة ناظم زينلصباح توفيق آاظم4046
بغداد4171121811021068027/5/2008 مآرآوكانتصار ابراهيم صالحصباح جاسم بدن4047
بغداد2011\5\1904610919555029 مآرآوكفوزية غضبان جبرصباح جاسم شذر4048
نينوى7621289767151572008/05/12 مآرآوكهناء فرحان زاملصباح جاسم عطوان4049
البصرة494101156715324414/5/2008 مآرآوكانتصار مجيد سعدونصباح جاسم محمد4050
البصرة3751817511020754629/11/2007آرآوكمريم ياسين شايعصباح جبر فياض4051
بغداد47192471102106056/5/2008 مآرآوكسعدية محمد عبداهللاصباح جعاز مبارك4052
بغدادتعهدات جديدة4721323467460806 مآرآوكحنان داود سلمانصباح جلوب سليم4053
بغداد1381102117242007/11/27آرآوكسليمة العيبي رسنصباح جلوب آاظم4054
بغداد2091065811020963612/17/2007 مآرآوكسماح احمد محمدصباح جهاد جبار4055
بغداد1832084674607142009/01/19 مآرآوكنهاد صباح بدرصباح حسن طالب4056
صالح الدين82313444671543095/10/2008 مآرآوكرضية حمزة عبدصباح حسن عبد4057
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بغداد 2008\8\76712682672525792 مآرآوكنهلة نجرس محمدصباح حسن علي4058
نينوىتعهدات جديد7761571168724915 مآرآوكاخالص عباس فريحصباح حسن عودة4059
بغداد636627818430/1/2008آرآوكفضيلة عبود غاليصباح حسن غريب4060
واسط 1171100457502007/09/17آرآوكفضيلة عبود غاليصباح حسن غريب4061
بغداد1391018914417/9/2007آرآوكفضيلة عبود غاليصباح حسن غريب4062
بابل18374411021081321/4/2008 مآرآوكسعاد عبدالحسين رضاصباح حسن مريوش4063
ذي قار5011881061954217/4/2011 مآرآوكاخالص داود سلمانصباح حسين خلف4064
البصرة2008\8\40753210673743303 مآرآوكجنان محمد باقرصباح حسين علي4065
البصرة2008\8\3511926673341533 مآرآوكبدرية عازم سويفصباح حمادي جودة4066
النجف 695635711020760812/1/2007 مآرآوكسندس طالب جخيورصباح حميد خلف4067
نينوى3624195672521462008/05/30 مآرآوكهناء حميد آاظمصباح حميد عبيد4068
بغداد39110810419551114/4/2011 مآرآوكاالء خالد عبدالقادرصباح خضير عباس4069
بغداد1171100457702007/09/17آرآوكسليمة هاشم حسينصباح رحمة نعمة4070
صالح الدين1391018915107/9/2007آرآوكسليمة هاشم حسينصباح رحمة نعمة4071
ذي قار2008\8\48189566737403711 مآرآوكسميرة جواد عبداهللاصباح رحيم بشير4072
صالح الدين191119510672521582008/05/30 مآرآوكشيماء عبدالغني جبوريصباح رسن جبوري4073
البصرة1171100459022007/09/18آرآوكانتصار حسن ماضيصباح زبون شادي4074
ميسان13610189166812/9/2007آرآوكانتصار حسن ماضيصباح زبون شادي4075
بغداد 3621015711021189123/1/2008 مآرآوكسندس آريم منسيصباح زويد حمد4076
ميسان310158411020984920/3/2008 مآرآوكنورية حميد عليصباح سلمان راضي4077
صالح الدين 6568410119550812/4/2011 مآرآوكروآة شاوي عبداهللاصباح سليم عمر4078
صالح الدين3312654687243221/7/2009 مآرآوكسهام ناظم ضيفصباح صابر ضيف4079
صالح الدين2007\9\2101018913445آرآوكحبوم محمد سلطانصباح صالح جاسم4080
صالح الدين1161018914702007/09/20آرآوكحبوم محمد سلطانصباح صالح جاسم4081
بغداد135662781506/9/2007آرآوكحبوم محمد سلطانصباح صالح جاسم4082
النجف31013645671515062008/05/12 مآرآوكزهية خميس عبودصباح صالح شمران4083
بغداد 2008\9\35512182672526408 مآرآوكنورة حسان حيدرصباح صالح عاشور4084
صالح الدين355121876782429823/11/2008 مآرآوكنورة حسان حيدرصباح صالح عاشور4085
بغداد53914561011020770312/1/2007 مآرآوكغزالة انور رشيدصباح صالح آاظم4086
ميسان تعهدات خطية309773267596534 مآرآوكخولة صالح محمدصباح صالح مهدي4087
البصرة 49719215671549492008/05/10 مآرآوكانتصار فاضل عباسصباح صدام عباس4088
صالح الدين34114010119581828/3/2011 مآرآوكامل صالح جمالصباح طه احمد4089
الديوانية1151100459452007/09/19آرآوكسعاد حسن رحيمةصباح عباس رحيمة4090
ذي قار131010189174712/9/2007آرآوكسعاد حسن رحيمةصباح عباس رحيمة4091
البصرة 65211557671511402008/05/12 مآرآوكشيماء حاآمصباح عبد سبوس4092
ميسان33012223670079455/12/2008 مآرآوكبشرى عبدالرزاق جمعةصباح عبدالجبار جمعة4093
نينوى75518166671517802008/05/12/مآرآوكعذراء عباس خضيرصباح عبدالحسن4094
شرقاط/صالح الدين1121101520742007/09/11آرآوكاسماء عباسصباح عبدالحسين آاظم4095
نينوى 13111004563410/9/2007آرآوكاسماء عباسصباح عبدالحسين آاظم4096
بغداد2011\9\3469111027585415 مآرآوكعدوية فاضل حميدصباح عبدالفتاح علوان4097
بغداد733169216715424622/5/2008 مآرآوكحسنة اسماعيل صالحصباح عبداهللا صالح4098
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نينوى159169416715239128/6/2008 مآرآوكسعاد احمد عبدالحسينصباح عبود هادي4099
الديوانية43714585673343192008/05/27 مآرآوكنادية عبد/سهام حسنصباح عذاب سلمان4100
الديوانية2011\9\26113211329435312 مآرآوكجامعة توفيق الزمصباح عزت رشيد4101
ذي قار2159691671543605/10/2008 مآرآوكهناء عيدان عبدالواحدصباح عزيز شروان4102
بغداد1281102073482007/10/03آرآوكابتسام عبدالرحمنصباح عكاب عدام4103
بغداد2011\3\40517110219503522مآرآوكمديحة مجرف/صفية حمصباح عمير صالح4104
بغداد7982651011021077020/12/2007 مآرآوكسهام خنيصر محيبسصباح عودة آطان4105
نينوى204631091942737/4/2011 مآرآوكحمدية طاهر عليصباح غضبان ثامر4106
ميسان3616647673343102008/05/27 مآرآوكزهرة سلمان عمرصباح فتحي طه4107
البصرة2011\5\42015110101955493 مآرآوكآريمة محمود محسنصباح فرج عبود4108
ذي قار1151100459142007/09/18آرآوكهناء رحيم حسنصباح آرومي حسن4109
بغداد13110189171512/9/2007آرآوكهناء رحيم حسنصباح آرومي حسن4110
بغداد 61261051950776/4/2011 مآرآوكسعدية آاظم جبرصباح آيطان عزيز4111
ميسان 4998976671535565/12/2008/مآرآوكمطلقصباح محسن حماد4112
ذي قار2008\3\522915811021012212 مآرآوكسناء عدنان آاظمصباح محمد ابراهيم4113
البصرة2007\9\2411020719630آرآوكبلقيس رحيم يونسصباح محمد ابراهيم4114
ذي قار1181018916262007/09/11آرآوكبلقيس رحيم يونسصباح محمد ابراهيم4115
شرقاط/صالح الدين134662782215/9/2007آرآوكبلقيس رحيم يونسصباح محمد ابراهيم4116
صالح الدين4159910919583810/4/2011 مآرآوكنداء دريعم جاسمصباح محمد جاسم4117
بغداد 47313210919574811/4/2011مآرآوكمطلقصباح محمد حسين4118
بغداد 2011\3\3841810519456216مآرآوكاميرة حنفش محمدصباح محمد خالد4119
بغداد 47315216670079445/12/2008 مآرآوكاسماء احمد سكرانصباح محمد سكران4120
صالح الدين381101525568/1/2008آرآوكحمدية علوان علكصباح محمد علي4121
ذي قار1291102071632007/09/23آرآوكحمدية علوان علكصباح محمد علي4122
صالح الدين13211015257810/9/2007آرآوكحمدية علوان علكصباح محمد علي4123
 بصرة359549719418810/4/2011 مآرآوكترآية هالل مخلفصباح مخلف نمر4124
نينوى1291102071572007/09/23آرآوكحلوة نعمة عبداهللاصباح مظلوم عيطان4125
نينوى13211015257211/9/2007آرآوكحلوة نعمة عبداهللاصباح مظلوم عيطان4126
بغداد472298811020747929/11/2007 مآرآوكنجاة جبار طوفانصباح منصور حمد4127
الديوانية47613956671538575/14/2008 مآرآوكسناء دلف عبيدصباح مهدي حسون4128
بغداد2011\9\3421049529430620 مآرآوكجميلة عدنان عبداهللاصباح مهدي خضير4129
الديوانية 426120796715333314/5/2008 مآرآوكآواآب سعيد تومانصباح مهدي صالح4130
بغداد 2008\7\364197296725290826 مآرآوكجنات آامل محمودصباح مهدي4131
ديالى26419075671519472008/05/12 مآرآوكليال عبدالحميد شاللصباح نصيف جاسم4132
ميسان31734586715512912/7/2008 مآرآوكسهام مشعل جدعانصباح نوري جدوع4133
ميسان1291102071702007/09/23آرآوكملكية الزم افيضصباح نوري علوان4134
بغداد13611015258710/9/2007آرآوكملكية الزم افيضصباح نوري علوان4135
بغداد21628116715369619/7/2008 مآرآوكافراح حسن زنادصباح هالل آريم4136
بغداد26513396671517185/12/2008/مآرآوكهيفاء حميد مخلفصباح وهيب مخلف4137
بغداد48013581674608272009/06/10 مآرآوكمنى يوسف ابراهيمصباح يعكوب يوسف4138
نينوى 18990766698019329/6/2008 مآرآوكآوثر نايف محمدصبار حمد عثمان4139
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بغداد4663354671537815/14/2008 مآرآوكشكرية عباس حمدصبار خلف عريبي4140
االنبار2008\8\48112039672526534 مآرآوكحمدية طه ياسينصبار عزيز خلف4141
البصرة4519338671555347/7/2008 مآرآوكحميدة عبدمحسن/سهامصبار آريم آاظم4142
البصرة2011\3\37619310619494014مآرآوكسميرة زآي محمدصبار محمد موزان4143
ديالىتعهدات جديدة2521888667460961 مآرآوكندوة غفاضل قدوريصبحي توفيق خميس4144
ميسان1141100457942007/09/17آرآوكسعدية خطاب صالحصبحي حسون حسن4145
ميسان1371018915417/9/2007آرآوكسعدية خطاب صالحصبحي حسون حسن4146
صالح الدين 48811771672521012008/05/30 مآرآوكمائدة مخلف وماعصبحي حسين عبد4147
م4148 / ذي قار1121100458562007/09/18آرآوكفضة شيبان احمدصبحي خلف 
م4149 / البصرة13710189160811/9/2007آرآوكفضة شيبان احمدصبحي خلف 
ديالى3846875674606962009/06/10 مآرآوكآواآب هادي موالنصبحي خلف دارة4150
بغداد317113796715322514/5/2008 مآرآوكمعنية احمد طاللصبحي خلف ظاهر4151
ميسان1998616715439012/7/208 مآرآوكعبير خطاب محمدصبحي صبري محمد4152
بابلتعهدات جديد29636468724609 مآرآوكفريال عبد قاسمصبحي عبدالجبار4153
صالح الدين 6102610919550510/4/2011 مآرآوكهيام عدنان دندوشصبحي عيدان حسين4154
صالح الدين 2008\3\426307111020101709 مآرآوكليلة شلش محسنصبري بنيان داغر4155
االنبار2011\3\41712710419545717مآرآوكهدى شنتة نصيريصبري شغيت زويد4156
بغداد4174147671552645/7/2008 مآرآوكساهرة شهيد عبيدةصبري شهيد محمد4157
البصرة4511881611021183811/28/2007آرآوكانتصار عبدالرضا حمودصبري عباس خضير4158
بغداد1211101522562007/09/20آرآوكباسمة صابر جابصبري عبداهللا علي4159
آربالء13611015207811/9/2007آرآوكباسمة صابر جابصبري عبداهللا علي4160
الديوانيةتعهدات جديدة429785967597550 مآرآوكشكرية ابراهيم محمدصبري عبدالنور مرعي4161
بغداد2461206711020759211/29/2007 مآرآوكفاطمة حاتم خليلصبيح احمد بطوش4162
بغداد2011\9\41112411729442712 مآرآوكخالدية راضي محسنصبيح بدر شذر4163
بغداد2008\8\35516261673341624 مآرآوكغزيلة ساجت عسكرصبيح جابر سريح4164
بغداد40319074671517522008/05/12/مآرآوكليلى جبار آاظمصبيح جبار زناد4165
الديوانية4962366715342630/6/2008 مآرآوكحياة جاسم مطرصبيح جويد جبر4166
ديالى4034853671540505/10/2008 مآرآوكسميرة جعفر سدخانصبيح خالد لعيبي4167
الديوانية46519268671545445/10/2008 مآرآوكعلية محمد صبرصبيح خلف حسين4168
صالح الدين40915273671865261/11/2009آرآوكفوزية قاسم عبوديصبيح رشم محسن4169
الديوانية471112786715547421/7/2008 مآرآوكآريمة حمد حسينصبيح صابر حسين4170
بغداد4771486911020987712/17/2007 مآرآوكفخرية عاجل سلمانصبيح ضعيف سلمان4171
ذي قار2008\3\7761374211021023913 مآرآوكسكنة عباس واديصبيح عبدالسادة بديوي4172
بغداد1291102071342007/09/23آرآوكصيامة بدر عبداهللاصبيح عبدالصاحب4173
نينوى13911015254710/9/2007آرآوكصيامة بدر عبداهللاصبيح عبدالصاحب4174
بغداد33914289671530215/14/2008 مآرآوكنوال مخيلف حسنصبيح عودة شنيف4175
صالح الدين39512098671537235/14/2008 مآرآوكوداد حميد حمودصبيح فرهود حذبة4176
صالح الدين4113910719557919/4/2011 مآرآوكانتصار شهاب احمدصبيح مجيد نفينف4177
صالح الدين27687248032009/01/19آرآوكباسمة صدام سلطانصبيح محمد جبر4178
ذي قار1271102071072007/09/23آرآوكباسمة صدام سلطانصبيح محمد جبر4179
صالح الدين13311015251310/9/2007آرآوكباسمة صدام سلطانصبيح محمد جبر4180
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بغداد2008\7\265188796725265221 مآرآوكفوزية جواد آاظمصبيح محمود سلمان4181
خولة4182 البصرة2008\3\314275911021042112 مآرآوكصبيحة حسين علي/صبيحة حسين/
شرقاط/صالح الدين187163486715395014/5/2008 مآرآوكسعاد عبداهللا عبدصدام احمد حسن4183
واسط43416716688427912/25/2007 مآرآوكآريمة حسن منيعصدام بدر حسان4184
صالح الدين 3413052672520772008/05/30 مآرآوكصبحة محسن محمدصدام جاسم محمد4185
بغداد318121696688583929/5/2008 مآرآوكفائزة تحسين سليمصدام حسن سليم4186
بغداد2008\8\62315216673740193 مآرآوكانتصار عبدالحسين طهصدام حسين احسوني4187
بغداد وصوالت قديمة375355868724683 مآرآوكسهيلة غانم دنيصدام حسين منصور4188
ذي قار383101216715333514/5/2008 مآرآوكاحالم سلطان خلفصدام حيدر فاخر4189
نينوى793222811020986412/17/2007 مآرآوكجميلة عيد شحيحصدام دايخ مايع4190
بغداد600121011958366/4/2011 مآرآوكسهلة عبداهللا طلبصدام دحام طلب4191
ميسان21513935673343592008/05/27 مآرآوكرازفية جادم آاظمصدام دواي مهيش4192
ديالى951418511021192111/28/2007 مآرآوكهبة سبهان احمدصدام زآي طه4193
واسط 29610816737420221/6/2008 مآرآوكميسون برزان نفيشصدام شيرون محي4194
صالح الدين197377411020759811/28/2007آرآوكآاظمية درفيل جمعةصدام ضاحي جمعة4195
االنبار2008\3\191535711020957710 مآرآوكشيماء طارق هاديصدام طارق صديق4196
ميسان355844411020972312/17/2007 مآرآوكزمن صالح باآوتصدام عباس باآوت4197
الديوانية745108296700959712/7/2008 مآرآوكايمان محمود عليصدام عبدالجبار علي4198
صالح الدين3342745668844035/3/2008 مآرآوكزهور عبداهللا شوآتصدام عبدالحسين يسر4199
نينوى1927758671549502008/05/12 مآرآوكسوزان عثمان عليصدام غسان4200
بابل184397111021189811/28/2007آرآوكآتبة احمد محمدصدام فتحي محمد4201
صالح الدين 16210761671512672008/05/12 مآرآوكعلية فاضل وردصدام المي عبد4202
نينوى3191133811021145110/1/2008 مآرآوكرحيمة قاسم رشكصدام نعيم شويح4203
صالح الدين/الشرقاط1211102112762007/11/22آرآوكصعب محمد سليم4204
ذي قار5021178511021002712/18/2007 مآرآوكنوال شبيب طاهرصغير طاهر جناح4205
المثنى2011\5\411481091949413مآرآوكخلودة حمد حسنصفاء اسماعيل سلمان4206
بغداد1131100459312007/09/19آرآوكانعام صادق عبدالرزاقصفاء امين خميس4207
بغداد13110189173512/9/2007آرآوكانعام صادق عبدالرزاقصفاء امين خميس4208
بغداد4263210219562129/3/2011مآرآوكابتسام عباس جاسمصفاء بدري عيسى4209
صالح الدين1351102117912007/11/27آرآوكخلود موسى زاملصفاء جبار حسين4210
بغداد2081446811021189211/28/2007آرآوكضمياء جاسم عباسصفاء راضي عبود4211
صالح الدين1231102072582007/10/01آرآوكسناء حميد علوانصفاء رشيد ابراهيم4212
بغداد 1321102117012007/11/27آرآوكمنتهى حجمان آاظمصفاء زامل سعد4213
الديوانية73319543674600992009/01/19 مآرآوكزينب فريد عبدالرزاقصفاء سالم حسن4214
م4215 / آربالء11101100458572007/09/18آرآوكمنى محمد صابرصفاء صائب شكر
م4216 / بغداد13710189161011/9/2007آرآوكمنى محمد صابرصفاء صائب شكر
البصرة3822110519554720/4/2011 مآرآوكصفاء طالب محمد4217
صالح الدين38319976672522962008/05/30 مآرآوكلقاء شاآر رشيدصفاء عبدالحسين4218
صالح الدين 18819577673343462008/05/27 مآرآوكليلى فاضل شنونصفاء عبدالرحمن4219
صالح الدين2011\3\1626010419579116 مآرآوكسناء جبار محسنصفاء عبدالرزاق4220
ميسان1121100457602007/09/17آرآوكبشرى داخل مهديصفاء محسن طلب4221
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البصرة13910189148920/9/2007آرآوكبشرى داخل مهديصفاء محسن طلب4222
بغداد2008\7\333149826725268819 مآرآوكنوال حميد فاضلصفاء محمد فاضل4223
بغداد6239055673343742008/05/17 مآرآوكسناء سامي قدوريصفاء مصطفى احمد4224
البصرة3111966711021088720/4/2008 مآرآوكعلية اسماعيل احمدصفاء مكي محمد4225
شرقاط/صالح الدينتعهدات جديد340977768724947 مآرآوكلمياء عمار سالمصفوان مسعود ابراهيم4226
بغداد 54717877673727792008/06/21 مآرآوكمراتب حميد حمادصفوك سويد حمادي4227
بغداد 600125526715312414/5/2008 مآرآوكشروق عزت عبداهللاصكبان ناصر طالب4228
نينوى354182111020783827/2/2008 مآرآوكبدرية لفتة آنهادصكر سلطان ضمد4229
صالح الدين343304411021057812/27/2007 مآرآوكزهية طعمة مهتلفصكر شفيت وادي4230
الديوانيةتعهدات جديد252901667597941 مآرآوكانتصار سلمان حنيفصكر مطرود حنيف4231
البصرة188956211021190511/28/2007آرآوكعائدة محمدصالح الدين اسماعيل خض4232
ذي قار314115211021088822/4/2008 مآرآوكشذى ابراهيم علوانصالح الدين سيد4233
ميسان48014311519607012/4/2011 مآرآوكصبيحة حسن آاظمصالح الدين علي آاظم4234
البصرة471200786715542421/7/2008 مآرآوكقسمة ماشاف زرزورصالح الدين مهدي4235
نينوىتعهدات جديد56329467460619 مآرآوكهناء جاسم جايدصالح ثامر عبود4236
صالح الدين 41752536715337914/5/2008 مآرآوكسليمة عبداهللا جعفرصالح جبر آاطع4237
بغداد 3821492911021089112/20/2007 مآرآوكايمان مزر حمزةصالح جليل آاظم4238
صالح الدين2008\3\71396211102072656 مآرآوكحسناء ابراهيم لفتةصالح جميل احمد4239
بغداد2008\3\1711094411021054317 مآرآوكزينب آميل حمزةصالح جميل حمزة4240
نينوى 495123316698294312/25/2007آرآوكخلود هاشم حسنصالح جواد حميد4241
بغدادتعهدات جديدة655472268724622 مآرآوكبشرى اسعد مرعيصالح جواد زيدان4242
البصرة 289989311020987012/17/2007 مآرآوكهدى آريم شهابصالح حاضر حبتور4243
ديالى2011\3\600151101019527314مآرآوكشونم حمه محمدصالح حسن ابراهيم4244
2008\7\265196796733616026 مآرآوكآريمة مكي حمزةصالح حسن طارش4245
البصرة3541978671519185/12/2008 مآرآوكمريم آاظم حسنصالح حسين خضير4246
آربالء77314335672522982008/05/30 مآرآوكرافدة موسى محمودصالح خالد صالح4247
ميسان 1221102070632007/09/23آرآوكانعام عبدالخالق محمدصالح رحيم نعمة4248
بغداد1331101524599/9/2007آرآوكانعام عبدالخالق محمدصالح رحيم نعمة4249
بغداد31785966715599429/6/2008 مآرآوكهناء خضر حسنصالح رمضان صالح4250
نينوى5501433111020984424/4/2008 مآرآوكخلود عبداهللا عودةصالح سالم منهل4251
النجف2008\3\3251517911021043817 مآرآوكآريمة سلمان دوسرصالح سعدون رسن4252
البصرة35714089671517411/7/2009/مآرآوكنهلة عبدالرضا عباسصالح صبري فاضل4253
بغداد207125836715368314/5/2008 مآرآوكنجاة آاظم عليصالح عباس علي4254
ذي قار1631738411020751823/1/2008 مآرآوكميسون جومرد فتاحصالح عبدالحسن جبار4255
صالح الدين43637896715541026/7/2008 مآرآوكمنتهى عاني عباسصالح عبدالحسن4256
بابل43618610674606057/27/2010 مآرآوكفرقد سعد معنصالح عبدالرحمن4257
نينوىتعهدات جديد786506867460723 مآرآوكعلياء طالب عبداهللاصالح عبدالرزاق فاضل4258
البصرة2007\9\161018913135آرآوكابتسام علي حسينصالح عبدالكاظم حنشي4259
بغداد1110662781332007/09/06آرآوكابتسام علي حسينصالح عبدالكاظم حنشي4260
صالح الدين1351101521911/9/2007آرآوكابتسام علي حسينصالح عبدالكاظم حنشي4261
ديالى2958434671544415/10/2008 مآرآوكحليمة فيصل عبداهللاصالح عبداهللا محمد4262
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بغداد2008\7\357103276733614720 مآرآوكثائرة سعيد عبدالحسنصالح عبدالمهدي4263
بغداد 25618311021192022/1/2008آرآوكميسون عبدالوهاب سميصالح علي محمد4264
الديوانية1251101523852007/09/22آرآوكشن آول اسماعيل عليصالح علي هادي4265
بغداد1321101522459/9/2007آرآوكشن آول اسماعيل عليصالح علي هادي4266
النجف 601176171102114678/1/2008 مآرآوكانوار عبدالوهاب هاشمصالح غازي عبدالحسين4267
بغداد 4808856672524532008/05/30 مآرآوكشيماء سالم حسينصالح غزال حسين4268
نينوى300128336715521229/6/2008 مآرآوكخيرية ابراهيم محمدصالح فتحي هندي4269
ذي قار4374010619580428/3/2011 مآرآوكساجدة عبداهللا حذبةصالح فرهود حذية4270
نينوى5292711101965456/4/2011مآرآوكانعام جابر عليصالح قاسم خوار4271
نينوى 2561053106715400220/5/2008 مآرآوكحال علي جهادصالح آاظم غيدان4272
بغدادتعهدات جديد1611528268724581 مآرآوكندى نعمان جبارصالح آامل حسن4273
النجف391118916715527012/7/2008 مآرآوكصالح محمد خلف4274
بغداد403774911021188929/1/2008 مآرآوكسعدية خليل ابراهيمصالح محمد عبادي4275
نينوى2008\8\45116799673743272 مآرآوكوسن شرهان موسىصالح مسعود4276
بابل2008\7\4301408106725291919 مآرآوكندى سلمان سلطانصالح مسير روحي4277
بغداد2891576211020987920/4/2008 مآرآوكفاطمة هادي عكارصالح مظلوم عيطان4278
بغداد2009\6\374110756733476428 مآرآوكمروة ستار زبالةصالح مهدي جبار4279
نينوى 8015446715416720/5/2008 مآرآوكزهراء آاظم هنيديصالح مهدي جعفر4280
البصرة420153376715323614/5/2008 مآرآوكراجحة عبدالرزاق عبدصالح مهدي شمس4281
بغدادوصوالت قديمة9567824341آرآوكصالح مهدي صالح4282
صالح الدين 2011\3\47313510519549714مآرآوكوفاء حسن صالحصالح مهدي صالح4283
بغداد 1261102115882007/11/26آرآوكصالح مهدي صالح4284
بغداد756198910687249572009/06/01 مآرآوكصالح مهدي عبد4285
البصرة45441376715370414/5/2008 مآرآوكرابعة علي حسنصالح مهدي محمد4286
نينوى 395188436715542520/7/2008 مآرآوكزاهدة حسن خلفصالح نجم عبداهللا4287
بغداد41777646715529426/7/2008 مآرآوكفائزة آامل عزيزصالح نوري ياسين4288
نينوى49719110919561127/3/2011مآرآوكفاطمة جاسم مطيرصالح هاشم محمد4289
شرقاط/صالح الدين3192009311020716917/1/2008آرآوكوفاء هادي عليصالح هاشم محمود4290
بغداد42912410819582618/4/2011 مآرآوكشنياء حسن/سليمةصالل جبر صابط4291
بغداد2011\3\2335810819493223مآرآوكنضال ظاهر حبيبصمد آاظم سبتي4292
بغداد 735555111021189911/28/2007آرآوكشيماء عمر عبدصهيب احمد محمد4293
بغداد981164176737423721/6/2008 مآرآوكانوار احمد علوانصهيب سالمة سعيد4294
الديوانية1221102070592007/09/23آرآوكزهرة دخيل داغرصوب اهللا سلمان آاطع4295
ذي قار 1331101524509/9/2007آرآوكزهرة دخيل داغرصوب اهللا سلمان آاطع4296
هيفاء نزهانصوفي رسول محمد4297 / صالح الدين2008\3\7701324411021012317 مآرآوكريشة طه
بغداد2011\3\289143101019547923مآرآوكسهيلة خليف طاهر/عواصوالن حسين عجيل4298
ميسان1241102110172007/11/20آرآوكسومة مريوش منشرصيح خطاب فارس4299
بغداد33214094687249272009/06/01آرآوكصيوان سرحان سلطان4300
البصرة395635411021078516/4/2008 مآرآوكسهيرة نعيمة سعيدصيوان هذال معارج4301
بغداد4257328671545625/10/2008 مآرآوكباسمة عواد حبيبضاري فوزي محسن4302
نينوى47210741011021027622/4/2008 مآرآوكزهرة نعمة عودةضاري لفتة علوان4303
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بغداد 171181710671512232008/05/12 مآرآوكمرة سلمان جفيحرضاري ميذاب سلمان4304
بغداد2008\3\3911954411021032211 مآرآوكزهرة بدن سلطانضايف طلب ثامر4305
ميسان 7941855711020756329/11/2007 مآرآوكسميرة احمد حمزةضرغام عبدالحسين يوس4306
الديوانية663684311020768112/1/2007 مآرآوكرفعة مرعي حسنضرغام غازي هادي4307
االنبار77015511021063717/4/2008 مآرآوكسميرة عبد داودضرغام آاظم هاشم4308
شرقاط/نينوىتعهدات جديد417795867460610 مآرآوكشيماء حسين واديضرغام محمد وادي4309
ذي قار30055396715459919/7/2008 مآرآوكحال جاسم محمدضرغام ناظر آنيهر4310
ذي قار181261811021006012/18/2007 مآرآوكاميرة صالح الدين محمدضمير جاسم محمد4311
نينوى370314111021082226/5/2008 مآرآوكزينب حسن محمد عليضياء ارزوقي حسين4312
ميسان427581511020771829/11/2007 مآرآوكانتصار محمد ناظمضياء امين خميس4313
ميسان239136426715427127/5/2008 مآرآوكسعدية عبدالصمد غالبضياء خزعل وادي4314
ذي قار51711814671510535/12/2008 مآرآوكامال مالك حمزةضياء دعير آريم4315
بغداد264100356715424328/5/2008 مآرآوكرباب مهدي عباسضياء رحيم عباس4316
بغدادتعهدات جديد9761379167460736 مآرآوكوجدان آريم محمدضياء سالم شاطي4317
بابل 57718710619565411/4/2011 مآرآوكسندس سمير زمامضياء سامي ناجي4318
بغداد2011\9\76817911727598713مآرآوكهيلة عبد صالحضياء صالح نجرس4319
بغداد 18371711021081121/4/2008 مآرآوكانوار عبود محيبسضياء صباح حسن4320
البصرة2008\3\52070331102096026 مآرآوكحليمة مهلب احمدضياء صباح صالح4321
شرقاط/صالح الدين4054858671532435/7/2009 مآرآوكسندس حاتم جوادضياء عباس عبداهللا4322
بغداد295111886715431822/5/2008 مآرآوكنجاح حربي جوادضياء عبد جواد4323
بغدادتعهدات جديد496651767460671 مآرآوكانعام فاروق مهديضياء عبد فالح4324
بابل41812985671535875/10/2008/مآرآوكنضال آامل اسماعيلضياء عبدالحسين4325
صالح الدين55812010619540818/4/2011 مآرآوكضياء عبدالرحمن4326
ذي قار2008\8\4363611672527294 مآرآوكافراح هادي ابراهيمضياء عبدالزهرة جلوب4327
ذي قار7871939110189148022/4/2008آرآوكهيام آريم عليويضياء عبدالزهرة سلمان4328
نينوى2011\9\341989729430718 مآرآوكبشرى عباس عبداهللاضياء عبداللطيف4329
آربالء2008\3\3441057101102103526 م آرآوكآريمة شعيث مهلهلضياء عبداهللا جهلول4330
ميسان2008\3\3621254511021045712 مآرآوكسعدية جاراهللا محلضياء عبداهللا عدوان4331
البصرة2008\3\3311431411021038711 مآرآوكاسن آول حسن حسام الضياء عبدالمحسن حميد4332
بابل3551811031951484/4/2011 مآرآوكحنان عبد علي جعفرضياء عبدالواحد محسن4333
واسط2011\3\49616211919607417مآرآوكمنتهى نجم عبداهللاضياء عبدالوهاب4334
ميسانتعهدات جديد430691567460682 مآرآوكانتظار جاسم محمدضياء عويد عريبي4335
ذي قار2011\3\75619110119507123مآرآوكغادة عبدالوهاب ايوبضياء فالح يوسف4336
بغداد2011\9\7865811627586021 مآرآوكرنا هادي عبدضياء فتاح وزير4337
واسط45540176733440013/7/2008 مآرآوكانوار سلمان مجيدضياء فيصل جاسم4338
نينوى47010639671518005/7/2008 مآرآوكرسمية صباح عايشضياء آاظم عايش4339
بابل2008\8\481189376715542217 مآرآوكحليمة جنابي منذورضياء لفتة زرزور4340
الديوانية72550181102116105/2/2008آرآوكاسراء آاظم احمدضياء محسن سلمان4341
االنبار35134836733427627/5/2008 مآرآوكنبراس آاظم قاسمضياء محمد محسن4342
ميسان364999673743182008/06/21 مآرآوكضياء محمود داود4343
بغداد60712047674600882009/01/19 مآرآوكسامية رديف لطيفضياء مخلف عواد4344



قائمة بأسماء الوافدين الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (140) في محافظة آرآوك للفترة من 2007/7/1 ولغاية 2011/9/30 الذين 
اعيدوا الى محافظاتهم االصلية السابقة

البصرة 20017064671535465/12/2008/مآرآوكطاهرة ياسين لطيفضياء هاشم احمد4345
بغداد2599673672521242008/05/30 مآرآوكمطلقضياء هاشم محسن4346
صالح الدين 1221102070522007/09/23آرآوكاسيل فاخر خلفضياء ياسين علي4347
نينوى1331101524479/9/2007آرآوكاسيل فاخر خلفضياء ياسين علي4348
بابل4042178671516352008/05/12 مآرآوكقسمة محمد محلطابور بديع خزعل4349
بغداد781886811021184111/28/2007آرآوكعايدة محمد حامدطارق ابراهيم خضير4350
ميسان1841565311021180411/28/2007آرآوكسميرة مولود عطاطارق ابراهيم عبداهللا4351
شرقاط/صالح الدين34658871102074756/2/2008 مآرآوكنوال محمد حميدطارق احمد حمادي4352
بغداد3451963106715459819/7/2008 مآرآوكرسمية محسن فرحانطارق جاسم محمد4353
الديوانية29513810219520911/4/2011 مآرآوكخالدية عبود جاسمطارق جبار جاسم4354
ديالىتعهدات جديد2651978767597943 مآرآوكنسرين يحيى جميلطارق جبار عبيد4355
المثنى8879733671542635/10/2008 مآرآوكخالدة سلمان محمدطارق حسين خضير4356
البصرة2011\9\1919911529443115مآرآوكاحالم حامد ابراهيمطارق حميد اسماعيل4357
بغداد 30911767671531535/14/2008 مآرآوكعائدة مفتن زنادطارق خلف عبود4358
البصرة4201992687248727/27/2010آرآوكيسرى رجب عليطارق زويد هويش4359
البصرة2011\3\33315010119575017مآرآوكمديحة علي عبدطارق زيدان خلف4360
بغداد2008\3\319404211021012010 مآرآوكسعاد نصرالدين توفيقطارق سعيد احمد4361
ميسان 2008\3\330769311020101359 مآرآوكهيفاء صبيح عبيدطارق شهاب احمد4362
بغداد2008\3\191534311021034110 م آرآوكرمزية رشاد احمدطارق صديق مصطفى4363
واسط31612366672521232008/05/30 مآرآوكفليحة عبداهللا خلفطارق عباس علوان4364
نينوى4187819674607512009/06/10 مآرآوكامل آامل عبدالفتاحطارق عبدالجليل4365
البصرة3701107311020962112/17/2007 مآرآوكليلى شنتة عصمانطارق عبدالرزاق داود4366
ميسان2011\9\20410911127586821 مآرآوكنجلة عبدالكريم خضيرطارق عبدالرضا مطلق4367
صالح الدين2008\3\465561011021012411 مآرآوكفصيحة محمد مجيدطارق عبدالقادر بنيان4368
ديالى4651641671533325/14/2008 مآرآوكسامية آاطع شنانطارق عبدالكاظم حسين4369
بغداد2011\3\36511810519525427مآرآوكامل جواد آاظمطارق عبداهللا ناصر4370
بغداد 2008\7\357103256733614819 مآرآوكبيداء محمد محمودطارق عبدالمهدي4371
بغداد2008\3\783184211021031413 مآرآوكسكينة قحطان آاظمطارق عبود مكي4372
بابل2008\8\7873416671510963 مآرآوكاخالص خضير ياسينطارق عدنان خلف4373
البصرة 380134256715439521/7/2008 مآرآوكبيداء جبار جيادطارق غالب عزيز4374
نينوى34142810673343432008/05/27 مآرآوكناهدة عون سعدطارق قاسم صحن4375
بغداد2008\6\7895314671548451 مآرآوكامل حميد فيصلطارق آامل ريسان4376
نينوى3081921211020783029/11/2007 مآرآوكاآتشار سالم محمدطارق محمد ابراهيم4377
ميسان 2011\9\9994511327325511 مآرآوكنجاة علي حسنطارق محمد خلف4378
بغداد618711091949495/4/2011مآرآوكيسرى باني نعمةطارق محمد روضان4379
بغداد40485586715550122/6/2008 مآرآوكسميرة عبداالمير درويشطارق محمد صالح4380
ذي قار362512106737422713/1/2009 مآرآوكجواهر عبدالقادر صالحطارق محمد علي بكر4381
ميسان1221102110772007/11/21آرآوكهناء جندي حمدطارق محمد يعقوب4382
بغداد184195610672521142008/05/30 مآرآوكصبيحة علي عبداهللاطارق محمود مصطفى4383
بغداد217374511020981720/4/2008 مآرآوكسعاد ندة عليطارق مطلك مزهر4384
بغداد47020216733445018/1/2009 مآرآوكبدوية ابراهيم محمدطارق نايف عبد4385
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بابل1691443211020988417/3/2008 مآرآوكخولة عبدالغني مصطفىطارق هادي مصطفى4386
صالح الدين2008\3\370172511021034813 م آرآوكبدرية سرحان آاطعطارق هزل منشد4387
نينوى 726966111020782129/11/2007 مآرآوكفتحية عبداهللا محمودطارق ياسين سليمان4388
شرقاط/صالح الدين183544867334172008/05/25 مآرآوكسامية عمر محمودطارق يحيى طه4389
بغداد2008\3\465769511021030611 مآرآوكهناء حسين مهديطارق يونس علي4390
صالح الدين1891847211021108416/1/2008 مآرآوكلميعة صبري مصطفىطارقة ذياب حمود4391
بغداد1181101522132007/09/09آرآوكحوراء حطاب رحيمطالب احمد محمد4392
البصرة13611015206711/9/2007آرآوكحوراء حطاب رحيمطالب احمد محمد4393
ميسان 3161047611021020822/4/2008 م آرآوكماجدة طه الزمطالب تالي شهاب4394
البصرة418279101941236/4/2011 مآرآوكفاتن فليح صالحطالب تومان آاظم4395
صالح الدين48471441102078695/3/2008 مآرآوكزينب ناصر عبداهللاطالب ثجيل معارج4396
صالح الدين 723193756715429719/7/2008 مآرآوكمريم شاآر خضرطالب جبار شيرزة4397
شرقاط/صالح الدين2011\6\401152911941608 مآرآوكعالية عبد/زينب عباسطالب جمعة جعاز4398
ميسان 211271021953424/4/2011 مآرآوكدرية حسن عبدالرسولطالب جواد ضاحي4399
بغداد 1121100459702007/09/19آرآوكاشواق طالب مدلولطالب حسن ريال4400
ذي قار13111004557815/9/2007آرآوكاشواق طالب مدلولطالب حسن ريال4401
صالح الدين300374711021021920/4/2008 مآرآوكسعدية خلف عبداهللاطالب حميدي عبداهللا4402
الديوانية4553545674609532009/06/10 مآرآوكساعة نجم ضمدطالب خليل حسن4403
بغداد623936911020767212/1/2007آرآوكعروبة يونس عبداهللاطالب دلت حسين4404
ذي قار1351102117612007/11/27آرآوكصونية محمد بشارة/سمطالب رمضان راشد4405
صالح الدين2461905811020953216/4/2008 مآرآوكسميرة عيسى فليحطالب روضان راشد4406
نينوى40711172687244337/27/2010 مآرآوكليلى عباس خلفطالب سيد خلف4407
488108441102118225/3/2008 مآرآوكسعدية حسن مزعلطالب طابور الزم4408
ذي قار6271910319591231/3/2011 مآرآوكاميرة اسماعيل اسعدطالب طه امين4409
صالح الدين 611319511020743320/11/2007آرآوكهدية سوادي خليفةطالب عبدالحميد يوسف4410
صالح الدين 2008\8\37511656672526279 مآرآوكسندس حبيب رجبطالب عبدالرزاق زعالن4411
بغداد663871673361398/7/2009 مآرآوكفوزية ناصر حسينطالب عبدالعالي ياسين4412
نينوى38310586671512492008/05/12 مآرآوكندى عبدالحميد عليطالب عبداللطيف4413
بغداد 1181100458832007/09/18آرآوكنضال مال اهللا صالحطالب عبداهللا صالح4414
بغداد13810189163911/9/2007آرآوكنضال مال اهللا صالحطالب عبداهللا صالح4415
بغداد2011\9\3959011329453119مآرآوكسميعة جبير عبودطالب عبود صالح4416
بغداد3911015242512/2/2008آرآوكخالدة خضير سلمانطالب عبيد فياض4417
بغداد1141101521722007/09/20آرآوكخالدة خضير سلمانطالب عبيد فياض4418
شرقاط/صالح الدين13111004572916/9/2007آرآوكخالدة خضير سلمانطالب عبيد فياض4419
ديالى 4718071673742131/19/2009 مآرآوكآريمة فاضل عباسطالب عزيز باهض4420
بابل 11101100457342007/09/16آرآوكعطيوة آعيمة حسينطالب عواد حسين4421
البصرة 1391018914247/9/2007آرآوكعطيوة آعيمة حسينطالب عواد حسين4422
البصرة 69914312672526502/2/2009 مآرآوكاخالص ابراهيم خلفطالب غضبان فيصل4423
ميسان181229119416612/4/2011 مآرآوكليلى علي عبداللطيفطالب فرج جروان4424
بغداد1271102070882007/09/23آرآوكامل مسحول حسونيطالب آاظم جويد4425
ذي قار 1331101524959/9/2007آرآوكامل مسحول حسونيطالب آاظم جويد4426
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بغداد61872366715408822/5/2008 مآرآوكرجاة شعالن مدلولطالب آامل مدلول4427
ميسان7631466671545795/10/2008 مآرآوكفاطمة محمد عبيدطالب آريم آاظم4428
المثنى3081425111020981912/17/2007 مآرآوكشهيدة ريال شديدطالب مدلول مخيف4429
صالح الدين171944111021143815/1/2008 مآرآوكسعاد عودة حسنطالب ناصر حسون4430
صالح الدين7792515668844255/3/2008 مآرآوكاحالم مكطوف جازعطاهر جبر دهش4431
صالح الدين142131156715518728/6/2008 مآرآوكانتظار صابر محمودطاهر حسن سلمان4432
نينوى367298674609542009/06/10 مآرآوكهناء هادي زغيرطاهر حواس فياض4433
بغداد118386511021058612/27/2007 مآرآوكعالية يحيى نايفطاهر خلف عنيد4434
البصرة4351516106737421721/6/2008 مآرآوكفاتن سعيد مجيدطاهر دللي ابراهيم4435
صالح الدين 2011\5\34319910819537831 مآرآوكميسون عبد امينطاهر عبدالحميد4436
واسط52317081671510662008/05/12 مآرآوكنجمة حسن منصورطاهر ناصر حسين4437
ذي قار2008\7\264255106737450221 مآرآوكصبحة ابراهيم باييزطايس طه باييز4438
ميسان1281102072922007/10/02آرآوكشكرية جابر حافظطراد موازي عذاب4439
ميسان1111100458032007/09/17آرآوكمريم مطر خلفطرفة عليان اسود4440
بغداد1371018915489/9/2007آرآوكمريم مطر خلفطرفة عليان اسود4441
البصرة3761485106715547112/7/2008 مآرآوكشكرية عبداهللا رهيفطعمة حسن رهيف4442
ميسان39118679671516242008/05/12 مآرآوكآريمة سلمان جبرطعمة حيال جبر4443
بغداد12101102114202007/11/24آرآوكطعمة رزاق بديوي4444
النجف3679794671512372008/05/12 مآرآوكوحيدة مناحي آاظمطعمة سعد زغير4445
النجف3006856715515312/7/2008 مآرآوكهبرية علي ساجتطعمة عبداهللا شالل4446
البصرة2008\7\25281456737450320 مآرآوكزهرة عالوي ياسينطعمة فرحان حمادي4447
بغداد2653423671511192008/05/12 مآرآوكبشرى صالح عباسطعمة فضل حمود4448
صالح الدين 1191100458632007/09/18آرآوكشكرية صيهود سلمانطعمة مزهر سلمان4449
نينوى13810189161511/9/2007آرآوكشكرية صيهود سلمانطعمة مزهر سلمان4450
بغداد16914977671537515/14/2008 مآرآوكقسمة محمد مظلومطعمة هريس حسون4451
بابل314162811020747629/11/2007 مآرآوكجمهورية آاظم صيوانطعيمة محرب لعيبي4452
ذي قار43618922671511975/7/2008 مآرآوكبسعاد جالب اعنيدطالعة يوسف حسان4453
ذي قار205192876715515412/7/2008 مآرآوكنهلة صالح مصصطفىطالل احمد توفيق4454
ديالى43463110671510695/12/2008 مآرآوكاميرة جمال/مأوى غانمطالل احمد محمد4455
آربالء2008\3\162117161102095159 مآرآوكانتصار صديق مصطفىطالل جميل توفيق4456
بغداد2011\9\7915111627336114 مآرآوكضمياء عذاب جميلطالل جواد غدير4457
بغداد90310377673727572008/06/21 مآرآوكآفاح عبداهللا فتحيطالل حسن يونس4458
نينوى63819716671544495/10/2008 مآرآوكانتصار عبد حسينطالل رحيل عواد4459
نينوى1871717672523202008/05/30 مآرآوكانعام محمد عليطالل سعدي حسن4460
ذي قار2011\7\33419510119559513 مآرآوكحسنة عبدالنبي محمدطالل طالب محمد4461
ذي قار2151837516715391614/5/2008 مآرآوكليلى محمود سلطانطالل عبد محمد علي4462
ذي قار16234271102078676/2/2008 مآرآوكجدعة اسود عبيدطالل عجيل حبيب4463
شرقاط/صالح الدين2008\7\40873416733616619 مآرآوكزينة عبدالهادي صحنطالل عطية علي4464
بغداد41010623671540765/10/2008 مآرآوكبشرى سامي حسنطالل علي حسن4465
ديالى676190936715515523/6/2008 مآرآوكوضحة مجيد شهابطالل فرحان عايد4466
بغداد 401503611004598230/1/2008 مآرآوكخالية جمعة آاظمطالل محمد اديب عبدالوه4467
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بغداد33212397671549232008/05/10 مآرآوكطالل محمد عيسى4468
بغداد 3141214211021008012/18/2007 مآرآوكزهرة علي اسيثطالل محمود محمد4469
بغداد207192376715457527/5/2008 مآرآوكخالدة محمد سعداهللاطالل هاشم محمد علي4470
بغداد186583711021114317/1/2008 مآرآوكخالدة اسرائيل خلفطالل يوسف الياس4471
البصرة6381552511020764712/1/2007آرآوكايمان صباح لعيبيطلب دلت حسين4472
صالح الدين7091776611021160911/27/2007آرآوكعمشة اسماعيل عبداهللاطلب صالح عبداهللا4473
ميسان1711585611020983621/4/2008 مآرآوكسمعية مزاحم بريسمطلفاح مانع سرحان4474
بغداد3258210119590130/3/2011 مآرآوكشكرية حميد عباسطه انور عبدالقادر4475
نينوى2561645511020981616/4/2008 مآرآوكسهيلة محمود اسدطه جبارة حمود4476
ديالى26473821102118194/2/2008 مآرآوكنجاح يونس توفيقطه حسين خلف4477
بغداد3421549711020981812/17/2007 مآرآوكونسة محمود اخضيرطه حميد علي4478
صالح الدين 32008\2061343211021042312 مآرآوكخولة فاضل حميدطه خضر محمود4479
ذي قار2008\3\188924411021056517 مآرآوكسعدية علي سهوطه رمضان حمود4480
بغداد4157749671517302008/05/12/مآرآوكزآية حسن احمدطه صادق عبدالرزاق4481
بغداد38016267672523782008/05/30 مآرآوكفرحة حمد خضرطه عبداهللا وسمي4482
بغداد 1141100458662007/09/18آرآوكشروق خضير عبدطه فاظل عبد الحسن4483
بغداد13810189161711/9/2007آرآوكشروق خضير عبدطه فاظل عبد الحسن4484
النجف36738410673727912008/06/21 مآرآوكسامية شاآر محمودطه محمد بردي4485
بغداد4251799319416111/4/2011 مآرآوكحسنة العيبي راضيطه نعمة علي4486
النجف2011\6\7702210119508713 مآرآوكلميس ارشد خلفطه ياس عبدالحليم4487
نينوى79312097671510897/6/2009 مآرآوكوفيقة جاسم حماديطه ياسين خضير4488
بغداد1171100457312007/09/16آرآوكسحر سليم بدرانطه ياسين علي4489
بغداد1391018914207/9/2007آرآوكسحر سليم بدرانطه ياسين علي4490
بغداد48111293671542245/10/2008 مآرآوكطويرش جبير زغير4491
بغداد7531469511020982012/17/2007 مآرآوكوزة عبداهللا سعدونطيب حسين خلف4492
بغداد12101102072152007/10/01آرآوكناهدة عبدالجبار يونسظافر عبدالقادر نوري4493
نينوى3865424673347692008/05/25 مآرآوكبهاء صيوان جابرظافر هادي عواد4494
النجف64619611020983512/17/2007 مآرآوكهدى محمد ختونظافر وارد طالب4495
بغداد3291571131960295/4/2011 مآرآوكعلية احميد نايفظاهر بحر فياض4496
بابل49562411021186928/11/2007 مآرآوكبهية بدر ظاهرظاهر حبيب حسين4497
ذي قار1261102112132007/11/22آرآوكسعدية حمودي حسنظاهر حسين جاسم4498
البصرة 49414619687247052009/06/10آرآوكاحالم حميد خزعلظاهر حسين عجيل4499
بغداد26411439671535315/12/2008/مآرآوكرسمية عبيد علي/عدلةظاهر خلف علي4500
ميسانتعهدات جديد6441855168724439آرآوكسهيلة عريبي عبداهللاظاهر عبدالزهرة آاظم4501
نينوى1221102111142007/11/21آرآوكوجدان جثير مزعلظاهر علي نعمة حسين4502
الديوانية6231217211020782229/11/2007 مآرآوكمريم اسماعيل احمدظاهر فليح نواف4503
البصرة1181100457922007/09/17آرآوكفاطمة هنيدي مزيعلظاهر آريم مزيعل4504
النجف1371018915397/9/2007آرآوكفاطمة هنيدي مزيعلظاهر آريم مزيعل4505
ميسان30910071011021019021/4/2008 مآرآوكليلى ابراهيم نجمعائد خلف محمد4506
ذي قار756197210671512472008/05/12 مآرآوكجنان هادي حسنعائد صبيح خلف4507
البصرة798122276688425812/25/2007آرآوكتهاني آريم عيسىعائد غانم زبالة4508
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بغداد16187411021087817/4/2008 مآرآوكلقاء راضي محسنعائد آريم محمد4509
نينوى 46914258672522262008/05/30 مآرآوكصبيحة سلوى حسنعاتي معيجل سلمان4510
االنبار2011\6\20610611919611721 مآرآوكفريدة فاضل عباسعاجل عطية شونة4511
واسط4991136811020976915/4/2008 مآرآوكعاجلة نقي احميدعاجلة نقي احميد4512
بغداد 39516310819592813/4/2011 مآرآوكعواطف حسين احمدعادل ابراهيم عبدالكريم4513
بغداد2008\7\494168726725267321 مآرآوكلمياء جبار خلفعادل احمد خلف4514
نينوى7817616671547122008/05/10 مآرآوكانتصار رشيد شحاذةعادل احمد سلمان4515
ذي قار 767156910673343092008/05/27 مآرآوكوفاء خلف احمدعادل احمد علي4516
ذي قار1211101522742007/09/20آرآوكقدس عبدالحسن محمدعادل احمد وهيب4517
بغداد 13611015209711/9/2007آرآوكقدس عبدالحسن محمدعادل احمد وهيب4518
صالح الدين 466174486715490427/4/2009 مآرآوكسحر ناظم حسينعادل احمد ياسين4519
ذي قار325739519423512/4/2011 مآرآوكاسيا علي/سناء خضرعادل اخضير ياسين4520
شرقاط/صالح الدين35716539671544235/10/2008 مآرآوكحنان عبداهللا محمودعادل امين عاني4521
بغداد256127256715600028/6/2008 مآرآوكايمان شهاب احمدعادل براك جودر4522
بغداد661761911020755311/29/2007 مآرآوكازهار رسن راضيعادل بروك عباس4523
ذي قار60166266715552930/6/2008 مآرآوكبتول عويد عبدالواحدعادل ثجيل عبدالواحد4524
نينوى 3771927511021156817/1/2008آرآوكآريمة ناصر هاديعادل جابر علي4525
الديوانية326103736715308913/7/2008 مآرآوكليلى شناوة جبرعادل جاسب توماس4526
صالح الدين1171100458402007/09/18آرآوكعذراء محمد عبدالسادةعادل جاسم محمد4527
بغداد 13710189159111/9/2007آرآوكعذراء محمد عبدالسادةعادل جاسم محمد4528
صالح الدين2008\3\67567961102076296 مآرآوكهيفاء عبداالمير صدامعادل جبار زاير4529
بغداد2011\9\2461829529436712 مآرآوكآريمة فالح سعدعادل جبر بجاي4530
نينوى 2011\10\4781561192760465 مآرآوكسامية رسول طالبعادل جبر تالي4531
صالح الدين25218638673340332008/05/25 مآرآوكرسالة خلف عبدالسادةعادل جعفر سالم4532
واسط49411386673345732008/05/27 مآرآوكمنى عويد آاطععادل جميل عجيل4533
بغدادتعهدات جديد4941235467460678 مآرآوكصابرين عبدالقادرعادل جميل يوسف4534
صالح الدين42513176671537175/14/2008 مآرآوكلميعة ناجي ستارعادل جواد آاظم4535
البصرة601115956715414226/5/2008 مآرآوكوسن لطيف هنيديعادل جوالن صالل4536
الديوانية47312081671510782008/05/12 مآرآوكنديمة داود خلفعادل جويد خلف4537
بغداد30016229671510742008/05/12 مآرآوكجنان عبدالكريم خلفعادل حبيب آاظم4538
نينوى2727510719533420/4/2011 مآرآوكنضال جاسم محمدعادل حسن جاسم4539
بغداد3678386715389319/7/2008 مآرآوكخالدة دحام طارشعادل حسن سباهي4540
واسط2008\3\3091476811020770516 مآرآوكفضيلة عباس صابرعادل حسن صابر4541
ميسان435144926715504614/5/2008 مآرآوكهيام عبداالمير محمدعادل حسن آاظم4542
البصرة9711004566419/3/2008آرآوكعادل حسين احمد4543
البصرة1261102114572007/11/25آرآوكعادل حسين احمد4544
البصرة192183726715504712/28/2008 مآرآوكفوزية صبري/بشرى عزعادل حسين علي4545
البصرة31682278538/9/2010آرآوكخلون حسين عكلةعادل حليحل عكلة4546
نينوى3341801611015229929/1/2008آرآوكاسراء ياسينعادل حمادة جاسم4547
البصرة2008\3\7901104911021048412مآرآوكزهرة نايف ادريجعادل حمود حطاب4548
بغداد2011\3\42715010819535023 مآرآوكسليمة ضمد حمودعادل حمود الزم4549
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بغدادتعهدات جديد9368724907آرآوكعادل حميد جبر4550
واسط1211102115162007/11/25آرآوكعادل حميد جبر4551
صالح الدين3262012671517232008/05/12/مآرآوكابتسام مغامس سعدعادل خالد شامخ4552
بغداد355161810672524252008/05/30 مآرآوكنظيمة جواد عيسىعادل خضير جبر4553
شرقاط/صالح الدين2009\6\481163226715330528 مآرآوكبشرى جاسم محمدعادل خطار جبير4554
ميسان2007\9\49662781416آرآوكرضية عبدالزهرةعادل داخل مزهي4555
بغداد1171100455892007/09/15آرآوكرضية عبدالزهرةعادل داخل مزهي4556
بغداد49929926715390114/5/2008 مآرآوكعادل داود سلمان4557
ديالى2011\9\21715611927325711 مآرآوكانتصار جالل سعيدعادل داود فتحي4558
صالح الدين2008\3\4701288611020953510 مآرآوكنجاح سيد نور محمدعادل دريب آاظم4559
البصرة601625211021131115/1/2008 مآرآوكسميرة خورشيد رشيدعادل رحيم عبد4560
نينوى1261102112332007/11/22آرآوكعادل رحيم فهد4561
صالح الدين333192726715454226/5/2008 مآرآوكمليكة مظلوم عبودعادل رشيد عباس4562
الديوانية2008\3\2091925111021030110 مآرآوكسناء خليل اسماعيلعادل سعدون عبدالكريم4563
بغداد1231102072732007/10/02آرآوكشيماء سعد محمدعادل سعيد جوهر4564
بغداد2008\7\4151266106733443826 مآرآوكعفيفة فليح حينعادل سفيح حسين4565
بغداد62717282671542645/10/2008 مآرآوكنسرين جبار حسانعادل سليم عودة4566
ميسان2008\8\40218732672526669 مآرآوكخولة هاشم محمدعادل شاآر ابراهيم4567
بغداد 3659683671512612008/05/12 مآرآوكميرية آاظم محمدعادل شحيت عبدالرضا4568
بغداد2461201611021187811/28/2007آرآوكانتصار عبد عبدالحسنعادل صبيح احمد4569
بغداد4363256671510842008/05/12 مآرآوكسناء عبدالجبار سالمعادل صفر ناجي4570
بغداد471139236715556019/7/2008 مآرآوكبشرى محبس حسنعادل طه داود4571
البصرة2007\9\491018913025آرآوكسعاد محمد جمعةعادل عباس قاسم4572
نينوى1171018915902007/09/11آرآوكسعاد محمد جمعةعادل عباس قاسم4573
صالح الدين134662782085/9/2007آرآوكسعاد محمد جمعةعادل عباس قاسم4574
الديوانية42615910119541010/4/2011 مآرآوكامينة ناصر حنينعادل عبد ابهير4575
ذي قار3291037611020786228/2/2008 مآرآوكآريمة خليل جابرعادل عبد عذافة4576
ميسان3723915674627942009/06/10 مآرآوكابتسام منصور قاسمعادل عبد علي4577
بغداد374180566725228315/12/2008 مآرآوكسندس محسن رسنعادل عبدالحسين علي4578
واسط37710039671551135/7/2008 مآرآوكحمدية ادعيس ماهودعادل عبدالرحمن عباس4579
البصرة2011\5\473701061959488 مآرآوكسعاد فليح حسنعادل عبدالرسول حمود4580
ذي قار3171436211021151416/1/2008 مآرآوكعلياء قاسم حنظلعادل عبدالرضا خلف4581
االنبار2011\3\69912210519533323 مآرآوكحنان محسن رستمعادل عبدالرضا محمد4582
بغداد3777486715531920/7/2008 مآرآوكرغد عباس عليعادل عبدالزهرة حمود4583
صالح الدين 33414443672522902008/05/30 مآرآوكرشا مزهر حسنعادل عبدالسادة حسن4584
صالح الدين36314085671559995/7/2008 مآرآوكندى طاهر محمدعادل عبداللطيف فاضل4585
بغداد33811591671530315/14/2008 مآرآوكوفاء علي عبدالقادرعادل عبداهللا عودة4586
بغداد33817431011020786328/2/2008 مآرآوكحليمة عبيد عنادعادل عبدالنبي زغير4587
نينوى34317731671533655/14/2008 مآرآوكحميدة حسن محمدعادل عبدالواحد حسين4588
بغداد2011\3\40411410219506424مآرآوكبشرى هادي فطيمةعادل عبيد دعيدش4589
الديوانية6789186671531425/14/2008 مآرآوكنادية اذياب جبارعادل عبيد سلمان4590
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بغداد37018410319554810/4/2011 مآرآوكايمان يوسف/اميرة نصيعادل عثمان محمد4591
بغداد17012411671549222008/05/10 مآرآوكابتسام قاسم محمدعادل عجيل حبيب4592
آربالء3439146671519082008/05/12 مآرآوكسعاد قدوري محمدعادل عدنان خضير4593
بغداد35996281102074068/1/2008 مآرآوكجميلة عباس عكالعادل عطية جمعة4594
ذي قارتعهدات جديد1981134568724548 مآرآوكزينب جاسم خضيرعادل عالوي خضير4595
بغداد7531082611021002112/18/2007 مآرآوكتغريد احمد آاظمعادل علي ربيع4596
ميسان3145564671547382008/05/10 مآرآوكعدله ذنون صالحعادل علي عباس4597
الديوانية49557106715323414/5/2008 مآرآوكمصرية صاحب سعدعادل عودة شفي4598
شرقاط/صالح الدين21610655671512062008/05/12 مآرآوكسهاد داود سلمانعادل عودة آاظم4599
ذي قار60657110671531095/14/2008 مآرآوكاسراء حسين عباسعادل غانم حيال4600
بابل 41516586672523212008/05/30 مآرآوكنسرين داود سلمانعادل فليح عبدالحسن4601
77919473672523762008/05/30 مآرآوكآريمة حسن غيالنعادل فيصل سالم4602
النجف1241102074372007/11/20آرآوكسعاد عبد عليويعادل قندي معيدي4603
بغداد17019928687248732009/06/01 مآرآوكجليلة محسن مطشرعادل آاظم علي4604
صالح الدين41196886715449728/6/2008 مآرآوكنادية حسين آاظمعادل آامل جواد4605
شرقاط/نينوى408126436715536222/6/2008 مآرآوكزهرة عبدالعظيم حمودعادل آامل ناصر4606
واسط5635011016715377814/5/2008 مآرآوكامنة حبيب آاظمعادل آريم جاسم4607
بغدادتعهدات جديدة7891021167460781 مآرآوكاحالم علي محمدعادل لطيف حسين4608
بغداد1001581411021050615/4/2008 مآرآوكامل حسين عيسىعادل لطيف طه4609
شرقاط/صالح الدين2008\3\259544411020971110 مآرآوكزهرة حميد محسنعادل محمد رسن4610
بغداد6378694672522212008/05/30آرآوكيسرى صالح الدين محمعادل محمد عبدالرضا4611
بغداد1291102071402007/09/23آرآوكصبيحة جربو ناصرعادل محمد ناصر4612
بغداد13811015255210/9/2007آرآوكصبيحة جربو ناصرعادل محمد ناصر4613
ذي قار2008\3\471828311021027712 مآرآوكنداء فاضل ابراهيمعادل محي محمد4614
ذي قار7518456673727802008/06/21 مآرآوكشفاء حسان عليعادل مزهر سويد4615
البصرة7341991111960335/4/2011 مآرآوكنوال محمد عليعادل مهدي هادي4616
ميسان 8451515671546385/10/2008 مآرآوكانتصار عالوي ترآيعادل ناصر ادم4617
صالح الدين587130876715294819/7/2008 مآرآوكندى زبير آريمعادل نفس آريم4618
بغداد465152356725227730/5/208 مآرآوكربيعة آامل محيسنعادل هاني مهدي4619
صالح الدين4551275916715311714/5/2008 مآرآوكسميرة فالي راشدعارف رشيد عساف4620
صالح الدين28958626715502726/4/2009 مآرآوكفاطمو احمد محمدعارف سرحان ذياب4621
بغداد1111015245629/1/2008آرآوكاقبال جبار اميرعارف صبار امير4622
ذي قار1281101522602007/09/20آرآوكاقبال جبار اميرعارف صبار امير4623
بابل13611015208111/9/2007آرآوكاقبال جبار اميرعارف صبار امير4624
بغداد311101524949/9/2007آرآوكخلود علي عارفعارف عباس عارف4625
بغداد1251101523542007/09/20آرآوكخلود علي عارفعارف عباس عارف4626
بغداد 13211015213911/9/2007آرآوكخلود علي عارفعارف عباس عارف4627
البصرة 48311513673343952008/05/27 مآرآوكاقبال حربي ضيفعارف علي عبود4628
البصرة426879311021018822/4/2008 مآرآوكهيبة رسيع نازدلعارف آاظم عسكر4629
االنبار3402851671549452008/05/10 مآرآوكسنية عبدالسادة معتوفعازم حسن وادي4630
ذي قار2011\5\4081681081952803 مآرآوكزهور عبدالصاحبعاشور محمد عبداهللا4631
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بغداد2008\3\1711583611020998418 مآرآوكرجاء حسن حرزعاصف طلفاح مانع4632
نينوى78911010719543329/3/2011مآرآوكخولة ابراهيم مخلفعاصم احمد مخلف4633
نينوىتعهدات جديد7931864868724398 مآرآوكرويدة علي رشيدعاصم عبداهللا حمد4634
البصرة3641494811020759429/11/2007 مآرآوكسعدية محمد عبدعاصم عواد جبر4635
ميسان2722816673724201/19/2009 مآرآوكابتسام اسعد عبدالوهابعاصي علي محمد4636
صالح الدين8441431911021004312/18/2007 مآرآوكانوار مزعل هاشمعاطف سالم حسن4637
 بصرة1261102111982007/11/22آرآوكرابحة حميد عليويعالي فاضل حنش4638
االنبار330150216715540426/7/2008 مآرآوكباسمة محروس شهابعامر احمد ساجت4639
بغداد354349611021066620/12/2007 مآرآوكهدى وليد عريبيعامر احمد عران4640
بغداد4691641061957943/4/2011 مآرآوكمريم محمد احمدعامر جاسم محمد4641
بغدادتعهدات جديدة3641502268724617 مآرآوكبشرى حسن احمدعامر جهاد مجيد4642
بغدادتعهدات جديد355454468724362 مآرآوكسعاد جعفر حماديعامر جواد علي4643
آربالءتعهدات جديد394536667460497 مآرآوكغزالة طه غربعامر حسين علي4644
الديوانية1291102072122007/10/01آرآوكمها فالح جاسمعامر حمادي حسين4645
نينوى137101891112956/9/2007آرآوكمها فالح جاسمعامر حمادي حسين4646
البصرة951541610189136624/4/2008 مآرآوكانتصار عبدالكاظم مهديعامر حمزة عبود4647
بغداد35717010419533631/3/2011 مآرآوكخولة تشيش عبيدعامر حمود زائر4648
بغداد2011\3\3198910919533727 مآرآوكسميرة طالب رشيدعامر خليل ابراهيم4649
بغداد19216013671519152008/05/12 مآرآوكاخالص عاصي شكرعامر رحمان اسماعيل4650
ذي قار2011\5\3341391091949439مآرآوكمطلقعامر ستار جبوري4651
ذي قار63817336671544185/10/2008 مآرآوكرجاء رمضان حمدانعامر سعدون حمدان4652
ذي قار2091928111020748711/29/2007 مآرآوكنجاح فيصل عبداهللاعامر سعدون عبدالكريم4653
نينوى1131100459232007/09/19آرآوكخالدة سلمان جاسمعامر سعدي عبد4654
ميسان13110189172912/9/2007آرآوكخالدة سلمان جاسمعامر سعدي عبد4655
بغداد2201435711020972112/17/2007 مآرآوكسهام آاظم سرحانعامر شاآر عبداهللا4656
صالح الدين3446642682278518/9/2010 مآرآوكسرور عاشور عليعامر شالل مجيد4657
بغداد 59964841102073983/10/2007 مآرآوكنجالء ذنون يونسعامر صالح جخدم4658
البصرة312839511021042119/3/2008 مآرآوكورود جميل ذيابعامر عبدالرضا حسان4659
بغداد50010410819532531/3/2011 مآرآوكابتسام عبد صمدعامر عبدالعباس4660
نينوى190232711021051016/4/2008 مآرآوكتماضر آمال عبدالفتاحعامر عبداهللا ضيف4661
صالح الدين 80827596737425721/6/2008 مآرآوكسميرة اسماعيل غيدانعامر عزاوي حميدي4662
نينوى5841199511021060716/4/2008 مآرآوكهناء رمضان سلطانعامر علي ابراهيم4663
صالح الدين2008\8\75315375673740614 مآرآوكآرحة درب احمدعامر علي سلطان4664
ذي قار2008\8\35410467671553653 مآرآوكفاطمة آاظم سلمانعامر عمران سلمان4665
البصرة35519611719614524/4/2011 مآرآوكمها صديم صالحعامر فاضل حميد4666
البصرة3167323671536855/14/2008 مآرآوكبشرى محمود خلفعامر فاضل عبدالرحيم4667
بغداد31417872671536385/14/2008 مآرآوكمنال غانم مجيدعامر فرج حنا4668
صالح الدين1839454674607247/27/2010 مآرآوكشيماء آاظم هاشمعامر فرحان محمد4669
شرقاط/صالح الدينتعهدات جديد395425368724627 مآرآوكسلمى داود سلمانعامر قاسم سرتاب4670
شرقاط/صالح الدين29613737671535145/12/2008/مآرآوكرابحة عباس مزهرعامر آاظم عباس4671
نينوى2008\3\333571711021027112 مآرآوكانوار جاسم زايرعامر مانع حمود4672
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الديوانية4285982671511415/12/2008 مآرآوكنضال حميد راضيعامر محسن لفتة4673
بغدادتعهدات جديد4631732268724304 مآرآوكحسونة جدوع حسينعامر محمد حسين4674
بغداد3421219911021187522/1/2008آرآوكوزيرة دحام عزيزعامر محمد سلطان4675
االنبار78914785671535625/12/2008/مآرآوكنادية حسين مطرعامر محمد شكر4676
بغداد37418954671512772008/05/12 مآرآوكسهاد سعدون محسنعامر محمد عبدالرضا4677
ديالى 1261102111972007/11/22آرآوكسعدية خميس ساريعامر محمد علي4678
واسط 5899523671530915/7/2008 مآرآوكبشرى قاسم يحيىعامر محمد فوزي4679
البصرة4111388911021105916/1/2008 مآرآوكنوال هادي جاسمعامر محمد يوسف4680
البصرة2008\7\77317696725255612 مآرآوكفاطمة حسن خربوشعامر مزعل طلب4681
ذي قار33012083671517512008/05/12/مآرآوكنادية عيدان عباسعامر ناجي حسن4682
بغداد161752511021190729/1/2008آرآوكترتكية بدر حسينعامر ناجي حسين4683
بغدادتعهدات جديد60019771068724363 مآرآوكمريم سالم خضيرعاني محمد سلمان4684
بغداد4638376737423421/6/2008 مآرآوكحكيمة فرحان جديععايد بديوي شيحان4685
بغداد 2008\3\357156711021020112 م آرآوكفتحية غايب حسنعايد جاسم محمد4686
ذي قار1271102070942007/09/23آرآوكاقبال ريسان عباسعايد فالح حسن4687
بابل13311015250410/9/2007آرآوكاقبال ريسان عباسعايد فالح حسن4688
نينوى1221102110992007/11/21آرآوكعطية هاشم حسنعبادي عبداالمير محسن4689
بغداد2011\9\30918411327600019 مآرآوكامال عبدالستار عبدالقادعباس احمد حميد4690
ذي قار481173326715372626/2/2009 مآرآوكخالدة جاسم طهعباس احمد سلمان4691
ميسان8593245674606477/27/2010 مآرآوكرشا عبدالضمد حسنعباس احمد مطلك4692
بغداد3332822671519282008/05/12 مآرآوكبشرى حسن عليعباس اسماعيل عباس4693
ذي قار2007\9\661018913505آرآوكعالية سليمان عثمانعباس بداي حايط4694
صالح الدين 1121018914782007/09/20آرآوكعالية سليمان عثمانعباس بداي حايط4695
نينوى 135662781666/9/2007آرآوكعالية سليمان عثمانعباس بداي حايط4696
بغداد30214537671510592008/05/12 مآرآوكرابحة صدام آاظمعباس بدر بشير4697
صالح الدين401122486715428512/12/2008 مآرآوكزينب فليح مجذابعباس برآة موسى4698
بغداد4532883672521802008/05/30 مآرآوكموزة عويد هيدانعباس بطاح عاصي4699
بابل4521587672522042008/05/30 مآرآوكنوال جميل حمودعباس ترآي ذياب4700
ميسان 6483412671512042008/05/12 مآرآوكاقبال حنون داودعباس ثامر عبود4701
ليلى فاخعباس جاسم شبيب4702 / بغداد351135591102074710/1/0/2008آرآوكشريقة طعمة
بغداد73013610619521911/4/2011 مآرآوكنور حسين علوانعباس جبار علوان4703
ذي قار3007981011021189411/28/2007آرآوكناهدة حسين حمزةعباس جبار ياسر4704
بغداد4841558111021036521/4/2008 م آرآوكنسرين غالي عكلةعباس جبر آاظم4705
نينوى4802111671555975/7/2008 مآرآوكاخالص خماس حسينعباس جالل فارس4706
بغداد497411919610719/4/2011 مآرآوكعباس جالل محمد4707
بغداد2011\10\758173962943199 مآرآوكسعاد عواد طاهرعباس جلوب حميد4708
البصرة1291102071612007/09/23آرآوكعدوية جاسم محمدعباس جليل عبدالسادة4709
بغداد13211015257510/9/2007آرآوكعدوية جاسم محمدعباس جليل عبدالسادة4710
البصرة2007\9\261018913015آرآوكبحر منصور عليويعباس جمعة نجم4711
نينوى1111018915882007/09/11آرآوكبحر منصور عليويعباس جمعة نجم4712
الديوانية134662781976/9/2007آرآوكبحر منصور عليويعباس جمعة نجم4713
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ذي قار1281102073092007/10/02آرآوكسهلة عبداهللا احمدعباس جواد احمد4714
بغداد675588511020762212/1/2007 مآرآوكمنوى سيف حسينعباس حردان فندي4715
بغداد 40112946671512995/12/2008 مآرآوكزينب ترآي عليعباس حريجة حاتم4716
نينوى20972101019520811/4/2011 مآرآوكسامية آاظم فتحيعباس حسن خلف4717
الديوانية4651295672523462008/05/30 مآرآوكعباس حسن سرهيد4718
بغداد 1221102116782007/11/27آرآوكسناء آاظم قاسمعباس حسن علي4719
البصرة806998106715313214/5/2008 مآرآوكنعيمة شريف مهديعباس حسين دهش4720
بغداد7251385211021158516/1/2008آرآوكصبيحة جبر فياضعباس حسين عثمان4721
م4722 / بغداد1111100457252007/09/16آرآوكابتسام آاظم ابوشعيععباس حسين فرج
م4723 / نينوى 1391018914147/9/2007آرآوكابتسام آاظم ابوشعيععباس حسين فرج
ذي قار7964291011021072015/4/2008 مآرآوكهناء جبار معاتعباس حسين مناحي4724
نينوىتعهدات جديد3321956168724584 مآرآوكعفيفة نجم عبداهللاعباس حميد عبد4725
شرقاط/صالح الدين47311485671555715/7/2008 مآرآوكنهاية مطشر بدايعباس حميدي ثكب4726
صالح الدين 2008\8\357155466715164711 مآرآوكزهرة لعيبي مذخورعباس خزعل شرار4727
بغداد6631634811020767728/2/2008 مآرآوكسبيكة حردان عمرعباس خضر داود4728
بغداد 338982211021040515/4/2008 مآرآوكبسمة خلف عبدعباس خضير زري4729
بغداد2011\5\31151041954093 مآرآوكصبيحة سالم حماديعباس خلف علوان4730
بغداد2011\9\3761619429442125 مآرآوكنجاة عبداله مازيعباس خلف ماذي4731
صالح الدين39317354671553695/7/2008 مآرآوكشفاء عبدالباقي عبيدعباس خليل راضي4732
بابل 4845863671541775/10/2008 مآرآوكفليحة آاظم يونسعباس داخل مهدي4733
نينوى29515084672523582008/05/30 مآرآوكنوال فاضل عبدالرسولعباس داود سلمان4734
بغداد2007\9\93662781206آرآوكهيلة علي محمدعباس ديوان سمان4735
صالح الدين 1171018917172007/09/12آرآوكهيلة علي محمدعباس ديوان سمان4736
آربالء1341018912666/9/2007آرآوكهيلة علي محمدعباس ديوان سمان4737
البصرة181134686715336814/5/2008 مآرآوكغشومة ناصر صبرعباس راضي عريان4738
بغداد 1171100459352007/09/19آرآوكحلوبية حيال عليانعباس رحيمة والي4739
ذي قار131010189173812/9/2007آرآوكحلوبية حيال عليانعباس رحيمة والي4740
صالح الدين72310534671540635/10/2008 مآرآوكدالل عبدالرضا منكرعباس رشيد سعيد4741
بغداد1161100459882007/09/19آرآوكايناس علي واديعباس رهيف ثجيل4742
نينوى 13111004560115/9/2007آرآوكايناس علي واديعباس رهيف ثجيل4743
صالح الدين 7801466711021001612/18/2007 مآرآوكعلياء آاظم ضمدعباس ريسان محسن4744
بابل37514452671535755/14/2008 مآرآوكسهام عيسى محسنعباس زبون محسن4745
بغداد4571749671536032008/05/12 مآرآوكزهرة زغير سنتانعباس زغير محمد4746
ميسان 12101102072292007/10/01آرآوكاميرة شخيب الزمعباس سالم الزم4747
نينوى 470935711021083416/4/2008 مآرآوكسناء شاآر داخلعباس ساهي آاظم4748
القادسية9111015224220/3/2008آرآوكهناء آاظم رزاقعباس سلمان عودة4749
البصرة 1231101525582007/09/10آرآوكهناء آاظم رزاقعباس سلمان عودة4750
1371101523359/9/2007آرآوكهناء آاظم رزاقعباس سلمان عودة4751
شرقاط/صالح الدينتعهدات جديدة476131767460970 مآرآوكابتسام ستار/سليمة لطيفعباس سلمان هاشم4752
بغداد2008\3\318247811021010613 مآرآوكمجيدة عباس رحيمعباس شدة سلطان4753
نينوى 1241102074122007/10/03آرآوكنجاة رزقي علكعباس شياع صابر4754
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بغداد3461975311021143517/1/2008 مآرآوكشاهة احمد طعمةعباس صالح عبد4755
بغداد2011\3\78311110919451327مآرآوكوالء حميد جهفعباس صباح عبيد4756
صالح الدين79616125671548505/10/2008 مآرآوكبيداء لفته علوانعباس صبيح هذال4757
بغداد3697491674609917/27/2010 مآرآوكعباس طرنان حسن4758
بابل404181191960994/4/2011 مآرآوكانتصار آريم عليعباس عبد جاسم4759
صالح الدين2008\3\842525311021049311 مآرآوكشيماء عباس محسنعباس عبد حسين4760
األنبار4358165672524292008/05/30 مآرآوكفاطمة شولي خالنيعباس عبد خالني4761
نينوى573156796715553319/7/2008 مآرآوكمنال عبد فرحانعباس عبد خليف4762
واسطتعهدات جديد34448568724561 مآرآوكنشمية علوان حسينعباس عبد علي حمزة4763
بابل 1221102070712007/09/23آرآوكسميرة عبد آطانعباس عبدالحمزة والي4764
بغداد1331101524719/9/2007آرآوكسميرة عبد آطانعباس عبدالحمزة والي4765
شرقاط/صالح الدين434372411020964421/4/2008 مآرآوكايمان علي حسنعباس عبدالزهرة بهار4766
نينوى2008\7\708128436725274014 مآرآوكزينب زهير هاديعباس عبدالفضيل هادي4767
بابلتعهدات جديد525982467462786 مآرآوكبهية جبارة آوزيعباس عبداللطيف عبد4768
ميسان 53859966700599828/6/2008 مآرآوكهدى محمد لفتةعباس عبداهللا عبود4769
بغداد2008\8\23179896737401031 مآرآوكنادية هادي آريديعباس عبداهللا آاظم4770
ذي قار91239816715337414/5/2008 مآرآوكنورجان صالح الدين ولعباس عبدالواحد حمود4771
ديالى423856711021019121/4/2008 مآرآوكصبيحة محمد فهدعباس عبدالواحد آاظم4772
بغداد10987211319614711/4/2011 مآرآوكاحالم حمزة حسينعباس عبدالواحد4773
بغداد2011\5\4216110819583518 مآرآوكآميلة حمزة عباديعباس عبيد عفص4774
بغداد416108756715542013/7/2008 مآرآوكليلى سعدون آريمعباس عبيد آاظم4775
واسط3769391671531975/7/2008 مآرآوكهيفاء سعدي آاظمعباس عزيز عبد علي4776
بغداد 2011\3\402148101019456123مآرآوكقسمة شبيب محسنعباس عطية محسن4777
بغداد2011\3\434510719580622 مآرآوكاآرام طالب مسلمعباس علوان سرحان4778
ذي قار4729216715420521/5/2008 مآرآوكبرقية تايه دهامعباس علوان مهدي4779
صالح الدين41176411020758629/11/2007 مآرآوكفخرية آاطع جبرعباس علي جعفر4780
نينوى2008\7\8273896673342507 مآرآوكوالء غازي قاسمعباس علي حنون4781
صالح الدين2008\6\18193481102106141 مآرآوكسامية محمد حسنعباس علي هادي4782
صالح الدين746801211021074921/4/2008 مآرآوكاقبال آاظم موسىعباس عمران موسى4783
ذي قار1633263673343062008/05/27 مآرآوكفرات حسين آاظمعباس عودة آاظم4784
شرقاط/صالح الدين2011\9\163329229452829 مآرآوكفرات حسين آاظمعباس عودة آاظم4785
صالح الدين 4661959106715500514/5/2008 مآرآوكهناء جميل عجيلعباس عويد آاطع4786
شرقاط/نينوى36112041110201188228/11/2007 مآرآوكسعدونة خزعل رشيدعباس عيدي حسن4787
صالح الدينتعهدات جديد494767168724945 مآرآوكماجدة آطن حلوعباس فائق حسن4788
بغداد2008\3\3121133911021077418 مآرآوكخالدة جاسم محمدعباس فاضل شاهين4789
االنبار4538936725213821/7/2009 مآرآوكوفاء زاير حسنعباس فاضل عامر4790
ديالى 1261102116002007/11/26آرآوكعباس فاضل علي4791
بغداد308151911102116078/1/2008آرآوكياسيمين طالب هاشمعباس فاضل آريم4792
الديوانية1271102113362007/11/22آرآوكعباس فاضل هاشم4793
شرقاط/صالح الدين1521561061954922/5/2011مآرآوكسحر شريف عبدالحرعباس فخري عبدالحر4794
بغداد2007\9\521018913395آرآوكشيماء عبدالكريمعباس فرهر عريبي4795
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ميسان1121018914652007/09/20آرآوكشيماء عبدالكريمعباس فرهر عريبي4796
ميسان135662781426/9/2007آرآوكشيماء عبدالكريمعباس فرهر عريبي4797
البصرة 26510810119588112/4/2011 مآرآوكبان صباح خضرعباس فليح حسن4798
البصرة49611091011020971822/4/2008 مآرآوكهناء محمد صالحعباس فليح صالح4799
نينوى5151908211021187922/1/2008 مآرآوكنغم جمعة آاظمعباس قاسم خلف4800
البصرة2008\3\345131581102078315 مآرآوكشيماء محسن طلبعباس قاسم فرج4801
ذي قار2011\9\7661289929432114 مآرآوكخولة خزعل/االءعباس آاطع حسن4802
البصرة7935654671553745/7/2008 مآرآوكسهاية آاظم/منى جبارعباس آاظم عبداهللا4803
بغدادتعهدات جديدة1901006568724301 مآرآوكظاهرة شريف حسينعباس آاظم عبداهللا4804
             البصرة2011\3\161148101019571017مآرآوكفاطمة عبداهللا وهبعباس آاظم علي4805
بابل 1221102116432007/11/27آرآوكانتصار مانع حمودعباس آامل حمود4806
ميسان 1251101523532007/09/20آرآوكهناء جاسم احمدعباس آرومي حسن4807
الديوانية13211015213811/9/2007آرآوكهناء جاسم احمدعباس آرومي حسن4808
بغداد 1241102074382007/11/20آرآوكسعدية عزيز خلفعباس آريم ذهب4809
ميسان466172711021058312/27/2007 مآرآوكايمان آاظم شالآةعباس آريم سالم4810
ذي قار49410565671537495/14/2008 مآرآوكفاطمة حسين عذابعباس آريم عباس4811
الديوانية1181101521052007/09/11آرآوكسلمى عباس حردانعباس لطيف حسين4812
نينوى 13111004565016/9/2007آرآوكسلمى عباس حردانعباس لطيف حسين4813
ذي قار43511542671552605/7/2008 مآرآوكسكينة خضير فيصلعباس لعيبي عبداهللا4814
بابل3115446671533925/7/2008 مآرآوكرضية طعمة ثابتعباس لفتة عبد4815
نينوى4701711121959984/4/2011 مآرآوكهناء حسين جمعةعباس محسن جمعة4816
واسط1251101523652007/09/22آرآوكمنال صالح نوحعباس محسن عكنش4817
ديالى1321101522049/9/2007آرآوكمنال صالح نوحعباس محسن عكنش4818
البصرة2008\7\757189496733418827 مآرآوكزينة خميس حسنعباس محسن علي4819
االنبار3571437411020755427/2/2008 مآرآوكقسمة سعيد عبدالنبيعباس محمد راضي4820
بغداد 471553411021159022/1/2008آرآوكدينا حسن شنونعباس محمد سالم4821
البصرة3317248672521292008/05/30 مآرآوكزآية علوان موسىعباس محمد سلمان4822
البصرة1211102112892007/11/22آرآوكعباس محمد عباس4823
ذي قار2008\3\3711312511021035812 م آرآوكتحرير مجيد مزعلعباس محمد علي شاهر4824
بغدادتعهدات جديد66794138724755 مآرآوكسعاد علي عبدعباس محمد فيصل4825
ذي قار4945210819542017/4/2011 مآرآوكفليحة صحن محمدعباس مكطوف جبار4826
بغداد3401881911020998311/5/2008 مآرآوكانيسة يونس عيسىعباس مهدي زامل4827
البصرة4016654672520502008/05/30 مآرآوكسميرة خميس لعيبيعباس مهدي صالح4828
البصرة 1151101521782007/09/20آرآوكنجاة جبارة محيبسعباس مهنا فهد4829
بغداد13111012509511/9/2007آرآوكنجاة جبارة محيبسعباس مهنا فهد4830
ذي قار65399511020788030/11/2007 مآرآوكهدى آاظم عبودعباس موسى رهيف4831
بغداد2651442967377712008/06/21 مآرآوكجنان اسماعيل عبدالرزاعباس ناصر سلمان4832
بغداد2008\3\6111015222317آرآوكعلية فالح عبدالحسنعباس نعمة عباس4833
الديوانية1251101523942007/09/22آرآوكعلية فالح عبدالحسنعباس نعمة عباس4834
بغداد1321101523039/9/2007آرآوكعلية فالح عبدالحسنعباس نعمة عباس4835
بغداد82630816715314314/5/2008 مآرآوكنوال رشيد حاجمعباس نعمة نتيش4836
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نينوى1191100456802007/09/16آرآوكصبيحة علي ذنونعباس هادي شمخي4837
ذي قار13101018913736/9/2007آرآوكصبيحة علي ذنونعباس هادي شمخي4838
بغداد2008\3\420264311021019712 مآرآوكسعاد حسون حسنعباس هاشم ابراهيم4839
ميسان43682196715524029/6/2008 مآرآوكامل عبدالسادة عجيلعباس هاشم خسار4840
بغداد2008\8\34011479671517974 مآرآوكفوزير عبدالرضا رشكعباس هيال جابر4841
صالح الدين2008\8\40382986715528610 مآرآوكهناء رزاق صابرعباس وحيد جابر4842
صالح الدين2008\7\4921732106737452120 مآرآوكجنان محمد سعيدعباس وحيد حسن4843
بغدادتعهدات جديد4801944368724642 مآرآوكسالمة جوني فريدعباس ياسر آشيش4844
شرقاط/صالح الدين355844711021018712/17/2007 مآرآوكساهرة رحيم صالحعباس ياآوت عيسى4845
ديالى207634316715325714/5/2008 مآرآوكزينة آاظم جبرعباس يوسف خضير4846
الديوانية7477625673347541/7/2009 مآرآوكبدرية راضي آنيويعباس يوسف محسن4847
ذي قار49219368672522912008/05/30 مآرآوكفتحية فهد لعيبيعباس يونس شرموخ4848
صالح الدين20063310672522672008/05/30 مآرآوكخديجة حسن زين العابدعباس يونس ياسين4849
نينوى 18419854672521172008/05/30 مآرآوكصالحة حسين عليعبد ابراهيم عبداهللا4850
البصرة2007\9\19662782385آرآوكامل عبدالقادر محمودعبد اسماعيل دخيل4851
بغداد1191018914942007/09/20آرآوكامل عبدالقادر محمودعبد اسماعيل دخيل4852
البصرة134662781836/9/2007آرآوكامل عبدالقادر محمودعبد اسماعيل دخيل4853
صالح الدين1231102111452007/11/21آرآوكمنى عبداالمير حسينعبد اآمل عباس حسن4854
صالح الدين376106910674606567/27/2010 مآرآوكعبد بزون شكر4855
البصرة154166826688428412/25/2007 مآرآوكندوة راهي سالمعبد ترآي سالم4856
البصرة2011\9\487939329446513 مآرآوكمنى جاسم علوانعبد جاسم محمد4857
ذي قارتعهدات جديد4781655968724729آرآوكشيمة شناوة عوادعبد جسر حسين4858
ذي قار3412111020705821/1/2008آرآوكحسنة عبداهللا محمدعبد جلمود حسين4859
نينوى1843232687247812009/01/19 مآرآوكخولة عواد خضيرعبد جوير حسن4860
بابل312125616782521021/8/2009 مآرآوكفخرية خماس عباسعبد حاتم جالب4861
بابل3466724672523772008/05/30 مآرآوكبشرى نصيف جاسمعبد حافظ مسير4862
قادسية1131100456732007/09/16آرآوكسهام جالل شليةعبد حسن عبد4863
شرقاط/صالح الدين13101018913596/9/2007آرآوكسهام جالل شليةعبد حسن عبد4864
ذي قار2011\3\27216010319506122مآرآوكارملعبد حسين ضامن4865
ذي قار32914769680879537/27/2010 مآرآوكفاطمة خيراهللا احمدعبد حميد ريحان4866
البصرة80412241671542185/10/2008 مآرآوكسامية بهلول بندرعبد حنش خلف4867
صالح الدين47998376715424725/5/2008 مآرآوكحمزية جعفر ابراهيمعبد حنون عبيد4868
الديوانيةوصوالت قديمة 363751267334540009 مآرآوكاحالم احمد عيسىعبد خضر عباس4869
نينوى2008\3\326677611021044113 مآرآوكآميلة صالح اسماعيلعبد خلف عبد4870
ذي قار20695811102074075/2/2008 مآرآوكنجود احمد مطلكعبد خلف مساعد4871
الديوانية36711186671517672008/05/12/مآرآوكموزة حواس بالسمعبد داود صبر4872
بابل663188410673342005/27/2008 مآرآوكساجدة عيسى سعودعبد رشيد علي4873
شرقاط/صالح الدين4283146671550705/14/2008 مآرآوكزينب مهدي حسنعبد زيارة سلمان4874
ميسان 2008\3\355724411021047717 مآرآوكسعدية حسين جالبعبد زيد دحام عبد4875
ذي قار191132796715368714/5/2008 مآرآوكليلى محسن عبد عليعبد زيد يوسف جاسم4876
النجف2008\7\39198426737433926 مآرآوكسعدية فياض عباسعبد سبتي عبد4877
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شرقاط/صالح الدين2011\9\22012311627336212 مآرآوكونسة خلف دخيلعبد سرحان خليفة4878
صالح الدين2007\9\18662781386آرآوكاميرة عودة شاميعبد سلمان جبر4879
نينوى 1141100455762007/09/15آرآوكاميرة عودة شاميعبد سلمان جبر4880
بابل1381018912936/9/2007آرآوكاميرة عودة شاميعبد سلمان جبر4881
ذي قار1261102111372007/11/21آرآوكلميعة عبود خليلعبد سلمان حسين علي4882
بغداد3411836311021196211/28/2007آرآوكفصلة ابراهيم عرانعبد سويد نايف4883
بغداد31248511020775529/11/2007 مآرآوكنجود صالح دهشعبد شالم الخلف4884
بغداد8111015245811/2/2008آرآوكنوال فالح نصيفعبد شبيب آاظم4885
ميسان1211101522632007/09/20آرآوكنوال فالح نصيفعبد شبيب آاظم4886
صالح الدين13611015208311/9/2007آرآوكنوال فالح نصيفعبد شبيب آاظم4887
بغداد2011\9\428143111029437313 مآرآوكحرية حنو محمودعبد شريف احمد4888
ميسان45551556872420311/24/2008/مآرآوكصبرية موسى شغيبعبد صالح ذياب4889
نينوى33110478673727662008/06/21 مآرآوكقسومة نعمة طارشعبد طراد عسكر4890
نينوى2008\3\216406211021036318 م آرآوكعطية يونس جاسمعبد عبدالحسن ثجيل4891
نينوى5258878672522292008/05/30 مآرآوكفوزية حسين فرجعبد عبدالحسين فرج4892
شرقاط/صالح الدين1121100456672007/09/16آرآوكخولة ترآي شهابعبد عبدالحميد شهاب4893
ميسان13101018913586/9/2007آرآوكخولة ترآي شهابعبد عبدالحميد شهاب4894
بغداد2008\7\377195876737434426 مآرآوكنسيمة حسن عليعبد علي احمد عبداهللا4895
بغداد4045410672524162008/05/30 مآرآوكسعدية علي صبرعبد علي اسويد سلمان4896
بغداد7012554671535035/12/2008/مآرآوكصباح عبود محيسنعبد علي جبار آعيد4897
الديوانية 4058267673343032008/05/27 مآرآوكعسكورة خضر جاسمعبد علي حسين4898
البصرة2008\3\2567681011021010310 مآرآوكموشة عبد علي معارجعبد علي حسين جاسم4899
نينوى 497164210671547742008/05/10 مآرآوكجندية برهان سلمانعبد علي حميد4900
بغداد131-3089496787249662008 مآرآوكعبد علي خماس عباس4901
االنبار13101102117412007/11/27آرآوكرافدة عبدالجبار عبدالحسعبد علي سليم شطب4902
ميسانتعهدات جديد3941876168724395 مآرآوكعنيدة عبيد خليفعبد علي عبد زغير4903
ميسان2008\3\7771056211020973011/مآرآوكفاطمة نعمة عدايعبد علي عبداهللا عويد4904
بغداد2008\8\4081582672525512 مآرآوكنعيمة ثجيل فياضعبد علي عيسى جبير4905
البصرة40216376673343372008/05/27 مآرآوكمريم عبود جبرعبد علي آاظم جبر4906
ميسان1811545711020749029/11/2007 مآرآوكسهيلة جبار آريمعبد علي لفتة شرموط4907
ميسان478195386715519126/7/2008 مآرآوكحليلة فاضل/صفية جاسعبد علي مهدي4908
نجف3521661041959694/4/2011 مآرآوكشكرية بنيان/ساجدة ياسعبد علي مهودر خالد4909
بغداد2011\3\478210819526914مآرآوكامنة حميد محمدعبد فاخر عبدالكريم4910
نينوىتعهدات جديد76214831067460140 مآرآوكخديجة ظاهر عبدالجادرعبد فاضل علي4911
ذي قار2008\3\3291378111021028310 مآرآوكميسار محمد سبععبد فتحي عايد4912
ذي قار43514111819606910/4/2011 مآرآوكمجودة عبداهللا جبيرعبد فريح صالح4913
بغداد 1161100455692007/09/17آرآوكفاطمة خضر عيسىعبد آاظم آزار4914
ميسان1381018912886/9/2007آرآوكفاطمة خضر عيسىعبد آاظم آزار4915
واسط1251101523912007/09/22آرآوكفرات جودة جمعةعبد آريم جواد آريم4916
شرقاط/صالح الدين1321101522499/9/2007آرآوكفرات جودة جمعةعبد آريم جواد آريم4917
نينوى 2009\6\479180796725495628 مآرآوكآريمة والي مداحعبد آريم مظلوم4918



قائمة بأسماء الوافدين الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (140) في محافظة آرآوك للفترة من 2007/7/1 ولغاية 2011/9/30 الذين 
اعيدوا الى محافظاتهم االصلية السابقة

بغداد 2008\3\4114181011021031917 مآرآوكنديمة جليل رمضانعبد آريم موسى4919
البصرة2011\9\3911389429454629 مآرآوكسليمة مجيد راضيعبد الزم سلمان4920
بغداد56316366673727552008/06/21 مآرآوكفتحية نجم صالحعبد محمد عبداهللا4921
نينوى 1221102116192007/11/27آرآوكعبد محمد لوخان4922
نينوى6362002106715555123/6/2008 مآرآوكحذام غانم عبدالحسنعبد محمد مطر4923
بغدادتعهدات جديدة338837368724525 مآرآوكمطيرة درويش سودانعبد مدغش علوش4924
ذي قار2008\3\264456311004951712 مآرآوكغالهن حسين يوسفعبد مشلوش ناجض4925
بغداد2008\9\56919796715429014 مآرآوكليلى عبيد شيلعبد ناصر حسين4926
البصرة1131100458792007/09/18آرآوكحسنية علي ترآيعبد ناصر عبد4927
البصرة13810189163311/9/2007آرآوكحسنية علي ترآيعبد ناصر عبد4928
نينوى2564939671543015/10/2008 مآرآوكحنان عدنان مهديعبد نايف احمد4929
نينوى1271102070962007/09/23آرآوكسليمة صالح حقيعبد نور شمران حرهود4930
البصرة13311015250510/9/2007آرآوكسليمة صالح حقيعبد نور شمران حرهود4931
ذي قار2011\3\6995410319511627 مآرآوكعبد هاشم بدن4932
الديوانية272882211021070721/4/2008 مآرآوكبشرى جمعة حسينعبد هيكل صوفي4933
آربالء31865311020999112/17/2007 مآرآوكصافية نجم عبداهللاعبد ياسين ايوب4934
بغدادتعهدات جديد302218768724251 مآرآوكهدوة رشيد خلفعبد يعكوب علي4935
نينوى207\9\971018913325آرآوكوفاء علي حميدعبدااللة مسلط احمد4936
البصرة 1161018914572007/09/20آرآوكوفاء علي حميدعبدااللة مسلط احمد4937
بغداد 135662781266/9/2007آرآوكوفاء علي حميدعبدااللة مسلط احمد4938
البصرة1111100457062007/09/16آرآوكعلية صاحب مهديعبداالله جاسم سمير4939
البصرة1391018913916/9/2007آرآوكعلية صاحب مهديعبداالله جاسم سمير4940
البصرة1987754671539365/14/2008 مآرآوكشذى محمود فتحيعبداالله محمد فتحي4941
ديالى 2007\9\73662781366آرآوكمنار عيسى جبرعبداالله نعمة شنين4942
االنبار1131100455732007/09/15آرآوكمنار عيسى جبرعبداالله نعمة شنين4943
المثنى1381018912916/7/2007آرآوكمنار عيسى جبرعبداالله نعمة شنين4944
نينوى46316419671542105/10/2008 مآرآوكامل فاخر محسنعبداالمير ثامر محسن4945
نينوى 4941576715421727/5/2008 مآرآوكسهام حسن جبشعبداالمير جبار سلمان4946
326189636715549030/6/2008 مآرآوكعروبة حمود حسانعبداالمير حسن شالل4947
بغداد1171101521132007/09/11آرآوكحليمة فاضل حسينعبداالمير حسون حسين4948
بغداد13111004565116/9/2007آرآوكحليمة فاضل حسينعبداالمير حسون حسين4949
ذي قار4359465670066415/12/2008 مآرآوكفضيلة احمد جاسمعبداالمير حسين علي4950
البصرة59912510819579630/3/2011 مآرآوكتانتصار حسن عليعبداالمير حسين مسير4951
ميسان417756411021085816/4/2008 مآرآوكطلبة غانم جبرعبداالمير حميد حسن4952
بغداد4271531106715541719/7/2008 مآرآوكامنة علي لفتةعبداالمير داود صبر4953
بغداد429397211021127010/1/2008 مآرآوكآاظمية خزعل عباسعبداالمير رحمة حسن4954
ذي قار 2008\8\42113477671510973 مآرآوكمريم عمر سميكعبداالمير صالل سميك4955
بغداد2008\8\3144823673341879 مآرآوكبشرى محمود الزمعبداالمير عبد فرهود4956
نينوى2011\5\888801091953818 مآرآوكميثاق محسن سباهيعبداالمير عبداالله4957
ذي قار1221102110932007/11/21آرآوكهناء راضي احمودعبداالمير عبدالرزاق4958
152152310671550685/14/2008 مآرآوكخديجة رحمان صالحعبداالمير عبدالصاحب4959
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شرقاط/صالح الدين19927726715332414/5/2008 مآرآوكلندن عقرب شكورعبداالمير عبداهللا حسين4960
نينوى1221102070802007/09/23آرآوكازدهار عبدالرزاقعبداالمير عبدالمحسن4961
البصرة1331101524779/9/2007آرآوكازدهار عبدالرزاقعبداالمير عبدالمحسن4962
نينوى686688429112/25/2007آرآوكعاهدة خايف خزعلعبداالمير عبدالمحسن4963
بغداد1161100459462007/09/19آرآوكعاهدة خايف خزعلعبداالمير عبدالمحسن4964
ذي قار 13110189174812/9/2007آرآوكعاهدة خايف خزعلعبداالمير عبدالمحسن4965
صالح الدين34210777671538285/14/2008 مآرآوكآريمة زهر فريحعبداالمير عجيل شنيل4966
صالح الدين3395488671511302008/05/12 مآرآوكنعيم خيون عزوزعبداالمير عوال عزوز4967
ميسان33114386715239619/7/2008 مآرآوكحكيمة لفتة صالحعبداالمير عيسى سلمان4968
ذي قار65011811011020973412/17/2007 مآرآوكامنة لفتة دامسعبداالمير فليح جاسم4969
صالح الدين 329168836733451925/5/2008 مآرآوكنورية صالح عبودعبداالمير فياض عبود4970
نينوى3521491311021085916/4/2008 مآرآوكاشواق هاشم جاسمعبداالمير آاظم حسن4971
بغداد395731211021028420/4/2008 مآرآوكاخالص عباس جاسمعبداالمير لفتة علوان4972
بغداد3406973671517382008/05/12/مآرآوكقسمة خميس عبدالرضاعبداالمير محمد4973
بغداد3766616715543230/6/2008 مآرآوكفاطمة محسن هاشمعبداالمير محمد غانم4974
ميسان 420825611021156529/1/2008آرآوكصباح سعيد موسىعبداالمير مصطفى خضر4975
واسطتعهدات جديد40134667460727 مآرآوكسعدونة عبدالنبي جبارعبداالمير مفتاح4976
بغداد2008\3\916171211022101599 مآرآوكابتسام جواد آاظمعبداالمير مفتن حسن4977
ميسان3391762411021119220/3/2008 مآرآوكبهرة مغامس شامولعبداالمير ناصر حسين4978
بغداد4702667687245172009/01/19 مآرآوكفاطمة ناصر مهديعبداالمير هاشم محمد4979
صالح الدين2008\8\7004199671521482 مآرآوكوفاء جواد آاظمعبداالمير ياسين آرم4980
ذي قار1231101522552007/09/20آرآوكجنان جاسم محمدعبداالمير يوسف زايد4981
بغداد13611015207611/9/2007آرآوكجنان جاسم محمدعبداالمير يوسف زايد4982
نينوى تعهدات جديد3181216167460617 مآرآوكفاطمة عبدالرحمن طهعبدالباري حسن سليم4983
البصرة 61998386715468227/5/2008 مآرآوكرسلية محمد خلفعبدالباري حسين علي4984
بغداد2203639674606457/27/2010 مآرآوكحميدة حبيب جمعةعبدالباري حميد مجيد4985
ذي قار1995910219508926/4/2011 مآرآوكايمان علي حسينعبدالباري رمضان4986
صالح الدين1221102070842007/09/23آرآوكغيداء عبداهللا مزهرعبدالباري عبدالكاظم4987
بغداد1331101524889/9/2007آرآوكغيداء عبداهللا مزهرعبدالباري عبدالكاظم4988
ذي قار101712719671510865/12/2008 مآرآوكازهار عبدالرضا اآبرعبدالباري عبدالواحد4989
بابل2011\9\6244411127599921 مآرآوكايمان رحيم خلفعبدالباري علي حسين4990
األنبار 118662782322007/09/05آرآوكعيدة زويد محمدعبدالباري عيدان برسيم4991
شرقاط/صالح الدين1351101524510/9/2007آرآوكعيدة زويد محمدعبدالباري عيدان برسيم4992
شرقاط/صالح الدين82424346715552023/6/2008 مآرآوكحال عطاااهللا جنداريعبدالباسط شهاب احمد4993
صالح الدين 1111100456742007/09/16آرآوكعلية يونس سليمانعبدالباسط صالح حميد4994
بغداد13101018913616/9/2007آرآوكعلية يونس سليمانعبدالباسط صالح حميد4995
بغداد463141756715436626/5/2008 مآرآوكمسرات هاشم عبدالرضاعبدالباقي عبدالواحد4996
بغدادتعهدات جديدة199155667648265 مآرآوكسهاد صباح محمدعبدالباقي محمود4997
صالح الدين42814596671546375/10/2008 مآرآوكهيفاء خلف محمدعبدالباقي ناجي محمد4998
نازنين معبدالجاسم سرحان عودة4999 / ميسان362267811021196810/1/2008 مآرآوكمالية عبداهللا
بغداد35514841011020749823/1/2008 مآرآوكزهرة عزيز عباسعبدالجبار العبوس زغير5000
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المثنى تعهدات جديد2468724992آرآوكبيحاء محمد احمدعبدالجبار حازم علي5001
بغداد1181100458752007/09/18آرآوكبيحاء محمد احمدعبدالجبار حازم علي5002
بغداد13810189163011/9/2007آرآوكبيحاء محمد احمدعبدالجبار حازم علي5003
البصرة256198116698294812/25/2007 مآرآوكابتسام آريم محمدعبدالجبار حسين دليفي5004
ذي قار3802993671531715/14/2008 مآرآوكهناء ثجيل مسيرعبدالجبار خلف محمد5005
البصرة1151100459192007/09/18آرآوكسليمة جمعة حسنعبدالجبار خليل عباس5006
نينوى13110189172212/9/2007آرآوكسليمة جمعة حسنعبدالجبار خليل عباس5007
ميسان3410189143014/1/2008آرآوكدنيا مشول عباسعبدالجبار خنجر عباس5008
ميسان1191100459002007/09/18آرآوكدنيا مشول عباسعبدالجبار خنجر عباس5009
بغداد 13610189166712/9/2007آرآوكدنيا مشول عباسعبدالجبار خنجر عباس5010
نينوى1831986106715477627/5/2008 مآرآوكفخرية محمد احمدعبدالجبار شاآر احمد5011
صالح الدين 1221102110662007/11/21آرآوكانتصار خلف وردعبدالجبار شحاذ ورد5012
بغداد2008\8\477122846715239716 مآرآوكمي علي جابرعبدالجبار طالب عبود5013
الديوانية 2008\8\2648419673341844 مآرآوكانوار آاظم حماديعبدالجبار عباس5014
نينوى6016986671547432008/05/12 مآرآوكنجالء قاسم ناهضعبدالجبار عبد داود5015
صالح الدين466767711021153316/1/2008آرآوكمفيدة سلمان عيسىعبدالجبار عبدالرحيم حم5016
ذي قار 3826611219621611/4/2011 مآرآوكهدى خليل ابراهيمعبدالجبار عبدالستار5017
نينوى11101100458802007/09/18آرآوكأيمان ياسر حاجيعبدالجبار عبدالطيف5018
نينوى13810189163611/9/2007آرآوكأيمان ياسر حاجيعبدالجبار عبدالطيف5019
البصرةتعهدات جديد6371971267460613 مآرآوكاشراق ارحيم ملبسعبدالجبار عبدالكاظم5020
البصرة220437311021195311/29/2007آرآوكآريمة جاسم محمدعبدالجبار عبداهللا حبيب5021
ديالىتعهدات جديد393141567460148 مآرآوكانتصار محمد رسنعبدالجبار عبود5022
النجف3865678674607632009/06/10 مآرآوكملكية عماد صفرعبدالجبار عنيد حسن5023
بغداد33310472671535355/12/2008/مآرآوكمطلقعبدالجبار آاطع محمد5024
بغداد316173536715503314/5/2008 مآرآوكسلسبيل عبدالحافظ طهعبدالجبار آاظم محمود5025
بغداد 365924711021153216/1/2008آرآوكرنا صالح مهديعبدالجبار آاظم محيسن5026
بغداد118662781982007/09/06آرآوكاسمهان ابراهيم محمدعبدالجبار ناجح فشاخ5027
نينوى135110152399/9/2007آرآوكاسمهان ابراهيم محمدعبدالجبار ناجح فشاخ5028
بغداد2011\5\421910619532318 مآرآوكامينة صايف عبدعبدالجبار نايف عبد5029
النجف4031216511020750029/11/2007 مآرآوكعلية حنش عودةعبدالجبار هاشم طاهر5030
البصرة2008\8\587114756733415824 مآرآوكآاظمية حنوش جازععبدالجبار يوسف جازع5031
االنبار785399319410030/3/2011 مآرآوكرنا عصام صالحعبدالجبار يوسف5032
بغداد4709793671549145/10/2008 مآرآوكعبدالجبارسبع مطني5033
بغداد4361584411021156412/2/2008آرآوكزهرة بريسم عوفيعبدالجليل ابراهيم عوفي5034
بغداد6124674672525182008/05/30 مآرآوكآريمة جبر ثامرعبدالجليل جخير ثامر5035
نينوى 2011\3\319171101019577416مآرآوكنورية صبيح حسينعبدالجليل جويد سلطان5036
بغداد3401616111020751923/1/2008 مآرآوكغثية جابر عباسعبدالجليل حسن بطي5037
البصرة2011\10\40210911427587410مآرآوكبثينة جبار صالحعبدالجليل عيسى5038
الديوانية2011\3\41518310719544722مآرآوكذآريات محمد حسنعبدالجليل قاسم محمد5039
ذي قار1111100458132007/09/17آرآوكسليمة داود موسىعبدالجليل آاظم عبد5040
البصرة13710189155411/9/2007آرآوكسليمة داود موسىعبدالجليل آاظم عبد5041
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بغداد2008\3\496116811021015312 مآرآوكعطية طالب جابرعبدالجليل ناصرجابر5042
بغداد427171636715389421/7/2008 مآرآوكفائقة عبدالمجيد خضرعبدالجليل هزاع ضويف5043
بغداد1281102073172007/10/02آرآوكنضال شهاب احمدعبدالجليل يونس حاتم5044
شرقاط / نينوى330185496715407326/5/2008 مآرآوكسجوة عبدالحسن خضيرعبدالحافظ شاآر محمود5045
البصرة 4258173671537765/14/2008 مآرآوكآريمة محيبس علكعبدالحر برهان جبر5046
البصرة2011\3\35517610419451522مآرآوكزهرة عبدالحسن محيعبدالحسن سابط صخي5047
االنبار341195311021152714/1/2008آرآوكصباح غازي عبدالحسينعبدالحسن شعن خلف5048
بغداد2011\3\6058710719581113 مآرآوكابتسام حمدان صابرعبدالحسن شويع صابر5049
ذي قار76610028671536575/12/2008 مآرآوكجميلة صاحب شلشعبدالحسن عبدالسيد5050
بغداد529143311021196611/2/2008 مآرآوكحنان عبداالمير آريمعبدالحسن عبداللطيف ع5051
البصرة403337106715405628/5/2008 مآرآوكليلى حسين عبد عليعبدالحسن عبدالواحد5052
صالح الدين72415611319615311/4/2011 مآرآوكهيام آاظم محمدعبدالحسن عذيب حمد5053
نينوى 4926871011021156610/1/2008آرآوكفورية عباس عليويعبدالحسن عواد عزير5054
بغداد 612117746715303614/5/2008 مآرآوكماجدة شهاب بدرعبدالحسن عودة حسن5055
البصرة2011\5\4784010101959619 مآرآوكاميرة آاظم جبرعبدالحسن عودة حسين5056
النجف18814275671537035/14/2008 مآرآوكآريمة هادي سلمانعبدالحسن غضب5057
ديالى484172710671520322008/05/30 مآرآوكفوزية العيبي افشينعبدالحسن موزان طاهر5058
بغداد4804772672522652008/05/30 مآرآوكآفاح عجيل آصادعبدالحسين باني آصاد5059
البصرة 2011\3\4768810219514227 مآرآوكوردة غضبان آاملعبدالحسين ثجيل رسن5060
بغداد49911029673344715/27/2008 مآرآوكجنان آشاش حسنعبدالحسين جبار نادر5061
بغداد37213466671530035/14/2008 مآرآوكصبيحة منجل حسينعبدالحسين جودة علي5062
البصرة3841092671545355/10/2008 مآرآوكوجدان طارش شكرانعبدالحسين حدوان5063
الديوانية 62013432671541068020/5/2008 مآرآوكحال عالوي عبد عليعبدالحسين حرك5064
بغداد364198386715524229/6/2008 مآرآوكرحمة عبد جاسمعبدالحسين حمزة عبود5065
ذي قار2008\3\201739311020774212 مآرآوكعبدالحسين حنشوش5066
بغداد65513610519561419/4/2011مآرآوكعلية حسين دهيشعبدالحسين خريبط5067
بغدادتعهدات جديد3911717768724082 مآرآوكليلى حمود آريمعبدالحسين خليل قاسم5068
ميسان2331466311021197211/28/2007 مآرآوكعواطف داود سلمانعبدالحسين ديوان فتان5069
نينوى499354106715385614/5/2008 مآرآوكزآية جهاد عباسعبدالحسين راضي5070
نينوى2007\9\541018913465آرآوكسليمة حسون شحتعبدالحسين رحيمة5071
صالح الدين1181018914732007/09/20آرآوكسليمة حسون شحتعبدالحسين رحيمة5072
ذي قار 135662781576/9/2007آرآوكسليمة حسون شحتعبدالحسين رحيمة5073
واسط623177811102076665/5/2008 مآرآوكنعيمة نوية عبيدعبدالحسين ردام هدار5074
صالح الدين2008\8\19918546715558131 مآرآوكسهيلة آاظم هانيعبدالحسين سالم هاني5075
البصرة60712951671539275/14/2008 مآرآوكشيماء منصور شامخعبدالحسين سهم فرج5076
صالح الدين 4071535111021196911/28/2007 مآرآوكسليمة عاصي خالدعبدالحسين شامخ عبود5077
بغدادتعهدات جديد99874467597942 مآرآوكزينب ياسين نايفعبدالحسين شعيب نايف5078
بغداد 15216688671533265/14/2008 مآرآوكنذيرة شهيد محمدعبدالحسين شهيد عبيدة5079
بغداد74518868671510882008/05/12 مآرآوكصفاء سلومي حسنعبدالحسين صالح5080
بغداد3691873106872491912/18/2008 مآرآوكحليمة مجيد جبارعبدالحسين عباس حمادي5081
بابلتعهدات جديد384356668724756 مآرآوكفاطمة سلمان محمدعبدالحسين عبد حسين5082
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بغداد16910210101956136/4/2011مآرآوكبدرية منشد يوسفعبدالحسين عبد علي5083
نينوى 2461774511021197111/28/2007 مآرآوكساجدة عبدالكريم لفتةعبدالحسين عبد لفتة5084
ديالى 3801468111021195121/4/2008آرآوكنجمة صالح بهلولعبدالحسين عبدالرزاق ج5085
بغداد2011\9\345511329443219 مآرآوكعائدة ربيع حسينعبدالحسين عبدالرزاق5086
البصرة3955148671540675/10/2008 مآرآوكساهرة رشيد مجيدعبدالحسين عبدالرزاق5087
نينوى4661518811021153010/1/2008آرآوكهاشمية جويد عجاجعبدالحسين عبدالكريم عب5088
صالح الدين2011\9\83419111027585615 مآرآوكوالء آاظم راهيعبدالحسين عذيب حمد5089
بغداد409104916715334514/5/2008 مآرآوكوادية خريبط دهيشعبدالحسين عزيز حسن5090
بغداد42512310219505812/4/2011مآرآوكفائزة جواد عبداهللاعبدالحسين علي عبد5091
بغداد 52396110673347715/25/2008 مآرآوكاميرة جبار سلمانعبدالحسين عواد حسين5092
البصرة42713366715413126/5/2008 مآرآوكحفيظة واحد موسىعبدالحسين فرج بشت5093
البصرة 4303084671532461/11/2009 مآرآوكمنتهى لفتة جاليعبدالحسين فرحان5094
بغداد4272378671537907/7/2008 مآرآوكليوف نيكا آانجرونعبدالحسين فليح حسن5095
بغداد1231102111492007/11/21آرآوكليلى محمد حسنعبدالحسين آاظم5096
ميسان1241102074322007/11/20آرآوكبشرى فتاح ناصرعبدالحسين مجيد5097
بغداد75819119671549122008/05/10 مآرآوكامل عبدالكريم نايفعبدالحسين محمد جواد5098
صالح الدينتعهدات جديد4161639567460689 مآرآوكعبدالحسين محمد حمزة5099
بغدادتعهدات جديد2468724820آرآوكبهية خلف لعيبعبدالحسين محمد آاطع5100
آربالء1181100455632007/09/15آرآوكبهية خلف لعيبعبدالحسين محمد آاطع5101
ذي قار1381018912826/9/2007آرآوكبهية خلف لعيبعبدالحسين محمد آاطع5102
بغداد2008\8\77013423671554392 مآرآوكبشرى عليوي مسعودعبدالحسين مطر5103
نينوى41810373673343082008/05/27 مآرآوكليلى شلش مظلومعبدالحسين معارج5104
ذي قار793181226715478312/7/2008 مآرآوكبسمة خلف سبعينعبدالحسين ناصر5105
نينوى 2008\3\3591655111020953612 مآرآوكصباح محمد داودعبدالحسين هالل نايف5106
شرقاط/صالح الدين1191101522522007/09/20آرآوكآريمة مناحي لفتةعبدالحسين ياسر نزال5107
صالح الدين13611015207011/9/2007آرآوكآريمة مناحي لفتةعبدالحسين ياسر نزال5108
بغداد2007\9\42662782475آرآوكسكنة شذر حديدعبدالحسين يونس5109
ذي قار1111018915442007/09/09آرآوكسكنة شذر حديدعبدالحسين يونس5110
الديوانية134662781926/9/2007آرآوكسكنة شذر حديدعبدالحسين يونس5111
بغداد103573926737421821/6/2008 مآرآوكهند صباح علوانعبدالحكيم داود سلمان5112
ميسان3831489611021004112/18/2007 مآرآوكهدية خضير عودةعبدالحكيم رحيم آاظم5113
صالح الدين65090646715149430/6/2008 مآرآوكفتحية علي محمودعبدالحكيم عبداهللا علي5114
بغداد2008\3\2721787311021034412 م آرآوكماجدة جبار ناهيعبدالحليم داود سلمان5115
بغداد2011\3\3958410419451722مآرآوكجنان عبداالمير عبدالمحعبدالحليم هاني ضايف5116
المثنى256392511021000912/18/2007 مآرآوكبدرية خماس عباسعبدالحمزة جمعة عباس5117
البصرة7807686670079355/12/2008 مآرآوكنجيبة محمد حسنعبدالحمزة آاظم هزبر5118
بغداد779106176715336614/5/2008 مآرآوكانصاف آاظم مناتيعبدالحميد جمعة عباس5119
البصرة26517271011020747729/11/2007 مآرآوكفوزية آريم محمودعبدالحميد حسن بطي5120
نينوى2011\5\481161101019552630 مآرآوكسهيلة يوسف حسنعبدالحميد خليل عيسى5121
البصرة3846945672524282008/05/30 مآرآوكزينب جاسب عبدالزهرةعبدالحميد زغير شاهر5122
ميسان48415077671511545/12/2008 مآرآوكليلوه ابراهيم عليعبدالحميد سعدون5123
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واسط34519164671512502008/05/12 مآرآوكعدوية عبدالمهدي عمرعبدالحميد عبدالمحسن5124
بغداد1211101522912007/09/20آرآوكعلية مجيد عليعبدالحميد علوان5125
ميسان13611015211711/9/2007آرآوكعلية مجيد عليعبدالحميد علوان5126
البصرة41819066671536785/14/2008 مآرآوكفريدة سدخان غافلعبدالحميد علي غافل5127
ذي قار20815549671547325/10/2008 مآرآوكسعدية مجبل احمدعبدالحميد محمد زيدان5128
بغداد1121100457242007/09/16آرآوكوجدان آمالعبدالحميد محمد فياض5129
بغداد1391018914137/9/2007آرآوكوجدان آمالعبدالحميد محمد فياض5130
بغداد 4267911682278568/9/2010 مآرآوكاحالم نعمة خداآريمعبدالحميد مرزة عبد5131
شرقط/صالح الدين623225311020991012/17/2007 مآرآوكسميرة عبدالجبار عبدالمعبدالحنين مجيد شخيتر5132
شرقاط/صالح الدين32116943671519142008/05/12 مآرآوكسعدية آاظم حسنعبدالحي جبر سلمان5133
واسطتعهدات جديد8868724512آرآوكمنى حسن عوادعبدالخال عباس عبود5134
ميسان1251101523302007/09/09آرآوكمنى حسن عوادعبدالخال عباس عبود5135
صالح الدين 13211015213411/9/2007آرآوكمنى حسن عوادعبدالخال عباس عبود5136
بغداد181101522225/2/2008آرآوكامينة رحيم مطلكعبدالخالق جبار شناوة5137
نينوى1251101523922007/09/22آرآوكامينة رحيم مطلكعبدالخالق جبار شناوة5138
ميسان1321101523029/9/2007آرآوكامينة رحيم مطلكعبدالخالق جبار شناوة5139
صالح الدين345492711021193022/1/2008آرآوكباسمة خليل عبدالحسنعبدالخالق رشيد فرج5140
واسط45561526715409512/7/2008 مآرآوكسلوة عبدالرحيم حميديعبدالخالق طعمة5141
ميسان2008\7\302174146725258521 مآرآوكامامة محمود بلوعبدالخالق طه علي5142
شرقاط/نينوى1121100458182007/09/17آرآوكهدية عزيز درويشعبدالخالق محمد علي5143
االنبار13710189156111/9/2007آرآوكهدية عزيز درويشعبدالخالق محمد علي5144
النجف 723461211020778829/11/2007 مآرآوكاقبال عبدالعزيز عليعبدالخالق هاشم محسن5145
ذي قار2011\3\403929119407916 مآرآوكايمان عبداهللا جبرعبدالخضر حسن5146
صالح الدين161610219573526/4/2011مآرآوكزهرة علي محمدعبدالخضر عباس محمد5147
نينوى598119326715547713/7/2008 مآرآوكخولة هويف جلودعبدالخضر فرحان هاشم5148
بابل3621271111020965012/17/2007 مآرآوكاالء جثير رحمةعبدالخضر مكي ياقوت5149
االنبار3001006611021073520/4/2008 مآرآوكعالية حسين عليعبدالرحمان مطلك5150
ذي قار3671576611021197610/1/2008 مآرآوكفائزة هاشم جاسمعبدالرحمن اسماعيل مر5151
ذي قار211101520536/2/2008آرآوكبدرية عيدان جعفرعبدالرحمن جاسم خضر5152
بغداد12101102072402007/10/01آرآوكبدرية عيدان جعفرعبدالرحمن جاسم خضر5153
ميسان7719261671533125/14/2008 مآرآوكفندية سعيد احمدعبدالرحمن جاسم محمد5154
بغداد1261102111852007/11/22آرآوكزهراء لطيف آريمعبدالرحمن جبار محسن5155
بغداد2011\3\3172010819544317مآرآوكرجاء آاظم عبداهللا/وصاعبدالرحمن جليل5156
واسط2008\6\79712632671544361 مآرآوكخمائل لطيف عيسىعبدالرحمن حسين ثامر5157
االنبار3941611051955837/4/2011 مآرآوكسعاد عجمي عبدالرضاعبدالرحمن خصاف5158
بغدادتعهدات جديد4051849367462779 مآرآوكوفاء محمد ثيلعبدالرحمن خلف ثيل5159
بغداد2008\7\481165976725256827 مآرآوكوفاء هاشم احمدعبدالرحمن خلف حمد5160
بغداد788986671549442008/05/12 مآرآوكهتيف جابر طلبعبدالرحمن خلف طلب5161
صالح الدين2011\5\32618311419622312 مآرآوكابتسام محمد نزالعبدالرحمن خماس5162
ذي قار31210189673727842008/06/21 مآرآوكناجحة عبدالستار فارسعبدالرحمن داود سلمان5163
االنبار4707739671549112008/05/10 مآرآوكخديجة عبد علي نذالعبدالرحمن ذياب5164
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بغداد2008\8\763165716737450631 مآرآوكآلشان قادر آريمعبدالرحمن رمضان5165
صالح الدين37710095671551235/7/2008 مآرآوكعبدالرحمن عباس5166
بابل4631759101941814/4/2011 مآرآوكعلية آتاب محجوبعبدالرحمن عباس فريح5167
البصرة 10137610419506930/3/2011مآرآوكنجالء احمد محمدعبدالرحمن عواد فتاح5168
ميسان تعهدات جديد343609768724527 مآرآوكعبدالرحمن غريب حامد5169
بغداد 7767011519610630/3/2011 مآرآوكسهام فنجان محيسنعبدالرحمن فالح صالح5170
بغداد 2008\3\33329441102056016 مآرآوكساهرة محمد حسنعبدالرحمن قادر جاسم5171
بغداد40919276671552885/7/2008 مآرآوكآريمة جويد عكابعبدالرحمن آاطع عكاب5172
صالح الدين 4081971711021081812/20/2007 مآرآوكانتصار عبدالمجيد وهنعبدالرحمن آاظم سلمان5173
شرقاط/صالح الدين2008\10\326188126725266522 مآرآوكاقبال جبير حمدانعبدالرحمن مجيد5174
بغداد24689256715337014/5/2008 مآرآوكباسمة ابراهيم عباسعبدالرحمن محسن5175
ذي قار377111366715412821/5/2008 مآرآوكحنان عباس جاسمعبدالرحمن محسن مطر5176
م5177 / ذي قار2007\9\65662782185آرآوكفتحية عبداهللا عليعبدالرحمن محمد
م5178 / ميسان1141018916602007/09/12آرآوكفتحية عبداهللا عليعبدالرحمن محمد
م5179 / بغداد134662782335/9/2007آرآوكفتحية عبداهللا عليعبدالرحمن محمد
بغداد808165211021061220/12/2008 مآرآوكشفيقة ياس خضرعبدالرحمن محمد عبد5180
بغداد42618898674607032009/06/10 مآرآوكوداد آمر حمدعبدالرحمن محمد5181
النجفتعهدات جديد199949368724351 مآرآوكهنود ترآي مجيدعبدالرحمن مذري5182
بغداد37518736672521792008/05/30 مآرآوكرجاء عكاب جبرعبدالرحمن ناجي حاتم5183
صالح الدين3391388211020965512/17/2007 مآرآوكنادية جوالن صاللعبدالرحمن يوسف علي5184
البصرة49218010101945446/4/2011مآرآوكسميعة عمر خلفعبدالرحيم جليل فتوحي5185
ذي قار2011\3\4308010919570516مآرآوكوهران هادي حاآمعبدالرحيم خليل مطر5186
البصرة495211041959674/4/2011 مآرآوكعروبة مزهر نزالعبدالرحيم ذياب حميدي5187
بغدادتعهدات جديدة4171628867460735 مآرآوكميسون جاسم محمدعبدالرحيم سالم حمد5188
واسط1241102074022007/10/03آرآوكزينب صالح مهوسعبدالرحيم عبدالصاحب5189
بغداد6556466674602972009/06/10 مآرآوكعظيمة نعيم نمرعبدالرحيم فيصل شتين5190
بغداد346389819406717/4/2011 مآرآوكضحى جاسم حسونعبدالرحيم محمود5191
البصرة2011\3\6642510219507022مآرآوكنورية صباح/زهرةعبدالرحيم هادي جاسم5192
صالح الدين 3421817711021066722/4/2008 مآرآوكآريمة عباس احمدعبدالرزاق احمد5193
بابل2008\7\453529106725246312 مآرآوكيزية عبدي آاظمعبدالرزاق جابر جاسم5194
البصرة2008\8\37422326737288925 مآرآوكخولة بدر ناصرعبدالرزاق جابر ناصر5195
البصرة376139446700793724/12/2009 مآرآوكسعاد سالم غريبعبدالرزاق جاسم محمد5196
صالح الدين 416188796872478410/6/2009 مآرآوكلمياء ريكان مزيعلعبدالرزاق جراد ترآي5197
االنبار2008\3\1801682811021044218 مآرآوكجميلة علي حسينعبدالرزاق جعفر5198
شرقاط/صالح الدين3931901141961116/4/2011 مآرآوكثمينة عبد عبداهللاعبدالرزاق جالل عطية5199
بغداد2008\3\21364811021041516 مآرآوكسعاد محمد حمدعبدالرزاق حميد شاهر5200
بغداد7341737106715540912/7/2008 مآرآوكفوزية محسن جاسمعبدالرزاق حميد5201
ميسانتعهدات جديد351704668724638 مآرآوكزينب جاسم عكلةعبدالرزاق حميد مجيد5202
بغداد3915852671553685/7/2008 مآرآوكسميرة قاسم ابراهيمعبدالرزاق درجال5203
صالح الدين 329457106715533726/7/2008 مآرآوكماجدة فاضل عمرعبدالرزاق صالح حميد5204
النجف2011\9\3932811327325612 مآرآوكانتصار حسن مرعيعبدالرزاق صالح5205
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البصرة1281102116012007/11/26آرآوكعبدالرزاق طارق سعيد5206
البصرة19015691671545465/10/2008 مآرآوكهيلة مخيلف منشدعبدالرزاق طاهر هاشم5207
ميسان40313811219600813/4/2011 مآرآوكاميرة عمران عيسىعبدالرزاق عبد عيسى5208
صالح الدين 172445673343512008/05/27 مآرآوكسعاد حسن حمودعبدالرزاق عبداالمير5209
ميسان1291102071992007/10/01آرآوكجنان زآي سالمعبدالرزاق عبدالجليل5210
بغداد134110152111111/9/2007آرآوكجنان زآي سالمعبدالرزاق عبدالجليل5211
بغداد34559119412810/4/2011 مآرآوكانتصار مهدي عبداالميرعبدالرزاق عبدالحسين5212
بغداد2008\8\27211156698169231 مآرآوكانتصار قاسم حسنعبدالرزاق عبدالكريم5213
ذي قار2008\3\598731611021038711 م آرآوكانتصار صالح عبدالرزاقعبدالرزاق عبداهللا5214
صالح الدين4701122511021074815/4/2008 مآرآوكبدرية خضير عباسعبدالرزاق عبدالوهاب5215
بغداد23316444671510192008/05/12 مآرآوكزينب عبداالله خلفعبدالرزاق عبدالوهاب5216
ميسان2011\5\1792611619615431 مآرآوكليلى حسين عاشورعبدالرزاق عبيد علوان5217
بغداد4031073911004599428/1/2008 مآرآوكرسمية شابع محمد عليعبدالرزاق عذاب حسن5218
صالح الدين1161100458422007/09/18آرآوكنوفة هادي صالحعبدالرزاق علي ارديني5219
بابل13710189159611/9/2007آرآوكنوفة هادي صالحعبدالرزاق علي ارديني5220
صالح الدين2011\5\25919911619619315 مآرآوكسعيد سيد/مديحة آاطععبدالرزاق علي دهيم5221
ذي قار2007\9\73662782495آرآوكآريمة محسن جادرعبدالرزاق عيدان عبد5222
بغداد1111018915802007/09/11آرآوكآريمة محسن جادرعبدالرزاق عيدان عبد5223
ذي قار134662781956/9/2007آرآوكآريمة محسن جادرعبدالرزاق عيدان عبد5224
ديالىتعهدات جديد7771851267460651 مآرآوكاقبال حسن صبريعبدالرزاق فرج5225
نينوى3911281211020750229/11/2007 مآرآوكابتسام آامل آاظمعبدالرزاق فلك آاوش5226
نينوى2008\7\416165756725246712 مآرآوكمزيحة عبدالحسين حسنعبدالرزاق آاظم جياد5227
بابل2008\3\7291002611020950117 مآرآوكبثية احمد محمدعبدالرزاق مؤنس علي5228
بغداد7791304910189147420/4/2008آرآوكسعدية آريم مريوشعبدالرزاق محمد حسن5229
ميسان2008\3\4151919811021054813 مآرآوكوفاء حميد ثامرعبدالرزاق محمد رشيد5230
البصرة20815579671547535/10/2008 مآرآوكمصرية مجبل احمدعبدالرزاق محمد زيدان5231
ميسان2057921941076/4/2011 مآرآوكزآية آاطع صابرعبدالرزاق محمد سالم5232
نينوى 7669684674608662009/06/10 مآرآوكهدلة حمد عبدالعزيزعبدالرزاق محمد5233
بابل1211102113232007/11/22آرآوكعبدالرزاق محمد عبداهللا5234
بغداد352162511021047215/4/2008 مآرآوكتحرير مهدي زباريعبدالرزاق محمود مطر5235
بغداد2011\9\756187111029435512 مآرآوكساجدة احمد حسينعبدالرزاق مسعود5236
نينوى2008\8\159142176725248618 مآرآوكانغام سعيد حسنعبدالرزاق نوري5237
الديوانية 6441696411020761026/5/2008 مآرآوكعلياء عبدالجبار راشدعبدالرزاق هادي سعيد5238
صالح الدين45360726715404727/5/2008 مآرآوكملكية فنجان شنجارعبدالرسول فالح5239
نينوى 1241102073852007/10/03آرآوكنجمة بريسم عوفيعبدالرضا ابراهيم5240
صالح الدين 4962347672524132008/05/30 مآرآوكزهرة حيال نعمةعبدالرضا جاسم حاتم5241
الديوانية2011\3\35517110519572416مآرآوكماجدة عبداهللا جبرعبدالرضا حسن صبري5242
نينوى39461456737426021/6/2008 مآرآوكسعاد وادي لفتةعبدالرضا حسين لفتة5243
النجف4161979672523262008/05/30 مآرآوكلذيذة عودة داغرعبدالرضا حنون عبود5244
بغداد 3171437811021152616/1/2008آرآوكآاظمية محمد معيديعبدالرضا خلف عطية5245
بغداد 1861157411020747829/11/2007آرآوكمريم علي موسىعبدالرضا عاشور زامل5246
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البصرة1161100457092007/09/16آرآوكعطية طارش فاضلعبدالرضا عليوي جبر5247
بغداد1391018913936/9/2007آرآوكعطية طارش فاضلعبدالرضا عليوي جبر5248
البصرة 60181161102115598/1/2008آرآوكانتصار حميد عبدالزهرةعبدالرضا غازي عبدالحس5249
بغدادتعهدات خطية429447638724952 مآرآوكآلثوم صالح عبداهللاعبدالرضا فاخر حسن5250
االنبار36015284671546585/10/2008 مآرآوكندى محي قاسمعبدالرضا محسن مناتي5251
النجف3931945511020789311/30/2007 مآرآوكسليمة هادي عبودعبدالرضا محمد راضي5252
صالح الدين 2011\3\2465810619501817مآرآوكحياة محسن رستمعبدالرضا محمد فرج5253
البصرة 3128454671512362008/05/12 مآرآوكسلوى شريف مسلمعبدالرضا محمد مسلم5254
النجف3709516671510772008/05/12 مآرآوكاحالم حسن صبريعبدالرضا موحي جعفر5255
بغداد6061435611021015117/12/2007 مآرآوكسلمى شاآر ضاحيعبدالزهرة احمد صكر5256
نينوى185415867153505/مآرآوكصبيحة حمزة يوسفعبدالزهرة بدر فليحي5257
بغداد2008\9\380987673361148 مآرآوكنضال سعد عودةعبدالزهرة ثجيل رسن5258
آربالء2591127511021195030/1/2008آرآوكآاظمية صدام جابرعبدالزهرة ثجيل شمخي5259
واسط4761472674607722009/06/10 مآرآوكآميلة عبدالرزاقعبدالزهرة جلوب5260
النجف تعهدات جديد436362867460730 مآرآوكجكارة موات/وحيدة عيسعبدالزهرة جلوب5261
بغداد2008\3\4291102211021072918 مآرآوكبستة خشن داغرعبدالزهرة حسن سلمان5262
ذي قار37773311021156215/1/2008آرآوكخيري داخل آطانةعبدالزهرة حمود دويج5263
االنبار5981093511021197511/28/2007آرآوكرباب هنيدي صاللعبدالزهرة حميد آيطان5264
325123910682278758/9/2010/مآرآوكهدية رسن عليعبدالزهرة خلف زيدان5265
طشارة دوعبدالزهرة دوالب اآريم5266 / بغداد7068776668852355/19/2007 مآرآوكآاظمية جبر
الديوانية38313764671535575/12/2008/مآرآوكصبيحة آريم عاصيعبدالزهرة سلمان5267
ميسان1261102111242007/11/21آرآوكشكرية حسين فرعونعبدالزهرة طالب5268
بابل2008\3\7881041011021047312 مآرآوكزهرة عبداالمير آاظمعبدالزهرة عباس عطية5269
البصرة521018913686/9/2007آرآوكشنة امصيري عبدعبدالزهرة عذاب سلمان5270
ميسان1181100457992007/09/17آرآوكشنة امصيري عبدعبدالزهرة عذاب سلمان5271
1371018915469/9/2007آرآوكشنة امصيري عبدعبدالزهرة عذاب سلمان5272
ميسان1636073671538075/14/2008 مآرآوكليلى ناجي آاظمعبدالزهرة علوان حسن5273
البصرة4845421672521602008/05/30 مآرآوكحسنة بدر سريععبدالزهرة علي ضاحي5274
صالح الدين2008\3\3611519911020953110 مآرآوكعبدالزهرة فالح رسن5275
بابل471217911021195722/1/2008آرآوكآريمة قاسم ذجرعبدالزهرة فندي مثبت5276
بغداد1351120271082007/09/23آرآوكجاسمية آاطع بدنعبدالزهرة قاسم جابر5277
بغداد 2008\6\463618671541321 مآرآوكانتصار جبار الزمعبدالزهرة آاطع حافظ5278
بغداد32541591018914626/2/2008آرآوكسهيلة محمد عدايعبدالزهرة آاظم حبيب5279
ذي قار2007\9\26662781276آرآوكايمان لطيف عبداهللاعبدالزهرة آاظم درجال5280
االنبار11101100455552007/09/15آرآوكايمان لطيف عبداهللاعبدالزهرة آاظم درجال5281
االنبار1381018912746/9/2007آرآوكايمان لطيف عبداهللاعبدالزهرة آاظم درجال5282
بغداد484346106715315813/1/2009 مآرآوكفاطمة رؤوف محسنعبدالزهرة آنكون5283
البصرة4293339671517272008/05/12/مآرآوكحمدية جاسم منشدعبدالزهرة محسن سكر5284
البصرة355160456737404919/7/2008 مآرآوكزآية مدلول حسنعبدالزهرة مطر حسن5285
ذي قار393465311020781729/11/2007 مآرآوكشفاء صكر هاشمعبدالزهرة مطر خلف5286
بغداد33236756715429819/7/2008 مآرآوكآريمة خضير حسينعبدالزهرة هامل حسين5287
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االنبار2008\3\2561548511021015011 مآرآوكنوشة محمد خلفعبدالسادة جبار نادر5288
بغداد2007\9\44662781406آرآوكسعدية عبدالسادةعبدالسادة جلوب علي5289
بغداد 1131100455822007/09/15آرآوكسعدية عبدالسادةعبدالسادة جلوب علي5290
نينوى1381018913007/9/2007آرآوكسعدية عبدالسادةعبدالسادة جلوب علي5291
بغداد1381018913015/9/2007آرآوكرضية عبدالزهرةعبدالسادة جلوب علي5292
بغداد330167951941366/4/2011 مآرآوكزهرة سعيد تبارىعبدالسادة خلف سرحان5293
البصرة3511867110021121223/1/2008 مآرآوكضوة جبر حسنعبدالسادة رشك حسين5294
البصرة48017048671539355/14/2008 مآرآوكسامية جاسم خضيرعبدالسادة سلمان5295
ديالى1261102111212007/11/21آرآوكنبيلة جاسم محمدعبدالسادة عباس بداى5296
بغداد170172396715378514/5/2008 مآرآوكحمزية آريم حسينعبدالسادة آاظم حسين5297
نينوى321154951941775/4/2011 مآرآوكنصرية محسن موسىعبدالسادة محمد عليوي5298
النجف74716896673347552008/05/25 مآرآوكهلية شعبوط جاسورعبدالسادة مسير سلمان5299
2011\3\18111910219570627مآرآوكزآية محمد عبدالجبارعبدالسادة نتيش خامة5300
بغداد2011\9\2366711527335822 مآرآوكهيلة جميلة محمدعبدالستار احمد خضير5301
بغداد77718681671534277/7/2008 مآرآوكنادية عزيز هاديعبدالستار جاسم محمد5302
شرقاط/نينوى329122686715421128/5/2008 مآرآوكعالهن شوشان ناصرعبدالستار جبار سلمان5303
بغداد2008\7\72313336737453227 مآرآوكحياة شهيب مطلكعبدالستار جبار شاتي5304
بغداد4937634673340382008/05/25 مآرآوكدالل سلة خليفةعبدالستار جبار5305
بغداد785465671510382008/05/12 مآرآوكفاطمة سالم حسنعبدالستار جعفر عبد5306
صالح الدين3511419674627957/27/2010 مآرآوكازهار غالي نجمعبدالستار جعفر موسى5307
نينوى 3308481671511897/7/2008 مآرآوكنهلة غالب مهديعبدالستار جميل عباس5308
بغداد45519012671517532008/05/12/مآرآوكاقبال عبداالمير حمدعبدالستار حسن طارش5309
بغداد2724232687227818/9/2010 مآرآوكحياة حمادي غضبعبدالستار راضي عبود5310
بابل1241102073842007/10/03آرآوكسميرة قادر جاسمعبدالستار شعبان صالح5311
البصرة359188326715118320/7/2008 مآرآوكخولة محسن عبدالنبيعبدالستار عبد علي5312
نينوى2011\5\4119010819583711 مآرآوكمها علي ناصرعبدالستار عبدالجبار5313
شرقاط/صالح الدين2008\3\35210051668844055 مآرآوكسناء باقر محمدعبدالستار عبدالجبار شاآ5314
بغداد3719711719604011/4/2011 مآرآوكمريم جعفر عبداهللاعبدالستار عبدالجبار5315
صالح الدين425164910672520302008/05/30 مآرآوكوفية طعمة حميديعبدالستار عبدالرحيم5316
بغدادتعهدات جديد3511029467460618 مآرآوكهدير ابراهيم خلفعبدالستار عبداهللا محمد5317
بغداد45512839672520062008/05/30 مآرآوكحنان صالح محمدعبدالستار عبدالمجيد5318
ذي قار483167656715549414/7/2008 مآرآوكفرحة هيكل صوفيعبدالستار علي عبود5319
ذي قار40910167671546595/10/2008 مآرآوكغنية جاسم محمودعبدالستار قدوري5320
بغداد2008\3\429194981102095106 مآرآوكعبدالستار آامل عبود5321
ميسانتعهدات جديد4941535168724883 مآرآوكسميرة شنون صبرعبدالستار آيالن عزيز5322
البصرة30046296715520623/6/2008 مآرآوكايمان مطر حموديعبدالستار محسن5323
صالح الدين 7221525311020758722/1/2008 مآرآوكسناء محمد عليعبدالستار محمد راضي5324
صالح الدين1221102070722007/09/23آرآوكاميرة هاشم عبداهللاعبدالستار محمد عبداهللا5325
ذي قار1331101524729/9/2007آرآوكاميرة هاشم عبداهللاعبدالستار محمد عبداهللا5326
بغداد تعهدات جديدة181145568724308/مآرآوكصبيحة رحيم آريمعبدالستار مطلك خضر5327
الديوانية773163891102119616/2/2008آرآوكمهدية يونس عكلةعبدالستار موسى حسين5328



قائمة بأسماء الوافدين الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (140) في محافظة آرآوك للفترة من 2007/7/1 ولغاية 2011/9/30 الذين 
اعيدوا الى محافظاتهم االصلية السابقة

النجف2011\5\428431011959293 مآرآوكفريال مجيد اشهيبعبدالسالم اسماعيل5329
ميسان 465961811021103110/1/2008 مآرآوكاقبال جيار عبدالحسينعبدالسالم جابر عبود5330
البصرة5597568671515452008/05/12 مآرآوكفضيلة خلف حميدعبدالسالم حسن محمد5331
نينوى2011\7\379143101019452020مآرآوكنادية مصطفى صالحعبدالسالم حميد5332
بغداد33361111021159415/1/2008آرآوكاحالم عايد احمدعبدالسالم رحيم طه5333
شرقاط/صالح الدين37717131011020978012/17/2007 مآرآوكحمدية جاسم مظلومعبدالسالم سبتي حسن5334
واسط6125416672522852008/05/30 مآرآوكانتصار عبد علي يلعبدالسالم شهيد ياسين5335
بغداد 296582111021066116/4/2008 مآرآوكبدرية مطلك عبدعبدالسالم عبدالرزاق5336
بغداد 42818711219616411/4/2011 مآرآوكغفران نوري جاسمعبدالسالم عبيد جاسم5337
ذي قار6631352911020771229/11/2007 مآرآوكجنان عيسى محمدعبدالسالم علي هزاع5338
بغداد33115284671531695/14/2008 مآرآوكنوال جبار داغرعبدالسالم فاضل احمد5339
بغداد2011\3\36415210719532127 مآرآوكنضال مرشد عبودعبدالسالم مجيد حمد5340
البصرة 375126276715417629/5/2008 مآرآوكايمان ظاهر اسعدعبدالسالم محسن اسعد5341
آربالء36252856715470019/7/2008 مآرآوكميعاد آاظم جناحعبدالسالم محمد دغيم5342
النجف2008\8\79798466725266418 مآرآوكسحر زهير خضيرعبدالسالم محمد5343
واسط40359646715383812/1/2009 مآرآوكعزيزة حمد خجرمعبدالسالم محمد عبداهللا5344
بغداد47883926715540630/6/2008 مآرآوكعبدالسالم نذير سلطان5345
بغداد33016414674609862009/06/10 مآرآوكابتسام هاشم عبداهللاعبدالسالم نعيم لعيبي5346
بغداد41515538671510122008/05/12 مآرآوكحنان عبدالرضا جبارعبدالسالم يعقوب5347
ديالى3911957211021000712/18/2007 مآرآوكلمياء محمد ثجيلعبدالشهيد ضايق طلب5348
ميسان2008\10\415157326737289019 مآرآوكخولة رحم خيونعبدالصاحب راشد عبيد5349
ذي قار2011\10\415157962944025 مآرآوكخولة رحم خيونعبدالصاحب راشد عبيد5350
بغداد4541973911004599312/2/2008 مآرآوكحليمة ابراهيم خميسعبدالصاحب شواي جودة5351
البصرة20467676715447819/7/2008 مآرآوكفاتن محمد جاسمعبدالصديق حسن محمد5352
واسط2008\3\47760331102954718 مآرآوكخيرية محمد حسينعبدالصمد حميد جابر5353
بغداد2007\9\210662782075آرآوكجهورية علي محمدعبدالصمد غاجي جارح5354
البصرة 1131018916122007/09/11آرآوكجهورية علي محمدعبدالصمد غاجي جارح5355
بغداد134662782175/9/2007آرآوكجهورية علي محمدعبدالصمد غاجي جارح5356
بغداد 2011\3\35717210319578416 مآرآوكغزالة هاشم عيسىعبدالصمد معلى مهنة5357
واسط7901114311020964612/17/2007 مآرآوكزينب ضايف دريجعبدالعال حمود حطاب5358
بغداد331148856715119220/7/2008 مآرآوكمنيرة مطلب ادريسعبدالعال عبد نور5359
ميسان1291102072012007/10/01آرآوكسيرين نهاد عبدعبدالعالي جهاد عبد5360
بغداد 13211015222149/9/2007آرآوكسيرين نهاد عبدعبدالعالي جهاد عبد5361
بغداد2008\8\33220210671555172 مآرآوكجوليت جواد خلفعبدالعالي حسين علي5362
ذي قار1191101521022007/09/11آرآوكرابحة جمعة وديععبدالعالي عبداهللا وديع5363
ذي قار13111004564816/9/2007آرآوكرابحة جمعة وديععبدالعالي عبداهللا وديع5364
ذي قار31413886671539886/7/2009 مآرآوكناهدة حبيب سعيدعبدالعالي محمد نهير5365
نينوى1211102112452007/11/22آرآوكعبدالعباس حسين طاهر5366
ذي قار18611838671553667/7/2008 مآرآوكحميدة خلف آيطانعبدالعباس خلف غريب5367
المثنى4541377671517162008/05/12/مآرآوكمديحة راشد مرجانعبدالعباس سلطان نعمة5368
بغداد47329110672523302008/05/30 مآرآوكاستقالل محمد جاسمعبدالعباس شهيد5369
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بغداد310158556715533930/6/2008 مآرآوكسناء جاسم محمدعبدالعباس صحبت علي5370
البصرة46613311672524592008/05/30 مآرآوكاتحاد سلمان حميديعبدالعباس عبدالرحيم5371
ذي قار2007\9\47662781266آرآوكسجا شنادة عاشورعبدالعباس عبدالرضا5372
بغداد1191018917442007/09/12آرآوكسجا شنادة عاشورعبدالعباس عبدالرضا5373
نينوى1381018912736/9/2007آرآوكسجا شنادة عاشورعبدالعباس عبدالرضا5374
صالح الدين1271102113392007/11/22آرآوكعبدالعباس عويد سلطان5375
بغداد30220034671547502008/05/10 مآرآوكذآاء عبد زيد آيطانعبدالعباس غافل حمزة5376
بغداد4014742671510482008/05/12 مآرآوكزينب علي رحيمةعبدالعباس آحط عباس5377
البصرة2007\9\67662782445آرآوكعوفة جابر ملكعبدالعباس مايع عبيد5378
بغداد1141018915262007/09/07آرآوكعوفة جابر ملكعبدالعباس مايع عبيد5379
بغداد134662781896/7/2009آرآوكعوفة جابر ملكعبدالعباس مايع عبيد5380
نينوى2008\3\2641903311021034010 م آرآوكحمدية عبدالرضا عليعبدالعباس محسن5381
البصرة2008\7\393160416725274919 مآرآوكسعاد جليل ابراهيمعبدالعزيز حضيري5382
البصرة62017296673343845/27/2008 مآرآوكهدى محمد عبداهللاعبدالعزيز حمد جخدم5383
نينوى2008\7\170137556725258413 مآرآوكسورية غدير داودعبدالعزيز سالم علي5384
صالح الدين638119186715445827/5/2008 مآرآوكانتصار احمد موسىعبدالعزيز صالح خلف5385
البصرة338757711021152816/1/2008آرآوكآاظمية عبطان موزانعبدالعزيز علي محسن5386
بابل2008\7\37464656725258226 مآرآوكفطيم عبيد عيسىعبدالعزيز محمد مطلك5387
ميسان426614671531705/14/2008 مآرآوكامل حجر رسنعبدالعزيز ناصر عيسى5388
بغداد 2011\3\25917910319545322آرآوكحياة ريسان محمدعبدالعظيم ثوين منخي5389
بغداد42617486715337314/5/2008 مآرآوكرنا حميد عبداهللاعبدالعظيم عبدالرزاق5390
البصرة451853611020998612/17/2007 مآرآوكرجاء نعمان فاضلعبدالغفار خضير موسى5391
االنبار109741021959035/4/2011 مآرآوكخيرية آاظم/صبيحة مرزعبدالغفور سعيد علي5392
البصرة2011\3\2512610219531524 مآرآوكمجودة محمد حمدعبدالغني احمد محمد5393
بغداد 3948361011021195414/1/2008آرآوكفاطمة جرجيس احمدعبدالغني سعيد رجب5394
ذي قار3161984911020998112/17/2007 مآرآوكسعدية حسن شكريعبدالغني محمد راضي5395
ذي قار5887510719539813/4/2011 مآرآوكابتهاج موزر عيدانعبدالفتاح احمد خميس5396
ذي قار21615761011004588227/2/2008 مآرآوكفضيلة حسين جوادعبدالفتاح عبدالرزاق حم5397
المثنى2008\8\41019067673745053 مآرآوكصفية عطية حسنعبدالفتاح عبداهللا علي5398
بغداد 2011\3\3519810719570316مآرآوكرسمية رشيد خلفعبدالفتاح علوان5399
بغداد80019633674608252009/06/10 مآرآوكخالدة عبداهللا محمدعبدالقادر حامد حسب5400
بغداد623169186872422027/11/2008 مآرآوكامينة محمود عبدالمجيدعبدالقادر سليمان عمر5401
البصرة 33114061011021061322/4/2008 مآرآوكعالية منير حسنعبدالقادر شمس سلمان5402
نينوى352710819565511/4/2011 مآرآوكنهلة عبد عليعبدالقادر عبدالجبار5403
االنبار524170796715332214/5/2008 مآرآوكفوزية حافظ عبدالرضاعبدالقادر عبيد مقطوف5404
نينوى478159261102110726/2/2008 مآرآوكترآية ذياب حسنعبدالقادر عزيز سهيل5405
بغداد 66348766884294212/25/2007 مآرآوكهدلة فياض محمدعبدالقادر فضل محمد5406
بغداد31613411119598829/3/2011 مآرآوكليلى نجم عبداهللاعبدالقادر ماهر محمد5407
بغداد2008\8\473133426725255917 مآرآوكسعاد وحيد مايععبدالقادر نعمة حسن5408
بصرة395708311020973512/17/2007 مآرآوكناهدة محمد عبد عليعبدالقاسم سابط صخي5409
بغداد 491169526872495312/31/2008 مآرآوكسميرة عيسى عليعبدالقاهر احمد آاظم5410
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بغداد272216711021046520/4/2008آرآوكفطيم خلف سلمانعبدالكاظم اسويد سلمان5411
نينوى 6001266911020763812/1/2007 مآرآوكغيدة نجم ياسينعبدالكاظم جاسم فياض5412
البصرة1291102071352007/09/23آرآوكفليحة ظاهر محسنعبدالكاظم جميل محسن5413
االنبار13811015254810/9/2007آرآوكفليحة ظاهر محسنعبدالكاظم جميل محسن5414
ذي قار420276671511155/12/2008 مآرآوكملكة عباس عبد عليعبدالكاظم حسن جبار5415
نينوىتعهدات جديد747496567597948 مآرآوكعبدة دحام/ليلى ثجيلعبدالكاظم حمزة صبيح5416
بابل1892087673345575/27/2008 مآرآوكنجاة يوسف حبيبعبدالكاظم حميد حسن5417
بغداد1171100458672007/09/18آرآوكفوزية محمود مسلمعبدالكاظم حنش حسن/م5418
صالح الدين13810189161811/9/2007آرآوكفوزية محمود مسلمعبدالكاظم حنش حسن/م5419
ذي قار3654891019410412/4/2011 مآرآوكآريمة منسي عودةعبدالكاظم سعدون5420
بغداد538138656715398114/5/2008 مآرآوكفاطمة رزاق عبد عليعبدالكاظم شاآر مهدي5421
ذي قار40312576671549352008/05/10 مآرآوكمانعة حنون آاطععبدالكاظم شيحان5422
بغداد4014034671542705/10/2008 مآرآوكخديجة سلمان خليفةعبدالكاظم طعمة شذر5423
ذي قار338173410671540495/10/2008 مآرآوكسعدية مظلوم/خميسة ععبدالكاظم عباس عبيد5424
ديالى2083177672524382008/05/30 مآرآوكقبيلة عبدالزهرة محيسنعبدالكاظم عبد علي5425
بغداد 1121100459472007/09/19آرآوكرسمية جبار جوادعبدالكاظم آاطع علي5426
ميسان13110189175012/9/2007آرآوكرسمية جبار جوادعبدالكاظم آاطع علي5427
الديوانية 80110010819513928/3/2011 مآرآوكوفية هادي محمدعبدالكاظم الزم حميدي5428
الديوانيةتعهدات جديد4091317768724759آرآوكليلى حميد فليحعبدالكاظم مطرود فضل5429
واسط777821121959914/4/2011 مآرآوكبتول عبد ردادعبدالكاظم ناصر حسين5430
بغداد46610971673345362008/05/25 مآرآوكآوثر جواد نوريعبدالكاظم يسر5431
بغداد785837211021197017/1/2008 مآرآوكمنال ياسر خلفعبدالكاظم يونس نايف5432
الديوانية2011\3\2179710819515027 مآرآوكفليحة حسن ابراهيمعبدالكريم ابراهيم5433
بغدادتعهدات جديد2951372167460097 مآرآوكبدور مرهون عبدعبدالكريم ابراهيم حسن5434
بغداد1921897711004599128/5/2008 مآرآوكآريمة محمد محمودعبدالكريم ابراهيم مطشر5435
شرقاط/صالح الدين1141100456782007/09/16آرآوكفوزية خلف عبداهللاعبدالكريم احمد حسن5436
ذي قار 13101018913656/9/2007آرآوكفوزية خلف عبداهللاعبدالكريم احمد حسن5437
بغدادتعهدات جديد333504268724926آرآوكزهرة حسن آاطععبدالكريم اسماعيل ابراه5438
بغداد342891041959456/4/2011 مآرآوكفرحة حميد عبداهللاعبدالكريم اسماعيل5439
البصرة256138836782427913/11/2008 مآرآوكميسون يوسف عذابعبدالكريم اسماعيل5440
ذي قار4541984711021070620/4/2008 مآرآوكزينب فالح/بشرى قاسمعبدالكريم برهان فرحان5441
ذي قار191185326715339328/6/2008 مآرآوكخولة حبيب شهابعبدالكريم بطاح حنوش5442
البصرة 338138381102115294/2/2008آرآوكرسمية جبار محمدعبدالكريم ثجيل جوالن5443
الديوانيةتعهدات جديدة4721504268724592 مآرآوكزهرة داخل عبودعبدالكريم جاسم حرب5444
البصرة 3421189519423421/4/2011 مآرآوكساهرة شهاب عليعبدالكريم جاسم راضي5445
بابل38017299671512442008/05/12 مآرآوكوفاء حرجان عليويعبدالكريم جاسم عليوي5446
775748671540335/10/2008 مآرآوكسعاد عبدالحسن جبارعبدالكريم جبار حمزة5447
بغداد2008\8\37012082673740524 مآرآوكنضال ندة حموديعبدالكريم جبوري5448
ميسان351266711021196527/2/2008 مآرآوكعلية حسين عيديعبدالكريم جعفر جارح5449
بغداد40316777671510502008/05/12 مآرآوكمريم باقر عيدانعبدالكريم جعفر5450
بغداد82239546715438628/5/2008 مآرآوكسميرة جبار عليعبدالكريم جعفر هليجي5451
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البصرة410464111020752029/11/2007 مآرآوكسفانة عبدالمجيد حميدعبدالكريم جميل توفيق5452
بغداد37139731102119608/1/2008آرآوكلمياء ابراهيم محمدعبدالكريم حامد وداعة5453
بغداد4294563687249032009/06/01 مآرآوكعائدة عبدالغفور زينلعبدالكريم حبيب سلمان5454
واسط41110973671537315/14/2008 مآرآوكآوثر رحيم جبرعبدالكريم حسن حمود5455
نينوى2011\9\3315111427598514 مآرآوكحميدة طالب جابرعبدالكريم حسن صبري5456
بغداد2008\7\45310456725320621 مآرآوكسعاد خلف آرمعبدالكريم حسين حسن5457
76610923671510115/12/2008 مآرآوكباسمة جبار سينيعبدالكريم حسين حميد5458
بغداد355130626872495412/31/2008 مآرآوكعائدة صادق ابراهيمعبدالكريم حسين فليح5459
ميسان794356672522722008/05/30 مآرآوكشهلة نجم عبداهللاعبدالكريم حميد جميل5460
نينوى359836106715433020/5/2008 مآرآوكفليحة سلمان عليعبدالكريم خلف محمد5461
بغداد 4349310319595829/3/2011 مآرآوكياسمين خليل ابراهيمعبدالكريم خماس احمد5462
صالح الدين371119796715414420/5/2008 مآرآوكفوزية حسين آينجعبدالكريم رضا راضي5463
ميسان37119886673343182008/05/27 مآرآوكنجاح حاتم سعديعبدالكريم سالم آحيط5464
بغداد2008\7\767133176725253314 مآرآوكاحالم مصطفى احمدعبدالكريم سعد مطلك5465
البصرة405828674609962009/06/10 مآرآوكايناس خضير عباسعبدالكريم سعيد محسن5466
ميسان48762186715545130/6/2008 مآرآوكابتسام شفاتي مشاريعبدالكريم سلمان5467
بغداد1261102111942007/11/22آرآوكرغد عباس عاشورعبدالكريم شاآر5468
بغداد1241102073952007/10/03آرآوكصبيحة جلوب لفتةعبدالكريم شبوط آاظم5469
نينوى309501061958857/4/2011 مآرآوكانتقاض حسين محمدعبدالكريم شعيب عبداهللا5470
بغداد1191101522272007/09/09آرآوكوزيرة حنش ثامرعبدالكريم شناوة جنجر5471
بغداد13611015206811/9/2007آرآوكوزيرة حنش ثامرعبدالكريم شناوة جنجر5472
ميسان370801091951494/4/2011 مآرآوكجتالة صالح زيدانعبدالكريم شهاب زاب5473
نينوى3445763671549075/10/2008 مآرآوكعلية احمد عبداهللاعبدالكريم صالح5474
نينوى42510949671519132008/05/12 مآرآوكزينب حمه امين خواآرمعبدالكريم صبيح رحيم5475
بغداد2008\7\4871216106715429127 مآرآوكصبيحة آاظم محمدعبدالكريم صحن5476
بغداد25211884670095985/7/2008 مآرآوكنعيمة حسن سلمانعبدالكريم عبد سالم5477
االنبارتعهدات جديدة3571969567596537 مآرآوكهناء سليمان داودعبدالكريم عبد طالب5478
صالح الدين39314811919604317/4/2011 مآرآوكوحيدة آريم حسينعبدالكريم عبدالحسين5479
ذي قار43489511020779029/11/2007 مآرآوكعبدالكريم عبدالرزاق5480
بغداد6501641011951494/4/2011 مآرآوكهناء ماجد نجمعبدالكريم عبدالزهرة5481
واسط479105536715421921/5/2008 مآرآوكسناء علي آاظمعبدالكريم عبدالسادة5482
بغداد47716284671512892008/05/12 مآرآوكمنتهى علي عمرعبدالكريم عبدالسالم5483
بغداد7941376715418220/5/2008 مآرآوكحال طارق احمدعبدالكريم عبدالقادر5484
شرقاط/نينوى429749211021022620/4/2008 م آرآوكعبدالكريم عبدالكاظم5485
ميسان3093895672523032008/05/30 مآرآوكهناء احمد محمودعبدالكريم علي احمد5486
بغداد429910119556112/4/2011 مآرآوكخلود عبدالكريم احمدعبدالكريم علي حسين5487
بغداد826188311021000412/18/2007 مآرآوكنجاة خلف عيسىعبدالكريم علي رخيص5488
بغداد43487110672520372008/05/30 مآرآوكامنة صدام لعيبيعبدالكريم علي لعيبي5489
صالح الدين367101110671517545/12/2008/مآرآوكامونة عباس جبارعبدالكريم علي ياسين5490
األنبار289466311021076119/3/2008 مآرآوكعالهن خليفة دروععبدالكريم عواد اسود5491
ميسان767905911020758429/11/2007 مآرآوكصبرية ابراهيم حسينعبدالكريم عيسى اسد5492
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ميسان2721314467156306020/7/2008 مآرآوكزينب عبدالحسين نعيمعبدالكريم عيسى محمد5493
بغداد3261304911021044521/5/2008 مآرآوكسعدية حواس ناصرعبدالكريم غازي حسين5494
بغداد454169836715501214/5/2008 مآرآوكناهية عبد زير/نداء آاظعبدالكريم غافل عبد5495
البصرة 49119127672522302008/05/30 مآرآوكتغريد ناصر عبودعبدالكريم فرج عكش5496
ذي قار776172976715395114/5/2008 مآرآوكهدية سلطان سيدعبدالكريم فرحان سيد5497
ميسان2008\7\429133776725273927 مآرآوكآريمة حيال حمدانعبدالكريم فزع مانع5498
البصرة4511004582728/5/2008آرآوكسعدية جاسم حسنعبدالكريم فليح حسن5499
شرقاط/صالح الدين1281102073412007/10/02آرآوكحميدة جاسم جبر عليعبدالكريم قاسم محل5500
صالح الدين 43717523671537065/14/2008 مآرآوكبشرى عبدالعزيز عليعبدالكريم قدوري جاسم5501
شرقاط/نينوى2008\3\4371826111021035913 م آرآوكعواطف خشان عبدالعزيعبدالكريم آاصد شمخي5502
بغداد4735361671510512008/05/12 مآرآوكفاطمة حسين عبدالرسوعبدالكريم آاظم عبود5503
بغداد2008\6\21684910671541091 مآرآوكوسن آزارحماديعبدالكريم آاظم فليح5504
صالح الدين11101100459972007/09/19آرآوكحليمة سهر عنيدعبدالكريم آاظم فهد5505
بغداد13111004561215/9/2007آرآوكحليمة سهر عنيدعبدالكريم آاظم فهد5506
بغداد39476436715558528/6/2008 مآرآوكسعدية جعفر عكالعبدالكريم آمبار فالح5507
بغداد611104846715443725/5/2008 مآرآوكنجيحة عباس عباديعبدالكريم محسن5508
بغداد216152586700663912/5/2008 مآرآوكسهير عمادالدين احمدعبدالكريم محمد5509
بغداد437626111020772623/1/2008 مآرآوكفاطمة لفتة حميدعبدالكريم محمد حسن5510
نينوى659656411020762012/1/2007 مآرآوكفاطمة سريح داودعبدالكريم محمد راضي5511
ميسان39313682671545595/10/2008 مآرآوكمهدية سلمان ناصرعبدالكريم محمد عبد5512
بغداد30217929671517495/12/2008/مآرآوكجنان عبدالجليل ناصرعبدالكريم محمد ناصر5513
البصرة2008\8\43613338672527304 مآرآوكحليمة عبدالحسن طعمةعبدالكريم محمود سعيد5514
ميسان2011\9\65418411327604918 مآرآوكالماس عزالدين عبداهللاعبدالكريم محي عبداهللا5515
ذي قار3084810719507328/3/2011مآرآوكسلومة سلمان حمزةعبدالكريم مزهر عباس5516
نينوى41545311021016820/4/2008 مآرآوكصبيحة حمد حسينعبدالكريم مسلط حمد5517
البصرة193658611021041111/5/2008 مآرآوكنجاة عبدالكريم محمدعبدالكريم مصطفى5518
بغداد48133176715171712/7/2009/مآرآوكانوار طالب سبععبدالكريم مهدي صالح5519
بغداد21518042671547072008/05/10 مآرآوكسالمة جاسم جابرعبدالكريم ناجي وهيب5520
واسط338178110671517362008/05/12/مآرآوكامنة مهدي مكلفعبدالكريم نعمة سلمان5521
بغداد11101100458302007/09/17آرآوكزهرة سعدون سكرعبدالكريم نعمة آويت5522
ذي قار13710189157111/9/2007آرآوكزهرة سعدون سكرعبدالكريم نعمة آويت5523
بغداد64986736715374514/5/2008 مآرآوكآريمة عمر خلفعبدالكريم نعيمة طواش5524
الديوانية19612321672522412008/05/30 مآرآوكحسنية علي الحسونعبدالكريم هاشم جاسم5525
بغداد32163366715401628/5/2008 مآرآوكرجاء محمد عليعبدالكريم هاشم عذاري5526
الديوانية4275631672524022008/05/30 مآرآوكخلفة سلمان عليعبدالكريم هاشم فارس5527
نينوى2008\8\43673566715524111 مآرآوكسهام عبد مهديعبدالكريم هاشم آاظم5528
ميسان465105446715368114/5/2008 مآرآوكساهرة حسن شلشعبدالكريم وحيد صخي5529
بغداد2008\8\3931928673740723 مآرآوكجميلة قاسم فرجعبدالكريم ولي عبد5530
بغداد /19813112671538777/7200 مآرآوكابتسام عبود حمزةعبدالكريم ياس جوعان5531
بغداد1291102072112007/10/01آرآوكابتهال شمخي حسينعبدالكريم ياسين عسكر5532
شرقاط/صالح الدين13511101522129/9/2007آرآوكابتهال شمخي حسينعبدالكريم ياسين عسكر5533
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شرقاط/صالح الدين2163110119564518/4/2011مآرآوكحربية ادهيم لكنعبدالكريم يوسف5534
االنبار493110376715519323/6/2008 مآرآوكذآريات عبداالمير علوانعبدالكريم يوسف5535
صالح الدين 429155101019551212/4/2011 مآرآوكدرة حميد محمدعبدالكريم يوسف آاظم5536
بغداد40912964671517352008/05/12/مآرآوكغنية شيت محمدعبداللطيف عباس5537
شرقاط/صالح الدينتعهدات جديد163124168724845 مآرآوكسعاد هاشم محيعبداللطيف محمد سعيد5538
نينوى 35718010219579328/3/2011 مآرآوكعبداللطيف محمود5539
بغداد2007\9\53662781426آرآوكصبرة عماد معروفعبداهللا ابراهيم حسين 5540
آربالء 1141100455952007/09/15آرآوكصبرة عماد معروفعبداهللا ابراهيم حسين 5541
نينوى1381018913025/9/2009آرآوكصبرة عماد معروفعبداهللا ابراهيم حسين 5542
بغداد1971794671515442008/05/12 مآرآوكونسة فتحي سرهيدعبداهللا ابراهيم عبداهللا5543
بغداد1111100458922007/09/18آرآوكرمزية يعقوب احمدعبداهللا ابراهيم عمر5544
صالح الدين13610189165112/9/2007آرآوكرمزية يعقوب احمدعبداهللا ابراهيم عمر5545
البصرة 58813218672522762008/05/30 مآرآوكاسراء فالح صالحعبداهللا ابراهيم مطر5546
بغداد18213624672520892008/05/30 مآرآوكبهية جالل محمدعبداهللا احمد عبداهللا5547
الديوانيةتعهدات جديد6232004768724364 مآرآوكريشة صالخ خلفعبداهللا اسماعيل علي5548
الديوانية2611276411021153130/1/2008آرآوكفطيم هزال جدوععبداهللا اسماعيل محمد5549
البصرة 78060410674600952009/06/10 مآرآوكزهرة جبار موسىعبداهللا بداي راضي5550
األنبار تعهدات جديد2611568768724488مآرآوكندى ادخيل حفينيعبداهللا ترآي حفيني5551
نينوى 2008\3\3441054411020103796 م آرآوكزهرة جاسم محمدعبداهللا جهلول عبداهللا5552
بغداد31897296715396114/5/2008 مآرآوكجميلة نعيم ميدانعبداهللا حريجة حاتم5553
بغداد1241102073902007/10/03آرآوكناهدة خليل محمدعبداهللا حسن طه5554
بغداد 7735177674606022009/06/10 مآرآوكمثاوة محمد احمدعبداهللا حسين رجب5555
نينوى188108796715468327/5/2008 مآرآوكلقاء عبداهللا خلفعبداهللا حسين علي5556
بغداد6231204311020764812/1/2007آرآوكرفعة يونس محمودعبداهللا حماد عاشج5557
بغداد 2011\3\256144101019549117مآرآوكنهلة ادريس احمدعبداهللا حمادي حمد5558
البصرة19110389110211932آرآوكنوال ذياب عليويعبداهللا حمادي زبير5559
آربالء35497916715214920/7/2008 مآرآوكوضحة جواد محمدعبداهللا حمد حسن5560
م5561 / صالح الدين1231102072722007/10/02آرآوكعلية حسن محمدعبداهللا حمد دخيل
بغداد11101101521632007/09/20آرآوكشكري مهدي اسودعبداهللا حميد رشيد5562
ديالى13111004570716/9/2007آرآوكشكري مهدي اسودعبداهللا حميد رشيد5563
بغداد801120656715459228/6/2008 مآرآوكعدولة عبداهللا دخيلعبداهللا خلف عبداهللا5564
بغداد27211136671538655/14/2008 مآرآوكحمدية يوسف يعقوبعبداهللا خلف محمد5565
ذي قار3654776672522992008/05/30 مآرآوكآدرية خضير محمودعبداهللا خليل سلطان5566
صالح الدين256139361102119776/2/2008 مآرآوكخاتون نايف/زهرة حمدعبداهللا دخيل عبداهللا5567
ذي قار30912436688293512/25/2007آرآوكسعدية قدوري حميدعبداهللا رشاد حمد5568
واسط7901121511021073317/4/2008 مآرآوكانتصار علي محمدعبداهللا رشيد5569
ديالى300122136715401429/5/2008 مآرآوكالهام حازم احمدعبداهللا رشيد عبداهللا5570
بغداد2011\5\43419110519455122مآرآوكاخالص علي حايفعبداهللا سالم غانم5571
ميسانتعهدات جديد4341237968724774 مآرآوكماجدة عبدالكريم نصيفعبداهللا سعيد عبد5572
ذي قار1821627911021000812/18/2007 مآرآوكفوزية محمد خلفعبداهللا سلمان ناصر5573
بغداد3651689819417310/4/2011 مآرآوكمثيلة مصلح عبداسالمعبداهللا سليم عبداهللا5574
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بغداد3541124511021074016/4/2008 مآرآوكسعدية محمد عليعبداهللا شمخي حسن5575
البصرة1211102113212007/11/22آرآوكعبداهللا شهاب احمد5576
شرقاط/صالح الدين1211102112952007/11/22آرآوكعبداهللا صالح حديد5577
بغداد73417163671546305/10/2008 مآرآوكعبير جبر طريحعبداهللا صكر طريح5578
نينوى190236411020956716/4/2008آرآوكفطيم شهاب احمدعبداهللا ضيف مسعود5579
نينوى2011\9\79711111627599121 مآرآوكخالدة حسين نجمعبداهللا طه محمد سعيد5580
الديوانية19513931673343392008/05/27 مآرآوكخديجة حسيب حسنعبداهللا عبدالباقي حسين5581
بغداد18323976737422521/6/2008 مآرآوكوجهة جاسم مهلهلعبداهللا عبدالجليل5582
ذي قار2008\7\20599936725291726 مآرآوكيسرى محمد صالحعبداهللا عبدالحي صالح5583
النجف1111100457232007/09/16آرآوكميادة محمد ياسرعبداهللا عبدالواحد5584
البصرة 1391018914107/9/2007آرآوكميادة محمد ياسرعبداهللا عبدالواحد5585
صالح الدين4166274672524142008/05/30 مآرآوكآاظمية جاسم محمدعبداهللا عبود مساعد5586
نينوى 46610475671553137/7/2008 مآرآوكآريمة منور شاطيعبداهللا عبيد سلطان5587
بغداد3333446715398014/5/2008 مآرآوكزآية حافظ محمد عليعبداهللا عدنان محمد5588
ديالى374166666715482128/5/2008 مآرآوكفليحة علي عبداهللاعبداهللا عزاوي عبداهللا5589
آربالء784768111021131217/1/2008 مآرآوكندا خميس جودةعبداهللا عزيز جودة5590
صالح الدين623835811020779929/11/2007آرآوكصالحة عبيد فيحانعبداهللا علي محمد5591
الديوانية3941468911021054522/5/2008 مآرآوكنادية يوسف احمدعبداهللا عليوي محمد5592
ميسان 251114586715408426/5/2008 مآرآوكسميرة فاضل محمودعبداهللا عمر حسن5593
النجف1211101522762007/09/20آرآوكفضيلة عبد عباسعبداهللا عمران سامي5594
ديالى13611015209811/9/2007آرآوكفضيلة عبد عباسعبداهللا عمران سامي5595
ذي قار2008\7\79327976725260320 مآرآوكوفاء حميد سليمانعبداهللا عيسى محمد5596
بغداد4208856673345655/27/2008 مآرآوكشمسة علي خميسعبداهللا فتحي حسن5597
الديوانية9918773672524542008/05/30 مآرآوكليلى حسن ذهبعبداهللا فرج علي5598
البصرة217802111021195222/1/2008آرآوكحسنة حار عبودعبداهللا فيصل عبداهللا5599
ذي قار1221102070602007/09/23آرآوكآاظمية لعيبي محمودعبداهللا محمد جبيل5600
بغداد1331101524539/9/2007آرآوكآاظمية لعيبي محمودعبداهللا محمد جبيل5601
بغداد 418123456737404719/7/2008 مآرآوكزهرة عمر محمدعبداهللا محمد حمد5602
ذي قار1181100459982007/09/19آرآوكخولة عاني آاظمعبداهللا محمد خليفة5603
بغداد13111004561615/9/2007آرآوكخولة عاني آاظمعبداهللا محمد خليفة5604
شرقاط/ صالح الدين80013967672520842008/05/30 مآرآوكفتحية صالح عليعبداهللا محمد عايد5605
م5606 / صالح الدين1171100457852007/09/17آرآوكوزة حمد حسينعبداهللا محمد عبيد
م5607 / بغداد1371018915257/9/2007آرآوكوزة حمد حسينعبداهللا محمد عبيد
ميسان43717310619571613/4/2011مآرآوكعبداهللا محمد علي5608
بغداد7671162311020706216/1/2008آرآوكبازي نجم عبداهللاعبداهللا محمود مصلح5609
بغداد4354123673343242008/05/27 مآرآوكبشرى علي سالمعبداهللا نجم عبداهللا5610
بغداد76213565671546275/10/2008 مآرآوكصبيحة محمود برجسعبداهللا نوري برجس5611
ميسان78097116715350812/5/2008/مآرآوكالطاف توفيق عبداللطيفعبداهللا ياسين احمد5612
بغداد 454284811020965112/17/2007 مآرآوكزهرة عبد عليويعبداهللا ياسين عليوي5613
نينوى2008\7\29524126733416327 مآرآوكابتسام عبدالحسين فالحعبداهللا ياسين فليح5614
بغداد2008\3\734487711021046811 مآرآوكآافي سليمان سعيدعبداهللا يونس سعيد5615
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االنبار408110426733427912/5/2009 مآرآوكزهراء جمال جميلعبداهللا يونس عبداهللا5616
البصرة3577466715315514/5/2008 مآرآوكسعاد جمعة حسنعبدالمجيد توفيق محمد5617
بغداد15913174672524332008/05/30 مآرآوكمفيدة يحيى جاسمعبدالمجيد حميد مجيد5618
ذي قار1251101523012007/09/09آرآوكناهدة نجاة حسينعبدالمجيد خلف حمد5619
البصرة13211015213011/9/200آرآوكناهدة نجاة حسينعبدالمجيد خلف حمد5620
بغدادتعهدات جديد3391646268724552 مآرآوكفاطمة ابراهيم حمودعبدالمجيد شاهر حمدان5621
صالح الدينتعهدات جديدة6381481687524518 مآرآوكنهلة عطية شالشعبدالمجيد صالح خلف5622
ذي قار 3821048811021070416/4/2008 مآرآوكنضال ماضي آاطععبدالمجيد علي محسن5623
شرقاط/صالح الدين780110266715395614/5/2008 مآرآوكبدرية شيت صالحعبدالمجيد محسن جديح5624
بغداد1181100458102007/09/17آرآوكوزيرة عبداهللا مصاريعبدالمجيد مدلول5625
بغداد13710189155111/9/2007آرآوكوزيرة عبداهللا مصاريعبدالمجيد مدلول5626
بغداد 2009\7\65614979673743455 مآرآوكآرامة عبدالجبارعبدالمحسن جاسم جياد5627
األنبار 2008\3\331143716688440610 مآرآوكآريمة عبدالحسين شهابعبدالمحسن حميد عبدالس5628
ذي قار1181018916722007/09/12آرآوكايمان زيدان عبدالرضاعبدالمحسن رحيم خلف5629
البصرة134662782385/9/2007آرآوكايمان زيدان عبدالرضاعبدالمحسن رحيم خلف5630
االنبار2008\3\2891116411020710011آرآوكصديقة صابر عجوانعبدالمحسن زين حسن5631
واسط2008\3\32994341102073536 مآرآوكدولة رضا حسنعبدالمحسن سليمان حسي5632
بغداد1231102072522007/10/01آرآوكعروبة عبيد شكورعبدالمحسن عبدالسادة5633
بابل3841099101941636/4/2011 مآرآوكمنال غازي ويسعبدالمحسن عبداهللا5634
بغداد2011\9\91514111127337315 مآرآوكايمان سليمان صالحعبدالمحسن عبداهللا5635
بغدادتعهدات جديدة4031176868724783 مآرآوكصبيحة غضبان عبيدعبدالمحسن عنبر محمد5636
صالح الدين2011\3\32612311419678127مآرآوكسليمة جعاز شنانعبدالمحسن نعيمة5637
بغداد1161100457082007/09/16آرآوكعلية ناصر محسنعبدالمناف عطية حسين5638
نينوى1391018913926/9/2007آرآوكعلية ناصر محسنعبدالمناف عطية حسين5639
بغداد3187076671549732008/05/10 مآرآوكماجدة صالح رجبعبدالمنعم توفيق مجيد5640
بغداد2011\3\76816810119542816مآرآوكنغم مصلح سليمانعبدالمنعم حمدان نامس5641
ميسان6189423674607757/27/2010 مآرآوكبشرى صالح عبدالنبيعبدالمنعم رشيد آايم5642
البصرةتعهدات خطية1851359668724974 مآرآوكوحيدة بديوي هاديعبدالمنعم عبداللطيف5643
البصرة 332115656715398614/5/2008 مآرآوكفريال صالح عمرعبدالمنعم محسن حسن5644
البصرة2051803811021066820/12/2007 مآرآوكحميدة عليوي طاهرعبدالمنعم محمد احمد5645
 بغداد23310211673340352008/05/25 مآرآوكاحالم سالم محمدعبدالمنعم نجم محمد5646
صالح الدين3931314673727562008/06/21 مآرآوكامل سالم سعيدعبدالمنير حسن حسين5647
نينوى418434311021197311/28/2007 مآرآوكزهرة عبدالرزاق احمدعبدالمهدي جفان حسين5648
نينوى2008\7\357103976733614919 مآرآوكوحيدة فرحان عيسىعبدالمهدي عبدالحسين5649
بغداد1221102111052007/11/21آرآوكبشرى مجيد صابرعبدالمهدي عبدالكريم5650
بغداد72910181011020763912/1/2007 مآرآوكنادية عبدالنبي ربيععبدالمهدي فارس صبخا5651
بغداد217356711021197411/28/2007 مآرآوكفاتن حميد حماديعبدالمهدي محمد امين5652
االنبار2008\3\311815511020750112 مآرآوكسميرة آاظم بايشعبدالمهدي محمد صالح5653
صالح الدين2962562671552767/7/2008 مآرآوكفرحة نعمة داخلعبدالمهدي محمد علي5654
شرقاط/صالح الدين20111\3\451159101019426314 مآرآوكانتصار عبدالحمزةعبدالناصر جميل ايوب5655
آربالء570113356715338714/5/2008 مآرآوكرجاء احمد عبدعبدالناصر حمد عبد5656
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صالح الدين 2961281671536325/12/2008 مآرآوكنعيمة حسن علوانعبدالناصر خالد حنون5657
صالح الدين35180476715422728/5/2008 مآرآوكسعدية عبدالجبار حماديعبدالناصر صادق نجم5658
نينوى2011\3\41713111219650624مآرآوكخولة لفتة حمدعبدالناصر عباس5659
بغداد2011\9\61015711227587515مآرآوكلمياء آردي عبدالجبارعبدالناصر عبدالخالق5660
االنبار45450226737403514/7/2008 مآرآوكحسنية عويد/شيماء حكةعبدالناصر يحيى ظاهر5661
ميسان3141254911021060929/4/2008 مآرآوكزآية عبد صليودعبدالنبي عطوان حفيظ5662
بغداد659150136715303414/5/2008 مآرآوكالهام حسن سلمانعبدالهادي جعفر جاسم5663
بغداد2008\3\205175911020961210 مآرآوكسهام جبار حسونيعبدالهادي حسن خنجر5664
بغداد3421992711021195628/11/2007آرآوكجاية ياسين عبدالرضاعبدالهادي صاحب مطر5665
 البصرة تعهدات جديد162594268724787 مآرآوكرضينة علي سعودعبدالهادي صالح5666
بغداد8448410672523292008/05/30 مآرآوكسعاد مهوي شناوةعبدالهادي صالح عكلة5667
صالح الدين2008\8\38215327671551759 مآرآوكتودد عبداهللا محمدعبدالهادي صالح محمد5668
شرقاط/صالح الدين382153276725232921/12/2008 مآرآوكتودد عبداهللا محمدعبدالهادي صالح محمد5669
نينوى 2008\3\393665811021038612 م آرآوكسليمة هندي رسنعبدالهادي صالح محمد5670
صالح الدين2011\9\76812211227337012مآرآوكشكرة نجم عبداهللاعبدالهادي صالح5671
البصرة34412262671533825/14/2008 مآرآوكفطيم خلف حسنعبدالهادي صبار احمد5672
البصرة2011\3\377105101019546314مآرآوكامل سوادي صالحعبدالهادي عاشور5673
شرقاط/صالح الدين5551302911021193129/1/2008آرآوكجنان عباس لعيبيعبدالهادي عبدالزهرة ثج5674
النجف 26418975687244867/27/2010 مآرآوكآوثر جعاز خرنوبعبدالهادي عبدالستار5675
ذي قار478188251102113336/2/2008 مآرآوكبدرية رسن محمدعبدالهادي عبدالصاحب و5676
الديوانية1251101524002007/09/22آرآوكسامية ياسين محمدعبدالهادي فرحان محمد5677
ديالى1321101523139/9/2007آرآوكسامية ياسين محمدعبدالهادي فرحان محمد5678
ذي قار 42012614674607252009/06/10 مآرآوكامل جعفر عزيزعبدالهادي آامل ريسان5679
شرقاط/نينوى الدين4941777106715528028/6/2008 مآرآوكآريمة جاسم العيبيعبدالهادي محسن الزم5680
ذي قار7611911171960075/4/2011 مآرآوكعديلة جار موسىعبدالهادي يونس فتاح5681
بغداد1141100458262007/09/17آرآوكمديحة آاظم جاسمعبدالواحد جبار عجيل5682
ميسان13710189156711/9/2007آرآوكمديحة آاظم جاسمعبدالواحد جبار عجيل5683
بغداد2008\3\3551445611021065418 مآرآوكشمسة فرج جاسمعبدالواحد حسين5684
بابل78012399671540975/7/2008 مآرآوكوحيدة محي الدين عللوعبدالواحد داهيم خليفة5685
البصرة36923946715391414/5/2008 مآرآوكعبدالواحد رسن ناهي5686
الديوانية1251101523342007/09/09آرآوكصبيحة علي لياجعبدالواحد سوادي5687
بغداد 13211015213511/9/2007آرآوكصبيحة علي لياجعبدالواحد سوادي5688
الديوانية 64423691102076124/2/2008آرآوكفدعة شراد ماردعبدالواحد طارش عبيد5689
ميسان2008\8\4778726737408611 مآرآوكملكية لعيبي جبارةعبدالواحد عيدان محمد5690
ميسان45511639671538055/14/2008 مآرآوكحميدة عجمي سهيرعبدالواحد فيصل5691
ذي قار18318251011021055519/3/2008 مآرآوكسوسن ديوان رميضعبدالواحد آاظم5692
بغداد42853216715306821/7/2008 مآرآوكحسينية هنيدي جعفرعبدالواحد آاظم عناد5693
بغداد688196146715140026/7/2008 مآرآوكايات عبدالنبي عليعبدالواحد آامل مدلول5694
ديالى2011\3\39513711919654227مآرآوكآواآب عبدالعباس ابراهعبدالواحد آمر تقي5695
بغداد788130356715496621/12/2008 مآرآوكربيعة حاتم خزعلعبدالواحد محسن5696
بغداد495766311021194913/5/2008آرآوكفاطمة مهدي عليعبدالواحد مظلوم جابر5697
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ذي قار78117286715440226/5/2008 مآرآوكجليلة حافظ آاظمعبدالواحد مظلوم5698
البصرة25914547671549082008/05/10 مآرآوكسعدية حسين راضيعبدالواحد موسى5699
واسطتعهدات جديد339417967460580 مآرآوكفوزية حسين فرجعبدالواحد هاني راضي5700
شرقاط/نينوى701114511021070122/4/2008 مآرآوكسعاد حميد جاسمعبدالوديع عبدالحي5701
شرقاط/صالح الدين2011\3\1713410519568322مآرآوكسهام عيسى طهعبدالوهاب ابراهيم5702
ذي قار62456186715559328/6/2008 مآرآوكامينة مهدي آاظمعبدالوهاب جاسم آاظم5703
بغداد169443111021119116/4/2008 مآرآوكخديجة نجيب مهديعبدالوهاب عبدالجبار سع5704
ذي قار494125686715412021/5/2008 مآرآوكعمشة حسين طوفانعبدالوهاب عبدالرحمن5705
االنبار2008\8\2567393671552729 مآرآوكهناء عيسى جبرعبدالوهاب عبداللطيف5706
بغداد 1151101521962007/09/20آرآوكفوزية احمد سلمانعبدالوهاب عزيز5707
بغداد13611015206111/9/2007آرآوكفوزية احمد سلمانعبدالوهاب عزيز5708
ذي قار72970166715447027/5/2008 مآرآوكانتصار عبداهللا اسماعيلعبدالوهاب محمد5709
بغداد9411004559122/1/2008آرآوكعبدالوهاب نعيم محمد5710
بغداد1211102112992007/11/22آرآوكعبدالوهاب نعيم محمد5711
ذي قار33316811021035722/4/2008 م آرآوكعايدة حمزة محمدعبداليمة خماس عباس5712
االنبار47013291674600927/27/2010 مآرآوكعبدو  احمد جميل5713
ديالى2011\9\36214911227585214 مآرآوكصبرية علي حسينعبود احمد حسين5714
نينوى2008\3\47349161102105209 مآرآوكانتصار علي حسينعبود حميد عبود5715
ديالى1191100456832007/09/16آرآوكسوسن خليل محمدعبود عبداهللا محمد5716
نينوى13101018913756/9/2007آرآوكسوسن خليل محمدعبود عبداهللا محمد5717
 بصرة67213045671530325/14/2008 مآرآوكرضية جعاز صنكورعبود عكرب صنكور5718
بغداد487395911021151210/1/2008 مآرآوكصبحة مسافر فيصلعبود علي ياسين5719
واسط3441115411020971217/12/2007 مآرآوكسهيلة آاظم عبدعبود عودة خلف5720
بغداد200747311021071312/20/2007 مآرآوكمديحة سكران احمدعبود محمد محمود5721
صالح الدين 2008\7\755136516725249419 مآرآوكصبرية جليل رشيدعبود محمود حسن5722
بغداد4347413671513077/7/2009 مآرآوكاحالم عباس طهعبود محمود سرحان5723
نينوى2008\7\40428276725255219 مآرآوكجبرة موسى مياحعبود محيبس علي5724
ميسان32599296715149612/7/2008 مآرآوكجميلة نوري هاشمعبود مزهر عبيد5725
ديالى30657811020968919/3/2008 مآرآوكليلى صالح عالويعبوش حسين خشان5726
شرقاط/صالح الدين3512766673727542008/06/21 مآرآوكطرفة عبد صالحعبيد جاسم محمد5727
نينوى تعهدات جديد454263868724430 مآرآوكحميدة آامل جابرعبيد محمد عيدان5728
ذي قار1221102110672007/11/21آرآوكنجاة علي صابرعتام جعفر حاتم5729
ميسان3775396671541335/10/2008 مآرآوكوسن جميل احمدعثمان احمد عثمان5730
المثنى62410873673727782008/06/21 مآرآوكآواآب حميد محمدعثمان حمد محمد5731
بغداد2071482211021194814/1/2008آرآوكبسعاد فواز شويشعجاج محسن اسعد5732
آربالء37414038671555445/7/2008 مآرآوكرحيمة عكلة فرهودعجمي جاسم فرهود5733
بغداد7361593311020970415/4/2008 مآرآوكخيرية جابر عليويعجيل جبر عليوي5734
بابل تعهدات جديد753943368724777 مآرآوكدجان مهدي صكيانعجيل عبدالحسين ربيع5735
بغداد2008\8\295154716733616718 مآرآوكآرمة عبدالرحمن/صبحةعجيل علي جاداهللا5736
البصرة296199716715331512/7/2009 مآرآوكآميلة محمد حميدعدنان ابراهيم خليفة5737
النجف2008\8\4764948673745043 مآرآوكسعدية صالح عبداهللاعدنان احمد عبداهللا5738
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البصرة3594716674627922009/06/10 مآرآوكانتصار صفاءالدين ابراهعدنان احمد مجيد5739
بغداد4189012671511602008/05/12 مآرآوكايمان جبار حسينعدنان ثامر عبود5740
ميسان890331071957985/4/2011 مآرآوكوفية شهيب نشميعدنان ثجيل فيصل5741
شرقاط/نينوى321102216715518330/6/2008 مآرآوكحسنة علي/اقبال هاشمعدنان جاسل ياسين5742
البصرة 1171101521772007/09/20آرآوكلمياء رضا محسنعدنان جاسم محمد5743
بغداد1261102112252007/11/22آرآوكعدنان جاسم محمد5744
بغداد13111012506311/9/2007آرآوكلمياء رضا محسنعدنان جاسم محمد5745
نينوىتعهدات جديد493756967460633 مآرآوكعدوية جبار ربيععدنان جبار خلف5746
بغداد34013352673743132008/06/21 مآرآوكسناء عامر ارحيمةعدنان جبر حميد5747
البصرة2008\7\481119956737289221 مآرآوكهناء قاسم سلمانعدنان جري عطية5748
األنبار238674511021043018/12/2007 مآرآوكسعاد حيدر رشيدعدنان حربي حسين5749
بغداد251180251102118934/28/2007آرآوكترفة عبداهللا محمدعدنان حسن جاسم5750
الديوانية 3541359671549552008/05/10 مآرآوكسماح آاطع معنعدنان حسن شبل5751
بغداد 24662891102115138/1/2008 مآرآوكنضال آاظم صيوانعدنان حسن صيوان5752
ذي قار3917019673344542008/05/27 مآرآوكامل عبدالكريم حسنعدنان حسين ابراهيم5753
بغداد4361057101018916739/12/2007 مآرآوكليلى سبع ذيابعدنان حسين احمد5754
البصرة2008\8\333138276715284917 مآرآوكحرية احمد محمدعدنان حسين حمد5755
الديوانيةتعهدات جديد4951366968724940آرآوكغنية احمد حميدعدنان حسين حميد5756
بغداد41858106715117502008/05/12/مآرآوكنورتان زآي حمودعدنان حمزة ابراهيم5757
بغداد66414349671550325/14/2008 مآرآوكزينب آاظم مطيرعدنان خلف محمد علي5758
نينوى 2011\5\2891289719414111 مآرآوكاسراء مصطفى احمدعدنان خلف ناصر5759
النجف 1131018917242007/09/12آرآوكمها ناصر حسينعدنان داخل مزهي5760
ميسان1341018912696/9/2007آرآوكمها ناصر حسينعدنان داخل مزهي5761
صالح الدين430757611020748929/11/2007 مآرآوكماجدة جودة داودعدنان سالم سعيد5762
بغداد2011\3\41512610119575127مآرآوكحميدة بايش نوينيعدنان سفيح حسين5763
ذي قار3931268911020788227/2/2008 مآرآوكنجود رشيد شاهرعدنان سلطان سليمان5764
البصرة8293258671548022008/05/10 مآرآوكسلوى عبدالرحمن اآرمعدنان سلمان علوان5765
المثنى76711412673340412008/05/25 مآرآوكاحالم عبدالرزاق اسودعدنان سمير فرج5766
صالح الدين246334711021188124/1/2008 مآرآوكزهرة آاظم آريمعدنان شاآر حسن5767
صالح الدين601453411021002412/18/2007 مآرآوكدالل غالب شياععدنان شامت نجم5768
واسط338566101102071015/2/2008آرآوكعدوية جاسم حسنعدنان شجاع حردان5769
ميسان401394211021188627/2/2008 مآرآوكسعدية عبداهللا حميدعدنان شرهان ساجت5770
البصرة1151100456662007/09/16آرآوكوضحة مصطفى محمدعدنان شهاب احمد5771
ديالى13101018913576/9/2007آرآوكوضحة مصطفى محمدعدنان شهاب احمد5772
صالح الدين192555711020749311/29/2007 مآرآوكسهام نعمت احمدعدنان شيت علي5773
بغداد3834910219550318/4/2011 مآرآوكنزهة رحيم محمدعدنان شيحان حمودي5774
ميسان182597611021188012/2/2008 مآرآوكلمياء خليل احمدعدنان صاحب حسين5775
بغداد33417431671531635/14/2008 مآرآوكخلفة موسى حمدعدنان صالح محمد5776
ميسان2721351687243127/27/2010/مآرآوكسوسان طارق صبريعدنان صدام شنيشل5777
بغداد5971434311021025612/17/2007 مآرآوكزهرة مري جبلعدنان طاهر ناصر5778
البصرة40815182671536745/14/2008 مآرآوكناجحة هادي محمدعدنان عباس ابراهيم5779
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شرقاط/صالح الدين72099\756184326725297127 مآرآوكخولة نعمة جيادعدنان عباس امين5780
بغداد 35516851674609872009/06/10 مآرآوكسليمة ابراهيم شهابعدنان عباس جاسم5781
البصرة3617253670079335/12/2008 مآرآوكصبرية ثاني راشدعدنان عباس ريوان5782
البصرة2008\8\261200726725256217 مآرآوكمحاسن شعبان غضبانعدنان عبد علي حسين5783
ميسان 109310488674608112009/06/10 مآرآوكندى حسين حنونعدنان عبد علي5784
بغداد2011\3\473165101019568816مآرآوكمنى حبيب شاللعدنان عبد آاظم5785
ذي قار1271102113622007/11/24آرآوكعدنان عبدالرزاق عبداهللا5786
الديوانية2008\5\8088146715441329 مآرآوكامال علي نصيفعدنان عبدالعزيز علي5787
ميسان1156821102074946/2/2008 مآرآوكنوال لفتة/منال حسينعدنان عبدالكاظم جواد5788
ميسان1141100458762007/09/18آرآوكمدينة محمد عبداهللاعدنان عبداهللا محسن5789
بغداد 13810189163211/9/2007آرآوكمدينة محمد عبداهللاعدنان عبداهللا محسن5790
بغداد7671251711020740117/1/2008 مآرآوكاسماء عبدالرزاق عبدعدنان عبداله علي5791
بغداد5638499671543755/10/2008 مآرآوكهند آاظم خضرعدنان عبدالهادي5792
بغداد2008\3\915295311021027312 مآرآوكشيماء خضير عباسعدنان عبدالواحد حسين5793
شرقاط/صالح الدين2008\8\7798711671552053 مآرآوكابتسام حسين عليعدنان عبدالواحد علي5794
بابل471746111021105610/1/2008 مآرآوكضوية علي حسينعدنان عبيد آاظم5795
ديالى796119921102078775/3/2008 مآرآوكوفاء آاظم آريمعدنان عصام عثمان5796
صالح الدين 3002824671536465/12/2008 مآرآوكبشرى مولود غايبعدنان علي تايه5797
ذي قار2011\3\206183101019502717مآرآوكوداد شكر شوانةعدنان علي حسين5798
شرقاط/صالح الدين4612628673347515/7/2009 مآرآوكايمان نعيم جبريعدنان عودة خلف5799
صالح الدين2008\7\39378976725293719 مآرآوكهناء بدر ملبسعدنان فارس عيسى5800
بغداد2008\3\341337811021033413 مآرآوكماجدة مصطفى عوفيعدنان آاصد شمخي5801
بغداد2011\5\265191111019606015 مآرآوكجميلة آريم نجمعدنان آاظم آطيوي5802
ذي قار2008\8\377152366737454126 مآرآوكحليمة صالح حشاشعدنان آافي حشاش5803
بغداد1181100458862007/09/18آرآوكمديحة آاطع عبدعدنان آرومي حسن5804
شرقاط/صالح الدين13810189164211/9/2007آرآوكمديحة آاطع عبدعدنان آرومي حسن5805
واسط2008\7\33142576725247712 مآرآوكسليمة هاشم حسنعدنان آريم حسن5806
الديوانية37211286715594228/6/2008 مآرآوكجميلة عبد جلودعدنان آريم مريوش5807
بغداد3711718671536645/12/2008 مآرآوكاميرة آاظم جاسمعدنان لفتة راضي5808
بغداد2011\5\4971111919606510 مآرآوكخديجة قاسم حمودعدنان مالك عباس5809
بغداد1251101523072007/09/09آرآوكايمان مهدي صمدعدنان محسن حمادي5810
الديوانية13211015213211/9/2007آرآوكايمان مهدي صمدعدنان محسن حمادي5811
بغداد7561954911021044320/4/2008 مآرآوكسعاد علي محمدعدنان محسن علي5812
بغدادتعهدات جديدة380516967460799 مآرآوكفاطمة عبدالرحمنعدنان محمد احمد5813
ديالى80614736167153225814/5/2008 مآرآوكحال خليفة عليعدنان محمد حمد5814
بابل4971071711021187711/28/2007آرآوكانوار حمدان رسنعدنان محمد رسن5815
البصرةتعهدات جديد5268724812آرآوكسلوى محمد خلفعدنان محمد آندر5816
ذي قار1121100455602007/09/15آرآوكسلوى محمد خلفعدنان محمد آندر5817
ذي قار1381018912816/9/2007آرآوكسلوى محمد خلفعدنان محمد آندر5818
ديالى1231102070102007/09/22آرآوكفوزية رحيم مهديعدنان محمد نجم5819
بابل1371101523459/9/2007آرآوكفوزية رحيم مهديعدنان محمد نجم5820
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بغداد2008\7\9831663106733415113 مآرآوكخالدة عودة/صهباء قصعدنان محمود محمد5821
بغداد1951613671511612008/05/12 مآرآوكامال جاسم محمدعدنان مرهون حنتوش5822
بغداد42036736715330114/5/2008 مآرآوكآرامة حميد يونسعدنان مهاوي سهر5823
نينوى41011345673344845/27/2008 مآرآوكسالمة حسن عبدالواحدعدنان مهدي حسن5824
بغداد45536346715534428/6/2008 مآرآوكدالل قاسم آاطععدنان موسى رحمة5825
آربالء 35534326700960026/7/2008 مآرآوكخولة حسن احمدعدنان ناظم عبود5826
واسط436821141961674/4/2011 مآرآوكسماهرة محمد جنجاوعدنان هاشم خسار5827
صالح الدين1271102070912007/09/23آرآوكفاطمة جاسم خاطرعدنان هاشم عبدالعزيز5828
بغداد 1331101525009/9/2007آرآوكفاطمة جاسم خاطرعدنان هاشم عبدالعزيز5829
بغداد1221102070782007/09/23آرآوكنجالء سعدي محمودعدنان هاشم ناصر5830
بابل1331101524749/9/2007آرآوكنجالء سعدي محمودعدنان هاشم ناصر5831
ديالى416351081952795/4/2011 مآرآوكرسمية آريم عويدعدنان ياسين عبدالكريم5832
نينوى357449619411310/4/2011 مآرآوكخالدة عبداهللا شهابعدنان يحيى محمود5833
آربالء19017410671548012008/05/10 مآرآوكسحاب احمد اآرمعدنان يوسف زايد5834
نينوى333103676715418522/5/2008 مآرآوكعيشة علي سلطانعدوان صالح عبداهللا5835
ذي قار890106841102115368/1/2008آرآوكمنتهى آاظم زايرعدي اسماعيل زاير5836
ديالى333448611021188828/1/2008 مآرآوكندى هالل نعمةعدي اسماعيل عيسى5837
واسط100169476715319430/6/2008 مآرآوكرغد جواد آاظمعدي بجاي شبيب5838
بغداد1121100456772007/09/16آرآوكهيفاء عبداهللاعدي جميل ابراهيم5839
بغداد 13101018913636/9/2007آرآوكهيفاء عبداهللاعدي جميل ابراهيم5840
آربالء333121611021185623/1/2008آرآوكانتصار حسين آاظمعدي جواد آاظم5841
بغداد2011\3\265107101019512027 مآرآوكانتظار ازهودي وحيدعدي جواد وحيد5842
النجف 1281102073142007/10/02آرآوكجيهان سامي بطرسعدي جوهر عزيز5843
ميسان1261102111202007/11/21آرآوكهديل جاسم محمدعدي حسن جاسم5844
البصرة8228887671542555/7/2009 مآرآوكمنى آاظم حسينعدي حسين ارحيمة5845
صالح الدين771167686737403826/7/2008 مآرآوكعلياء آريم بهلولعدي حسين جبر5846
بغداد1281102072082007/10/01آرآوكضحى آريم حليبعدي ستار جواد5847
ميسان131110155251310/9/2007آرآوكضحى آريم حليبعدي ستار جواد5848
بغداد /3311806711021151510/1/2008 مآرآوكعلياء حسين هاشمعدي سعدون محسن5849
ميسان7961638671550105/14/2008 مآرآوكحميدة عناد شرومعدي سلمان داخل5850
بغداد289264311020749911/29/2007 مآرآوكرنا مؤيد خليلعدي سمير عبدالوهاب5851
ذي قار 641119510673727852008/06/21 مآرآوكسهير جاسم محمدعدي شعبان سعداهللا5852
البصرة1271102113632007/11/24آرآوكعدي عباس باشط5853
بغداد3723983674627962009/06/10 مآرآوكميعاد عبدالرحمن جابرعدي عبد علي5854
واسط80679976715320914/5/2008 مآرآوكوديان زغير عبودعدي عبد ناهي5855
بغداد376721191960664/4/2011 مآرآوكفرنسة يعقوب مسلمعدي عبدالحسين5856
نينوى5291491411021001512/18/2007 مآرآوكازل هادي محمدعدي عبدالقادر حسين5857
صالح الدين20810785671511622008/05/12 مآرآوكنهاوند جاسم محمدعدي عبداهللا عارف5858
البصرة19516110672549512008/05/10 مآرآوكاسراء صالح ترآيعدي عدنان مرهون5859
بغداد790245671548292008/05/10 مآرآوكزينب عدنان عبدالجبارعدي علي ربيع حمادي5860
بغداد2008\3\788194726688440411 مآرآوكآاظمية عبدالستار عبدالعدي غازي عبدالحسين5861
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بغدادتعهدات جديدة77352468724508 مآرآوكايمان جرى عطيةعدي آاظم آاطع5862
بغداد66417439671512252008/05/12 مآرآوكخالدة جليل آريمعدي المي عبد5863
البصرة2201985411021061621/4/2008 مآرآوكصبا رحيم رسنعدي ماجد عبدالوهاب5864
ديالىتعهدات جديد186291867460598 مآرآوكامينة عبدالواحد عبدالحعدي محمد عبدالكريم5865
نينوى2011\5\109830931940658 مآرآوكوداد محمد جاسمعدي محمد هاشم5866
البصرة49511648674606487/27/2010 مآرآوكرغد رحيم عليعدي مهنا هادي5867
ميسان 78411314673743122008/06/21 مآرآوكامل داخل طارشعدي نجم داخل5868
بغداد7301334316715374714/5/2008 مآرآوكزهور معروف حسنعدي نصيف حسن5869
شرقاط/ صالح الدين35992610672524352008/05/30 مآرآوكفائزة عباس سلمانعدي نوري محمد5870
واسط2008\8\29579256737454024مآرآوكبيداء حلو حسينعدي وليد خلف5871
بغدادتعهدات جديد211431068724453 مآرآوكحكمة علي/امل ناجيعذاب حسين ملوح5872
ميسان 47912819671541015/10/2008 مآرآوكامل قاسم عبودةعذيب شخير يوسف5873
ميسان 72569456715220019/7/2008 مآرآوكروناك حاجم سلطانعراك زيدان خلف5874
بغداد346109836715526828/6/2008 مآرآوكنجية غافل رشيدعراك سليمان حرج5875
بغداد2011\6\1541861021959077 مآرآوكسعدية عواد محمدعراك عبد سمير5876
بغداد2008\8\57514382673361573 مآرآوكمنيفة رضيمان شبليعراك نويران شبلي5877
ميسان2008\7\45138886737451320 مآرآوكنبيهة عبيد فرارعريبي غضبان طالب5878
نينوى3743599673341742008/05/25 مآرآوكهدى ذنون جرجيسعزالدين جميل شهاب5879
بابل2008\8\34419957673361072 مآرآوكسهام يوسف حميدعزالدين مجيد يحيى5880
بغداد78818517674607582009/06/10 مآرآوكانتصار سرحان عبداهللاعزالدين محمد جواد5881
الديوانية1121100456762007/09/16آرآوكابتسام غانم وفيعزام احمد مجلي5882
بغداد 13101018913626/9/2007آرآوكابتسام غانم وفيعزام احمد مجلي5883
ذي قار365177146737427121/6/2008 مآرآوكامل خليل سلطانعزاوي احمد آواد5884
آربالء34319611419607111/4/2011 مآرآوكنزيهة منسي عليعزاوي خلف علي5885
بغداد362647611020785927/2/2008 مآرآوكآوثر رعد آاطععزت هادي عباس5886
البصرة272114346737427721/6/2008 مآرآوكدنيا غازي حمدعزت يونس يوسف5887
ذي قار36147911020778411/29/2007 مآرآوكملكية حاجم حماديعزيز جاسم حمادي5888
ذي قار7791183611021001312/18/2007 مآرآوكرجاء خلف داغرعزيز جبار داود5889
بغداد334164816737425512/6/2008 مآرآوكهاشمية صالح عليعزيز جعفر موسى5890
األنبار تعهدات جديد325851768724485 مآرآوكانعام زايد حمزةعزيز حسين حلبوص5891
بغداد2008\6\63817876671544521 مآرآوكمليحة غازي/حميدة عطعزيز حسين راضي5892
نينوى663857111020766312/1/2007آرآوكآميلة احمد عاشجعزيز حماد عاشج5893
ذي قار2011\3\33015410319546014مآرآوكصبيحة مرعي حسنعزيز خضر رحيم5894
بغداد تعهدات جديد9001801867460700 مآرآوكانتصار احمد محمدعزيز خضر محمد5895
نينوى2008\9\766187276725293522 مآرآوكجبرة حسين جليلعزيز خلف جليل5896
صالح الدين38618847671547275/10/2008 مآرآوكرضية خضير لفتهعزيز رحيم علوان5897
بغداد472178216715535930/6/2008 مآرآوكبدرية عيسى محسنعزيز زبون محسن5898
صالح الدين881100457514/2/2008آرآوكنضال عويد آشكولعزيز ساجت عليوي5899
االنبار771914911020751223/1/2008 مآرآوكزغيرة عبود رعيدعزيز عباس حبيب5900
صالح الدين2011\3\7812810219452417مآرآوكهند عبدالرزاق مهديعزيز عبود احمد5901
بغداد2008\6\3424889671545221 مآرآوكنسيمة فتحي جبرعزيز عذيب جبر5902
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واسط2007\9\19662781376آرآوكامل آاظم جاسمعزيز علي حسين5903
بغداد1111100455752007/09/15آرآوكامل آاظم جاسمعزيز علي حسين5904
شرقاط/صالح الدين1381018912926/9/2007آرآوكامل آاظم جاسمعزيز علي حسين5905
البصرة5291844911021187611/28/2007آرآوكسعاد فاضل جبارعزيز عودة هاشم5906
ذي قار2007\9\65662781396آرآوكفليحة عمران موسىعزيز آاظم موسى5907
ميسان1171100455802007/09/15آرآوكفليحة عمران موسىعزيز آاظم موسى5908
ميسان1381018913005/9/2007آرآوكفليحة عمران موسىعزيز آاظم موسى5909
ميسان8077685671536595/12/2008 مآرآوكنجاة العيبي حسنعزيز الزم حسن5910
بغداد6231596911020768512/1/2007 مآرآوكغالية عبيد فيحانعزيز نزال فتوش5911
صالح الدين1231102111462007/11/21آرآوكغنية آاظم محمدعزيز نعيس حسين5912
بغداد261140786715502814/5/2008 مآرآوكلمى دعير آريمعزيز هالل حسين5913
ميسان19113391019411412/4/2011 مآرآوكجاهدة اعمير عباسعساف حمودي جاسم5914
البصرة3597610819565628/4/2011 مآرآوكسعدية جاسم محمدعسكر آاظم محمد5915
بغداد1241102074032007/10/03آرآوكوسام خضر احمدعصام ابراهيم غفوري5916
بغداد2008\8\756188310673745242 مآرآوكرسمية محمد محمودعصام احمد حسن5917
بغداد 7625510687249501/29/2009 مآرآوكسهام مطر ذيبانعصام احمد مخلف5918
صالح الدينتعهدات جديدة1531998668724329 مآرآوكنوريز صالح خورشيدعصام انور علي5919
نينوى34539586715525128/6/2008 مآرآوكسهى عبدالحسين رسنعصام جمال حلف5920
ذي قار46996736700793412/5/2008 مآرآوكآاظمية فاضل جبرعصام حافظ مشتت5921
صالح الدين2011\3\341110619507924 مآرآوكعبير مهنا محمودعصام حسين يوسف5922
ميسان19413725673742471/26/2009 مآرآوكتحرير جاسم محمدعصام زامل محمد5923
البصرة189376102611020777729/11/2007آرآوكتغريد عبدالجبار عبدالرحعصام سالم عقرب5924
ديوانية4991981106715391114/5/2008 مآرآوكاستبرق قيس جعفرعصام عبد سعيد5925
بغداد 1241102074312007/11/20آرآوكاحالم توفيق قاسمعصام عبدالرزاق قاسم5926
ميسان32616556715514212/7/2008 مآرآوكسميع رشيد مطلكعصام عبدالغني نصيف5927
ذي قار 7761756211021135312/2/2008 مآرآوكعاصفة ابراهيم محمدعصام فاضل حمد5928
االنبار32117065671536092008/05/12 مآرآوكعروبة صالح داودعصام فاضل5929
آربالء734610319567310/4/2011 مآرآوكاالء صباح غضبانعصام فوزي غضبان5930
البصرة2007\9\92662782425آرآوكيسرى جليل حسينعصام مهدي آاظم5931
نينوى 1121018914972007/09/20آرآوكيسرى جليل حسينعصام مهدي آاظم5932
الديوانية134662781866/9/2007آرآوكيسرى جليل حسينعصام مهدي آاظم5933
صالح الدين7868386671548192008/05/10 مآرآوكنجالء مهدي صالحعصام هادي صالح5934
ذي قار3577913671537395/14/2008 مآرآوكارملعصمت ابراهيم صالح5935
شرقاط / صالح الدين48710110519577227/3/2011مآرآوكانغام جميل راضيعطا جبار جاسم5936
ذي قار24651866737423821/6/2008 مآرآوكنجاة صيهود فيصلعطا حامد عبدالحسين5937
بغداد628155616715332128/4/2009 مآرآوكفاطمة آاظم حميدعطااهللا احمد بحر5938
بغداد2008\8\364165616725295317 مآرآوكطفمة محبس سميرعطااهللا حمد ثامر5939
نينوىتعهدات جديد1941684268724392 مآرآوكسكينة عياش سلمانعطااهللا ذياب صالح5940
بغداد2008\3\3741502911021036713 م آرآوكجميلة مدلول سلمانعطااهللا علقم معارج5941
بغداد2011\9\2059211527335720 مآرآوكنعيمة عزاوي عليعطااهللا عليان اسود5942
بغداد2008\7\31285366725254919 مآرآوكرجاء سعدي شهابعطااهللا محمد حمد5943
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البصرة 2008\6\41715127671542361 مآرآوكتماضر ضاري نعمانعطااهللا محمد عيادة5944
صالح الدين 2007\9\411018913215آرآوكسفية محسن شيحانعطار آعاب شيحان5945
بابل1131018913692007/09/06آرآوكسفية محسن شيحانعطار آعاب شيحان5946
البصرة135662781066/9/2007آرآوكسفية محسن شيحانعطار آعاب شيحان5947
صالح الدين3188921671549752008/05/10 مآرآوكحسنة علي جلعوطعطوان محمد عساف5948
واسط311199516715409330/6/2008 مآرآوكسهيلة عبداهللا سلمانعطى عبد طالل5949
ديالى7806571671535475/12/2008/مآرآوكفوزية فرج  محمودعطية فرحان حسين5950
ميسان 31968376725231232008/05/30 مآرآوكحفيظة عبد شاميعطية قاسم عفا5951
بغدادتعهدات جديد309403968724670آرآوكحمدية رشيد آاظمعطية محمد ابراهيم5952
بغداد7854711919607629/3/2011 مآرآوكفوزية عطية مطرعطية مذود مطر5953
نينوى 66326456737452619/7/2008 مآرآوكزهرة فدعوس محمدعطية مغير عذاب5954
بغداد41090481102114588/1/2008 مآرآوكزهرة شفيت دعيرعظيم حاتم عبود5955
بغداد 2008\7\35254866737434127 مآرآوكنادية آاظم معيدعظيم عبدالرزاق جابر5956
صالح الدين 33012165671536475/12/2008 مآرآوكعذراء صادق موسىعقيل حسين رسول5957
شرقاط/صالح الدين50269346715304014/5/2008 مآرآوكحميدة عبدالحسينعقيل حنش جثير5958
ذي قار 2652211819616520/4/2011 مآرآوكرؤى عايد مردانعقيل خليل ابراهيم5959
ميسان47928841102115118/1/2008 مآرآوكنادية ساجت جابرعقيل رحمان آاطع5960
نينوى1941854268724567 مآرآوكسكينة عبدالنبي عليعقيل رشك جبر5961
بغداد73113032673742266/21/2008 مآرآوكخديجة محيسنعقيل ستار مساعد5962
بغداد588176456715308622/6/2008 مآرآوكساهرة خطاب جبارعقيل سليم عبداهللا5963
بابل330782511020757029/11/2007 مآرآوكايناس مفتن شعالنعقيل صادق عيدان5964
النجفتعهدات جديد210687243963آرآوكجوان صبيح مصطفىعقيل صباح جمال5965
بغداد403150866715511813/7/2008 مآرآوكنضال محمد عليعقيل طالب عبدالستار5966
المثنىتعهدات جديد37244468724827 مآرآوكسالمة جاسم محمدعقيل طاهر عبد5967
بغداد403107846688422312/25/2007 مآرآوكنادية آاظم فرحانعقيل عبدالرزاق عذاب5968
االنبار66893571102119046/2/2008آرآوكسوزان عبدالكاظم حسينعقيل عبدالزهرة ثجيل5969
االنبار1211102112982007/11/22آرآوكعقيل عبداهللا شهاب5970
نينوى 1261102111952007/11/22آرآوكهديل آاظم سدرةعقيل عبدالواحد عبد5971
بغدادتعهدات جديد4211918467460632 مآرآوكميامين حسن محمد جواعقيل عبودي داود5972
بغداد36120093671547012008/05/10 مآرآوكعقيل علوان عبدالكريم5973
نينوى 355824811021190117/1/2008آرآوكساجدة داود سلمانعقيل علي معن5974
نينوى 7451093711021190228/11/2009آرآوكحميدة علي عامرعقيل آاظم عبد5975
الديوانية4517011672522142008/05/30 مآرآوكاحالم عويد عباسعقيل مجدوع جاراهللا5976
بابل38011510419534518/4/2011 مآرآوكحليمة احمد شهابعقيل محمد غالي5977
البصرة171768737402926/7/2008 مآرآوكعلياء عبداالمير يوسفعقيل مسلم سبتي5978
نينوى77611292671546795/10/2008 مآرآوكيسرى جمعة خضرعقيل مهدي صالح5979
الديوانية425103436715512021/7/2008 مآرآوكساجدة غضبان حسينعقيل ناصر زبون5980
بغداد31740126715394914/5/2008 مآرآوكاقبال مهند آطانعقيل نعمة خلف5981
الديوانية 2008\3\3711493511021019417 مآرآوكختام عبدالحسين حافظعقيل هاني عباس5982
بغداد1861359911020980212/17/2007 مآرآوكيازي حسين عبداهللاعكاب سعيد علي5983
بغداد 46314534671545315/10/2008 مآرآوكخديجة سلمان عبداللطيفعالء ابراهيم حسن5984
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االنبار2008\8\776153310671530579 مآرآوكحال عبد عليعالء ابراهيم علي5985
نينوى4812965671511312008/05/12 مآرآوكصفاء جاسم جلوبعالء احمد دواح5986
بغداد2011\6\49112310419573129مآرآوكيسرى علي حسينعالء احمد عبدالرزاق5987
بغداد 215388711021019220/3/2008 مآرآوكنورهان عبداهللا سليمانعالء بدري عيسى5988
بغداد2011\3\3177610919451222مآرآوكازهار شهيد عباديعالء ترآي ذياب5989
ذي قار785884911020756429/11/2007 مآرآوكزينب عبدالكريم جمعةعالء ثامر فالح5990
بغداد8269810119575411/4/2011مآرآوكزهراء عبداهللا حسونعالء جاسم شجر5991
الديوانية 641137176715165012/7/2008 مآرآوكانعام محي مجيدعالء جبار حسين5992
صالح الدين12101102072372007/10/01آرآوكفاتن دنوح عبودعالء جبار داود5993
بابل1231102070112007/09/22آرآوكايمان حميد سلمانعالء جبار سعدون5994
الديوانية1371101523469/9/2007آرآوكايمان حميد سلمانعالء جبار سعدون5995
صالح الدين71394921102072395/2/2008 مآرآوكوفاء خطاب شنينعالء جواد شنين5996
ذي قار 2011\6\477126101019553012 مآرآوكزهرة علي محمدعالء حاتم لفتة5997
بغداد2008\7\310176686725249219 مآرآوكفاتن عبدالقادر غانمعالء حسن خضير5998
بغداد351123410671510062008/05/12 مآرآوكساجدة آاظم عبودعالء حسن رحمان5999
ذآرىعالء حسون حسن6000 / بغداد 3191192911021124415/1/2008 مآرآوكجنان عبدالكاظم
الديوانية1221102070822007/09/23آرآوكامينة خميسعالء حسين صوب6001
صالح الدين1331101524849/9/2007آرآوكامينة خميسعالء حسين صوب6002
نينوى2008\7\76628896725246826 مآرآوكنجاح قاسم عليعالء حسين علي6003
نينوى3941187711021064824/4/2008 مآرآوكمريم فرج حسنعالء حسين معزي6004
نينوى699352911021002312/18/2007 مآرآوكباسمة آريم مغامسعالء حسين مغامس6005
نينوى4884910619558910/4/2011 مآرآوكدالل مندوب حسينعالء حميد عسل6006
نينوى 599112226715589920/7/2008 مآرآوكحسيبة علي/حمدية هاشعالء خالد غاوي6007
بغداد2011\9\7707911627326415 مآرآوكرنا جليل عليويعالء خلف حسين6008
ديالى71213534671538471/4/2009 مآرآوكدينا عبدالكريم ابراهيمعالء خليل ابراهيم6009
بغداد561101576715460329/5/2008 مآرآوكسناء محمود محمدعالء ذنون رشيد6010
البصرة2008\3\3181263411021079918 مآرآوكدالل آاصد زايرعالء رحيم حسن6011
صالح الدينتعهدات جديد73112941068724635 مآرآوكزينب هاشم عطيويعالء رزاق زاجي6012
بابل1241102074002007/10/03آرآوكداليا جاسم غضبانعالء رشيد سعيد6013
بغداد25614756671515495/12/2008 مآرآوكشيماء عيدان مهاويعالء سعدون عبدالمجيد6014
شرقاط/صالح الدين38618234670066355/12/2008 مآرآوكحنان طالب رحيمعالء سلمان عبداهللا6015
بغداد4951299411021081920/3/2008 مآرآوكهناء محسن آمرعالء سلمان عثمان6016
البصرة2011\3\16112410319500823مآرآوكانتصار جبار عباسعالء شاآر عباس6017
ذي قار2008\3\34616061011021054617 مآرآوكفاطمة آاظم راضيعالء شهاب احمد6018
بغدادتعهدات جديد75613541068724438 مآرآوكسعاد فهد عليعالء طارق حسن6019
بغداد4659999671537775/14/2008 مآرآوكوحيدة محسن غضبانعالء عباس بنوان6020
بغداد4275718673347725/25/2008 مآرآوكاناس قاسم جريعالء عبد حنش6021
بغداد10324893673344632008/05/27 مآرآوكهناء جمعة عطيةعالء عبداالمير فياض6022
صالح الدين 1261102111342007/11/21آرآوكزينب عبدالكريم آايمعالء عبداالمير آايم6023
آربالء47026246715313114/5/2008 مآرآوكبلسم فاضل عزيزعالء عبداالمير هاشم6024
نينوى 7621864411020778529/11/2007 مآرآوكرواء عبداالله نعمةعالء عبدالحسين6025
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نينوى404828673343962008/05/27 مآرآوكجميلة سعدون ملكعالء عبدالحسين عبود6026
ديالى41812937671546345/10/2008 مآرآوكراجحة آامل اسماعيلعالء عبدالحسين6027
شرقاط/صالح الدينتعهدات جديدة391699267460808 مآرآوكهناء عبدالحميد حسينعالء عبدالرحيم حسين6028
النجف2008\3\61951661102097706 مآرآوكفاطمة ميري جبرعالء عبدالرضا عليوي6029
بغداد2011\3\19112410619579013 مآرآوكوجدان رمزي جبارعالء عبدالزهرة جبار6030
بغداد1871301061955672/5/2011 مآرآوكروى عبدالمحسن فرجعالء عبدالقهار عاشور6031
صالح الدين295137276715478819/7/2008 مآرآوكثائرة مرهون عبدعالء عبدالكريم ابراهيم6032
بغداد3021787671510812008/05/12 مآرآوكمنى عبدالعباس حميدعالء عبداهللا جاسم6033
البصرة1241102110452007/11/20آرآوكهناء شعبانعالء عبدالمحسن حميد6034
بغداد208\9\52357826725265528 مآرآوكنصرية حميد حسونيعالء عداي حسين6035
بغداد2008\8\78516885673728882 مآرآوكهاشمية صاحب خلفعالء عودة جثير6036
بغداد55015843674605892009/06/10 مآرآوكسعدية حسين آاظمعالء عون عبد6037
ذي قار8104511671553175/7/2008 مآرآوكابتسام جلود عربيعالء عويد عربي6038
البصرة246835106715546419/7/2008 مآرآوكسلوى حميد صلودعالء عيسى محسر6039
بغداد2008\7\372198426725267419 مآرآوكسعاد شياع عبداهللاعالء غالي مجوت6040
نينوى628127426715430829/5/2008 مآرآوكزينب مالك صاحبعالء غانم صاحب6041
البصرة11101100458292007/09/17آرآوكجنان عيسى رحمةعالء فالح رحمة6042
بغداد13710189156911/9/2007آرآوكجنان عيسى رحمةعالء فالح رحمة6043
صالح الدين606101876715337714/5/2008 مآرآوكمنتهى آاظم ابوشعيعةعالء فالح طاهر جودة6044
ذي قار1241102074112007/10/03آرآوكبتول محمد آاظمعالء فيصل مذخور6045
الديوانية11004389672524322008/05/30 مآرآوكهبة رياض خريبطعالء آاظم خريبط6046
صالح الدين32114310119573429/3/2011مآرآوكرحاب نمر خريبطعالء آاظم خريبط6047
ميسانتعهدات جديد198848367460716 مآرآوكنغم عبدالرزاق شاللعالء آاظم ناصر6048
بغداد2011\3\26514610419562714مآرآوكشكرية صابر حسينعالء آامل ابراهيم6049
الديوانية4119611419622412/4/2011 مآرآوكشذى علي/شفق خالدعالء آامل جواد6050
البصرة204205511021040817/4/2008 مآرآوكسناء ابراهيم عمرعالء آامل عمر6051
بغداد2011\3\4546910219572116مآرآوكايمان خلف ناجيعالء آامل مهدي6052
صالح الدين2011\3\10072510719564623مآرآوكوسن آاظم حيدرعالء آريم جاسم6053
الديوانية1191100459872007/09/19آرآوكجميلة جلوب سلوفيعالء آريم سلمان6054
بابل131110045600آرآوكجميلة جلوب سلوفيعالء آريم سلمان6055
ديالى2011\3\2957101019502916مآرآوكسيناء جاسم محمدعالء محسن جواد6056
ميسان15212276672520472008/05/30 مآرآوكلمياء سالم حسنعالء محسن سلمان6057
البصرة359741411020778229/11/2007 مآرآوكازدهار عبدالكريم خضيرعالء محسن طلب6058
ذي قار6642311519613011/4/2011 مآرآوكنادية آاظم حسنعالء محمد خضير6059
بغداد 2008\7\105921666725254820 مآرآوكعبير احمد آريمعالء محمد آريم6060
الديوانية 2008\7\91635856733610327 مآرآوكميسون جاسم داودعالء مهنا نغماش6061
ذي قار1931331211020748611/29/2007 مآرآوكاشواق سعد عبدالحسنعالء ناصر سالم6062
ميسان40158456715554723/6/2008 مآرآوكسعاد علي آاظمعالء ناصر آاظم6063
بغداد1151100459162007/09/18آرآوكخديجة ثجيل منشدعالء هالل آريم6064
نينوى 13110189171612/9/2007آرآوكخديجة ثجيل منشدعالء هالل آريم6065
شرقاط/صالح الدين352782106715308528/6/2008 مآرآوكايمان حنين آريمعالء هليل آريم6066
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بغداد37141246715523315/7/2008 مآرآوكبان فالح اسماعيلعالء وناس طعمة6067
نينوى 3957713674606922009/06/10 مآرآوكامال جبار عيسىعالء يوسف يعقوب6068
النجف31216310219493629/3/2011مآرآوكعالية حميد محمدعالءالدين احمد حمدي6069
صالح الدين683161911942554/4/2011 مآرآوكسندس اآرم موسىعالءالدين احمد محمد6070
واسط14918874671515302008/05/12 مآرآوكقصيدة حسين علوانعالءالدين حسين حمد6071
نينوى 346142886715340028/6/2008 مآرآوكناهدة حسن/ناجحة قاسمعالءالدين حسين عبود6072
بغداد45427911942525/4/2011 مآرآوكحنان حسين عيعالءالدين دواس محمد6073
البصرة 850495671546775/10/2008 مآرآوكوديان آريم واليعالءالدين سعدون6074
نينوى 4711422811020752629/11/2007 مآرآوكباسمة عبدالعزيز احمدعالءالدين صالح احمد6075
البصرة 2011\9\572609629430113 مآرآوكهناء جبار آاظمعالءالدين عباس جبار6076
صالح الدين180117946715397714/5/2008 مآرآوكعالءالدين آاظم جواد6077
ذي قار2008\3\6641605811021028713 مآرآوكسوسن عقيل آيمعالءصبري بنيان6078
بابل2011\3\3647710219546215مآرآوكفاطمة فيصل هوبيعالوي سلمان شفيق6079
بغداد 1161101521922007/09/20آرآوكسعدية قدوري محمدعالوي شلش جبر6080
ميسان13611015205611/9/2007آرآوكسعدية قدوري محمدعالوي شلش جبر6081
آربالء 7791728111020788527/2/2008 مآرآوكناهدة عبد حسنعالوي عبد عباس6082
بغداد1291102071512007/09/23آرآوكحياة عواد عبدعالوي عبداهللا عبد6083
البصرة13211015256310/9/2007آرآوكحياة عواد عبدعالوي عبداهللا عبد6084
بغداد17912761011015235110/1/2008آرآوكفائز خليل عبدالرحمنعالوي عبداهللا علي6085
واسط66786716733454128/4/2009 مآرآوكفيضيلة مهودر هواسعلوان جاسم محمد6086
البصرة3671243106715357712/5/2008/مآرآوكحمدية مزهر جاسمعلوان آطان محيسن6087
آربالء496856106715239530/6/2008 مآرآوكعدوية فرج علوانعلي ابراهيم احمد6088
البصرة 478196886737421021/6/2008 مآرآوكنجمة عبدالعزيز خلفعلي ابراهيم خلف6089
نينوى 33813271102070029/22/2007آرآوكجاسمية سعيد عباسعلي ابراهيم رحيم6090
نينوى3711475211020778729/11/2007 مآرآوكسنية مخلف حمودعلي ابراهيم عران6091
نينوى48773296715325912/5/2009 مآرآوكجنان سلمان ابراهيمعلي ابراهيم علي6092
بغداد4051013672522332008/05/30 مآرآوكالهام حسين نصيفعلي احسان علي6093
صالح الدين 183886671517842008/05/12/مآرآوكنوال ابراهيم حمزةعلي احمد جاسم6094
آربالء300173511021174724/1/2008 مآرآوكخديجة عبداهللا خلفعلي احمد خلف6095
ذي قار3381892811020994112/17/2007 مآرآوكجميلة ساهي يوسفعلي احمد درويش6096
البصرة2008\7\421194666725266020 مآرآوكفضيلة عبداهللا نادرعلي احمد علوان6097
ديالى2512110919537313/4/2011 مآرآوكخديجة حسين عليعلي احمد علي6098
بغداد 2008\8\325190156715522631 مآرآوكاحالم ناجي ياسينعلي احمد محمد6099
النجف تعهدات خطية183354238724977 مآرآوكسعدية صالح حسنعلي احمد مخلف6100
واسط3957678671512762008/05/12 مآرآوكمنال احمد عالنعلي احمد مطلك6101
بغداد11101101521862007/09/20آرآوكخديجة احمد ظاهرعلي اسعيد حديد6102
ذي قار13611015205111/9/2007آرآوكخديجة احمد ظاهرعلي اسعيد حديد6103
نينوى2007\9\25662781216آرآوكأسيل عبداهللاعلي أنور هاشم6104
بغداد1191018917182007/09/12آرآوكأسيل عبداهللاعلي أنور هاشم6105
بغداد1341018912686/9/2007آرآوكأسيل عبداهللاعلي أنور هاشم6106
بغداد35459456715532020/7/2008 مآرآوكسعاد حسن جبارعلي باسم محمد6107
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بغداد 2956799671551438/7/2009 مآرآوكهدية جبير حمزةعلي بخيت داخل6108
بغداد436311611020784720/4/2008 مآرآوكانتصار عبدالحسن صافيعلي بديوي عويدي6109
بغداد87262126715308428/6/2008 مآرآوكاحالم صبيح جابرعلي بريدغ جبر6110
بغدادتعهدات جديد8468724813آرآوكهبة خالد عبدالستارعلي ثامر محسن6111
ذي قار1191018917022007/09/12آرآوكهبة خالد عبدالستارعلي ثامر محسن6112
واسط1341018912636/9/2007آرآوكهبة خالد عبدالستارعلي ثامر محسن6113
ذي قار2008\3\181427911020753018 مآرآوكفهيمة آاظم طاهرعلي جابر خواف6114
صالح الدين339956311021153510/1/2008آرآوكعايدة حسن واديعلي جابر عبود6115
صالح الدين2011\3\20112410219568017مآرآوكسميرة عجيل محمدعلي جابر آريم6116
ذي قار1141018914872007/09/20آرآوكيازي لفته جوادعلي جاسم حمادي6117
نينوى134662781766/9/2007آرآوكيازي لفته جوادعلي جاسم حمادي6118
شرقاط/صالح الدين2008\10\4766613672525367 مآرآوكاعتقال قاسم خليفعلي جاسم خليف6119
بغدادتعهدات جديد829241768724870آرآوكانعام هاني عباسعلي جاسم علي6120
بغداد 4764786715372414/5/2008 مآرآوكآوآي حمزة محمودعلي جاسم عناد6121
بغداد2008\8\48814024673740902 مآرآوكبشرى مهدي حمودعلي جاسم محمد6122
صالح الدين7762754671546655/10/2008 مآرآوكصبحة اسماعيل/مهام حعلي جاسم محمد6123
صالح الدين2008\8\37414616715527415 مآرآوكفاتن اديب احمدعلي جاسم محمد6124
صالح الدين32148710682278628/9/2010 مآرآوكآيالنية حميد اسماعيلعلي جاسم محمد6125
ميسان1221102070762007/09/23آرآوكنورية فاخر عبودعلي جاسم معله6126
بغداد1331101524739/9/2007آرآوكنورية فاخر عبودعلي جاسم معله6127
ذي قار47817510719506817/4/2011مآرآوكابتسام آاظم خليفةعلي جاسم نوري6128
االنبار2008\7\4295593672525713 مآرآوكوضحة عطية عليعلي جايد علي6129
نينوى25264596715325314/5/2008 مآرآوكصابرين عبدالعالي جاسعلي جبار سلطان6130
بغداد371145910672522532008/05/30 مآرآوكعلي جبار عودة6131
ديالى4911015242817/1/2008آرآوكسعاد اسماعيل محمدعلي جبر حسين6132
البصرة1161101521762007/09/20آرآوكسعاد اسماعيل محمدعلي جبر حسين6133
نينوى 13111004582417/9/2007آرآوكسعاد اسماعيل محمدعلي جبر حسين6134
بغداد435137101019550628/4/2011 مآرآوكشكرية زيدان خلفعلي جبر فليح6135
البصرة192109976737405919/7/2008 مآرآوكيسرى خضير داودعلي جديع محمد6136
بغداد2008\3\5871164511021027413 مآرآوكزينب جاسم صيهودعلي جلوب زيدان6137
الديوانية2008\3\40875911102097799 مآرآوكوجدان بحير محمد عليعلي جليل محمد6138
واسط62943161102099627/5/2008 مآرآوكاسوان صبيح جلوبعلي جمال خليفة6139
ديالى211488211020710227/2/2008آرآوكمنى شاآر محمودعلي جمعة خطاب6140
ذي قار369175596733444327/5/2008 مآرآوكسمية حسن عبدالحسينعلي جمعة زيدان6141
نينوى46591126715527730/6/2008 مآرآوكاقبال حمود عكارعلي جمعة محسن6142
بغداد2008\8\46511444671559804 مآرآوكسحر نداء مسلمعلي جهاد شهاب6143
بغداد2011\5\4011281111961882 مآرآوكسعاد رزاق طعيمةعلي جواد شنين6144
الديوانية1791423911021139729/1/2008 مآرآوكحميدة آاصد حمادعلي جواد علي6145
نينوى 2008\3\4536971011021027010 مآرآوكلمياء غازي فيصلعلي جواد آاظم6146
نينوى25218532673340362008/05/25 مآرآوكخولة صالح صبحيعلي جويعد سعيد6147
ذي قار2011\3\37917310819453727مآرآوكقسمة عبدالحسين سلطانعلي حاجم سلطان6148
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آربالء47915086673344492008/05/27 مآرآوكنايلة ابراهيم حسنعلي حاضر عبدالجادر6149
ذي قار1251101523802007/09/22آرآوكمثال عبدالرحمن داودعلي حامد شهاب6150
بغداد1321101522369/9/2007آرآوكمثال عبدالرحمن داودعلي حامد شهاب6151
ميسان2011\5\42914310619505323مآرآوكامل محسن عمرعلي حامد غانم6152
بغداد6619811619601012/4/2011 مآرآوكوضحة خلف/احالم حسيعلي حجي حمود6153
بغداد18733656715323914/5/2008 مآرآوكفردوس حسين علوانعلي حسن جاسم عبداهللا6154
صالح الدين 1221102111132007/11/21آرآوكسعادة داود حسينعلي حسن جبار6155
شرقاط/صالح الدينتعهدات جديد46616751038724786 مآرآوكسميرة نعمة آاظمعلي حسن حسون6156
ميسان 6361248671512352002/05/12 مآرآوكزينب عبدالحسين طهعلي حسن سعدون6157
صالح الدين4761106211020731016/1/2008 مآرآوكفضيلة اسماعيل مكرعلي حسن سعيد6158
شرقاط/صالح الدين2008\7\78829916737289527 مآرآوكوضحة محمد جديععلي حسن سعيد6159
شرقاط/صالح الدين2011\3\49443101019571222مآرآوكليلوة عباس مدلوكعلي حسن سعيد6160
نينوى2008\10\33419496671537896 مآرآوكهيفاء محمد صادقعلي حسن شكري6161
نينوى2007\9\96662781186آرآوكوداد عواد طاهرعلي حسن عبد6162
نينوى 1161018917122007/09/12آرآوكوداد عواد طاهرعلي حسن عبد6163
االنبار1341018912646/9/2007آرآوكوداد عواد طاهرعلي حسن عبد6164
صالح الدين18496396737408320/7/2008 مآرآوكحمدية صالح محمدعلي حسن علي6165
بغداد4553110919552411/4/2011 مآرآوكسميرة يونس عطيةعلي حسن محمد6166
واسط1281102072962007/10/02آرآوكانتصار مهدي سلمانعلي حسن نجم6167
بغدادتعهدات جديد346301367460634 مآرآوكافتخار عبدالرحمنعلي حسون بكر6168
البصرة1141100459402007/09/19آرآوكيسرى حسين برغوثعلي حسون تمن6169
بغداد131010189174312/9/2007آرآوكيسرى حسين برغوثعلي حسون تمن6170
ذي قار1872918674609732009/06/10 مآرآوكابرار اباهيم سعيدعلي حسون جسام6171
بغداد 4766979671539765/12/2008/مآرآوكآريمة صدام رزوقيعلي حسون شنيور6172
بغداد49613798671538425/14/2008 مآرآوكعلي حسون عيسى6173
ذي قار60610698671547062008/05/10 مآرآوكورود قاسم آعبيرعلي حسون لعيبي6174
ميسانتعهدات جديد2041791868724858 مآرآوكاحالم فاضل عباسعلي حسون مجيد6175
بغداد6591822106715521613/7/2008 مآرآوكجنان محمود ابراهيمعلي حسين ابراهيم6176
البصرة523160310682278668/9/2010 مآرآوكرسمية مجيد سبهانعلي حسين احمد6177
واسط46991986715300814/5/2008 مآرآوكعلي حسين احمد6178
بغداد454107496715443127/5/2008 مآرآوكسعدية عودة هاديعلي حسين ادريس6179
البصرة 38012481011020751022/1/2008 مآرآوكنجوى دريب آاظمعلي حسين بدر6180
نينوى43719210919591429/3/2011 مآرآوكجميلة فاخر غازيعلي حسين بليش6181
بغداد2008\3\195972411021053316 مآرآوكبهرة حميد ثامولعلي حسين ثامول6182
البصرة4053175671530205/14/2008 مآرآوكليلى صدام محسنعلي حسين جبر6183
صالح الدين6618243671543705/10/2008 مآرآوكرفيقة عبداالمير طعمةعلي حسين جعفر6184
ميسان 1901743911020757211/29/2007 مآرآوكرسمية جمعة صالحعلي حسين حمد6185
صالح الدينت300617267460493 مآرآوكآفاية ناصر حسينعلي حسين خضير6186
بغداد300611041953654/4/2011 مآرآوكآفاية ناصر حسينعلي حسين خضير6187
الديوانية316429111021174823/1/2008 مآرآوكوضحة اسماعيل محمدعلي حسين خلف6188
ناصريةتعهدات جديد1871221468724649 مآرآوكابتسام ترآي عبدعلي حسين رشيد6189
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البصرة343498611021156110/1/2008آرآوكناجحة عامر عباس/آريعلي حسين سلمان6190
بغداد352122371102710417/1/2008آرآوكرابعة حسن صالحعلي حسين صالح6191
صالح الدين6247152671545605/10/2008 مآرآوكسهى عبدالقادر حسينعلي حسين طعمة6192
بغداد1003129110671547552008/05/10 مآرآوكاسراء حسن عانيعلي حسين عاني6193
صالح الدين7834610119561019/4/2011 مآرآوكسليمة حامد محمدعلي حسين عباس6194
صالح الدينتعهدات جديد4168724818آرآوكرضية آريم عليعلي حسين عبد علي6195
بغداد 1131100456822007/09/16آرآوكرضية آريم عليعلي حسين عبد علي6196
بابل13101018913746/9/2007آرآوكرضية آريم عليعلي حسين عبد علي6197
آربالء2008\6\76717173671540791 مآرآوكآفاية عبدالسادة/هناء ععلي حسين عبد معين6198
الديوانية43015014671539435/14/2008 مآرآوكامل جلوب مهودرعلي حسين عبدالحسن6199
بغداد2008\9\786123366725266316 مآرآوكرجاء خضير ربيععلي حسين عبداهللا6200
بغداد18299591102099474/5/2008 مآرآوكسهاد عزيز مهديعلي حسين عبيد6201
البصرة683512611021143415/1/2008 مآرآوكبتول عاصي خالطيعلي حسين عثمان6202
نينوى2007\9\82662781256آرآوكنورية فارس ضيدانعلي حسين عسكر6203
بغداد1111018917402007/09/12آرآوكنورية فارس ضيدانعلي حسين عسكر6204
بغداد 1381018912726/9/2007آرآوكنورية فارس ضيدانعلي حسين عسكر6205
بغداد1251101524192007/09/09آرآوكمنال عبدالستار حسنعلي حسين عسل6206
شرقاط/صالح الدين1321101523159/9/2007آرآوكمنال عبدالستار حسنعلي حسين عسل6207
بغداد 1261102112382007/11/22آرآوكعلي حسين علك6208
نينوى3791947211020964512/17/2007 مآرآوكليلى حناوي داودعلي حسين علوان6209
صالح الدين 318501061956264/4/2011مآرآوكاالء خالد داودعلي حسين علوان6210
بغداد1911004590521/4/2008آرآوكانوار محق ماضيعلي حسين علي6211
بغداد 473173266872423011/30/2008 مآرآوكترآية حسين آزارعلي حسين علي6212
بغداد48077296715101410/8/209مآرآوكجنان صبحي جليلعلي حسين علي6213
ذي قار3559441671531625/7/2009 مآرآوكزهرة آاظم عيدانعلي حسين علي6214
بغداد 1928449671510142008/05/12 مآرآوكساهرة سالم فرعيعلي حسين علي6215
نينوى2011\3\4807710219571724مآرآوكجنان صبحي جليلعلي حسين علي6216
البصرة1151100458692007/09/18آرآوكانوار محق ماضيعلي حسين علي6217
صالح الدين13810189162211/9/2007آرآوكانوار محق ماضيعلي حسين علي6218
النجف23310166715415521/5/2008 مآرآوكانتصار حسن عليويعلي حسين عليوي6219
بغداد79610031687244827/27/2010 مآرآوكخلود جبار عبدالصاحبعلي حسين غضيب6220
الديوانية 2007\9\63662781316آرآوكفاطمة شاآر عبداهللاعلي حسين قاسم6221
النجف1141100455652007/09/15آرآوكفاطمة شاآر عبداهللاعلي حسين قاسم6222
البصرة1381018912856/9/2007آرآوكفاطمة شاآر عبداهللاعلي حسين قاسم6223
الديوانية 25615522673727672008/06/21 مآرآوكحسنية فاخر آاظمعلي حسين آاطع6224
بغدادتعهدات جديد4941994767460754 مآرآوكساهرة حسن مطرعلي حسين محسن6225
بغداد 1291102116722007/11/27آرآوكليلى طه ياسينعلي حسين محمد6226
البصرة3331837111021126210/1/2008 مآرآوكآرامة ابراهيم مهديعلي حسين مهدي6227
صالح الدين 38211376671553537/7/2008 مآرآوكماهية خفيق فجرعلي حسين مهلهل6228
ذي قارتعهدات جديد48747968724355 مآرآوكآميلة احمد صالحعلي حسين موسى6229
بغداد 2008\6\35516992671547451 مآرآوكوفاء خلف نايفعلي حسين نجم6230
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بغداد7661979911021049012/18/2007 مآرآوكونسة نعيس حسينعلي حسين يعقوب6231
ذي قار3114666672520702008/05/30 مآرآوكفضيلة آريم ساجتعلي حسين يوسف6232
صالح الدين 34111151961436/4/2011 مآرآوكمحروسة سعود محمدعلي حسين يوسف6233
ديالى32008\4876371011021049212 مآرآوكقاسمية حسن عللكعلي حمادي عبدالحسين6234
المثنى7801058311020973220/4/2008 مآرآوكنعيمة سعيد نايفعلي حمد جابر6235
صالح الدين4781611367155565/7/2008 مآرآوكالهام محمود جمعةعلي حمزة حميد6236
صالح الدين40195726872497212/31/2008 مآرآوكآاظمية جواد/منى صالحعلي حمزة داود6237
نينوى 209138366737426721/6/2008 مآرآوكحمدية احمد سالمعلي حمزة علي6238
صالح الدينتعهدات جديد3321161768724913آرآوكاحالم خزعل محيبسعلي حمود بداي6239
بغداد4071442267460667 مآرآوكحسونة علي محمودعلي حميد رشيد6240
بغدادتعهدات خطية326252668724963 مآرآوكبثينة حرير آاظمعلي حميد عبد6241
الديوانية2007\9\731018913295آرآوكآريمة جبار شايععلي حميد عبدالحسن6242
ذي قار 1121018914452007/09/07آرآوكآريمة جبار شايععلي حميد عبدالحسن6243
بغداد135662781206/9/2007آرآوكآريمة جبار شايععلي حميد عبدالحسن6244
بغداد4042910719559612/4/2011 مآرآوكايمان علو صالحعلي حميد عيدان6245
واسط 9419875671542535/10/2008 مآرآوكآافية آاظم ناصرعلي حنون عبيد6246
نينوى798783411021170511/27/2007 مآرآوكدالل طالب شنانعلي حنون آاطع بردان6247
بغداد 594944411021020412/17/2007 م آرآوكسعدية زامل ناديعلي حنين آريم6248
بغداد2011\9\40511911427597614 مآرآوكاميرة هاشم تقيعلي حيدر راضي6249
بغداد384106110672525242008/05/30 مآرآوكاميرة جبار قاسمعلي حيدر عبدالكريم6250
بغداد3771326811021082020/4/2008 مآرآوكعدوية لفته زاهرعلي خزعل بهير6251
الديوانية2011\3\76114410819510524 مآرآوكايمان طاهر جاسمعلي خزعل جخيور6252
صالح الدين346181646725226323/8/2009 مآرآوكفريال قاسم ابراهيمعلي خضير عباس6253
البصرة35914891672522632008/05/30 مآرآوكهدى محمد حسينعلي خضير عباس6254
بغداد35234276715452525/5/2008 مآرآوكحرية خزعل عايزعلي خطاب حميد6255
واسط2008\8\36488436737400917 مآرآوكزينب رحمان جبارعلي خلف جبار6256
البصرة7465526671515462008/05/12 مآرآوكبتول ميناء محمدعلي خلف حسن6257
البصرة77374711102071818/1/2008آرآوكمديحة خليل ابراهيمعلي خلف درويش6258
االنبار302194526715321914/5/2008 مآرآوكصالحة محمد آصميعلي خلف زرزور عبد6259
بغداد42928526715402022/5/2008 مآرآوكسهام جهاد عكابعلي خلف عبد6260
االنبار1281102073012007/10/02آرآوكايمان ابراهيمعلي خلف عبدالسادة6261
بغداد794119921941086/4/2011 مآرآوكانتصار ابراهيم اسماعيلعلي خلف عبداهللا6262
ديالى1221102070812007/09/23آرآوكباسمة سلمان محمدعلي خلف علوان6263
البصرة1331101524789/9/2007آرآوكباسمة سلمان محمدعلي خلف علوان6264
بغداد499289419401914/4/2011 مآرآوكسامية آاظم حميديعلي خلف عودة6265
بغداد7621464411021100220/11/2007 مآرآوكزينب عبدالسادة محسنعلي خلف فرج6266
البصرة4539111019611030/3/2011 مآرآوكحميدة جاسم محمدعلي خلف آشكول6267
بغداد3121971111020750929/11/2007 مآرآوكاخالص حمزة عباسعلي خلف محمد6268
النجف7898255671511642008/05/12 مآرآوكصبحة احمد مجيدعلي خلف محيميد6269
البصرة66338711020765412/1/2007آرآوكنجاح رحيل عوادعلي خليف عواد6270
بغداد480146810674607732009/06/10 مآرآوكناهدة طارق خالدعلي خميس منحوش6271
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بغداد15219014671538595/14/2008 مآرآوكامل ذباب آاطععلي خيول حمود6272
نينوى 783286687246252008/12/18 مآرآوكنورية حادور شنيتعلي خيون مريوش6273
بغداد2008\3\757358511021015512 مآرآوكنجالء حميد ردادعلي داخل حسن6274
بغداد2008\3\60011111020950413 مآرآوكافراح حسون فليحعلي دحام طلب6275
بغداد72514442671510462008/05/12 مآرآوكسحر عبدالكريم عطاعلي دربوس عبد6276
بغداد 2008\7\309166876725268519 مآرآوكنورية جعفر عبودعلي ذيبان محمد6277
م6278 / صالح الدين1161100459292007/09/19آرآوكليلى خزعل حسنعلي راضي آباش
م6279 / ذي قار13110189173312/9/2007آرآوكليلى خزعل حسنعلي راضي آباش
بغدادتعهدات خطية3741965668724335 مآرآوكصبيحة جابر بعيويعلي راهي ساجت6280
ذي قار351119101019554219/4/2011 مآرآوكاخالص علي لفتةعلي راهي عبد ياسر6281
ميسان32513461673344122008/05/27 مآرآوكفتحية عبدالجبار مجيدعلي ربيع حمادي6282
صالح الدين 594161921941037/4/2011 مآرآوكمريم محمد عمارعلي رحيم جعفر6283
34612672671517852008/05/12/مآرآوكآريمة جواد آاظمعلي رشيد فزع6284
بغداد3809567671540315/10/2008 مآرآوكفاطمة عبداالمير شريدةعلي رضا خلف6285
ميسان43665411021061521/4/2008 مآرآوكشيماء شاآر حماديعلي ريسان محمد6286
النجف 663195496715445927/5/2008 مآرآوكرقية عطية عكلةعلي زايد عياش6287
ذي قار46318811619608911/4/2011 مآرآوكبشرى هادي ريكانعلي زبيد سيون6288
البصرة4109126671531665/14/2008 مآرآوكبتول حمود قاسمعلي زبين عبداهللا6289
بغدادتعهدات جديد183912568724937آرآوكايمان فائق صابرعلي زهير احمد6290
االنبار2008\8\42192186725273225 مآرآوكاميرة علي ضاحيعلي زوير سريع6291
بابل113939101019512631/3/2011 مآرآوكفريال آاظم ابراهيمعلي زيدان علوان6292
صالح الدين2007\9\33662781246آرآوكدالل حسين صحنعلي زيون شادي6293
ديالى 1121018917342007/09/12آرآوكدالل حسين صحنعلي زيون شادي6294
بغداد1381018912716/9/2007آرآوكدالل حسين صحنعلي زيون شادي6295
نينوى25113158671548282008/05/10 مآرآوكشيماء صبيح جابرعلي ساجت جابر6296
صالح الدين134678811021170628/1/2008 مآرآوكنعيمة عبدالكاظم حسنعلي سالم خلف6297
ذي قار2008\9\380511673361157 مآرآوكابتسام خيري جبرعلي سامي حسن6298
األنبار 291102119332007/11/28آرآوكجميلة هاشم جبارعلي سبهان جبر6299
بغداد1161018917142007/09/12آرآوكجميلة هاشم جبارعلي سبهان جبر6300
بغداد1341018912656/9/2007آرآوكجميلة هاشم جبارعلي سبهان جبر6301
المثنى7771727611021193328/11/2007آرآوكليلوة حاتم خضيرعلي سبهان خضير6302
صالح الدين308154461102117466/2/2008 مآرآوكسامية ذنون جاسمعلي سعيد طالل6303
بغداد2008\8\9163283673740873 مآرآوكنجالء خلف هويديعلي سعيد هويد6304
بغداد264649611021077321/4/2008 مآرآوكعلي سلطان خضير6305
بغداد3616173671517212008/05/12/مآرآوكآريمة فاضل عودةعلي سلمان تفالة6306
ذي قار47018227672520282008/05/30 مآرآوكجاسمية سلمان عودةعلي سلمان ثامر6307
بغداد265314106715511712/7/2008 مآرآوكسعدية حسين رضاعلي سلمان هاشم6308
آربالء2008\3\40196661102102312 م آرآوكفائزة موسى آاظمعلي سليم خضير6309
ديوانيةتعهدات جديد784857968724757 مآرآوكمكارم عباس جميلعلي سليمان حسين6310
نينوى4797214673341712008/05/25 مآرآوكامل جاسب زغيرعلي سميع مطير6311
بغدادتعهدات جديد3861261268724393 مآرآوكاخالص حمزة عطيةعلي سياب محمد6312
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الديوانيةتعهدات جديدة1841088867460299 مآرآوكنائلة حسين عليعلي شاحوذ ابراهيم6313
نينوى7862943672521512008/05/30 مآرآوكسرور جابر عبدعلي شاآر سلوم6314
ميسان217519111021052117/4/2008 مآرآوكهدى خطاب رحيمعلي شاآر موسى6315
البصرة659646411020960317/4/2008 مآرآوكفاطمة سلمان حسينعلي شبوط جبر6316
األنبار تعهدات جديد783773667460698 مآرآوكرجاء عبداهللا خليلعلي شبيب ياسين6317
ديالى2008\3\4791904711021057211 مآرآوكسعاد فرحان طاللعلي شخناب فليح6318
صالح الدين79415312672523332008/05/30 مآرآوكاشواق حسن فالحعلي شعالن ناهي6319
ذي قار17016547671535435/12/2008/مآرآوكسعاد صخي جوحيعلي شكر محمود خلف6320
ذي قار41511611011021170324/1/2008 مآرآوكامل محمود نويفعلي شكير بلجي6321
ديالى2009\6\718964968724208029 مآرآوكسعدية محمد آاطععلي شمخي خلف6322
نينوى4031515711020993312/17/2007 مآرآوكسالمة آماحي صالحعلي شنشول صالح6323
بابل205182916715515226/7/2008 مآرآوكوضحة جاسم هبرعلي شهاب احمد6324
ذي قار88910458671555235/7/2008 مآرآوكشيماء ستار آريمعلي شويل محمد6325
صالح الدين2008\3\3391961411021044916 مآرآوكامال محجوب سطمعلي شيخ حسين6326
ابنتهعلي صابر فهد6327 / بابل1231102072502007/10/01آرآوكهدى علي صابر
ميسان2464210219594429/3/2011 مآرآوكالطاف احمد حسينعلي صالح حسن6328
النجف2651273672521502008/05/30 مآرآوكمشنة عبدالرزاق حسينعلي صالح حسين6329
نينوى189376603111020778629/11/2007آرآوكخلفة راوي ترفعلي صالح حمدان6330
بغداد638109916715441928/5/2008 مآرآوكوضحة سعود حمدانعلي صالح داود6331
المثنى343144266715521728/6/2008 مآرآوكبدرية حمدون عليعلي صالح عبدالعزيز6332
بغدادتعهدات جديد5868724815آرآوكسناء مهدي صبحيعلي صالح عكال6333
بغداد1141018914602007/09/20آرآوكسناء مهدي صبحيعلي صالح عكال6334
ذي قار135662781366/9/2007آرآوكسناء مهدي صبحيعلي صالح عكال6335
ذي قار771683811021001712/18/2007 مآرآوكرسمية احمد نايفعلي صالح آرحوت6336
بغداد4014611672521632008/05/30 مآرآوكاقبال حسن جاسمعلي صباح عبد6337
بغداد49518542671517242008/05/12/مآرآوكسكنة جميل عيالعلي صباح عيال6338
نينوى404193386715537128/6/2008 مآرآوكحياة جابر لفتةعلي صبر راضي6339
البصرة4189911419605629/3/2011 مآرآوكآاظمية خلف ثونيعلي صدام خضير6340
ميسان4941068611021171411/27/2007 مآرآوكنضال زرزور الزمعلي طابور الزم6341
بغداد29513826671537385/14/2008 مآرآوكبتول عبدالستار جبارعلي طارق جبار6342
الديوانية42119210719427110/4/2011 مآرآوكبه هار عبدالقادر عبودعلي طارق خضير6343
صالح الدين310395106715400521/5/2008 مآرآوكسهاد فاضل عباسعلي طالب عبداهللا6344
نينوى 563853811020753211/29/2007 مآرآوكرحاب نذير شهابعلي طالب يحيى6345
بغداد1221102070562007/09/23آرآوكتغريد سامي زغيرعلي طاهر دهش6346
بغداد1331101524499/9/2007آرآوكتغريد سامي زغيرعلي طاهر دهش6347
بغداد7883562671535705/12/2008/مآرآوكعهود عبدالجبار شلشعلي طه حسن نجم6348
واسط793491106715119112/7/2008 مآرآوكاميرة توفيق حسينعلي عاشور مصطفى6349
البصرة33413910119526818/4/2011مآرآوكزينب آاظم هاللعلي عامر ستار6350
ذي قار 5582822671510072008/05/12 مآرآوكبشرى حسن عطشانعلي عاني محمد6351
ذي قار20616035672522152008/05/30 مآرآوكخديجة آاآيل خلفعلي عايز خلف6352
صالح الدين655797711021060816/4/2008 مآرآوكلقاء جبار حمودعلي عباس حسن6353
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ذي قار466165186715342221/7/2008 مآرآوكاميرة دريوش جاسمعلي عباس فيصل6354
بابل6510189157029/4/2008آرآوكعلية حسن جبرعلي عباس قاسم6355
صالح الدين1241102074142007/10/03آرآوكعلية حسن جبرعلي عباس قاسم6356
بغداد646193796715482429/5/2008 مآرآوكآريمة مجيد فتاحعلي عباس محمد6357
ديالى1862257674606647/27/2010 مآرآوكسمر جاسم محمدعلي عباوي عبد6358
ميسان35916511021022212/17/2007 م آرآوكفاطمة عذاقةظاهرعلي عبد براز6359
صالح الدين2009\6\484182196872426025 مآرآوكازهار عبد حموديعلي عبد حسين6360
صالح الدين38616634671517762008/05/12/مآرآوكحميدة ابوديج حسنعلي عبد عبدالحسين6361
ميسان3641917911021125022/1/2008 مآرآوكلبنى رحيم يونسعلي عبد عطااهللا6362
بغداد605696611021021315/4/2008 م آرآوكفاطمة ابراهيم عبودعلي عبد عون خلف6363
ديالىتعهدات جديد4811359968724793 مآرآوكعلي عبداالمير محسن6364
البصرة1211102113032007/11/22آرآوكعلي عبدالجبار شاآر6365
النجف42610596671515082008/05/12 مآرآوكعلي عبدالجليل علي6366
بغداد 7671421081956846/4/2011مآرآوكجمان هاشم عبدالرزاقعلي عبدالحسن جودة6367
واسط36912643671533195/14/2008 مآرآوكسعدية رسن الزمعلي عبدالحسن الزم6368
بغداد16319983687243401/29/2009 مآرآوكنضال عبدالجليل ابراهيمعلي عبدالحسين ابريسم6369
بغداد2008\3\7541499511021052210 مآرآوكوفاء آاظم اسويدعلي عبدالحسين جياد6370
البصرةتعهدات جديد409774368724796 مآرآوكسعاد عبيد علوانعلي عبدالحسين حمزة6371
بغداد5810189157623/1/2008آرآوكسهام هاشم محسنعلي عبدالحسين عباس6372
واسط1241102074242007/11/20آرآوكسهام هاشم محسنعلي عبدالحسين عباس6373
نينوى2011\5\318211081953802 مآرآوكحميدة مطر حسينعلي عبدالحسين عبد6374
بغداد318156456725239821/12/2008 مآرآوكزينب علي عبدالحسينعلي عبدالحسين6375
نينوى38417638671546325/10/2008 مآرآوكحليمة عبدالحسن حمزةعلي عبدالحسين6376
بغداد40910424672521152008/05/30 مآرآوكبتول حسين علوانعلي عبدالحسين عزيز6377
الديوانية2008\3\4261724811021037316 م آرآوكزهرة آريم عاصيعلي عبدالحسين محمد6378
صالح الدين65210111819605012/4/2011 مآرآوكانتصار جاسم محسنعلي عبدالحسين مزهر6379
شرقاط/صالح الدين1291102071652007/09/23آرآوكشهلة حمزة عباسعلي عبدالحسين موسى6380
ميسان13411015258411/9/2007آرآوكشهلة حمزة عباسعلي عبدالحسين موسى6381
االنبار2008\3\3931326911021021413 م آرآوكغنية شنيل الزمعلي عبدالحمزة برهان6382
بغدادتعهدات جديد8168724983آرآوكنضال عبد جبارعلي عبدالحمزة محمد6383
ميسان1251101524602007/09/09آرآوكنضال عبد جبارعلي عبدالحمزة محمد6384
ميسان 1321101523249/9/2007آرآوكنضال عبد جبارعلي عبدالحمزة محمد6385
بغداد59438310671512332008/05/12 مآرآوكرحاب العيبي موسىعلي عبدالحميد خضير6386
البصرة2008\8\39514499672526544 مآرآوكعلي عبدالحميد6387
نينوى7291376311020990912/17/2007 مآرآوكفادية جاسم حميدعلي عبدالحنين مجيد6388
نينوى 7349451673727942008/06/21 مآرآوكسندس ابراهيم محمدعلي عبدالحي آاظم6389
بغداد375117776715306719/7/2008 مآرآوكماجدة حلو علوانعلي عبدالرحمن عباس6390
ديالى2008\3\352981911020786111 مآرآوكامل علي حسينعلي عبدالرحيم آاطع6391
ديالى2008\3\4291765211021021510 مآرآوكسليمة حسينعلي عبدالرزاق عيدان6392
البصرة1291102072062007/10/01آرآوكابتسام نجم عبدعلي عبدالرضا حسون6393
ديالى134110152524610/9/2007آرآوكابتسام نجم عبدعلي عبدالرضا حسون6394
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شرقاط/صالح الدين487174210671554415/7/2008 مآرآوكجنان نسيم حسانعلي عبدالرضا محسن6395
بغداد 4658276687243597/27/2010 مآرآوكمرفت عبداهللا حسنعلي عبدالزهرة حسن6396
نينوى 314176116715412622/5/2008 مآرآوكاحالم عيسى واليعلي عبدالسادة حسون6397
6398/ البصرة1161100458162007/09/17آرآوكمديحة جاسم مايععلي عبدالسادة حكيم
6399/ ذي قار13710189155711/9/2007آرآوكمديحة جاسم مايععلي عبدالسادة حكيم
بغداد42018752670079465/12/2008 مآرآوكشفاء آاظم هواشعلي عبدالعالي هواش6400
البصرة 39189226715442128/5/2008 مآرآوكحسنة محمد عليعلي عبدالعباس6401
بغداد338757911021062420/4/2008 مآرآوكمديحة يسر عبدعلي عبدالعزيز علي6402
صالح الدين 4778288671549212008/05/10 مآرآوكندى سامي محمودعلي عبدالقادر حامد6403
بغداد2959465672523592008/05/30 مآرآوكفاتن علي هاشمعلي عبدالقادر حميد6404
ميسان755130446715512723/6/2008 مآرآوكزينة سامي رشيدعلي عبدالقادر خضير6405
صالح الدين1211102113012007/11/22آرآوكعلي عبدالقادر محمد6406
صالح الدين2011\6\31413910119549012مآرآوكاحالم حميد جاسمعلي عبدالكريم خضر6407
بغداد17911710671547572008/05/10 مآرآوكليلى علي واديعلي عبدالكل عباس6408
بغداد2561783511021121615/1/2008 مآرآوكرجا عبدالمجيد ساريعلي عبداهللا زبالة6409
النجف تعهدات جديد4701401168724720 مآرآوكابتسام سنادة اسماعيلعلي عبداهللا هويرف6410
بغداد377165746715379530/6/2008 مآرآوكآلثوم عبود عبداهللاعلي عبدالمهدي خلف6411
البصرة 1251101523792007/09/22آرآوكشمة خضر نصيفعلي عبدالنبي جعفر6412
ميسان1321101522359/9/2007آرآوكشمة خضر نصيفعلي عبدالنبي جعفر6413
بغداد 10987310819588711/4/2011 مآرآوكميرفت ستار ابراهيمعلي عبدالواحد محسن6414
بغداد2011\3\767178101019494715مآرآوكايمان جاسم محمدعلي عبدالواحد محمد6415
البصرة2008\8\7942866671553732 مآرآوكعزيزة عبد سلطانعلي عبدالوهاب فيصل6416
بغداد1211101522732007/09/20آرآوكحلي فاضل رشيدعلي عبدالوهاب هاني6417
ميسان13611015209411/9/2007آرآوكحلي فاضل رشيدعلي عبدالوهاب هاني6418
بغداد4151706911021028812/17/2007 م آرآوكفائزة مزهر فارسيعلي عبدالوهاب يسر6419
شرقاط/صالح الدين2008\9\411181656715478522 مآرآوكفخرية عبد آزارعلي عبود حسن6420
شرقاط/صالح الدين802124611021002812/18/2007 مآرآوكزينب علبدالحسين عليعلي عبود حسين6421
بغداد2008\3\708893811020954411 مآرآوكحنان جاسم عبدعلي عبود حنتوش6422
بغداد49610288671558975/7/2008 مآرآوكهاشمية جبار محيسنعلي عجة حماس6423
صالح الدين4299623672523602008/05/30 مآرآوكبشرى فليح حسنعلي عجم حسن6424
ميسان7371861061950047/4/2011مآرآوكميساء علوان حسينعلي عجيل شنيل6425
بغداد264557311020720716/1/2008 مآرآوكآليمة محمد عليعلي عجيل علي6426
البصرة2011\3\3826210719536723 مآرآوكاسراء صالح سالمعلي عريبي اسعد6427
نينوى6001178311020763712/1/2007 مآرآوكنجيبة علي رزيجعلي عزيز علي6428
البصرة1261102111962007/11/22آرآوكايمان عمت محمدعلي عصمت محمد فتاح6429
بغداد2011\5\394321051945568مآرآوكميالد آاظم عاجبعلي عطوان سبهان6430
بغداد2008\3\251364411020955310 مآرآوكسعاد سليمان صالحعلي عكاب علي6431
بغدادتعهدات جديدة3461254867460981 مآرآوكسراب سلمان زمانعلي عون ضاعن6432
البصرة1796453672523962008/05/30 مآرآوكسميرة حالوب صاحبعلي غازي حسين6433
ميسان70015214671547562008/05/10 مآرآوكامال نظام عبدعلي غازي عبد6434
نينوى6118089674602952009/06/10 مآرآوكمنى عبداهللا احمدعلي غالب مصطفى6435
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ديالى2511755211021112623/1/2008 مآرآوكشيماء عبدالباري سالمعلي غانم حيال6436
شرقاط/صالح الدين31714149687248282009/01/19 مآرآوكزينب محسن احمدعلي فارس الفارس6437
الديوانية 4024038671510602008/05/12 مآرآوكرحاب عبدالوهاب عزيزعلي فاروق رشدي6438
ذي قار3551418111004594923/1/2008 مآرآوكنضال يوسف ياسينعلي فاضل علي6439
نينوى34280866715315614/5/2008 مآرآوكمها قدوري عطااهللاعلي فاضل محمد6440
نينوى4303012671536042008/05/12 مآرآوكاخالص ارحيم اوشيلعلي فرحان آاطع6441
بغداد2008\6\33017035671544251 مآرآوكرباب عمران موسىعلي فرحان ولي6442
البصرة1991981674609972009/06/10 مآرآوكنور رياض نوريعلي فوزي حامد6443
الديوانية30011611319610430/3/2011 مآرآوكرنا جليل غازيعلي فوزي غائب6444
البصرة4056014673742128/7/2009 مآرآوكامل حسن الزمعلي قاسم محمد6445
ديالى2961464611021159210/1/2008آرآوكزينب خلف ابوشعيعةعلي آاظم ابوشعيعة6446
ميسان1171100459422007/09/19آرآوكفتحية حسين فرجعلي آاظم جبر6447
ديالى131010189174512/9/2007آرآوكفتحية حسين فرجعلي آاظم جبر6448
واسط6682415671512552008/05/12 مآرآوكانتصار محسن خضيرعلي آاظم جبر سدخان6449
البصرة4559821672523452008/05/30 مآرآوكحسنة جبار حاتمعلي آاظم حاتم6450
نينوى2008\8\35585776737434916 مآرآوكمناهل قاسم فاضلعلي آاظم حسن6451
بغداد2611109211020778129/11/2007 مآرآوكهيفاء خضير عبودعلي آاظم حسين داود6452
بغداد40110811319605212/4/2011 مآرآوكابتسام سلمان عبيدعلي آاظم زاير6453
بغداد2008\7\601105146737433520 مآرآوكامل رجب رمضانعلي آاظم عباس6454
النجف458192746715304314/5/2008 مآرآوكقسمة حيل عبدعلي آاظم عبد علي6455
نينوى471178286700193212/5/2008 مآرآوكجميلة احمد سكرانعلي آاظم عبدالسيد6456
صالح الدين11597156715324114/5/2008 مآرآوكانتصار عيسى ناصرعلي آاظم علي6457
بغداد46511058672523682008/05/30 مآرآوكسليمة آريم تيهرعلي آاظم علي6458
ميسان 34212856671545295/10/2008 مآرآوكسميرة آامل حسنعلي آاظم علي خان6459
بغداد272322967153737 مآرآوكجنان شريف عوادعلي آاظم عواد6460
صالح الدين20910771011020745929/11/2007آرآوكمعصومة محسن فرحانعلي آاظم محسن6461
نينوى383848211020993612/17/2007 مآرآوكنجلة عباس آعيدعلي آاظم موسى6462
ذي قار6631238411020767812/1/2007آرآوكنجية علي حسينعلي آاظم يزل6463
بغداد652235711021158315/1/2008آرآوكشيماء جمعة هاشمعلي آامل عباس6464
ديالى1891116611020975320/4/2008 مآرآوكفليحة نجم عبداهللاعلي آامل عبداهللا6465
الديوانية1261102111292007/11/21آرآوكعبيد خالد راشدعلي آامل آريم6466
ديالى762129810673344032008/05/27 مآرآوكميسون عزيز عنادعلي آامل محسن6467
بغداد 73516210919538228/4/2011 مآرآوكانتصار حامد جبارعلي آرملي دعير6468
بغداد 2008\8\407166476737452511 مآرآوكزينب عبد جواد مخيلفعلي آريم حمد6469
بابل 4969574673727902008/06/21 مآرآوكآريمة جواد آاظمعلي آريم حمزة6470
الديوانية1131100457142007/09/16آرآوكجنان حسن عليعلي آريم عباس6471
بغداد1391018913946/7/2007آرآوكجنان حسن عليعلي آريم عباس6472
ديالى1111100456842007/09/16آرآوكبشرى شهاب خضرعلي آريم علي احمد6473
بغداد13101018913776/9/2007آرآوكبشرى شهاب خضرعلي آريم علي احمد6474
البصرة43641111020972812/17/2007 مآرآوكاالء يوسف جمعةعلي آريم موسى6475
بغداد80248486715437121/5/2008 مآرآوكرنا ماجد جبارعلي آشكول مهبش6476
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بغداد4033138671531045/14/2008 مآرآوكحوراء غانم خخيرعلي الزم جخير6477
بغداد1351102117972007/11/27آرآوكمجيدة خيون فمودعلي الزم عبد6478
شرقاط/صالح الدين477143951102110428/1/2008 مآرآوكهناء ابراهيم شنتةعلي لفتة شنتة6479
صالح الدين77020736715463126/5/2008 مآرآوكفيروز عبدالفتاح احمدعلي مؤيد احمد6480
ديوانية1221102110822007/11/21آرآوكفزيلة ليلو جمعةعلي ماضي لفتة6481
المثنى43610943674609572009/06/10 مآرآوكسعاد عاتي معارجعلي مانع مبارك6482
ذي قار484149296715501514/5/2008 مآرآوكجنان عبداليمة مجيلعلي ماهود فارس6483
صالح الدين 41915123671537005/7/2008 مآرآوكحسيبة محمود/نعيمة زاعلي متعب عيفان6484
بغداد663130426715444026/5/2008 مآرآوكسامية حسن صالحعلي مجول حويش6485
نينوى386686211020991822/4/2008 مآرآوكصفية اسماعيل محمدعلي مجيد ناجي6486
البصرة6533249670066445/12/2008 مآرآوكرغد عبد بعيويعلي محسن جاسم6487
بغداد1241102075522007/09/15آرآوكسميرة مطشر طريوعلي محسن خلف6488
ديالىتعهدات جديد4811724868724402 مآرآوكسعدية سعيد توبةعلي محسن رحيم6489
البصرة1261102112012007/11/22آرآوكانتصار بصيلعلي محسن سلمان6490
الديوانيةتعهدات جديد3721919767460803 مآرآوكوداد مجيد حميدعلي محسن عبود6491
البصرة45337516715529228/6/2008 مآرآوكصبيحة ابوالهيل مانععلي محسن علي6492
صالح الدين38313175671555765/7/2008 مآرآوكفوزية عبدالحسين آاظمعلي محسن مزبان6493
صالح الدينتعهدات جديد631159268724712 مآرآوكهنوف خلف ابراهيمعلي محمد ابراهيم6494
بابل4361348106715308119/7/2008 مآرآوكنجاة حنون فالحعلي محمد بديري6495
بغداد329123671540275/10/2008 مآرآوكايمان حرز سكوتعلي محمد حسن6496
بغداد46614925672521032008/05/30 مآرآوكبيداء خليل ابراهيمعلي محمد حسين6497
االنبار6411517671549672008/05/10 مآرآوكانتصار آاظم عيدانعلي محمد حميدي6498
بغداد2463564671512162008/05/12 مآرآوكفاطمة فتحي ختالنعلي محمد ختالن6499
ميسان309366411020991912/17/2007 مآرآوكعلياء عبدالحسين سداوعلي محمد راضي6500
بغداد2008\3\645664911020992011 مآرآوكرشا علي جاسمعلي محمد راضي6501
ديالى72310377671538025/14/2008 مآرآوكلقاء رسمي حسينعلي محمد رسن6502
بغداد تعهدات جديد37611167460688 مآرآوكافراح طارش آزارعلي محمد سعد6503
نينوى2331669311021117722/11/2007 مآرآوكهيام يونس سلمانعلي محمد سلمان6504
شرقاط/صالح الدين246112636737423621/6/2008 مآرآوكفضيلة عباس آاظمعلي محمد صبر6505
البصرة79419313671544445/10/2008 مآرآوكاغادير عباس قاسمعلي محمد عبدالكريم6506
بغداد66317278671531235/14/2008 مآرآوكآريمة آامل محمدعلي محمد عبداهللا6507
النجف3801151011953446/4/2011 مآرآوكآفاية بشارة شفاتيعلي محمد غالي6508
بابل 33885586715335514/5/2008 مآرآوكسلمى صابر فهدعلي محمد فهد6509
بغداد63810636671531225/14/2008 مآرآوكخالدة خميس صايلعلي محمود حسين6510
صالح الدين482189746715384014/5/2008 مآرآوكقسمة غزارة سبعينعلي محمود حسين6511
صالح الدين 410691511020995812/17/2007 مآرآوكانتصار محمد هاشمعلي محمود عبدالوهاب6512
البصرة725102156715544528/6/2008 مآرآوكانتظار سعد راجحعلي مسلط محمد6513
شرقاط/صالح الدين8410189139015/1/2008آرآوكنجيبة عبداهللا محمدعلي مطر صالح6514
بغداد1141100458362007/09/18آرآوكنجيبة عبداهللا محمدعلي مطر صالح6515
البصرة13710189158111/9/2007آرآوكنجيبة عبداهللا محمدعلي مطر صالح6516
صالح الدين2011\3\4258810419525117مآرآوكايمان عبداالميرسعودعلي مطرود حسين6517
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النجف7061010101953907/4/2011 مآرآوكآرحة عكلة محمدعلي مطلق محمد6518
ذي قار1171101521662007/09/20آرآوكزآية جمعة وديععلي معن نصار6519
بغداد13111004571216/9/2007آرآوكزآية جمعة وديععلي معن نصار6520
ذي قار35118389671531925/7/2008 مآرآوكنادية عبدالمحسن آاظمعلي مكي جبوري6521
ميسان تعهدات جديد425544468724869 مآرآوكساهرة خزعل محسنعلي منصور عليوي6522
البصرة77611511619654829/3/2011مآرآوكليلى قاسم حمزةعلي مهدي حمزة6523
البصرة4024789671537305/14/2008 مآرآوكنعمت علي محمدعلي مهدي هادي6524
بغداد1261102112272007/11/22آرآوكعلي موزان سلمان6525
نينوى 623124111021003712/18/2007 مآرآوكسعدية ذياب طابورعلي موسى احمد6526
ديالى6591229211020762812/1/2007 مآرآوكهناء فليح حسنعلي موسى منهل6527
بغداد4716816671512752008/05/12 مآرآوكابتسام حسين رايشعلي ناجي اضهير6528
ديالى1191100457152007/09/16آرآوكفخرية عدام موسىعلي ناجي عبد حمود6529
صالح الدين1391018913956/9/2007آرآوكفخرية عدام موسىعلي ناجي عبد حمود6530
ميسان 2008\3\627208611020772811 مآرآوكنجية حسين حسنعلي ناجي عيسى6531
بغداد70020096672521272008/05/30 مآرآوكهناء منصور حسونعلي ناصر حسون6532
البصرة1151100459832007/09/19آرآوكنادية عبدالحسنعلي ناصر خلف6533
بغداد13111004559615/9/2007آرآوكنادية عبدالحسنعلي ناصر خلف6534
نينوى 2009\6\31696346872425925 مآرآوكدالل يعقوب آاظمعلي ناصر سالم6535
نينوى4031361131959943/4/2011 مآرآوكعفاف شيخان عوادعلي ناصر عبداهللا6536
الديوانية104216541671549472008/05/10 مآرآوكزهراء علي صبريعلي ناظم حسن6537
الديوانية4261829919405320/4/2011 مآرآوكسعاد راهي آاطععلي ناظم رزوقي6538
واسط6476711671510275/12/2008 مآرآوكابتهال سلمان هاديعلي ناظم ظاهر6539
ذي قار 384745611020972912/17/2007 مآرآوكسلوى غانم مجيدعلي ناآود عبد6540
بغداد6511004576922/1/2008آرآوكفضيلة صالح فاضلعلي نجم عبد6541
النجف2007\9\62662781336آرآوكفهية لطيف جاسمعلي نشمي جاسم6542
صالح الدين1131100455682007/09/15آرآوكفهية لطيف جاسمعلي نشمي جاسم6543
البصرة1381018912876/9/2007آرآوكفهية لطيف جاسمعلي نشمي جاسم6544
ذي قار420127856715451622/5/2008 مآرآوكنورية حميد حسنعلي نعمة حسن6545
بغداد1271102113652007/11/24آرآوكعلي نعمة حسن6546
ذي قار1281102073762007/10/03آرآوكآاظمية جبر خلفعلي نعمة حسين6547
بابل7901772671547712008/05/10 مآرآوكماجدة يونس عطيةعلي نعمة خلف6548
ميسان41198696715314514/5/2008 مآرآوكعلية اسمير يوسفعلي نعمة راهي6549
نينوى 65611811672524362008/05/30 مآرآوكابتسام آريم محمدعلي نعيمة سعيد6550
البصرة2469027671543515/10/2008 مآرآوكثريا نعيم طالبعلي نوري علي6551
ذي قار3715510719594011/4/2011 مآرآوكاميرة آاظم عبدالحسينعلي نوماس مناحي6552
ميسان1281102072772007/10/02آرآوكنادي علي وداعةعلي هادي جواد6553
بغداد370528611020978512/17/2007 مآرآوكنصرة ختالن عيدانعلي هادي عيدان6554
بغداد 58412988674627932009/06/10 مآرآوكناجحة خليفة شريطعلي هادي قمبر6555
صالح الدين 3091718111020745722/1/2008 مآرآوكنصرة ابراهيم/ياسمين نعلي هادي محمد6556
ذي قار6698232671530585/7/2008 مآرآوكخولة خالد حسنعلي هاشم جاسم6557
ذي قارتعهدات جديد408866768724948 مآرآوكعواطف عبدالعباس عبدعلي هاشم خضير6558
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ذي قار735354711021019612/17/2007 مآرآوكسعدية عبدالرضا آاظمعلي هاشم آاظم6559
بغداد76687426715435229/5/2008 مآرآوكزينب جواد آاظمعلي هاشم لفتة6560
صالح الدين2008\3\-4211675101102104941 مآرآوكسمية حسن راضيعلي هاشم محسن6561
النجف488112516715518830/6/2008آرآوكشيماء آاظم حمدعلي هجهوج عبيس6562
صالح الدينتعهدات جديد6551963167460284 مآرآوكخضرة حنش خضرعلي هزيم خضر6563
بغداد379148710674607432009/06/10 مآرآوكمالية علي حماديعلي هالل حمد6564
بغداد33223426715421321/5/2008 مآرآوكسعاد جاسم آماشعلي وادي آماش6565
صالح الدين 17119911672520832008/05/30 مآرآوكاقبال جاسم محمدعلي وحيد حسن6566
قسمة ععلي وناس جبر6567 / نينوى 3401359211021017223/4/2008 مآرآوكهاللة سرحان
صالح الدين2008\8\382164510672527024 مآرآوكصبحة حمد خلفعلي ياسين ايوب6568
االنبار39396666725206418/12/2008 مآرآوكعالهن وريو جاسمعلي يزي جاسم6569
ذي قار 4041436911020993412/17/2007 مآرآوكفخرية عبود يوسفعلي يونس نعمة6570
األنبار 1241102073912007/10/03آرآوكسلوى جاسم حايدعليوي خلف جبر6571
ميسان128110207298آرآوكسهامة عبدالسادةعليوي عريبي عداي6572
بغداد200262811020749229/11/2007 مآرآوكجالية نصيف عبدعليوي آريم عبد6573
بغداد40167636715367614/5/2008 مآرآوكعائدة محمد عبدالجبارعليوي مجيد علي6574
نينوىتعهدات جديدة4741557567460829 مآرآوكآميلة محمد خلفعماد ابراهيم نوفان6575
بغداد77017335682278618/9/2010آرآوكرافدة طلب احمدعماد احمد حسن6576
االنبارتعهدات جديد314496938724650 مآرآوكعاصمة احمد عبدالرحمنعماد الياس صالح6577
ذي قار4531410219506627/3/2011مآرآوكسعادة عجيل عبودعماد بدري لفتة6578
بغداد563146946725201630/5/208 مآرآوكوعاد ثامر هاللعماد ثامر عبود6579
البصرة1161100458252007/09/17آرآوكرباب حميد رشيدعماد جاسب آريم6580
بغداد13710189156511/9/2007آرآوكرباب حميد رشيدعماد جاسب آريم6581
ذي قار233159101019501018/4/2011مآرآوكهند فاضل حسينعماد جاسم داود6582
البصرة 3956895668858497/7/2008 مآرآوكهناء محمود اسماعيلعماد جاسم صالح6583
نينوى25271876715502214/5/2008 مآرآوكنهاية شهاب غيظانعماد جاسم منجور6584
النجف3954910719455430/3/2011مآرآوكيسرى صبحي حسينعماد جالل عبد6585
نينوى 39319286687247767/27/2010 مآرآوكمنى جبار حبيبعماد جواد راضي6586
صالح الدين43619452673345555/27/2008 مآرآوكسلمى لعواص جاسمعماد جواد آاظم6587
صالح الدين2008\3\333175311021032311 مآرآوكشيماء لطيف هنيديعماد جوالن صالل6588
ذي قار27247966715481829/5/2008 مآرآوكعماد حسن ناصر6589
بغداد36526316715513426/7/2008 مآرآوكخلود جميل الزمعماد حسين عبداهللا6590
البصرة 2011\3\3297310419568927مآرآوكليلى عباس طليععماد حسين علي6591
آربالء2331388611020746511/29/2007 مآرآوكنادية عزيز قاسمعماد حسين لعيبي6592
بغداد3441481111021077817/3/2008 مآرآوكافراح علي عبداهللاعماد حمد صالح6593
بغداد481812511015213717/4/2008 مآرآوكتحرير هليل شمخيعماد خليل ابراهيم6594
البصرة481811041958206/4/2011 مآرآوكتحرير هليل شمخيعماد خليل ابراهيم6595
بغداد1281102073262007/10/02آرآوكبدرية صالح عويدعماد خليل ابراهيم6596
النجف 2008\7\34276736725266220 مآرآوكلقاء غالب مصطفىعماد خميس عبيد6597
بغداد47318339687245317/27/2010 مآرآوكحنان حيدر عليعماد دويج داغر6598
بغداد45122710672523002008/05/30 مآرآوكمريم علي عبدالحسينعماد رشيد آاظم6599
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نينوى649172941102070959/23/2007آرآوكيسرى هالل مولودعماد رشيد محمد6600
واسط35910236672524302008/05/30 مآرآوكرجاء راضي سيدعماد زآي حسون6601
ديالى4931376811020971712/17/2007 مآرآوكفاطمة شنين محمدعماد زآي موازي6602
بغداد2008\7\35547476733444120 مآرآوكسعدية علي حسنعماد زيدان طاهر6603
شرقاط/نينوى601249311021001412/18/2007 مآرآوكوداد غالب شياععماد شافت نجم6604
بغداد32610849673342612008/05/27 مآرآوكرضية مجبور عليعماد شاآر فزيع6605
ذي قار2011\3\347911719650524مآرآوكلطيفة ياسين طهعماد صادق عداي6606
البصرة776908211020781629/11/2007آرآوكمنتهى قاسم محسنعماد صادق نجم6607
نينوى 1181018914762007/09/20آرآوكاننام يوسف غاليبعماد صبحي رفيق6608
بغداد135662781616/9/2007آرآوكاننام يوسف غاليبعماد صبحي رفيق6609
البصرة6101789671543815/10/2008 مآرآوكنجالء فوزي نوريعماد طارق محمود6610
نينوى41571310687244432009/06/01 مآرآوكحميدية حالوب حمدعماد عامر محسن6611
ذي قارتعهدات جديد4211698567460631 مآرآوكناهدة حمزة آاظمعماد عبد درداغ6612
بغداد246146111102074915/3/2008 مآرآوكاالء علي حسينعماد عبداالله صاحب6613
بغداد342794106715372914/5/2008 مآرآوكزينب حمزة تعبانعماد عبدالحسين علي6614
بغداد420152610673343622008/05/27 مآرآوكعدوية آريم فليحعماد عبدالخالق مجبر6615
بغداد7671649106725395214/5/2008 مآرآوكوالؤ آاظم عباسعماد عبدالرحمن آريم6616
بغداد463289311021035615/4/2008 م آرآوكعماد عبدالرزاق احمد6617
بغداد4531125211021190611/28/2007آرآوكسليمة افرير محيسنعماد عبدالعباس حسين6618
بغداد 420153710671512342008/05/12 مآرآوكماجدة سمير ياسرعماد عبدالكاظم عرحش6619
ميسان2008\7\45210356725320421 مآرآوكرباب شريف طالبعماد عبدالكريم حسين6620
نينوى5399581011021018612/17/2007 مآرآوكمنى علي جغارعماد عبداهللا ابراهيم6621
بغداد416113826715533129/6/2008 مآرآوكنادية علوان محمدعماد عبداهللا برع6622
صالح الدين43555410671532135/14/2008 مآرآوكزهرة قدوري مهديعماد عبداهللا علي6623
صالح الدين1131018916802007/09/12آرآوكحميدة حسن عليويعماد عبود جودة6624
صالح الدين138662782485/9/2007آرآوكحميدة حسن عليويعماد عبود جودة6625
ذي قار648188926733448112/7/2008 مآرآوكعماد عزالدين عبداهللا6626
ديالى19511292671512412008/05/12 مآرآوكيسرى عبد حسينعماد عطاااهللا احمد6627
ذي قار2008\3\2101018915569آرآوكجنبة بهجت الياسعماد علي راضي6628
بغداد 1241102073882007/10/03آرآوكجنبة بهجت الياسعماد علي راضي6629
بغداد33816716671539135/14/2008 مآرآوكانتصار عبدالكريم حسنعماد علي سلمان6630
بغداد3764436715557919/7/2008 مآرآوكزهرة طيبة عبدعماد علي هاشم6631
المثنى35559676715442426/5/2008 مآرآوكعربية مطلج خلفعماد غازي راضي6632
ذي قار8441497111020952621/4/2008 مآرآوكآفاح حسيب محمدعماد فتحي عبد6633
آربالء404479511021064420/12/2008 مآرآوكهدى مهدي يوسفعماد قاسم جلوب6634
بغداد3091054611020739926/5/2008 مآرآوكرغد حاتم احمدعماد قحطان طلب6635
بغداد2461537611021010128/4/2008 مآرآوكلمياء عبدالحسين جاسمعماد آاظم جاسم6636
بغداد321167110671533085/14/2008 مآرآوكامنة رشيد عبودعماد آاظم جواد6637
بغداد48017287674608142009/06/10 مآرآوكنهلة عباس عليعماد آاظم عبد6638
شرقاط/صالح الدين1291102072002007/10/01آرآوكيسرى عبداهللا عباسعماد آاظم آاطع6639
النجف 13811015221159/9/2007آرآوكيسرى عبداهللا عباسعماد آاظم آاطع6640
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بغداد2008\8\492153516737403311 مآرآوكسناء احمد عباسعماد آاظم نجم6641
البصرة773161116700664328/4/2009 مآرآوكالطاف جاسم سالمعماد محسن سباهي6642
بغداد4261349106715392414/5/2008 مآرآوكهناء زهير حسينعماد محسن هادي6643
الديوانية3404282671516292008/05/12 مآرآوكمي يوسف داودعماد محمد توفيق6644
بابل40110686671547042008/05/10 مآرآوكنورية آاظم شاللعماد محمد جابر6645
صالح الدين2161263106715530512/7/2008 مآرآوكحنان وعداهللا سليمانعماد محمد حسن6646
ديالى1817056671516312008/05/12 مآرآوكسليمة جاسم مانععماد محمد زغير6647
بغداد40115676672522162008/05/30 مآرآوكمديحة خورشيد غالمعماد محمد زغير6648
ميسان8577465674606582009/06/10 مآرآوكعبير صاحب نغيمشعماد محمد عباس6649
واسط78446236715504114/5/2008 مآرآوكايمان عبد آاظمعماد محمد عبدالحسن6650
بغداد4707982673343825/27/2008 مآرآوكمنى رزاق عبدالحسينعماد محمد علي جاسم6651
بغداد2008\7\502182596733443620 مآرآوكسليمة ثامر عبودعماد محمد آاظم6652
بغداد36260766715389919/7/2008 مآرآوكليلى علي صالحعماد محمد مصطفى6653
البصرة35519211020781511/29/2007 مآرآوكيسرى رشيد ابراهيمعماد محمود حمد سمين6654
بغداد18130666715334814/5/2008 مآرآوكغزالة احمد خليفةعماد محمود خليفة6655
صالح الدين2011\3\3527010519580513 مآرآوكآريمة جعفر موسىعماد مصطفى محمد6656
واسط1291102071642007/09/23آرآوكزينب عبداهللا حمزةعماد مطشر مسلم6657
بغداد13611015258210/9/2007آرآوكزينب عبداهللا حمزةعماد مطشر مسلم6658
بغداد2008\3\40115251102097069 مآرآوكباسمة شديد فالحعماد مهدي عودة6659
بغداد418138511021008112/18/2007 مآرآوكمنى مزاحم نادرعماد ناظم نادر6660
الديوانية2008\3\17016771011021125513 مآرآوكمنان عبداهللا حماديعماد نعيم عبدالحسن6661
البصرة 1151100459182007/09/18آرآوكوفاء شهاب احمدعماد هالل آريم6662
البصرة13110189172012/9/2007آرآوكوفاء شهاب احمدعماد هالل آريم6663
ذي قار4851848611020724229/1/2008 مآرآوكمنى بونو الياسعماد يوسف الياس6664
ذي قار 3536881102100827/5/2008 مآرآوكنهلة محمد نوريعمادالدين صالح احمد6665
بغداد97612181671533845/14/2008 مآرآوكنضال اسماعيل شاللعمار ابراهيم خليل6666
نينوى1717759671530655/7/2008 مآرآوكسناء محمد بدرعمار اسود حنون6667
نينوى76819192672524062008/05/30 مآرآوكوسن بدر عبدعمار جبار عبد6668
نينوى8504844671533835/14/2008 مآرآوكزمن مجيد مزعلعمار جبار آريم6669
نينوى75615248671546051/11/2009 مآرآوكزينب قاسم حسينعمار جندي عبدالنبي6670
بغداد2008\8\5335775672529152 مآرآوكقادسية ناصر عوادعمار جواد جاسم6671
نينوى 15216369671542775/10/2008 مآرآوكفاتن خزعل قاسمعمار جواد آاظم6672
صالح الدين2011\9\76741311527336921مآرآوكاسيل فرحان محمدعمار حمادي حواس6673
بابل731118476715303514/5/2008 مآرآوكرشا سمير خلفعمار خالد سعيد6674
ذي قارتعهدات جديد3761457468724318 مآرآوكآفاية عبدالحسن ربيععمار خضير عبداهللا6675
بغداد7368110719572019/4/2011مآرآوكايمان صيهود دحامعمار داخل دحام6676
نينوى 352162126733438615/1/2009 مآرآوكابتسام نعيم شويععمار داود سلمان6677
البصرة2045984672520562008/05/30 مآرآوكمنتهى ليلو سلطانعمار رشيد عداي6678
صالح الدين3391863672520902008/05/30 مآرآوكضحى خالد سالمعمار سامي سعيد6679
البصرة46941226715393914/5/2008 مآرآوكبشرى جاسم حسنعمار شحين عباس6680
واسط 8019555687227748/9/2010 مآرآوكسهى مزهر آاظمعمار شريف عبدالرضا6681
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ذي قار28944516715510528/6/2008 مآرآوكسلوى علي محيعمار صائب صالح6682
شرقاط/نينوى2008\3\794179211021051110 مآرآوكهيام عبداهللا عليانعمار صالح عليان6683
ذي قار 343125266715504014/5/2008 مآرآوكبتول خليل وهابعمار صبري مطلك6684
صالح الدين 631101524078/1/2008آرآوكفضيلة فالح محمدعمار صبيح احمد6685
نينوى 1181101521252007/09/11آرآوكفضيلة فالح محمدعمار صبيح احمد6686
ديالى13111004565316/9/2007آرآوكفضيلة فالح محمدعمار صبيح احمد6687
بغداد2008\3\105750371102077579آرآوكذآرى محمد حسنعمار صالح محمد6688
ميسان 1271102113712007/11/24آرآوكعمار عادل هادي6689
شرقاط/صالح الدين4217967671536245/12/2008 مآرآوكفاطمة آاظم فجاجعمار عبداالمير حميد6690
ديالى78919535682278528/9/2010آرآوكرباب علي حسنعمار عبدالرضا خلف6691
صالح الدين2011\9\21112811627326312 مآرآوكنادية محمد عبداهللاعمار عبداهللا حمادة6692
صالح الدين 7534826715424926/5/2008 مآرآوكميديا عدنان سلمانعمار عدنان يوسف6693
نينوى 7881555816715353212/5/2008/مآرآوكسميرة ظاهر علوانعمار علي جاسم6694
صالح الدين2011\5\391631191961288 مآرآوكاسراء رعد جبرعمار علي شوقي6695
االنبار1862215671547772008/05/10 مآرآوكاوردك مصطفى قادرعمار علي عباوي6696
ذي قار473191566715547223/6/2008 مآرآوكسهى محمد خلفعمار فاضل علي6697
البصرة47015811021001112/18/2007 مآرآوكسلوى عادي حسنعمار فريد حمزة6698
صالح الدين84317551671516375/12/2008 مآرآوكشيماء عبد عبدالحسنعمار فوزي محيسن6699
االنبار30211625673343672008/05/27 مآرآوكتحرير عدنان آريمعمار فيصل احمد6700
البصرة1231102070122007/09/22آرآوكصبيحة عبود خليفةعمار آريم عبدالسادة6701
بغداد1371101523499/9/2007آرآوكصبيحة عبود خليفةعمار آريم عبدالسادة6702
بغداد659961711020763111/29/2007 مآرآوكانضنان صدام سلمانعمار لفتة سلمان6703
االنبار312119146715550820/7/2008 مآرآوكامجاد علي حسينعمار ماجد راضي6704
النجف246187546715442228/5/2008 مآرآوكسهى جميل حسنعمار محمد باش اغا6705
ذي قار7237537671539825/14/2008 مآرآوكذآرى زهير عليعمار محمد علي6706
بغداد2007\9\17662781326آرآوكاسماء عبدالحكيمعمار معروف محمد6707
صالح الدين 1151100455672007/09/15آرآوكاسماء عبدالحكيمعمار معروف محمد6708
ذي قار1381018912866/9/2007آرآوكاسماء عبدالحكيمعمار معروف محمد6709
ميسان1131100456792007/09/16آرآوكدالل عبدالحسين ردامعمار ناجي خضير6710
بغداد13101018913696/692007آرآوكدالل عبدالحسين ردامعمار ناجي خضير6711
ذي قار4931611319606330/3/2011 مآرآوكهند عبدالرحمن اسماعيعمار نوري عبدالرزاق6712
بغداد3292396715553026/7/2008 مآرآوكحياة خيراهللا عبدالسادةعمارة حمزة حسين6713
ميسان2008\7\3836431672526617 مآرآوكخديجة نجم ضمدعماش خليوي آرآي6714
بغداد2008\7\251118416725264713 مآرآوكسعيد سالم عجاجعماش محمد سليمان6715
البصرةتعهدات جديد2171528168724306 مآرآوكنهى طه ياسينعمر جاسم محمد6716
صالح الدين19159519422612/4/2011 مآرآوكاشواق عباس رحيمعمر جاسم محمد6717
نينوى2008\7\28911434672526417 مآرآوكدنيا حازم يوسفعمر حازم ذنون6718
المثنى3591541111021052419/3/2008 مآرآوكاالصباح عبدالهاديعمر حسين عبد علي6719
بغداد7469324671533465/14/2008 مآرآوكبوران غالب جاسمعمر رابح طه6720
بغداد382150956715468529/5/2008 مآرآوكهناء عبدالحسين معارجعمر رعد عبد علي6721
بغدادتعهدات جديد731894668724476 مآرآوكزهية وهيب عبدالرزاقعمر ضاري عبد6722
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صالح الدين757348811021059212/27/2007 مآرآوكنادية ضياء جاللعمر علي ذيبان6723
ذي قار3388381671535915/10/2008/مآرآوكنهلة محمد موسىعمر عيسى جاسم6724
البصرة1231101525772007/09/10آرآوكسحر قاسم حسنعمران جبار امير6725
بغداد1371101523369/9/2007آرآوكسحر قاسم حسنعمران جبار امير6726
واسط33910310219587710/4/2011 مآرآوكمقبولة حسوني سلمانعمران حاجم سلوم6727
نينوى 2008\8\4084953672527344 مآرآوكصباح علي شروينعمران عيسى خلف6728
نينوى3391699811021194629/1/2008آرآوكهدية احمد محمدعمران محمد عزيز6729
ذي قار7661032106715500114/5/2008آرآوكجيشية مشرق هاديعناد ترآي خلف6730
ميسان2008\7\49691566725295413 مآرآوكسمر محمد خلفعناد عواد احمد6731
بغداد7461725311021147310/1/2008آرآوكصالحة عبد حمدعناد عواد سعود6732
ذي قار2111021057612/27/2007آرآوكبدوة محمود زماطعواد احمد زماط6733
ذي قار1231101522592007/09/20آرآوكبدوة محمود زماطعواد احمد زماط6734
بغداد13611015208011/9/2007آرآوكبدوة محمود زماطعواد احمد زماط6735
البصرة49310366671547812008/05/10 مآرآوكعمشة حسين عطااهللاعواد خلف مطلك6736
1949467671536085/12/2008 مآرآوكفاطمة طعمة هليلعواد شلش شذر6737
بغداد776478111020740529/1/2008 مآرآوكنايلة صالح جيادعواد صالح غالم6738
بغداد345423911021106328/5/2008 مآرآوكخديجة آاظم صمهيدعواد عبيد حمادي6739
البصرة2008\3\4661794211020955418 مآرآوكسعدية خلف فياضعواد محمد جاسم6740
البصرة 663182866715446727/5/2008 مآرآوكمنتهى عبداهللا اسماعيلعواد محمد سلمان6741
ذي قار2011\7\36719810419454613مآرآوكسالمة جمعة/منىعواد محمود حسين6742
صالح الدين2008\8\3408733673740634 مآرآوكخالدة نادر حميدعوجان شهاب احمد6743
البصرة 1271102113682007/11/24آرآوكعودة جابر حسين6744
صالح الدين4176021671537085/14/2008 مآرآوكبدور حميد سفاحعودة جاسم سفاح6745
النجف 48016744671531725/14/2008 مآرآوكسعاد محسن عودةعودة جبار عداي6746
االنبار1241102110052007/11/20آرآوكاستبرق اآرم حسنعودة حسن مطشر6747
بغداد 2011\3\39419210719581722 مآرآوكاحالم عبدالجبار عبداهللاعودة سبتي مهنة6748
بغداد78032967374328282008 مآرآوكايمان داخل مزيهيعودة طعمة مغامس6749
بغداد300232211020971012/17/2007 مآرآوكبسمة آاظم دهشعودة آريم شندي6750
نينوى1121100456872007/09/16آرآوكحسنة محيسن سعيدعودة آطان سعيد6751
ذي قار13101018913786/9/2007آرآوكحسنة محيسن سعيدعودة آطان سعيد6752
النجف 2008\3\3341713711021030718 مآرآوكرابعة ادهام سالمعودة آماحي جويعد6753
بغداد1231102111482007/11/21آرآوكحنونة شناوة راضيعوده عبدالحسين داخل6754
صالح الدين41117145671533615/14/2008 مآرآوكسراب آامل وهيبعوف رحيم طه6755
البصرة 4951965211021196311/28/2007 مآرآوكسلوى داود سلمانعوفي عبدالرزاق محسن6756
ديالى5381987711020970716/4/2008 مآرآوكمادب حسن حسينعون الدين صالح احمد6757
نينوى 171114956715401920/5/2008آرآوكوضحة آريم داخلعون عبد سلمان6758
نينوى1231102072492007/10/01آرآوكايمان شريف جبارعويد امير ارويلي6759
نينوى204140116715406028/5/2008 مآرآوكالماز علي آاظمعويد حاآم موسى6760
ذي قار 4661952111020953422/4/2008 مآرآوكبدرية آاظم عليعويد آاطع خالطي6761
صالح الدين 1291102071772007/09/23آرآوكسفيرة شاآر عليعويد مهبش دعيم6762
بغداد13311015259610/9/2007آرآوكسفيرة شاآر عليعويد مهبش دعيم6763



قائمة بأسماء الوافدين الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (140) في محافظة آرآوك للفترة من 2007/7/1 ولغاية 2011/9/30 الذين 
اعيدوا الى محافظاتهم االصلية السابقة

الديوانية3261991141961754/4/2011 مآرآوكفتحية علي حمودعويد ياسين جاسم6764
بغداد 1181101521982007/09/20آرآوكاميرة عبدالهادي جعفرعياد اسماعيل عباس6765
بغداد13611015206511/9/2007آرآوكاميرة عبدالهادي جعفرعياد اسماعيل عباس6766
البصرة20746716715439219/7/2008 مآرآوكفوزية محمد صالحعيادة جاسم محمد6767
واسط 2008\7\37255436725294820 مآرآوكسحر خيرو احمدعيادة جدوع مفلح6768
نينوى2011\3\40815610519454517مآرآوكعسلة حسوني مصلحعيادة خطاب عمير6769
صالح الدين201578711021075420/4/2008 مآرآوكنجية عاشور حسينعيدان جابر حومان6770
بغداد3572745671517662008/05/12/مآرآوكزينب عودة ظاهرعيدان حسين ظاهر6771
ذي قار429410819550410/4/2011 مآرآوكفاطمة حسين عليعيدان حسين علي6772
البصرة2008\3\488514411004587413 مآرآوكسامية عبدالجبار شرهانعيدان خلف جمعة6773
البصرةتعهدات خطية7831223868724969 مآرآوكرحيمه علي حسنعيدان خلف نجم6774
نينوى776368211021001820/4/2008 مآرآوكهاشمية هندي خلفعيدان عبد حسن6775
صالح الدين 4801135669816945/7/2008 مآرآوكحكيمة احمد مطلكعيدان غائب حسن6776
بغداد2007\9\48662781236آرآوكسعدية محمد خلفعيدان فائز عجيل6777
شرقاط / نينوى1141018917302007/09/12آرآوكسعدية محمد خلفعيدان فائز عجيل6778
صالح الدين1381018912706/9/2007آرآوكسعدية محمد خلفعيدان فائز عجيل6779
ديالى1859026672520392008/05/30 مآرآوكتسواهن فالح ضمدعيدان آاطع خضير6780
ذي قار654658511021002012/18/2007 مآرآوكنهودة عبادي حردانعيسى جعفر آمنبار6781
بغداد58816982671510152008/05/12 مآرآوكنصرة علي بشارةعيسى حسن سلطان6782
صالح الدين5552634671548062008/05/10 مآرآوكخديجة صالح عبداهللاعيسى حسين محيميد6783
صالح الدين تعهدات جديد627497468724414 مآرآوكمديرة حسن احمدعيسى صالح6784
صالح الدين1864174673343612008/05/27 مآرآوكماجدة محسن ثامرعيسى صالح عبدالعزيز6785
البصرة2011\9\19914711829443013مآرآوكنورية احمد سلمانعيسى صلبي سعيد6786
االنبار2008\9\4762755672525291 مآرآوكصبحة محمد/سندسعيسى عبد عيسى6787
صالح الدين2008\7\761148366725265727 مآرآوكخديجة آاظم حاشوشعيسى عبدالزهرة جابر6788
بغداد2008\6\26510374671548751 مآرآوكآريمة جبار غريبعيسى عبدالمهدي6789
الديوانية2955410119535629/3/2011 مآرآوكشفيقة محمود احمدعيسى عبيد احمد6790
آربالءتعهدات خطية251676268724321 مآرآوكفضيلة احمد نجمعيسى عطااهللا حسين6791
البصرة 42118319671547305/10/2008 مآرآوكابتسام حميد مطلكعيسى غريب ضابط6792
ذي قار2008\7\45399756725252819 مآرآوكآريمة علي هاديعيسى آريم صالح6793
البصرة2008\8\24682986733447511 مآرآوكهيلة عودة هاجرعيسى محسر جبر6794
بغداد40913499671537825/14/2008 مآرآوكوجدان آاظم غريبغازي بريسم خماس6795
البصرة256633511020962012/17/2007 مآرآوكرباب عبدالعزيز عاجلغازي جاسم محمد6796
ميسان6831801091956747/4/2011 مآرآوكنجالء عباس شامخغازي حطاب شامخ6797
واسط1171100458852007/09/18آرآوكسعاد حميد جاسمغازي حميد موسى6798
نينوى13810189164011/9/2007آرآوكسعاد حميد جاسمغازي حميد موسى6799
بغداد 317662611021063119/3/2008 مآرآوكبدرية حسين عباسغازي راضي جبر6800
ميسان3831555411020752411/29/2007 مآرآوكسميرة عباس آاظمغازي ربيع آاظم6801
بغداد2008\3\19352991102097815 مآرآوكغازي رشيد داود6802
ميسان 2008\8\27240226725247317 مآرآوكباسمة محمد حسينغازي صادق توفيق6803
الديوانية 1131100457562007/09/17آرآوكرضية آاظم مسلمغازي صكور مجدي6804
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بغداد1391018914477/9/2007آرآوكرضية آاظم مسلمغازي صكور مجدي6805
بغداد4531417111021080120/4/2008 مآرآوكمريم زويد نايفغازي عباس رحيمة6806
بغداد36954741120771320/3/2008 مآرآوكآاظمية عبدالزهرة راضغازي عبد صليبي6807
ذي قار2011\9\1613311929440419آرآوكبلقيس عبدالكريمغازي عبدالجبار6808
ذي قار32008\183131011020953312 مآرآوكحمدية حسين موسىغازي عبدالحسين6809
صالح الدين7131529671515052008/05/12 مآرآوكجميلة آاظم لفتةغازي عبداهللا لفتة6810
ميسان2011\3\426411419650123مآرآوكابتسام عباس ماضيغازي عبدالواحد6811
ذي قار351422111021062722/4/2008 مآرآوكبدرية لفتة غازيغازي علوان آبر6812
ذي قار2008\9\1991168667154448922 مآرآوكنجاة هاشم عنادغازي غانم حواس6813
بغداد2011\3\49789319408013 مآرآوكهناء راضي حسينغازي فيصل براك6814
              بغداد3321881211021135915/1/2008 مآرآوكاآرام خالد محمدغازي فيصل سرهيد6815
نينوى7811015208811/9/2007آرآوكآواآب بدري حسينغازي فيصل محمد6816
بغداد12101102072302007/10/01آرآوكآواآب بدري حسينغازي فيصل محمد6817
نينوى6591055411020763012/1/2007 مآرآوكصبرية شنانة عليجغازي فيصل مدك6818
بغداد 3863593672521622008/05/30 مآرآوكهناء زرزوع هليلغازي قاسم خربيط6819
ميسان2011\9\1714011429436429مآرآوكمليحة علي محمدغازي آاظم محيسن6820
بغداد1191100457672007/09/17آرآوكوسيلة حيدر عيسىغازي آريم عيسى6821
بغداد1391018915057/9/2007آرآوكوسيلة حيدر عيسىغازي آريم عيسى6822
ذي قار470108736715387614/5/2008 مآرآوكآريمة عبدالرضا موسىغازي آمر شالآة6823
واسط 3314711519653928/3/2011مآرآوكجمهورية جبار عبداهللاغازي لطيف6824
صالح الدين375686711020752523/1/2008 مآرآوكصبيحة مزعل عبودغازي منفي علوان6825
الديوانية 2008\7\82779596715306227 مآرآوكسهام مزهر خضرغازي مهدي حمودي6826
بغداد19990921941116/4/2011 مآرآوكملكية عبدالرزاقغازي هاتو جبر6827
ديالى 6636821011021058012/27/2007آرآوكحربية عبداهللا سلطانغازي هادي شهاب6828
بغدادتعهدات جديد4541682768724474 مآرآوكتغريد فرحان توينيغازي هالل عبدالرحمن6829
مطلقةغازي يونس محمد6830 / ذي قار187645101102117268/1/2008آرآوكسميرة ابراهيم
االنبار2011\6\382781061952179 مآرآوكغافل دويح جبر6831
ذي قار7011922311015225824/1/2008 مآرآوكبشرى سلمان مهنةغالب احمد حسين6832
آربالء334575671547025/10/2008 مآرآوكآريمة خليل غافلغالب انور عبدالنبي6833
ديالى36913651011021159316/1/2008آرآوكسناء طاهر محمودغالب حامد محمد6834
صالح الدين 3321968711021105227/2/2008 مآرآوكنورية محمد عبداهللاغالب حسن محمد6835
ذي قارتعهدات جديد7701359368724690 مآرآوكهيام جاسم محمدغالب حمد احمد6836
صالح الدين 2009\6\18713766725206128 مآرآوكفوزية راضي حسنغالب خلف حماد6837
واسط60112126715364312/30/2009 مآرآوكاسمهان سلمان صالحغالب داخل عباس6838
نينوى 46911482671545095/10/2008 مآرآوكنهلة داود سلمانغالب داود عبدالرزاق6839
صالح الدين2008\10\421111376715551315 مآرآوكحميدة دريج داودغالب سلمان حسون6840
بابل332221181961765/4/2011 مآرآوكبديعة علوان جدوعغالب طه حميد6841
نينوى404353611021173815/1/2008آرآوكخالدة محمد عليغالب علي مصطفى6842
األنبار 33112411020732829/1/2008 مآرآوكبلقيس طالب مجيدغالب علي هيالن6843
بغداد 4031634311021172910/1/2008آرآوكساجدة آامل شغيتغالب محيسن صحن6844
نينوى47814334673742516/21/2008 مآرآوكدالل وهيب حسينغالب مراد فنجان6845
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بابل19011352671538335/14/2008 مآرآوكسهام حمزة حسنغالب مصطفى ابراهيم6846
صالح الدين1211102116652007/11/27آرآوكزيان انور عبدالكريمغالب ناصر غضبان6847
بغداد395122531102110765/2/2008 مآرآوكشذى يوسف احمدغالب ندا يوسف6848
بغداد49514457671536755/14/2008 مآرآوكصبرية ناجي مناتيغالب ياسر يوسف6849
االنبار2007\9\89662782195آرآوكنضال شنان ميسرةغالب ياسين عسكر6850
بغداد1181018916652007/09/11آرآوكنضال شنان ميسرةغالب ياسين عسكر6851
ذي قار134662782365/9/2007آرآوكنضال شنان ميسرةغالب ياسين عسكر6852
البصرة4101565311021146517/1/2008 مآرآوكسهير فخري فرجغالي جازع جواد6853
بغداد30814443671516132008/05/12 مآرآوكزينب حنش عيدانغالي آاظم عليوي6854
بغداد73019395671546295/10/2008 مآرآوكهدية عبد فاضل زيادغالي آاظم عواد6855
بابل 2011\3\7767211719608324 مآرآوكسهيلة قاسم هاشمغانم احمد هاشام6856
ذي قار3841216911020772929/11/2007 مآرآوكفطومة جاسم شبيبغانم اعور خليفة6857
بغداد34285936715518122/6/2008 مآرآوكغانم جاسم محمد6858
بغداد 2011\3\49612210219494822مآرآوكمي محمد عوادغانم جبار غانم6859
بغداد6528141671536455/12/2008 مآرآوكزينب جعفر صالحغانم حليف مزهل6860
بغداد7731169671547812008/05/10 مآرآوكفهيدة علي حسينغانم رجيج محمد6861
بغداد370708811021174016/1/2008آرآوكهدى خزعل محمدغانم سعداهللا عزيز6862
نينوى78856356733426913/1/2009 مآرآوكرجاء جاسم خضيرغانم سعيد فرج6863
بغداد2011\3\3425910819550014مآرآوكهند عبدالحميد محمدغانم شكر محمود6864
بغداد2008\6\18618337671548431 مآرآوكراجحة عبدالحسن غازيغانم صاحب جبر6865
بغدادتعهدات جديد171671368724713آرآوكاحالم عزيز احمدغانم عبدالرحمن ذنون6866
البصرة66354611020767412/1/2007 مآرآوكسعدة فضل محمدغانم فاضل محمد6867
الديوانية 1972011011021175511/27/2007 مآرآوكاميرة احمد خضرغانم فتحي حسين6868
ذي قارتعهدات جديد5941907668724535 مآرآوكمريم احمد عزاويغانم فالح حسين6869
بغداد 40112055672521202008/05/30 مآرآوكسهام احمد يونسغانم قاسم يحيى6870
ذي قار3791407811020968712/17/2007 مآرآوكقبيلة ترآي جبارغانم آاظم ملك6871
نينوى605194811021087221/4/2008 مآرآوكساهرة ترآي صالحغانم مجبل رشيد6872
آربالءتعهدات جديدة233647867460673 مآرآوكفوزية ادهم حينغانم محمد حمود6873
ذي قار2011\3\26512110119509122 مآرآوكبلسم اسماعيل هاللغانم محمد سلطان6874
م6875 / بغداد 1221102110792007/11/21آرآوكزهراء آاظم خذيريغانم محمد علي
البصرة334573211021034920/4/2008 م آرآوكخولة آامل/سارة آاملغانم مياح صالح6876
ديالى15418361011021175610/1/2008 مآرآوكعلية حسين سليمانغانم هادي محمد6877
بغداد39369726715478027/5/2008 مآرآوكقسمة عبدالرحمن شهابغاوي غيدان جاري6878
نينوى18117741671537205/14/2008 مآرآوكزهرة عبدالهادي عطيةغريب جبر عطية6879
بغداد2011\9\1811779129447122 مآرآوكزهرة عبدالهادي عطيةغريب جبر عطية6880
واسط7641355611021033117/4/2008 مآرآوكسهام احمد مخلفغريب خليفة فريح6881
نينوى وصوالت قديمة664677868724614 مآرآوكمكية فليح ريادةغريب سلمان مطلب6882
بغداد1271102113642007/11/24آرآوكغريب نعيشل رستم6883
ميسان2008\3\4191121111021044711 مآرآوكابتسام ابراهيم عليغزوان خلف متعب6884
بغداد571632911021003312/18/2007 مآرآوكجنان حمد عبدغزوان غازي احمد6885
ذي قار15466166715504214/5/2008 مآرآوكاسراء محمد رؤوفغزوان غازي خضر6886
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ميسان246521071952043/4/2011 مآرآوكمنى عبدالكريم ابراهيمغزوان غازي محمد6887
بغداد499180416715530712/7/2008 مآرآوكزمن صالح جاسمغزوان فيصل طاهر6888
ديالى790172111102112345/2/2008 مآرآوكاخالص جلوب لعيبيغزوان هاتف رشيد6889
بغداد2008\8\3126055671553342 مآرآوكشذى احمد حسينغسان احمد فارس6890
بغداد64813344673343282008/05/27 مآرآوكزآية عبود محمدغسان ايوب حمادي6891
بغداد15453166715455625/5/2008 مآرآوكانتصار حميد خطابغسان خلف خطاب6892
شرقاط/صالح الدين1241102074202007/10/03آرآوكوهبية محمد مباركغسان شحاذة حسين6893
ميسان3345185671517262008/05/12/مآرآوكمي غني حبيبغسان طارق مصطفى6894
ديالى19277710671550355/14/2008 مآرآوكآتبة حمدون عليغسان عبدالرحمن حمد6895
ذي قار31613431011021107821/11/2007آرآوكرحاب رمضان نجمغسان عبدالقادر ماهر6896
بغداد2008\3\659155611020763213 مآرآوكسهام صادق جعفرغسان عبدالهادي جعفر6897
نينوى صف هدا الصك بتعه3001598167824668 مآرآوكمها يونس محمدغسان علي حميد6898
البصرة2008\8\46314253673745273 مآرآوكشيماء حاتم محمدغسان علي عبد6899
نينوى18817151671529497/7/2008 مآرآوكصائبة شوآت صالحغسان آنعان محمد6900
شرقاط/صالح الدين64719657671512662008/05/12 مآرآوكسميرة مدحت سعيدغسان لطفي علوان6901
نينوى215146466715449430/6/2008 مآرآوكرفاء عطاهللا اجهادغسان محمود جنداري6902
شرقاط/صالح الدين354798611021172727/11/2007آرآوكمنى ابراهيم محمدغسان منذر محمد6903
صالح الدين 408131916715313314/5/2008 مآرآوكياسمين صالح داودغسان يونس مصطفى6904
نينوى2008\3\188122611021069218 مآرآوكبدرية عزيز عبداهللاغضبان ناهي حسين6905
البصرة1611468311021041316/4/2008 مآرآوكنوال مظهر خليلغفور مراد جمعة6906
نينوى37911881102114415/2/2008 مآرآوكمنتهى صالح صبيحغفوري خردش فيصل6907
بغداد78516179671542665/10/2008 مآرآوكمريم طاهر هاشمغني ابراهيم راشد6908
ذي قارتعهدات جديد3331005468724427 مآرآوكسناء فهد عباسغني عبدالكاظم شناوة6909
بغداد3331611051959876/4/2011 مآرآوكسليمة حسن موسىغني محسن رسن6910
نينوى 1171100457682007/09/17آرآوكزينب عباس محمودغني محمد جميل6911
صالح الدين1391018915087/9/2007آرآوكزينب عباس محمودغني محمد جميل6912
نينوى2008\8\47741286725292018 مآرآوكجميلة عبدالرضا بيداهللاغني مخيسير عبدالكريم6913
بغداد 45313210719556810/4/2011 مآرآوكاحالم آريم صالحغيث جاسم محمد6914
البصرة37912117674607892009/06/10 مآرآوكانعام جاسب جاسمفؤاد جبار خضير6915
النجف4941411511021154310/1/2008آرآوكانتظار زآي موازيفؤاد جميل موازي6916
واسط1221102110922007/11/21آرآوكنادية بالسم احمدفؤاد جواد آاظم6917
بابل421715671510615/12/2008 مآرآوكاسماء ثجيل آشمرفؤاد حسين عباس6918
15993486688426812/25/2007آرآوكزينب هاشم هليلفؤاد ريحان حمد6919
نينوىتعهدات جديد2104911068724328 مآرآوكامنة عارف عبدالرزاقفؤاد زبار جوهان6920
بغداد 34218411219654427/3/2011مآرآوكشذى حسين عليفؤاد زآي اسماعيل6921
بغداد35919143671554055/7/2008 مآرآوكزينب خضيرفؤاد سالم هبيرة6922
بغداد188106846715284729/6/2008 مآرآوكنداء جبار حمدفؤاد شبيب صالح6923
البصرة519187856715550928/6/2008 مآرآوكنجالء آريم حنشفؤاد شويل محمد6924
الديوانية1271102113792007/11/24آرآوكفؤاد عارف مراد6925
نينوى16175671102114275/2/2008 مآرآوكعروية قيس طاهرفؤاد عامر ناجي6926
البصرة88916073671542145/10/2008 مآرآوكقاهرة احمد عليفؤاد عباس محمد6927
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نينوى 2008\8\6681821567153063111 مآرآوكانتصار آاظم مجيدفؤاد عبدالجبار مجيد6928
بغداد1231102072562007/10/01آرآوكسعاد مجيد حميدفؤاد عبدالرحيم جابر6929
نينوى522138736715393314/5/2008 مآرآوكالرا سعد خريبطفؤاد عبدالستار داود6930
األنبار تعهدات جديد4111084668724672 مآرآوكسحر فليح عبدالحسنفؤاد عبدالكاظم عبدالحسن6931
بغداد1591912211021058512/27/2007 مآرآوكحسونة محمد غالمفؤاد علي موزان6932
نينوى 2008\3\331166946688440811 مآرآوكيسرى شكور محمودفؤاد فخري عبدالنبي6933
بغداد37410086671512602008/05/12 مآرآوكنرجس جلوب آاظمفؤاد آاظم سدرة6934
ذي قار4729888671530235/14/2008 مآرآوكناجحة سلطان حميدفؤاد آامل سعيد6935
بغداد6271699671547622008/05/10 مآرآوكوفاء آاظم خلففؤاد آريم عبدالسادة6936
ذي قار2008\8\37450456725295117 مآرآوكزينب آاظم عبودفؤاد محمد علي جاسم6937
بغداد5341517711020711810/1/2008 مآرآوكمريم جمعة موسىفؤاد مفيد سعيد6938
واسط2008\3\372318111021042813 مآرآوكنضال مايع مطرودفؤاد هاشم حسين6939
بغدادتعهدات جديد18764168724560 مآرآوكزينب نايف عبدفائز جمعة عباس6940
بغداد45521710671511322008/05/12 مآرآوكفوزية عبدالرزاق زاملفائز دشر زامل6941
نينوى1281102072752007/10/02آرآوكآوثر جمعة نعمةفائز مجيد نعمة6942
ذي قار 63712968671543805/10/2008 مآرآوكصفاء عبدالجبار العبوسفائز محمد شري6943
تونة عيسفائز مخلف سلطان6944 / بابل6001914211021003412/18/2007آرآوكزينة خضير
صالح الدين194387323511020950722/4/2008آرآوكراحجة ابراهيم صالحفائق شعبان علي6945
ديالى34014723674607777/27/2010 مآرآوكبشرى محمد حسونفائق شوآت قادر6946
ذي قار3701726311021193611/28/2007آرآوكفاطمة ياسين محمدفائق ظاهر معروف6947
بغداد781131296715460028/6/2008 مآرآوكجنان جبار عيدانفائق عبدالكاظم شالل6948
بغداد2011\9\37510711229453414مآرآوكوحدة محمد عيسىفائق عبيد زيدان6949
بغداد6021313211021149514/1/2008آرآوكخنساء لطيف داودفائق عريبي داود6950
البصرة3548264672520582008/05/30 مآرآوكفليحة عباس ابراهيمفائق آريدي عنفوص6951
ذي قار 55415313673345765/27/2008 مآرآوكارجوان سعيد مجيدفائق يونس علي6952
نينوى371841021955887/4/2011 مآرآوكجكارة ضمد وهبفاخر جاسم آاظم6953
ذي قار29519866671510232008/05/12 مآرآوكغازية زيارة هانيفاخر حميد جالي6954
بغداد 7661241121960097/4/2011 مآرآوكسشيمة مكي ابراهيمفاخر مطشر مهدي6955
نينوى844117146715413622/5/2008 مآرآوكامال عدنان آريمفاخر مهدي فاخر6956
نينوى41562626715440828/5/2008 مآرآوكعامرية عبد حسنفاخر نعمة علي6957
ميسان2008\8\494168876715419210 مآرآوكميسون يوسف مخيفارس احمد خلف6958
بغداد 17974881102119236/2/2008 مآرآوكميرفت فوزي حلبيفارس احمد محمد6959
بغداد8081992671510472008/05/12 مآرآوكوسن احمد محمدفارس جعفر عبدالجبار6960
بغداد 647140946715402327/5/2008 مآرآوكوفاء عبداالله بلوةفارس جمعة عباس6961
بغداد492669411021193712/2/2008آرآوكهناء هادي عبدالصاحبفارس حدوان محمد6962
بغداد3381086611021198629/11/2007آرآوكصونكل يونس عثمانفارس حسن علي6963
بغداد2011\7\7839710219548210مآرآوكخالدة خضير هاللفارس حمادي شهاب6964
االنبار6381998811020770929/11/2007آرآوكمها هادي عليفارس رحيل عواد6965
البصرة3691519619405912/4/2011 مآرآوكآتية شاآر محمدفارس سليم محسن6966
االنبار66419072671543535/10/2008 مآرآوكمروة خليل محمودفارس عارف سرحان6967
بغداد2094764674607122009/06/10 مآرآوكعطية ابراهيم عبداهللافارس عبد عبداهللا6968
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نينوى618171336715516930/6/2008 مآرآوكدالل جاسم نجمفارس عبد عون شدهان6969
بغداد295160871102114287/5/2008 مآرآوكندوة اسماعيل عبدفارس عبدالوهاب عزيز6970
صالح الدين2008\7\78018736725321013 مآرآوكمارية نايف مطرفارس عبيد عباس6971
صالح الدين3319139671536152008/05/12 مآرآوكحليمة حمدي احمدفارس فهد عنجل6972
بغداد40811510619573318/4/2011مآرآوكعلية حسين عليفارس محمد صيهود6973
بغداد 200136366737423121/6/2008 مآرآوكرجاء صالح نجمفارس نعمان سكران6974
صالح الدين37956716715338114/5/2008 مآرآوكمنال نعيم سلوفاروق اسحق سليم6975
واسط34415482671535855/12/2008/مآرآوكمها علي رشيدفاروق ترآي رشيد6976
البصرة47351111021048123/4/2008 مآرآوكاحالم احمد حنشفاروق جميل ابراهيم6977
بغداد352122911020724315/1/2008 مآرآوكجنان آاظم حسينفاروق جودي هادي6978
البصرة2008\7\40240436725274119 مآرآوكسحاب شاآر عبدالرزاقفاروق رشدي ابراهيم6979
آربالء296192926688427612/25/2007آرآوكوجيهة عبدالكريم مصطفاروق سعد عبد6980
بغداد354114646715335414/5/2008 مآرآوكعلية مجبل عليفاروق سلمان وهيب6981
نينوى1271102071142007/09/23آرآوكآفاح فاخر روضانفاروق طه ياسين6982
صالح الدين13311015251810/9/2007آرآوكآفاح فاخر روضانفاروق طه ياسين6983
بغداد159136126715444310/5/2008 مآرآوكاميرة صالح حميدفاروق عبداهللا محمود6984
ذي قار49211038687245202009/06/10 مآرآوكخديجة عثمان يوسففاروق عمر يوسف6985
بغداد3521146106715487327/5/2008 مآرآوكفائزة نوري عزيزفاروق فؤاد الياس6986
ذي قار2011\3\48517710519548516مآرآوكهناء جاسب محسنفاروق فيصل مذخور6987
ميسان428603411021077919/3/2008 مآرآوكدنيا آاظم منيسيفاروق آاظم حنيون6988
االنبار2011\9\3713111429436521 مآرآوكزهرة حلوي عباسفاضل ابراهيم آريدي6989
بغداد31214761673344092008/05/27 مآرآوكعالية حسين عليفاضل اسماعيل خلف6990
بغداد42547410671537735/14/2008 مآرآوكسعدية عبدالحسين داخلفاضل بدعة فنجان6991
نينوى33318410110210079720/4/2008 مآرآوكساهرة محمد سليمانفاضل بديوي حمد6992
بغداد2008\6\4355962671544071 مآرآوكفليحة صبحي جميلفاضل ثاني جاسم6993
بغداد1231102072542007/10/01آرآوكهناء ياسر جاسمفاضل جاسم طعمه6994
واسطتعهدات جديد3838871068724491 مآرآوكفوزية عبدالزهرةفاضل جاسم عليوي6995
االنبار47156466715314614/5/2008 مآرآوكزهرة عبد عباسفاضل جبار حشف6996
ذي قار4251218311021149410/1/2008آرآوكنظيمة يوسف يعقوبفاضل جبار محمد6997
342137631102119384/2/2008آرآوكفاطمة آاظم حبيبفاضل جواد حبيب6998
بغداد2008\8\18199546725266931 مآرآوكسناء فاضل صادقفاضل حسن احمد6999
ذي قار36516635672524192008/05/30 مآرآوكحليمة علي داغرفاضل حسن راضي7000
بغداد4942713671511142008/05/12 مآرآوكاشواق فؤاد نايففاضل حسن علي7001
الديوانية1251101522962007/09/20آرآوكعرفان ذياب عبدالجليلفاضل حسين علي7002
بغداد13211015212211/9/2007آرآوكعرفان ذياب عبدالجليلفاضل حسين علي7003
صالح الدين 1912161011020774829/11/2007 مآرآوكعفيفة علي خلففاضل حسين ياسين7004
صالح الدين1531623611021192411/28/2007 مآرآوكحمدية عطا عليفاضل حمد محمد7005
النجفتعهدات جديدة326228167460744 مآرآوكنضال وحيد ياسينفاضل حمزة عباس7006
نينوى 2011\9\4801209229443821 مآرآوكفاضل حميد عبدالرزاق7007
االنبار2008\9\480120996737408417 مآرآوكفاضل حميد عبدالرزاق7008
بغداد239136436715426727/5/2008 مآرآوكزينب رحيم آاظمفاضل خزعل وادي7009
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نينوى788739672521702008/05/30 مآرآوكحياة عباس حسونفاضل خضير محيسن7010
صالح الدين4791983911021005823/4/2008 مآرآوكخالدية حسين جاللفاضل خماس جمعة7011
البصرة2008\3\2721428811021040610 مآرآوكنضال هاشم حاجمفاضل خيون منشد7012
نينوىتعهدات جديد3521707267597934 مآرآوكآواآب يوسف حمامةفاضل رحيم عبود7013
بابلتعهدات جديدة36119561068724305 مآرآوكصبيحة آاظم مسلمفاضل رشك عبدالشاه7014
شرقاط/صالح الدين152187746733448719/7/2008 مآرآوكفوزية آاطع مجيدفاضل رشيد موسى7015
ذي قار41671181965284/4/2011مآرآوكساجدة دحام صالحفاضل زيدان علوان7016
بغداد30953381102114176/2/2008 مآرآوكحمدية احمد قاسمفاضل شاهين قاسم7017
بغداد1811163911020968012/17/2007 مآرآوكحليمة روضان حسينفاضل شحادة بشو7018
ذي قار41613214671511132008/05/12 مآرآوكازهار حبيب عاآولفاضل شريف فرهود7019
بابل7121166671549015/10/2008 مآرآوكفاتن قاسم عاشورفاضل صادق عيدان7020
نينوى 2008\3\466334111020763213 مآرآوكسحر غالب رحيمةفاضل صبار خلف7021
ذي قار1241102110252007/11/20آرآوكخالدة محمد محسنفاضل صدام عباس7022
بغداد2008\7\4094426733416719 مآرآوكزينب علي محمدفاضل طالب هاشم7023
صالح الدين2007\9\621018913576آرآوكصدامة زنون عليفاضل عباس7024
بغداد111662781272007/09/06آرآوكصدامة زنون عليفاضل عباس7025
ميسان1351101521511/9/2007آرآوكصدامة زنون عليفاضل عباس7026
آربالء4058718671550735/14/2008 مآرآوكاميرة عبد علي آاظمفاضل عباس سلطان7027
بغداد2011\3\34213610419581422 مآرآوكتغريد جاسم عبودفاضل عباس عبداهللا7028
صالح الدين1111100459612007/09/19آرآوكاسماء صالح رحيمفاضل عباس عسكر7029
شرقاط/صالح الدين13111004556110/9/2007آرآوكاسماء صالح رحيمفاضل عباس عسكر7030
صالح الدين62848156715393414/5/2008 مآرآوكاخالص جليب نعمةفاضل عباس عواد7031
صالح الدين1241102110342007/11/20آرآوكنعرية هادي ضاريفاضل عباس قاسم7032
نينوى1191100457832007/09/17آرآوكاحالم نوري صالحفاضل عباس نجم7033
نينوى 1371018915237/9/2007آرآوكاحالم نوري صالحفاضل عباس نجم7034
بغداد 35573926715542923/6/2008 مآرآوكهيام حتام غالبفاضل عباس وداي7035
البصرة42813014672522712008/05/30 مآرآوكامل جواد غافلفاضل عباس يوسف7036
الديوانية82254416715325614/5/2008 مآرآوكزينب عودة حواسفاضل عباس يونس7037
بغداد2008\3\656121241102102629 مآرآوكبشرى نورالدين عمرفاضل عبد نوفان7038
صالح الدين 1211102112802007/11/22آرآوكفاضل عبداهللا لفتة7039
البصرة3187746673341692008/05/25 مآرآوكساجدة حامد درويشفاضل عبدالهادي7040
نينوى648197956715514428/6/2008 مآرآوكهدية عكاب آاطعفاضل عبيد جاسم7041
بغداد 1211101522872007/09/20آرآوكزينب عباس جاسمفاضل عبيد عليوي7042
13611015211211/9/2007آرآوكزينب عباس جاسمفاضل عبيد عليوي7043
بغداد2011\9\33313011329435426 مآرآوكاميرة عبداالمير عبودفاضل علي حسون7044
بغداد 47150486715541512/7/2008 مآرآوكسعدية جبار آريمفاضل علي زغير7045
بغداد265612673743082008/06/21 مآرآوكاشواق جزي آاظمفاضل غانم حيال7046
صالح الدين410119166737430812/7/2009 مآرآوكانتصار عباس شهيبفاضل غانم طالب7047
صالح الدين302649819412613/4/2011 مآرآوكغصون محمد جاسمفاضل فتحي عبدالوهاب7048
شرقاط/صالح الدين84514836715474929/5/2008 مآرآوكهدى جبر عطيةفاضل فرحان حمود7049
بابلتعهدات جديدة4801537167460745 مآرآوكآرامة حاتم خلففاضل فيصل الزم7050
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البصرة 394464711021081620/3/2008 مآرآوكسعدية غماشي مزيعلفاضل فيصل مزعل7051
بغداد1281102073162007/10/02آرآوكامل خضير علوانفاضل قحطان نايف7052
نينوى45354686715440115/10/2008 مآرآوكفخرية جبار عبدفاضل آاظم جاسم7053
بغداد3694531011021149211/2/2008آرآوكحميدة سالم ثابتفاضل آاظم عبداهللا7054
البصرة370899711020982620/4/2008 مآرآوكوسيلة عبد خفيفاضل آاظم مشعل7055
نينوى49249886715557029/6/2008 مآرآوكنعيمة جبار عبدالرضافاضل آريم سلطان7056
بغداد7341404311020980612/17/2007 مآرآوكسعاد آاظم فرحانفاضل آريم موسى7057
صالح الدين1291102115702007/11/26آرآوكفاضل آريم ناصر7058
شرقاط/صالح الدين1291102071782007/09/23آرآوكهدف شاآر مهديفاضل آريم هاشم7059
الديوانية13211015259710/9/2007آرآوكهدف شاآر مهديفاضل آريم هاشم7060
ديالىتعهدات جديدة330881167596532/مآرآوكابتسام عزيز عكلةفاضل لفتة عبدالحسن7061
بغداد 3401152671552185/7/2008 مآرآوكسلوى سعد داودفاضل لفتة علي7062
صالح الدينتعهدات خطية331154568724699 مآرآوكسعدية محسن عباسفاضل مجيد رشيد7063
البصرة2008\8\436133116737400411 مآرآوكابتسام مصلح محمدفاضل محمد دخيل7064
نينوى73013131011020756722/5/2008 مآرآوكحلى احمد عبيدفاضل محمد سعيد فاضل7065
بغدادتعهدات خطية4031992268724697 مآرآوكبشرى حسون آاظمفاضل محمد عبيد7066
بغداد2011\3\3754210519571515مآرآوكزهرة حسن موسىفاضل محمد علي7067
بغدادتعهدات جديد4168724892آرآوكزهرة هاشم علوانفاضل محمد آحيط7068
صالح الدين1181100459842007/09/19آرآوكزهرة هاشم علوانفاضل محمد آحيط7069
البصرة13111004559915/9/2007آرآوكزهرة هاشم علوانفاضل محمد آحيط7070
المثنى3621835111021194317/1/2008آرآوكسليمة محمد جيادفاضل مهودر حواس7071
بغداد1281102073242007/10/02آرآوكابتسام ثاجب مجبلفاضل ميناو محمد7072
الديوانية33812748671516092008/05/12 مآرآوكروضة حسن عليفاضل ناصر عباس7073
بغداد66839386715400926/5/2008 مآرآوكحنان عباس راضيفاضل هادي عبود7074
االنبار41517310419514114/4/2011 مآرآوكرقية عليوي حسونيفاضل هاني حسن7075
النجف6071281106715551923/6/2008 مآرآوكاميرة جبار لفتةفاضل وادي حطاب7076
بغدادتعهدات خطية428176768724436 مآرآوكصبيحة محمد بخيتفاضل وعل محسن7077
صالح الدينتعهدات جديد8668724934آرآوكناهدة عبد خالويفاضل يونس صالح7078
ذي قار1271102113462007/11/26آرآوكفاطمة عيدان سوادي7079
بغداد39125186715550223/6/2008 مآرآوكاسراء فاروق محمدفالح احمد باقر7080
النجف1281101522942007/09/20آرآوكعبير عبداهللا احمدفالح حساني فليح7081
صالح الدين13211015212011/9/2007آرآوكعبير عبداهللا احمدفالح حساني فليح7082
بغداد5222252671519412008/05/12 مآرآوكسميرة راضي محمدفالح حسن جاسم7083
بغداد40996876715401521/5/2008 مآرآوكنضال ابوالهيل مويحفالح حسن جلوب7084
صالح الدين264751011021193911/28/2007آرآوكشكرية محمود حسينفالح حسن راضي7085
بغداد2008\8\411175686725246518 مآرآوكفخرية خلف محسنفالح حسن رسن7086
صالح الدينتعهدات جديدة374967867596395 مآرآوكلقاء نوري سباهيفالح حسن سباهي7087
بغداد2008\8\4091061673344959 مآرآوكفاطمة اسماعيلفالح حسن طالب7088
بغداد4531586715318514/5/2008 مآرآوكسليمة شلتاغ محمدفالح حسن عبيد7089
صالح الدين255199881102110115/2/2008 مآرآوكنداء عبدالزهرة عبودفالح حمادة آاظم7090
بغداد3841616511021071015/4/2008 مآرآوكفريحة علي لباجفالح سوادي عباس7091
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صالح الدين42816625674609602009/01/19 مآرآوكايمان داخل مطرفالح شجاع مطلك7092
ميسان3174410519532227/3/2011 مآرآوكنورية امحيسن الحسونفالح عباس حسن7093
بغداد384183376715550430/6/2008 مآرآوكرابحة عبعوب علكفالح عبدالحسن مويش7094
المثنى2011\5\45311510719596018 مآرآوكقاسمية محمد عبدالنبيفالح عطية عبدالنبي7095
بابل2011\3\3698210219564214مآرآوكسليمة جمعة خضيرفالح علوان خضير7096
ذي قار42711159671532185/14/2008 مآرآوكسميرة نجم عبداالميرفالح قاسم سليمان7097
ذي قار79314266674608152009/06/10 مآرآوكغندة مانع ناصرفالح الزم آريم7098
بغداد2008\8\488168110673361434 مآرآوكامنة وادي حمودفالح محمد آرم7099
405646671543355/10/2008 مآرآوكزهرة محمد مصطفىفالح مكطوف خضير7100
بغداد2008\3\3761982211021021713 م آرآوكبتول جعفر جمعةفالح مهدي فاخر7101
شرقاط/صالح الدين732278111021047916/4/2008 مآرآوكنضال غبين صافيفالح نعمة موسى7102
بغداد255195711021176023/1/2008 مآرآوكشاهة محمد عباسفانوس فيصل عبداهللا7103
ميسان33110446687227808/9/2010 مآرآوكسعدية حسن عسكرفاهم عبد طراد7104
ذي قار19019443674607072009/06/10 مآرآوكسحر خضير محمدفاهم عبدالحق امانة7105
ذي قار78811654671536515/12/2008 مآرآوكسميرة عبيد عباسفاهم آامل سلمان7106
بغداد2008\6\265141871102071151 مآرآوكنهلة عبداهللا ابراهيمفاير خلف داود7107
البصرة3803743671538585/14/2008 مآرآوكسعدية عبدالمحسن لفتةفايز زيدان المي7108
صالح الدين37535136688427512/25/2007آرآوكالهام عبدالرضا ابراهيمفايز صدام حنين7109
ميسان40114388674608092009/06/10 مآرآوكمهدية عبدالرحمن احمدفايق حاتم رشيد7110
صالح الدين 2008\7\341176686725257419 مآرآوكعواطف احمد هويرفايق شبيب آردي7111
آربالء1632666759817710/6/2009مآرآوكفتاة ديوان فرجفتاة ديوان فرج7112
شرقاط/صالح الدين2008\3\321263211021028013 مآرآوكخولة سعدون حسنفتاح احمد عبد7113
صالح الدين2011\3\30911810919533023 مآرآوكخديجة علي شعالنفتاح صالح شمران7114
بغداد2008\7\193165696725256712 مآرآوكفضة محمد ضيففتاح محمد عبد7115
صالح الدين3515110819550210/4/2011 مآرآوكوداد خضير عباسفتاح محمد فتاح7116
البصرة 3593537671516182008/05/12 مآرآوكذيبة محمد علوانفتاح وزير لطيف7117
ذي قار63719425673342885/27/2008 مآرآوكايمان محمود محمدفتح اهللا فارس الفارس7118
نينوى41514123671548562008/05/10 مآرآوكبشرى محمد صالحفتحي حسن عباوي7119
صالح الدين31118432672520122008/05/30 مآرآوكخولة عيادة فريجفتحي حسين عباس7120
صالح الدين 32118553672521332008/05/30 مآرآوكسناء عبدالرحمن محمدفتحي خلف محمد علي7121
البصرة 2011\6\4761881051954228 مآرآوكناهدة احمد ذنونفتحي زينل سعدون7122
بغدادتعهدات جديد374533367460141 مآرآوكخيرية شهاب احمدفتحي صالح محمود7123
ديالى196168136715552526/7/2008 مآرآوكاعتماد محمد محمودفتحي عبداهللا سليمان7124
نينوى2008\3\180186961102075606 مآرآوكفتحي عبيد احمد7125
ديالى2008\8\4353861671555599 مآرآوكغريبة حسون عليفتحي علي حسين7126
صالح الدين2011\9\407259429442418 مآرآوكليلى عبد مجيدفخرالدين عباس علي7127
نينوىتعهدات جديد2768724684آرآوكثورة داود عليفخري حسين خليل7128
ميسان1211101522932007/09/20آرآوكثورة داود عليفخري حسين خليل7129
ميسان13611015211911/9/2007آرآوكثورة داود عليفخري حسين خليل7130
الديوانية 3447385671535295/12/2008/مآرآوكمنتهى رمضان عبداهللافخري خضير شعبان7131
بغداد471190976715411520/5/2008 مآرآوكهناء صالح احمدفخري صبري جاسم7132
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بغداد2955814672523542008/05/30 مآرآوكامل جاسم االحمدفخري عبداالحمد7133
نينوى 605146526715409928/6/2008 مآرآوكسميرة خلف متعبفخري عبداهللا ناصر7134
بغدادتعهدات جديد3311667468724700 مآرآوكمؤمنة صالح سلطانفخري عبدالنبي محمد7135
بغداد 42997196715517428/6/2008 مآرآوكازهار مهدي محمودفخري فخري مطلوب7136
ذي قار1241102074212007/10/03آرآوكفخرية حسين جاسم7137
آربالء48414511673743202008/06/21 مآرآوكاالء جابر مطرودفراس ابراهيم جبار7138
ميسان76616344673344825/27/2008 مآرآوكرغد احمد محمدفراس ابراهيم آريم7139
البصرة71241166715516522/6/2008 مآرآوكانتصار حسن احمدفراس احمد داود7140
نينوى9885866715341829/6/2008 مآرآوكنوال مسلط/سارة دحامفراس احمد عبداهللا7141
بغداد314929511020951712/12/2007 مآرآوكوفاء عدنان محمدفراس بدر اسود7142
بغداد37212725671537015/12/2008 مآرآوكبيداء آريم عوادفراس جبار سمير7143
الديوانيةتعهدات خطية7971322268724688 مآرآوكبشائر علي محمدفراس حسن سليم7144
صالح الدين18816131011021085115/4/2008 مآرآوكحياة جلوب عمشفراس حسن عبدالسادة7145
ديالىتعهدات جديدة2061747268724510 مآرآوكليلى سامي محمدفراس حماد جاسم7146
صالح الدين1251101522982007/09/20آرآوكشيماء محمود خضرفراس خلف خضر7147
آربالء13211015212411/9/2007آرآوكشيماء محمود خضرفراس خلف خضر7148
ذي قار7801001411020963412/17/2007 مآرآوكازهار ابراهيم عزيزفراس سامي7149
البصرة4111447611020976720/4/2008 مآرآوكمديحة لطيف عبدالحسنفراس سعد صالح7150
االنبار706106156715316714/5/2008 مآرآوكانتصار ناصح مهديفراس صالح مهدي7151
بغداد770115631102110688/1/2008 مآرآوكفاتن بدر خليلفراس عبد جبار7152
واسط2008\3\66160181102102926 مآرآوكاميرة عبدالكريم قاسمفراس عبدالباري عيدان7153
بغداد788161171961014/4/2011 مآرآوكصبا علي حموديفراس عساف حمودي7154
النجف189196610671544045/10/2008 مآرآوكغزالة محمد ياسينفراس علي صالح7155
شرقاط/صالح الدين69914815671532101/11/2009 مآرآوكانسام محمد صالحفراس فوزي آريم7156
بغدادتعهدات خطية730363468724961 مآرآوكدالل داغر حمودفراس فيصل حمود7157
بغداد3546893673340372008/05/25 مآرآوكهيفاء حسين حميدفراس قحطان عباس7158
نينوى31464486715519713/7/2008 مآرآوكرنا حميد حسونفراس آريم حسون7159
النجف20683316715402922/5/2008 مآرآوكخلود يحيى فاضلفراس محمد علي7160
بغداد220103476688585029/6/2008 مآرآوكسارة احمد حميدفراس هاشم7161
بغداد3346610419572830/3/2011مآرآوكفوزية زغير محيسنفرج حلو حسن7162
بغداد607192672523552008/05/30 مآرآوكفرج سعود محمد7163
بغداد1291102071232007/09/23آرآوكسعدة آاظم جبرفرج سلمان آاطع7164
بغداد13311015252910/9/2007آرآوكسعدة آاظم جبرفرج سلمان آاطع7165
بغداد2008\3\37224691101523565آرآوكفطومة عواد جبرفرج صالح موات7166
االنبار8246289671530225/14/2008 مآرآوكنجاة فاضل وافيفرج عجيل شالآة7167
بغداد42010610719558711/4/2011 مآرآوكوفاء حسن بطيخفرج علي غليم7168
صالح الدين256188411102095165/3/2008 مآرآوكسعدية حسن محمدفرج عليان اسود7169
نينوى2011\3\1988110419454127مآرآوكوداد موسى صويعفرحان خلوق جبير7170
صالح الدين331135146737426621/6/2008 مآرآوكامل سلمان رجبفرحان ربيع طريف7171
ديالى 3806137674600982009/01/19 مآرآوكحنينة اغميس احمدفرحان ساري جاسم7172
االنبار2008\8\27362716733444225 مآرآوكمجيدة بريسم مخلففرحان سمير نصيري7173
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صالح الدين37928576737422421/6/2008 مآرآوكشكرية آطوف حسنفرحان صيهود حسن7174
بغداد3451235311021063920/3/2008 مآرآوكصبحة علي محمدفرحان طه عكلة7175
ذي قارتعهدات جديدة25216881067460972 مآرآوكنعيمة ابراهيم عوادفرحان عبدالرزاق هالل7176
380302811020980512/17/2007 مآرآوكجمهورية هندي خيونفرحان عجة حماس7177
بغداد2521409811020968312/17/2007 مآرآوكهدية ادخيل جغينيفرحان عطية عبود7178
بغداد25635736825238614/12/2009 مآرآوكآفاية عبدالكريم غليمفرحان عيدان جابر7179
ذي قار2011\3\79892101019545223مآرآوكاسماء موحي محيسنفرحان آاظم شمخي7180
النجف2008\6\1839476671540261 مآرآوكآظية نظير حسنفرحان محمد جالب7181
صالح الدين2008\7\31884576725270519 مآرآوكشليرة حسن اسماعيلفرحان محمد حمود7182
نينوى334941051958837/4/2011 مآرآوكآراحة محمد طلبفرحان محمد عبد7183
ذي قار24693416715589820/7/2008 مآرآوكسامية سعد سنولفرحان مظلوم عبطان7184
بغداد38317510671532625/14/2008 مآرآوكسناء حسن معنفرحان نشيف مجيد7185
صالح الدين20111631011020963212/17/2007 مآرآوكحكيمة عباس عبدفرحان نصيف عبد7186
بغداد2008\3\403144111021044818 مآرآوكرضية شبيب اسماعيلفرزدق صالح حسيب7187
بغداد82008\188161136715389618 مآرآوكاشواق موفق صديقفرقد حسن عبدالسادة7188
ذي قار2011\3\7371699516568627مآرآوكانوار عبدالزهرة قاسمفرقد زآي اسماعيل7189
البصرة63517598672523402008/05/30 مآرآوكوسن علي برهانفرقد آاظم نعمة7190
بغداد 1211102112922007/11/22آرآوكفرنسي تلكو نعمو7191
بغداد2011\3\3443101019454716مآرآوكلزمة ابراهيم عبدفرهود عبود رسن7192
بغداد2008\3\33317711102097599 مآرآوكلمياء قاسم زعيمفريد جوالن صالل7193
ذي قار1211102112402007/11/22آرآوكفريد خالد طه7194
البصرة40740826715525819/7/2008 مآرآوكميسون عبدالواحد محمدفريد ذآر يحيى7195
بغداد3081739411021065920/4/2008 مآرآوكيسرى سلمان عبدالعزيزفريد شوقي نعمة7196
النجف470284106715284521/7/2008 مآرآوكزينة عبدالهادي سلمانفريد عباس قاسم7197
بغداد3802511119605731/3/2011 مآرآوكآريمة رحيم سلمانفريد غايب معارج7198
بغداد1599014671546845/10/2008 مآرآوكامال مدلول حسنفريد قاسم عطية7199
صالح الدين 3741002811020760212/1/2007 مآرآوكجليلة عبدالواحد عبد علفريد آاظم سدرة7200
صالح الدين472179596715451126/5/2008 مآرآوكسهام صالح مهديفريد محسن رشيد7201
بغداد2008\3\46824181102077675 مآرآوكاميرة عبداهللا حسينفضل جاسم محمد7202
ميسان20950686715422522/5/2008 مآرآوكفطيم حديد جاسمفطيم حديد جاسم7203
ميسان1291102071452007/09/23آرآوكاسيل محسن شاتيفكرت عبدالواحد محسن7204
ذي قار13611015255710/9/2007آرآوكاسيل محسن شاتيفكرت عبدالواحد محسن7205
ذي قار71310557672524312008/05/30 مآرآوكشمسة محمد محمودفالح ابراهيم مطر7206
نينوى46614710519596312/4/2011 مآرآوكفوزية محمد حسينفالح اسميع بايع7207
بغداد2011\3\30287101019456015مآرآوكعبير حسون محمدفالح جاسم محمد7208
واسطتعهدات جديد7611778668724616 مآرآوكمياسة علي عزيزفالح جبار فياض7209
واسط2007\9\75662782145آرآوكلميا ء قاسم عوادفالح جبر فياض7210
بغداد1121018916342007/09/11آرآوكلميا ء قاسم عوادفالح جبر فياض7211
ديالى134662782245/9/2007آرآوكلميا ء قاسم عوادفالح جبر فياض7212
البصرة2011\3\4255210419535127 مآرآوكانتصار عجيل محمدفالح جلوب فريعين7213
ذي قار2008\3\4641597611021013312 مآرآوكلمياء مجيد عليفالح جمعة محمد علي7214
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صالح الدين312787611020782617/1/2008 مآرآوكمالك فيصل ابراهيمفالح حسن ابراهيم7215
ذي قار60024856737402726/7/2008 مآرآوكنادية حسين ناجيفالح حسن ابراهيم7216
بغداد2011\3\4952710119546623مآرآوكوفاء فارس يونسفالح حسن جاسم7217
نينوى 41518411519614613/4/2011 مآرآوكاقبال ناصر حسينفالح حسن حسين7218
بغداد192175896715341630/6/2008 مآرآوكنورة عصواد شكيدفالح حسن رشيد7219
البصرة 2008\7\265196196733615926 مآرآوكامل آهون جادرفالح حسن طارش7220
بغداد47014387671533208/6/2009 مآرآوكناهدة آاظم مجيدفالح حسن عاشور7221
صالح الدين40116123671554315/7/2008 مآرآوكايمان داخل ناصرفالح حسن عبد7222
ذي قار29525810687248002009/06/01 مآرآوكنجاة حميد بديويفالح حسن عبد7223
نينوى2008\5\736715543114آرآوكآريمة عبد فرهودفالح حسن عبد7224
نينوى1171018914952007/09/20آرآوكآريمة عبد فرهودفالح حسن عبد7225
صالح الدين134662781846/9/2007آرآوكآريمة عبد فرهودفالح حسن عبد7226
بغداد 2008\3\6281525511021055418 م آرآوكسوسن عزر شريدةفالح حسن غاجي7227
بغداد 8261811411020980312/17/2007 مآرآوكازهار حسين ارحيمفالح حسن آوآز7228
صالح الدين 4261422911021005412/18/2207 مآرآوكباسمة حميد صبريفالح حسن مهدي7229
شرقاط/صالح الدين37515876715411120/5/2008 مآرآوكمنتهى الزم مرعبفالح حسن هاشم7230
بغداد57715710819559311/4/2011 مآرآوكسلمى فيصل غتابفالح حسن وعل7231
بغداد32588296737427021/6/2008 مآرآوكايمان رجب شاآرفالح خضير عباس7232
بغدادتعهدات جديدة3331646167460826 مآرآوكعلية حمدان شاويفالح زبون شاوي7233
بغداد 2008\8\3024562672526362 مآرآوكعواطف سلمان شنيارفالح سالم منهل7234
البصرة623795111020765912/1/2007آرآوكسمية عبداهللا اسماعيلفالح شكر احمد7235
بغداد تعهدات جديدة1941611567460087 مآرآوكانتصار محمد حسينفالح صالح شمران7236
ذي قار36413877671542265/10/2008 مآرآوكقاهرة نزار مهديفالح عبد نور علي7237
البصرة6201641111021006211/5/2008 مآرآوكاالء حسين مظلومفالح عبدالحسن سابط7238
واسط30231667153622008/05/12 مآرآوكانتصار عبداالمير خضيرفالح عبدالحسن عنون7239
البصرة418155610671530515/7/2008 مآرآوكعايشة محمد علي حسينفالح عبدالهادي صالح7240
االنبار2008\3\1210189157512آرآوكاشواق عبدالجبارفالح محمود سعيد7241
بغداد1241102074222007/10/03آرآوكاشواق عبدالجبارفالح محمود سعيد7242
بغداد1291102071762007/09/23آرآوكخولة خيون فهدفالح مظلوم عيطان7243
شرقاط/نينوى13511015259510/9/2007آرآوكخولة خيون فهدفالح مظلوم عيطان7244
صالح الدينتعهدات جديد3401887868724391 مآرآوكمريم عبداالمير عيسىفالح مهدي زامل7245
صالح الدين42790311100458415/2/2008آرآوكخلود ابراهيم عبدالكريمفلح حسن محمد7246
الديوانية1863226674608202009/06/10 مآرآوكبدرية عبيد سلمانفليح جاسم محمد7247
بغداد2591521911021150122/1/2008آرآوكامل غضبان حسينفليح حسن زبير7248
صالح الدين2008\3\624733411021037011 م آرآوكحمدية نجم عبداهللافليح حسن شناوة7249
االنبار26510892671537555/14/2008 مآرآوكفليح حسن عافص7250
بغدادتعهدات جديد18041676872444 مآرآوكفاطمة آريم غالبفليح حسن علي7251
بغداد1841608811021100716/1/2008 مآرآوكمنيرة جابر بوبيفليح عطية عباس7252
نينوى383139856715406612/8/2009 مآرآوكميسرة عبدالحسين شميفليح غضبان شميت7253
ذي قار2011\3\365185101019546716مآرآوكخيرية عريبي عليفليح ياسين شجي7254
بغداد1281102073582007/10/03آرآوكسعاد خليل جاسمفنجان آاظم محمد7255
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االنبار20817037671534245/7/2008 مآرآوكرابعة ثويني زرزورفندي سالم ابراهيم7256
االنبار2008\7\3161198106725292720 مآرآوكنورية عبد حسينفنر محمد حسين7257
بغداد43435686737426521/6/2008 مآرآوكفطيم مجياش فياضفنر مشعل نوار7258
االنبار338105116715416022/5/2008 مآرآوكاقبال جبار آعيدفهد داغر تويني7259
بغداد1291102071242007/09/23آرآوكعدوية جمعةفهد سعيد حنون7260
البصرة131011015253010/9/2007آرآوكعدوية جمعةفهد سعيد حنون7261
صالح الدين7587015671548485/10/2008 مآرآوكانتظار راضي جبيرفهد عطااهللا ذياب7262
البصرة66415510719521428/3/2011 مآرآوكعذراء نادر حسينفهد مكطوف عطية7263
بغداد6181918711021176311/27/2007 مآرآوكنوال دريبي عبداهللافهد منسي حمدان7264
بغدادتعهدات جديد3641875267597932 مآرآوكسندس خضير عليفهمي جميل علي7265
بغداد763189651102077464/3/2008 مآرآوكعذراء آامل مجيدفهمي عبدالجبار هزيم7266
البصرة 26476426715354112/5/2008/مآرآوكسعاد هاشم مولىفهمي عبدالحسن داخل7267
الديوانية3334546688426412/25/2007آرآوكسميرة محمد ذيبفواز جاسم محمد7268
بغداد610212671545935/7/2008 مآرآوكاخالص احمد خليلفواز حمدي ذنون7269
الديوانية623746811020771129/11/2007آرآوكفردوس حسن عليفواز شكر احمد عاشج7270
واسط199853672520112008/05/30 مآرآوكسهيلة صالم محمدفواز صبري محمد7271
ميسان36719471011021041018/12/2007 مآرآوكماجد محمد حسنفواز عكاب هايل7272
بغداد477347671547172008/05/10 مآرآوكرفعة خلف مشعانفواز محمد رشيد7273
واسط623259671544735/10/2008 مآرآوكصباحة عطااهللا عبداهللافواز مخلف سلطان7274
صالح الدين19919136715456126/5/2008 مآرآوكافتخار ابراهيم عليفوزي حامد علي7275
بغداد39540101019550910/4/2011 مآرآوكامنة عبد عباسفوزي حكمان يعقوب7276
البصرة 2011\8\4307810919547623مآرآوكسعادة سلمان محسنفوزي عبد محسن7277
بغداد36415711919601312/4/2011 مآرآوكحياة عباس منشدفوزي عبدالخضر7278
ذي قار3622121672522492008/05/30 مآرآوكباسمة محمد عوضفوزي عبدالكريم رشيد7279
البصرة9918668671549302008/05/10 مآرآوكفضيل محمد حسينفوزي عبيد برسيم7280
بابل2008\3\256956101102095569 مآرآوكعنودة سهيل نجمفوزي عزاوي علي7281
نينوى2011\3\437239219407715 مآرآوكآظومة آريم محمدفوزي غضبان ثامر7282
بغداد6411015250121/4/2008آرآوكعليه عبد الحسن جنينفوزي قاسم جنين7283
ذي قار1271102070872007/09/23آرآوكعليه عبد الحسن جنينفوزي قاسم جنين7284
بغداد1331101524939/9/2007آرآوكعليه عبد الحسن جنينفوزي قاسم جنين7285
البصرة2008\3\20967226688441611آرآوكحسيبة حسين/ايمان حسفوزي آامل داخل7286
بغداد2008\8\4934811672526584 مآرآوكابتسام عبدالكاظم جاسمفوزي آريم ابراهيم7287
بغداد1191100458612007/09/18آرآوكسهيلة عمر نوريفوزي آريم عاتي عبود7288
صالح الدين13810189161311/9/2007آرآوكسهيلة عمر نوريفوزي آريم عاتي عبود7289
ميسان3701361674606612009/06/10 مآرآوكفاطمة جبار حسنفوزي محمد سويد7290
ميسان2011\3\66719619408913 مآرآوكخولة ناجي طالبفوزي نجم عبداهللا7291
المثنى7934721671865231/20/2009 مآرآوكبدعة حاتم سلمانفوزي ياسين محمد7292
صالح الدين2008\7\339137516725320819 مآرآوكصبيحة خزيم محمدفوزي يونس عويد7293
بغداد6411321111961346/4/2011 مآرآوكتغريد حمزة عبودفياض جلهام عبيس7294
نينوى78712463673345595/27/2008 مآرآوكغنية محمد رشيدفياض حامد رشيد7295
بغداد2011\3\6636210119549315مآرآوكسعاد حسين جاسمفياض حمود محمود7296
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البصرة47213011101962126/4/2011 مآرآوكليلى حسن محمدفياض آريم منشد7297
بغداد تعهدات جديد3761622338724862 مآرآوكبشرى شهاب حيدرفيصل اسماعيل رشم7298
االنبار 45540671102713117/1/2008 مآرآوكعالية عبيد سلمانفيصل جاسم محمد7299
آربالء1161100457362007/09/16آرآوكمديحة عبدالرضافيصل حسين عبداله7300
بغداد 1391018914277/9/2007آرآوكمديحة عبدالرضافيصل حسين عبداله7301
بغداد362122381102114998/1/2008آرآوكحياة حسون طالبفيصل حمادي عبد7302
ميسان3083773671549062008/05/10 مآرآوكآريمة مجوت عالويفيصل حمود حطاب7303
نينوى8292311011021156717/1/2008آرآوكامالء احمد وهيبفيصل خليل محمد اعويد7304
بغداد49316449671541105/10/2008 مآرآوكسعاد حسين سلمانفيصل دواي حطاب7305
بغداد 1901578106715556619/7/208 مآرآوكنورة محمد سالمةفيصل راهي سالم7306
ميسان2008\3\2601088311020951111 مآرآوكنذيرة سلمان مغامسفيصل رحيم آريم7307
النجف4342043672521442008/05/30 مآرآوكساجدة آاظم فليحفيصل رشك حمود7308
بغداد45414931011021152215/1/2008 مآرآوكخالدة عبدالجبار نجمفيصل سعدون رسن7309
بغدادتعهدات جديدة9221932468724596 مآرآوكبلقيس جالب آريمفيصل صافي جودة7310
بابل4661424811020961812/17/2007 مآرآوكسعدية حمود خضيرفيصل صبيح عكلة7311
البصرة49918037671553085/7/2008 مآرآوكرابحة عودة تولةفيصل طاهر ذويه7312
نينوى 393115996715405520/5/2008 مآرآوكهناء جليوي/رابعة عتيجفيصل عبد حسن7313
بابل7053481011021007512/18/2007 مآرآوكمها ثابت عيسىفيصل عدالكريم عبداهللا7314
ديالى4071892411020729523/4/2008 مآرآوكبشرى نصيف جاسمفيصل عواد جمعة7315
بغداد4281210119591329/3/2011 مآرآوكفاطمة زوير هويشفيصل غازي جمعة7316
بغداد2008\6\43623641102111071 مآرآوكغنية سعد محسنفيصل غازي حسين7317
بغداد2011\3\4362310619508824 مآرآوكغنية سعد محسنفيصل غازي حسين7318
بغداد2011\3\73513510319509324 مآرآوكازهار اسماعيل حيادفيصل غازي عبدالجبار7319
النجف2011\10\110981182733712 مآرآوكنجالء فتحي مهديفيصل غازي لطيف7320
بغداد496187126688427312/25/2007آرآوكاشواق طارق توفيقفيصل غازي مصطفى7321
بغداد2011\5\4291851121960902 مآرآوكهيفاء جروح عبوديفيصل فريد مراد7322
بغداد367685611021071222/4/2008 مآرآوكسليمة صبيح ثجيلفيصل قاسم جنين7323
بغداد735184811021124112/2/2008 مآرآوكساهرة طه خضرفيصل محمد خضر7324
ميسان1271102113492007/11/26آرآوكفيصل محمد آاظم7325
بغداد1251101523892007/09/22آرآوكمصير آاظم سالمفيصل مذخور محمد7326
بغداد1321101522489/9/2007آرآوكمصير آاظم سالمفيصل مذخور محمد7327
نينوى63738896715325414/5/2008آرآوكنهلة حميد سلمانفيصل مهاوش عليج7328
بغداد463135711021104116/1/2008 مآرآوكسليمة عباس رشمفيصل نعمة الزم7329
بغداد359114316715525930/6/2008 مآرآوكخديجة علي حديدفيصل نورالدين سليمان7330
البصرة2011\9\106814311827603318 مآرآوكايام صالح مخورقائد صوالن حسين7331
االنبار2007\9\431018913045آرآوكرنا حاجم رشيدقائد عبدالجبار عنبر7332
بغداد1161018915942007/09/11آرآوكرنا حاجم رشيدقائد عبدالجبار عنبر7333
بغداد134662782125/9/2007آرآوكرنا حاجم رشيدقائد عبدالجبار عنبر7334
ميسان1864214672523732008/05/30 مآرآوكامل خضير عبدالرزاققائد محمود حميد7335
بغداد4691332611021073222/4/2008 مآرآوكبثينة حاتم مفتنقادر شنته مفتن7336
نينوى2082367672523472008/05/30 مآرآوكعلية حسين حسنقاسم ابراهيم جابر7337
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ذي قار2008\5\69868896715455129 مآرآوكنديمة هليل نمشيقاسم ابهار اآزار7338
شرقاط/صالح الدين2047811819650910/4/2011مآرآوكصبيحة شادي ياسينقاسم اسماعيل السباهي7339
ذي قار49419426715404620/5/2008 مآرآوكسامية حسين عيالقاسم بدن عيال7340
ذي قار49913461671536365/12/2008 مآرآوكعفاف حمدان حنينقاسم ثابت شنيخ7341
بغداد49659181102110196/2/2008 مآرآوكاميرة آاظم حسينقاسم جاسم هودي7342
بغداد34679866715530928/6/2008 مآرآوكنجالء علوان هاديقاسم جبار آاطع7343
بغداد345151011021147410/1/2008 مآرآوكسليمة جبار آاظمقاسم جبر مطلك7344
ذي قار411931111020773329/11/2007 مآرآوكاالء هادي عيدانقاسم جمعة طلية7345
بغداد1231102111442007/11/21آرآوكشيماء صالح تقيقاسم حسن آريم7346
البصرة1161100457932007/09/17آرآوكرزيفة خضير عبودقاسم حسين زاوي7347
واسط1371018915407/6/2007آرآوكرزيفة خضير عبودقاسم حسين زاوي7348
البصرة636182946715313414/5/2008 مآرآوكهناء محسن زاملقاسم حسين سوادي7349
بغداد318506411021058912/27/2007 مآرآوكصفاء هادي حسنقاسم حسين علوان7350
ذي قار650131546715419319/7/2008 مآرآوكسناء فليح حسنقاسم حسين غازي7351
بغداد 4533010419565920/4/2011 مآرآوكايمان عبد حرجقاسم حسين آاظم7352
البصرة35525310671537715/14/2008 مآرآوكحميدو حسن عكابقاسم حلو رسن7353
بغداد 401698711020972212/17/2007 مآرآوكنجاح رفعت عباسقاسم حمد حسين7354
البصرة2008\3\9311015243711آرآوكوليدة عبد آظامقاسم حمزة محمد علي7355
ذي قار1181101521882007/09/20آرآوكوليدة عبد آظامقاسم حمزة محمد علي7356
ديالى13611015205511/2/2007آرآوكوليدة عبد آظامقاسم حمزة محمد علي7357
صالح الدين4961118611021064315/4/2008 مآرآوكنجالء علي حسينقاسم حميد رمضان7358
بغداد2011\5\408531181960214 مآرآوكفوزية حمود رشيدقاسم حميد مجيد7359
الديوانية2008\8\2966631671553582 مآرآوكخليلة هاشم عطيةقاسم حنون حسين7360
النجف4668342671539485/14/2008 مآرآوكسعاد سبهان جبرقاسم حنين آريم7361
ذي قار4761974106715390714/5/2008 مآرآوكرغدة علي جخيورقاسم خزعل جخيور7362
االنبار36515546715487428/5/2008 مآرآوكسهيلة مهدي صالحقاسم خضير جاسم7363
صالح الدين4151484911004586816/1/2008آرآوكزينب محمد آاظمقاسم خلف موسى7364
بغداد 2008\8\4056136673740083 مآرآوكرجاء ياسين عبدقاسم خيراهللا عبد7365
البصرة3841281106715550619/7/2008 مآرآوكامنية سعيد غميسقاسم خيري توني7366
صالح الدين8231685671511125/12/2008 مآرآوكنزيهة خزعل خلفقاسم داخل آريم7367
البصرة2008\8\344186756733813811 مآرآوكآاملة صابر حسينقاسم رحمة حسن7368
بغداد4765559671545895/10/2008 مآرآوكسليمة عباس بجايقاسم زاير غضبان7369
بغداد 48710473671510242008/05/12 مآرآوكلطيفة جريو حضانقاسم زبون علي7370
البصرة2008\7\453121246725262321 مآرآوكبشرى موحي آماشقاسم زبون غالي7371
البصرة796160986737424621/6/2008 مآرآوكهدى محمود شيتقاسم زيارة شبوط7372
ذي قار331963106715318914/5/2008 مآرآوكحمدية ويس خماسقاسم سلمان خماس7373
بغداد8796136110211327 مآرآوكحليمة سالم غالمقاسم سلمان غالم7374
بغداد2008\3\32518081011020953717 مآرآوكهاشمية شنشل حبيبقاسم شبوط حبيب7375
نينوى 48818055671548152008/05/10 مآرآوكسنية جعفر عليقاسم شبوط طاهر7376
بغداد342466311020982212/17/2007 مآرآوكفاطمة عبداهللا عليقاسم صالح حسين7377
ذي قار7641822411021176611/27/2007 مآرآوكباسمة حسن مرعيقاسم صالح هناوي7378
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ديالى4783110819537710/4/2011 مآرآوكشيماء جعفر هميلةقاسم صبيح سوداني7379
االنبارتعهدات جديد489609267460596 مآرآوكهيفاء صادق غازيقاسم عباس رزوقي7380
ميسان2008\10\3405874673740077 مآرآوكآوثر مزهر هنديقاسم عبدالرضا جايد7381
البصرة38610761011020980812/17/2007 مآرآوكفاتن آاظم طاهرقاسم عبدالرضا علي7382
شرقاط/صالح الدين40217193671519312008/05/12 مآرآوكوجدان قاسم عبدالزهرةقاسم عبدالزهرة عليوي7383
ديالى 5583995674607342009/06/10 مآرآوكيسرى نجم عبودقاسم عبدالكاظم عبود7384
نينوى463167946715323314/5/2008 مآرآوكهناء حردان عبدقاسم عبداللطيف محمد7385
البصرة59412661011021145512/2/2008 مآرآوكعفاف محمد جاسمقاسم عبداهللا آاظم7386
الديوانية38214448672520342008/05/30 مآرآوكزهرة محمد عليقاسم عبود جوهر7387
نينوى 6837137671552577/7/2008 مآرآوكحفيظة عبدالرحيم خزعلقاسم عبيد فالح7388
نينوى 38619427672521482008/05/30 مآرآوكثورة خليل عليقاسم علي احمد7389
بغداد43513710419551025/4/2011 مآرآوكصيفاء خلف محمدقاسم علي جبر7390
صالح الدين3409210619566814/4/2011 مآرآوكبسعد هادي خلفقاسم علي حسون7391
نينوى 289876711021137012/2/2008 مآرآوكفضيلة جعفر آاظمقاسم علي مهدي7392
بغداد672117716688584330/6/2008 مآرآوكليلى محمد غضيبقاسم عليوي غضيب7393
النجف 3591711619614419/4/2011 مآرآوكليلى عباس عكيرقاسم غاوي مطر7394
بغداد300179976715531128/6/2008 مآرآوكيسرى خضير حسينقاسم فالح طاهر7395
نينوى 36518548671554705/7/2008 مآرآوكسعاد داود ياسينقاسم فليح ياسين7396
نينوى3741127111020785230/11/2007 مآرآوكآولزار محمد خضرقاسم قادر محمد7397
البصرة1211101522532007/09/20آرآوكنغم عادل فليحقاسم آاظم جواد7398
نينوى 13611015207111/9/2007آرآوكنغم عادل فليحقاسم آاظم جواد7399
ذي قار1261102111832007/11/22آرآوكمليحة حميد مجيدقاسم آاظم يوسف7400
الديوانية40871786715414522/5/2008 مآرآوكآريمة قاسم زاملقاسم آتوت محسن7401
بابل33417356671547512008/05/10 مآرآوكسنية وارد حمودقاسم آريم علي7402
االنبار2008\7\76371226733612721 مآرآوكبسعاد محمود محمدقاسم آريم غائب7403
ذي قار80265986733429927/5/2008 مآرآوكورود سلمان قدوريقاسم آريم قدوري7404
نينوى تعهدات جديدة425824968724409 مآرآوكساجدة احمد محمدقاسم آصاب هاشم7405
م7406 / بغداد1181100457792007/09/17آرآوكآفهن سيوان آاطعقاسم محمد
م7407 / صالح الدين 1391018915197/9/2007آرآوكآفهن سيوان آاطعقاسم محمد
صالح الدين2008\9\487132766715535419 مآرآوكفوزية محمود احمدقاسم محمد احمد7408
ذي قار1261102111362007/11/21آرآوكانعام سهيل ناصرقاسم محمد اسماعيل7409
بغداد361210519573921/4/2011مآرآوكفاطمة محمد صالحقاسم محمد جابر7410
بغدادتعهدات جديدة33920067674609872 مآرآوكغنيمة مطر جاسمقاسم محمد جاسم7411
ميسان2011\3\1098429319414823 مآرآوكرشا صدام راضيقاسم محمد جاسم7412
ذي قار10441549811020787127/2/2008 مآرآوكوسن حسين عليقاسم محمد جاسم7413
ذي قار6599291687249601/6/2009 مآرآوكقاسم محمد جبر7414
بغداد884816811020770212/1/2007 مآرآوكضحى عبدالحسينقاسم محمد حسين7415
بغداد2008\8\29610224672526244 مآرآوكايمان محمود خضيرقاسم محمد خضير7416
نينوى32510454671555927/7/2008 مآرآوكسيناء آاظم عويدقاسم محمد دحلوس7417
الديوانية340171310672523082008/05/30 مآرآوكرسمية محي جاسمقاسم محمد رزوقي7418
ذي قار383712711021030920/3/2008 مآرآوكايمان فيصل صادققاسم محمد رشيد7419
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البصرة377141696715449221/7/2008 مآرآوكفضة محمد نجمقاسم محمد صالح7420
ديالى153152410673343632008/05/27 مآرآوكسعدية فاضل محمدقاسم محمد ضمد7421
نينوى61262610671512962008/05/12 مآرآوكفاطمة عجمي سكرقاسم محمد عامر7422
ذي قار65575411021007715/5/2008 مآرآوكسلوى داخل آرمقاسم محمد عبد7423
ذي قار6681168611020960712/17/2007 مآرآوكنوال خالد زايرقاسم محمد عبدالحسن7424
صالح الدين7945155671536132008/05/12 مآرآوكشيماء آاظم عليقاسم محمد عبود7425
االنبار796187311020976312/17/2007 مآرآوكمنال قاسم حسينقاسم محمد غانم7426
االنبار916477711020982112/17/2007 مآرآوكآلثوم جاسم جوادقاسم محمد فارس7427
االنبار408541041958916/4/2011 مآرآوكحمدية ثجيل باللقاسم محمد فرحان7428
بغدادتعهدات خطية24617241068724337 مآرآوكسعدية آريم آاظمقاسم محمد نافع7429
بغداد1621458111021176510/1/2008 مآرآوكنوال احمد يونسقاسم محمود احمد7430
ميسان2008\9\4781246106715551608 مآرآوكعلية جاسم حسينقاسم محيسن جيدير7431
نينوى 488134886715418722/5/2008 مآرآوكمهدية علي آلشقاسم مزاحم عبدالرحمن7432
ذي قار65954986782428316/11/2008 مآرآوكهناء هاجر محمدقاسم مشاي مصعب7433
النجف826271411021176429/1/2008 مآرآوكابتسام آربول حسينقاسم موسى حسين7434
ذي قار351151710671548135/10/2008 مآرآوكمليحة زياد حميديقاسم ناصر صقر7435
واسط 359367411021178227/11/2007آرآوكآريمة عطية سلمانقاسم ناصر علي7436
بغداد3847488674606937/27/2010 مآرآوكميادة علي جبارقاسم ناآود عبد7437
بغداد2008\8\19417711673743344 مآرآوكافراح حسن احمدقاسم هاشم جعفر7438
بغداد38015758671542745/10/2008 مآرآوكسميرة حريجة حسنقاسم هاشم عاآول7439
صالح الدين31717345671536485/12/2008 مآرآوكسعاد رشيد حسونقاسم هاشم عباس7440
بغداد2567257672520422008/05/30 مآرآوكسميرة علي حسينقاسم واشي حسن7441
ذي قار6641482511021076412/20/2007 مآرآوكبدرية ساجن شويعقاسم ياسين بوري7442
بغداد2008\7\19099276737407827 مآرآوكتغريد مهدي صالحقتيبة صالح شبيب7443
النجف25219811419603828/4/2011 مآرآوكامنة حسين عليقتيبة ناطق محمد7444
الديوانية1231101525812007/09/10آرآوكسحر عبدالستار حسينقحطان تلفان مدلول7445
ديالى 1371101523379/9/2007آرآوكسحر عبدالستار حسينقحطان تلفان مدلول7446
+قحطان حامل ياسين7447 بغداد1251101523612007/09/22آرآوكجميلة آامل آريم
+قحطان حامل ياسين7448 بغداد131011015214511/9/2007آرآوكجميلة آامل آريم
ذي قار2008\6\1343758671545081 مآرآوكسناء حسن عبداهللاقحطان شعيب خلف7449
بغداد4374856671515142008/05/12 مآرآوكسمرة عبد سلمانقحطان عباس امين7450
بغداد35468491102078555/3/2008 مآرآوكسعاد شاآر محمودقحطان عباس عثمان7451
بغداد 4736239670066465/12/2008 مآرآوكرسمية علوان مطرودقحطان عباس علي7452
البصرة40211524671538103/5/2009 مآرآوكايمان يحيى محمودقحطان عدنان عبداهللا7453
الديوانية2008\8\49625936737406710 مآرآوكهناء مزعل هاشمقحطان عدنان هاشم7454
الديوانية3599174110209832 مآرآوكملوك طعمة جبرقحطان عدنان ياسر7455
بغدادتعهدات جديد3591959267460657 مآرآوكقحطان عيسى بطيح7456
نينوى295456687243542009/06/10 مآرآوكصبحية نايف/بشرى آريقدوري عطااهللا احمد7457
بغداد496545211020773211/29/2007 مآرآوكسليمة حسن ازبينقدوري مطلك ابوالهور7458
صالح الدين2007\9\98662782465آرآوكوفاء عبدالكاظمقصي ابراهيم محمد7459
بغداد1111018915432007/09/09آرآوكوفاء عبدالكاظمقصي ابراهيم محمد7460
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ذي قار134662781916/9/2007آرآوكوفاء عبدالكاظمقصي ابراهيم محمد7461
شرقاط/صالح الدين754194246733611818/12/2008 مآرآوكبلقيس عبدالرزاق هاشمقصي احمد عبد7462
النجف 2975165671552037/7/2008 مآرآوكعذراء ناجي بطرسقصي الياس حنا7463
البصرة33312356715353012/5/2008/مآرآوكرباب عبيد حمزةقصي جواد آاظم7464
صالح الدين735519119410511/4/2011 مآرآوكاعتالء عبيد حميدقصي جواد وحيد7465
نينوى65252856737425221/6/2008 مآرآوكنادية صادق جهادقصي حسين عزيز7466
صالح الدين7731859511020760612/1/2007 مآرآوكوسن خالد خليلقصي سالم محمود7467
ديالى2061938211020755922/1/2008 مآرآوكنجاح فتح اهللا محمدقصي شريف محمود7468
بغداد62411046671530275/14/2008 مآرآوكسعاد موات حسونقصي عبد غانم7469
صالح الدين2011\3\79713310419527116مآرآوكنسرين طعمة حسنقصي عبدالصاحب7470
شرقاط/صالح الدين34018212670079505/12/2008 مآرآوكاشواق عبد عزيقصي علي خميس7471
بغداد1812911671550075/14/2008 مآرآوكابتهال آريم عباسقصي علي فليح7472
بغداد1064363911021110920/5/2008 مآرآوكحنان حميد سعيدقصي محمود سعيد7473
بغداد7571173911020982912/17/2007 مآرآوكحنان حوني آاظمقصي مشتت فالح7474
بغداد 110335256715512221/7/2008 مآرآوكايناس ناصر حسينقصي مهدي حسون7475
ذي قار415135466715597726/7/2008 مآرآوكزينب عبدالحميد رشيدقصي موفق زآي7476
بغداد 453200710671510202008/05/12 مآرآوكآريمة جاسم محسنقيس جعفر مسلم7477
البصرة 587603511021086120/3/2008 مآرآوكحمدية صالح عبدالمهديقيس جمعة جاسم7478
بغداد 425156596715376812/23/2008 مآرآوكسناء حسن جاسمقيس جنجون سماوي7479
االنبار2008\8\16173866715409210 مآرآوكنظيمة عزيز آريمقيس حسين علي7480
بغداد 256424611020741816/1/2008 مآرآوكسعدية عودة عباسقيس حمادي عبد7481
بغداد2008\8\20519387673740432 مآرآوكنجلة خدادا جامزقيس زآي عيسى7482
واسط2008\3\31018311021052912 مآرآوكنوال ماجد حامدقيس سالم حامد7483
البصرة2008\3\3431142111020773811 مآرآوكباسمة محمد عليقيس سعيد جاسم7484
بغداد1281102073192007/10/02آرآوكعمشة حسين جربوعقيس سلطان فتحي7485
بغداد88728910671536072008/05/12 مآرآوكقيس صالح حسين7486
بغداد1161100458312007/09/17آرآوكفائزة عبداالمير عبودقيس صالح سلمان7487
بغداد 13710189157411/9/2007آرآوكفائزة عبداالمير عبودقيس صالح سلمان7488
بغداد34012372673727722008/06/21 مآرآوكليلى عبدالرضا عليويقيس عاتي ثامر7489
البصرة1221102070342007/09/22آرآوكسناء اآرم داودقيس عامر ناجي7490
شرقاط/صالح الدين1331101524209/9/2007آرآوكسناء اآرم داودقيس عامر ناجي7491
ذي قار2008\7\345200756737454426 مآرآوكليلى ستار عليقيس عبد جاسم7492
ميسان7811205111021088929/4/2008 مآرآوكسماهر محمد مهديقيس عبد عبداهللا7493
بغداد484150210671510722008/05/12 مآرآوكجنان نعيم حسنقيس عبدالحميد سعدون7494
صالح الدين598743211021051221/4/2008 مآرآوكخولة جعفر خليلقيس عبدالكاظم عبود7495
صالح الدين3801814911021063521/4/2008 مآرآوكرويدة عبدالهادي آاظمقيس عبدالكافي حسين7496
آربالء6286065672521562008/05/30 مآرآوكعطية غالي حبيبقيس علي شنيع7497
بغداد926627818110/1/2008آرآوكوجدان عبدالزهرةقيس علي عودة7498
بغداد1191100457472007/09/17آرآوكوجدان عبدالزهرةقيس علي عودة7499
بغداد1391018914387/9/2007آرآوكوجدان عبدالزهرةقيس علي عودة7500
الديوانية2011\3\27213810719562014مآرآوكنجاة عبد زيد حسنقيس غايب حمادي7501
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واسط38216253672512482008/05/10 مآرآوكسليمة آاظم بنيانقيس آاظم عبدالجبار7502
االنبار45415882672529052008/05/30 مآرآوكنجمة ناصر حسينقيس آريم طاهر7503
االنبارتعهدات جديد6531024968724707آرآوكرواء فتحي حامدقيس محمد حامد7504
بغداد3741899311020983112/17/2007 مآرآوكهناء حسين هاشمقيس محمد عبدالرضا7505
بغداد2008\3\7771568211021041910 مآرآوكهدى الطيف مهيديقيس مزهر مهيدي7506
بغداد8062211672521682008/05/30 مآرآوكابتسام منيف بتالقيس مشعل حسين7507
االنبار34101426715389519/7/2008 مآرآوكسعاد مهدي هاشمقيس مصطفى اسماعيل7508
االنبار1241102097362007/12/17آرآوكزهية احمد سلمانقيس مهدي مجيد7509
نينوى733169446737407119/7/2008 مآرآوكزينب عبداالمير عبدالرزقيس ناجح محي7510
2011\5\2611341081958414 مآرآوكانتصار جميل خليلقيس ناطق محمد7511
بغداد4186939671512192008/05/12 مآرآوكخديجة جابر سلمانقيس هاشم سلمان7512
بغداد69886310673344515/7/2009 مآرآوكحياة حامد بدرقيس هالل آريم7513
ذي قار3385553672520922008/05/30 مآرآوكسناء هادي عطشانقيس يحيى جودت7514
الديوانية 2008\3\2761613411020950818 مآرآوكذآرى فالح جبارقيصر جبار حسن7515
الديوانية9534915672523382008/05/30 مآرآوكاخالص حسين محسنقيصر حنون عباس7516
ذي قار771166310671549482008/05/10 مآرآوكحلى طاهر عبدالرزاققيصر سعدي صالح7517
بغداد 42518047671538445/14/2008 مآرآوكزينب مهنا عطيةآاصد خلف صبر7518
البصرة380296671538455/14/2008 مآرآوكآاظم ابراهيم محمد7519
صالح الدين29614687671545455/10/2008 مآرآوكموالني علي حسانآاظم ابوشعيعة عداي7520
بابل29611189671510262008/05/12 مآرآوكنادية حسن جبارآاظم بدر بشير7521
ذي قار4271073511021190911/28/2007آرآوكحمامة عبد علي نحيشآاظم بدن خليفة7522
البصرة1221102070692007/09/23آرآوكدالل ناصع عبدالحسينآاظم بشيش جودة7523
بغداد1331101524699/9/2007آرآوكدالل ناصع عبدالحسينآاظم بشيش جودة7524
بغدادتعهدات جديد211957467460142 مآرآوكفوزية عليوي احمدآاظم جاسم حمادي7525
ذي قار2008\6\5158057671548381 مآرآوكسلمى عبدالزهرة مطلكآاظم جاسم دنانة7526
بغداد3861214211021018420/4/2008 مآرآوكزهرة خلف سندالآاظم جاسم نعمة7527
نينوى47310429672525132008/05/30 مآرآوكحرية حطاب حيدآاظم جخيور مزعل7528
نينوى4763425672520662008/05/30 مآرآوكايمان عبدالرزاق عجيلآاظم جواد سالم7529
بغداد1231102111612007/11/22آرآوكعلية سلطان خضيرآاظم جواد علوان7530
بغداد4692631671531485/14/2008 مآرآوكحنان مفتن حسنآاظم جواد آاظم7531
نينوى2074937671546675/10/2008 مآرآوكرائدة محسن جبرآاظم جواد آاظم7532
ذي قار4371075311021191822/1/2008 مآرآوكسليمة جعفر آاظمآاظم جواد آاظم7533
نينوى 9711015257123/1/2008آرآوكورة علي آاظمآاظم جواد آاظم7534
بغداد1281102073692007/10/03آرآوكورة علي آاظمآاظم جواد آاظم7535
االنبار1291102071842007/09/23آرآوكخالدة عبود ميثاقآاظم جواد آاظم7536
بغداد1321102524369/9/2007آرآوكخالدة عبود ميثاقآاظم جواد آاظم7537
بغداد 3261241011021071120/3/2008 مآرآوكسعاد عودة/ماجدة عبدآاظم جواد مخرب7538
ذي قارتعهدات جديدة354449568724378 مآرآوكوسام جاسم محمدآاظم جواد ناصر7539
ديالى3406565671512702008/05/12 مآرآوكصفية سالم رحيمآاظم حاتم عبداهللا7540
شرقاط/صالح الدين41014371011015238110/1/2008 مآرآوكقسمة محمد ارزوقيآاظم حسن جبر7541
بغداد32119945671517222008/05/12/مآرآوكسالي آاظم حسنآاظم حسن دايم7542
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ميسان2008\7\35585626725268113 مآرآوكعفاف علي نهارآاظم حسن طاهر7543
ذي قارتعهدات خطية31896568724956 مآرآوكفطيم آريم جبرآاظم حسين شميل7544
صالح الدين416175766715332914/5/2008 مآرآوكماجدة حسن عليآاظم حسين علي7545
بغداد1211101522882007/09/20آرآوكسعية صبري احمدآاظم حسين علي7546
ميسان13611015211511/9/2007آرآوكسعية صبري احمدآاظم حسين علي7547
بابل8068606911021106817/3/2008 مآرآوكفاطمة خنضر آاظمآاظم حسين آاظم7548
بغداد1111100459752007/09/19آرآوكسلوى جواد مرعيآاظم حسين لفتة7549
بغداد13111004559015/9/2007آرآوكسلوى جواد مرعيآاظم حسين لفتة7550
البصرة675102636715520223/6/2008 مآرآوكعلية حسن مضحيآاظم حسين مضحي7551
بغداد3797634671542285/10/2008 مآرآوكخديجة خطار محمدآاظم حميد سلمان7552
البصرة2007\9\55662782505آرآوكسهام عبدالرضا عبودآاظم حميد عبد الزهرة7553
بغداد1121018915822007/09/11آرآوكسهام عبدالرضا عبودآاظم حميد عبد الزهرة7554
بابل134662781966/9/2007آرآوكسهام عبدالرضا عبودآاظم حميد عبد الزهرة7555
308383311020945211/29/2007 مآرآوكدخلية آريم عبدالحسنآاظم حميدي عبدالحسن7556
نينوى 437937106715117132008/05/12/مآرآوكآريمة جبار آاظمآاظم حنش محسن7557
النجف7353784674607382009/06/10 مآرآوكنهاية جبر ماجدآاظم خزعل بهير7558
ذي قار2008\7\154191656725255519 مآرآوكعدوية مهدي داودآاظم خضير عباس7559
صالح الدين46656966725212112/8/2009 مآرآوكهدى طاهر سعدونآاظم خفيف نعمة7560
نينوى428433611021069116/4/2008 مآرآوكحميدة عباس خطابآاظم خلف جابر7561
ميسان49539736715320714/5/2008 مآرآوكآريمة احميد بجايآاظم خليفة عبداهللا7562
نينوى3438710619426610/4/2011 مآرآوكامنة جاسم حميدآاظم خويط رفاس7563
البصرة2008\7\42860246725294126 مآرآوكبصرية آريم موسىآاظم خيون عزيز7564
نينوى49359721102114374/5/2008 مآرآوكآاظمية حسين سويديآاظم داخل مهدي7565
بغداد1231102111602007/11/22آرآوكبتول علي وداعةآاظم رباح مشكور7566
بغداد3431389106715524426/7/2008 مآرآوكآاظم رحمان دلي7567
بغداد32618638671510852008/05/12 مآرآوكخالدية زعيج عبدالحسينآاظم رحيم خلف7568
بغداد2007\9\55662782125آرآوكسليمة محيبس عزافةآاظم زاير غضبان7569
ذي قار1181018916272007/09/11آرآوكسليمة محيبس عزافةآاظم زاير غضبان7570
بغداد 134662782225/9/2007آرآوكسليمة محيبس عزافةآاظم زاير غضبان7571
بغداد8235713687227788/9/2010 مآرآوكارحيمة نعيم غياضآاظم زبون مطر7572
بغداد1251101523732007/09/22آرآوكهند حامد فرحانآاظم سعدة زيون7573
نينوى1321101522249/9/2007آرآوكمريم صالح نعمةآاظم سعدة زيون7574
ميسان2008\3\201161651102078755 مآرآوكفطيم ماذي بدايآاظم سلطان هادي7575
ديالى3801097711021080420/12/2008 مآرآوكمصرية آريم حسنآاظم سلمان حسن7576
ذي قار38018566671510222008/05/12 مآرآوكعزيزة مجيد ناجيآاظم سلوم غافل7577
بغداد1281102072892007/10/02آرآوكغنية محال فرجآاظم سيد زغير7578
بابل2011\9\4888011527604418مآرآوكبدرية رومي/سهام امينآاظم شمخي جبارة7579
بغداد2008\3\47615561011021190813آرآوكعنيدة عبدالسادة خليفةآاظم شناوة بنية7580
البصرة355120326737425621/6/2008 مآرآوكخاجية عكلة آريمآاظم شيحان آريم7581
نينوى246487511020751529/7/2007 مآرآوكمطرية آاظم زغيرآاظم صيوان آاطع7582
بغداد41719833671537135/14/2008 مآرآوكخيرية حسن طوفانآاظم ضمد بطاح7583
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بغداد37273941967914/4/2011 مآرآوكآريمة علي العيبيآاظم عاجب حسين7584
بغداد29613733670079485/12/2008 مآرآوكحورية جبر راشدآاظم عباس جبار7585
بغداد3711907211021028912/17/2007 مآرآوكليلى جبار محمدآاظم عباس عواد7586
البصرة411107576715527819/7/2008 مآرآوكسميعة فاضل هاشمآاظم عبد جاسم7587
صالح الدين1251101523632007/09/22آرآوكزهرة آاظم عليآاظم عبد سلمان7588
بغداد13211015214611/9/2007آرآوكزهرة آاظم عليآاظم عبد سلمان7589
بغداد2009\6\367134316733427728 مآرآوكحياة ساجت عسكرآاظم عبد ضمد حسين7590
االنبار2008\3\62820671102096856 مآرآوكغادة لطيف عباسآاظم عبد عبداهللا7591
االنبار80813911020788428/2/2008 مآرآوكخديجة آاظم اسعافآاظم عبد علي حسين7592
واسط1221102111172007/11/21آرآوكفليح ناصر حسينآاظم عبد علي سلطان7593
االنبار48017266674608052009/06/10 مآرآوكفخرية خميس جدوعآاظم عبد محمد7594
نينوى289125976715301014/5/2008آرآوكوحيدة ناصر زنادآاظم عبد هادي7595
صالح الدين2011\3\31717010319570417مآرآوكعمشة خلفآاظم عبداهللا محجوب7596
الديوانية7295411673343752008/05/27 مآرآوكاخالص عبدالستار آاظمآاظم عبدالمالك عيسى7597
صالح الدين79052716715515123/6/2008 مآرآوكلميعة عبد عونآاظم عبدالنبي شهاب7598
شرقاط/صالح الدين1831827411021087623/4/2008 مآرآوكآاظمية رويض جيادآاظم عبدالواحد آشاش7599
بغداد405673710189145417/1/2008آرآوكحليمة جبار دليآاظم عبود سحاري7600
صالح الدين2011\9\35715911227335515 مآرآوكهناء عثمان عبدالكريمآاظم عبود مجيد7601
بغداد12101102072332007/10/01آرآوكسهيلة خليفة حويصآاظم عبيد عيسى7602
بغداد26418562671510792008/05/12 مآرآوكعلية موسى آشرآاظم عسكر جبارة7603
النجف2011\9\47311011629454015مآرآوكزهرة آاظم خلفآاظم عطوان نهيم7604
ميسانتعهدات جديد4731876467460662 مآرآوكفاطمة خيون الزمآاظم علوان حسون7605
ديالى4211648211021072412/20/2007 مآرآوكنوال مهاوي حسنآاظم علي عبداهللا7606
بغداد 29619858671511332008/05/12 مآرآوكسهام جاسم ثريجيآاظم علي لفتة7607
البصرة67211956682278638/9/2010 مآرآوكسهام شاطي جويعدآاظم عليوي غضيب7608
ميسان1141100459102007/09/18آرآوكختلة عبود محمدآاظم عناد جاسم7609
نينوى13110189170612/9/2007آرآوكختلة عبود محمدآاظم عناد جاسم7610
ذي قار2011\5\361101021950569مآرآوكفاطمة جمعة عباسآاظم عناد عباس7611
ذي قار73468516715307823/6/2008 مآرآوكصبيحة شختاب فليحآاظم عيسى عبدالحسين7612
بغداد2011\10\49311211429441011 مآرآوكسليمة زناد نمرآاظم غدير لفتة7613
ميسان577160111101522774/3/2008 مآرآوكاحالم عليوي سعدآاظم غضبان ضيدان7614
بغداد1883237670066365/12/2008 مآرآوكحميدة آاظم هاديآاظم فاضل محمد7615
البصرة191166226715518223/6/2008 مآرآوكبشرى جاسم محمدآاظم فاهم والي7616
بابل1131100456282007/09/15آرآوكفضيلة محمد جاسمآاظم فهد آطان7617
ميسان13101018913175/9/2007آرآوكفضيلة محمد جاسمآاظم فهد آطان7618
نينوىتعهدات جديد488161468724771 مآرآوكامل حاتم فرعونآاظم قاسم فرعون7619
بغداد12101102072352007/10/01آرآوكبهية نعمة ضامطآاظم آاطع رسن7620
صالح الدين 34515957671512072008/05/12 مآرآوكصباح حسين مهديآاظم آامل عبود7621
بغداد37539956715530219/7/2008 مآرآوكآاظم آرآز عباس7622
نينوى2011\3\4031010719574916مآرآوكفوزية جابر عليآاظم آزار عبد7623
صالح الدين 49621656715416220/5/2008 مآرآوكفضلية سعدون خلفآاظم آولة افليفل7624
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ذي قار38418441671557319/7/2008 مآرآوكرقية صبيح عثمانآاظم لطيف اذياب7625
صالح الدين 4111146106737420927/4/2009 مآرآوكفاطمة مشجل آاظمآاظم لعيبي تريهو7626
بغداد2008\8\4202347673345304 مآرآوكسامية عطية مريخيآاظم لفتة حسن7627
ميسان26152716698294212/25/2007آرآوكفوزية مصطفى يونسآاظم محسن عباس7628
البصرة2008\7\43043246725268326 مآرآوكبشيرة عباس جعفرآاظم محسن عليوي7629
بغداد 1241102110362007/11/20آرآوكسميرة حميدي عليويآاظم محمد حسن علي7630
ذي قار2008\7\47033716725274421 مآرآوكمريسة راضي عليآاظم محمد شنون7631
ذي قار37918443671542575/10/2008 مآرآوكزويرة برآة خلفآاظم محمد عكلة7632
نينوى43513642673743162008/06/21 مآرآوكسعدية محسن عسكرآاظم محمد عويز7633
صالح الدين5922185673344302008/05/27 مآرآوكمنى آريم حمزةآاظم محمد مهدي7634
ذي قار2011\3\6128910519580116 مآرآوكهناء طعيمة جبرآاظم مدلول جبر7635
بغداد3621524811021070915/4/2008 مآرآوكسعدية شكر محمودآاظم مسلم حمادي7636
بغداد72911661011020770829/11/2007آرآوكفرحة عاتي صاحبآاظم مشاي مصعب7637
المثنى2008\8\3797453673745459 مآرآوكسليمة وادي مرحالآاظم مشجل رسن7638
بغداد 9211004557916/1/2008آرآوكآاظم مطلك حسن7639
ذي قار1211102112812007/11/22آرآوكآاظم مطلك حسن7640
بغداد5224345671516142008/05/12 مآرآوكزهرة عبدالحسين ربيعآاظم مهدي صكبان7641
آربالء 7731391111021166311/27/2007آرآوكاحالم عكش حسينآاظم موسى حسين7642
بغداد35911361671537155/14/2008 مآرآوكفضيلة آاظم حسينآاظم ناجي تمل7643
بغداد 24613367671510082008/05/12 مآرآوكعفيفة آريم محسنآاظم ناجي محسن7644
نينوى4171848611021014212/17/2007 مآرآوكنعيمة حسن مطشرآاظم ناصر عبد عليوي7645
بغداد1211102113242007/11/22آرآوكآاظم نعمة حسين7646
بغداد2011\3\41714101019453116مآرآوكوفية فليح مطرآاظم نعيم حسن7647
ميسان1261102111752007/11/22آرآوكحمدية صادق آاظمآاظم هاشم جاسم7648
نينوى2008\8\48813926725266816 مآرآوكهدية معرض سلمانآاظم هاشم حافظ7649
بغداد3528342110201184624/1/2008آرآوكزينب يوسف سالمآاظم هاشم محمد7650
ذي قار2008\6\4185197671547701 مآرآوكوحيدة عودة شفيآاظم هليل شميل7651
بغداد3641662811021178510/1/2008آرآوكجمهورية حسين محمدآاظم هيندي مزيعل7652
البصرة 2011\3\3521910719569122 مآرآوكعبيسة محمد/ليلىآاظم يوسف عبيس7653
الديوانية351199396715413010/5/2008 مآرآوكحمزية عباس الخلفآافي خلف علي7654
نينوى1231102070292007/09/22آرآوكآامل ابراهيم جبار7655
بابل 1331101524129/9/2007آرآوكآامل ابراهيم جبار7656
بغداد31035856733427524/6/2009 مآرآوكنظيرة ابراهيم اسماعيلآامل بدع نايف7657
ميسان455165810672523372008/05/30 مآرآوكنضيرة فليح حسنآامل بدن عرار7658
بغداد2953710319533127/3/2011 مآرآوكيسرى ماجد سليمانآامل جاسم حمد7659
بغداد2008\8\4706133673740763 مآرآوكحميدة عيسى عطيةآامل جاسم مجلي7660
بغداد493581671537145/14/2008 مآرآوكنضال شريف حمزةآامل جدوع مكطوف7661
البصرة48011911319600117/4/2011 مآرآوكمليحة باني آاظمآامل جعاز بكر7662
ديالى1221102070382007/09/22آرآوكايمان حسين جاسمآامل جليل آاظم7663
بغداد1331101524249/9/2007آرآوكايمان حسين جاسمآامل جليل آاظم7664
بغداد296163381102113075/2/2008مآرآوكختام عبدالودود عبدالعزآامل جميل محمد7665
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ديالى1281102072932007/10/02آرآوكبدرية عجيل صارحآامل جودي ملفوف7666
الديوانية32513610682278708/9/2010 مآرآوكفضيلة فارس سلمانآامل حمود سلمان7667
بغداد2009\6\411186216715381728 مآرآوكحسنة شرتاب فرجآامل حنون فضالة7668
صالح الدين2008\7\42520226725256319 مآرآوكبشرى جابر/انعام هاشمآامل حيال ساجت7669
نينوى43018458673344062008/05/27 مآرآوكصالح عجيل عليآامل دليل سلمان7670
صالح الدين246123496715554119/7/2008 مآرآوكزهرة سداح عنبرآامل رحيم حسين7671
بغداد 4662396698169729/6/2008 مآرآوكرسمية حاتم لفتةآامل سلمان داود7672
نينوى 219522672520602008/05/30 مآرآوكبشرى حمزة آريمآامل شنون ثجيل7673
ميسان2104147671545715/10/2008 مآرآوكرنا عالء بدريآامل عايد شهاب7674
صالح الدين3521123611020750629/11/2007 مآرآوكرجاء هاشم ناصرآامل عباس نصوري7675
شرقاط/صالح الدين46614129672525122008/05/30 مآرآوكجنان عدنان حسينآامل عبد علي جبر7676
نينوى43633886715523930/6/2008 مآرآوكنعيمة حميد آاظمآامل عبداالمير رشيد7677
البصرةتعهدات جديد3821457967460592 مآرآوكمديحة وحيد/ترآية فليحآامل عجيل شتيل7678
بغداد4554463674606412009/06/10 مآرآوكفاطمة عياش سلمانآامل عواد حمد7679
بغداد41114191672525202008/05/30 مآرآوكوفية محمد جعفرآامل غضيب آوين7680
البصرة2011\3\77718010919563516مآرآوكباهرة مجيد عيالآامل قاسم محمد7681
البصرة13511001521902007/09/20آرآوكابتسام عبد فرجآامل آاطع بندر7682
/م7683 بغداد1261102111192007/11/21آرآوكعبيسة حميد حسنآامل آريم علي
صالح الدين 2008\3\3421875811021053316 مآرآوكشفاء عيدان عبداالميرآامل محمد حسين7684
ذي قار261598674609957/27/2010 مآرآوكيسرى زعيم صاللآامل مرجان صالل7685
نينوى2011\3\4102910719582316 مآرآوكغزالة احمد هاشمآامل موسى حنظل7686
البصرة6985057672523101/11/2009 مآرآوكصبيحة جليل محمدآامل موسى علي7687
بغداد408126726715448429/6/2008 مآرآوكماجدة جالي عيسىآامل ناصر عباس7688
ميسان33854366715538330/6/2008 مآرآوكرجاء غالب صالحآامل نتيش شهاب7689
بغداد25114464671545185/10/2008 مآرآوكفاطمة عبد محمدآامل نعمة موسى7690
ديالى1161100456052007/09/15آرآوكآاظمية جبار عودةآامل هادي جويد7691
بغداد13101018913055/9/2007آرآوكآاظمية جبار عودةآامل هادي جويد7692
المثنى2011\3\19117410419450922مآرآوكانعام حسين عليآامل هادي علي7693
واسط2011\3\4704310919576124مآرآوكفضيلة جبار درويشآامل وناس فليح7694
بغداد4511908311020742814/1/2008 مآرآوكنعيمة هليل آريمآامل يوسن حبيب7695
بغداد2008\8\2642682671544919 مآرآوكنهلة يونس حسينآثير محمد خلف7696
صالح الدين 957123386715379121/7/2008 مآرآوكرشا خضير جبارآرار ثائر عباس7697
الديوانية7279127671549635/10/2008 مآرآوكتيسير علي جباريآرار خزعل غضبان7698
بغداد787395267154912008/05/10 مآرآوكسميرة جاسم عبدالخضرآرار صاحب عبدالخضر7699
نينوى8711229211020967512/17/2007 مآرآوكوفاء فاضل عباسآرار عبدالرزاق حمزة7700
البصرة28987576715599726/7/2008 مآرآوكسمر بدر عبدالرضاآرار قاسم علي7701
نينوى6631481411021087116/4/2008 مآرآوكامل صالح خضيرآرجي عبداهللا آردي7702
ذي قار2008\8\8223894672525272 مآرآوكهدى عطية صالحآردي فاضل مطلق7703
نينوى2008\8\38437166715340631 مآرآوكاحالم حميد عيدانآرم جواد سمير7704
شرقاط/صالح الدين472875671535675/12/2008/مآرآوكمطلقآرملي دعير علوان7705
بغداد 8076724671537355/14/2008 مآرآوكايمان حسن فرجآريم اجثير صكر7706



قائمة بأسماء الوافدين الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (140) في محافظة آرآوك للفترة من 2007/7/1 ولغاية 2011/9/30 الذين 
اعيدوا الى محافظاتهم االصلية السابقة

نينوى5497745671519195/12/2008 مآرآوكزهرة احمد زيدانآريم احمد الخلف7707
نينوى 794197796715505214/5/2008 مآرآوكآوآب مصطفى محمدآريم احمد محمود7708
بغداد4291447106715448730/6/2008 مآرآوكآريمة شريجي بدنآريم اسماعيل غميس7709
ذي قار3267610619511012/4/2011 مآرآوكبشرى غليم آاظمآريم بدر بشير7710
البصرة1211101522892007/09/20آرآوكمريم ناصحآريم بشيش جودة7711
بغداد13611015211611/9/2007آرآوكمريم ناصحآريم بشيش جودة7712
ميسان37511847672521222008/05/30 مآرآوكزهرة آاظم جلبوآريم بنية عبداهللا7713
شرقاط/صالح الدين1351102117942007/11/27آرآوكليلى جبار مهلهلآريم تهام حسن7714
البصرة 4946593671510392008/05/12 مآرآوكهند عباس عبداالميرآريم ثجيل هزاع7715
بغداد4786254671547752008/05/10 مآرآوكسهام جبار داودآريم جبار اسماعيل7716
ذي قار481191516715333014/5/2008 مآرآوكشفيقة جارو ذنونآريم جبار حشف7717
نينوى 33310642671510752008/05/12 مآرآوكسعدونة صوب اهللاآريم جبار حمدان7718
بغداد49479256700193112/5/2008 مآرآوكبيداء حسين ياسآريم جبار رشيد7719
بغداد3341065811021021021/4/2008 م آرآوكشهلة جاسم رشكآريم جبار غريب7720
نينوى 35216195672523932008/05/30 مآرآوكآريم جبار يوسف7721
ذي قار76320134671548392008/05/10 مآرآوكحمزية عبيد محمدآريم جبر مزعل7722
بغداد4761651611021079328/4/2008 مآرآوكامل عباس آاظمآريم جري دنبوس7723
بغداد2011\3\34210310419527016مآرآوكزينب حسن محمدآريم جعفر ترآي7724
نينوى4101386715426521/5/2008 مآرآوكخديجة آريم طاهرآريم جالب جبر7725
بغداد783159526715451229/5/2008 مآرآوكصبيحة عبد شايخآريم جليل صفيح7726
بابل2008\8\33914175673745469 مآرآوكآافي آاظم سبتيآريم جواد سبتي7727
ذي قار2011\3\38011010119568222مآرآوكجميلة محسن عودةآريم جواد عبداهللا7728
شرقاط/صالح الدين31674796715550523/6/2008 مآرآوكلمعة بالل سالمآريم جودر هلو7729
ميسان47817058671511572008/05/12 مآرآوكسليمة خلف ناصرآريم حاتم خليفة7730
البصرة300517911021004612/18/2007 مآرآوكآاملة عبدالحسن راجيآريم حاتم مجبل7731
بغداد375139346688428012/25/2007آرآوكحياة خنجر علكآريم حدوان عبداهللا7732
بغداد2008\9\38276826725272214 مآرآوكمنى مهدي عليآريم حسن احمد7733
بغداد1221102070362007/09/22آرآوكرياسة خلف ثابتآريم حسن زنجير7734
نينوى1331101524229/9/2007آرآوكرياسة خلف ثابتآريم حسن زنجير7735
بغداد40912118671530485/14/2008 مآرآوكاميرة موان خميطآريم حسن عكاب7736
بغداد317385811021129722/11/2007مآرآوكسليمة خميس غضيبآريم حسن غضيب7737
بغداد1171100456302007/09/15آرآوكاحالم عبد عليآريم حسناوي عايم7738
البصرة13101018913185/9/2007آرآوكاحالم عبد عليآريم حسناوي عايم7739
ذي قار31464226715579713/7/2008 مآرآوكبشة ثجيل فارسآريم حسون عبدالسالم7740
نينوى35114665671535955/10/2008/مآرآوكفاطمة سعدون ثامرآريم حسين ثامر7741
النجف2008\8\4762612672527232 مآرآوكابتسام شناوة راضيآريم حسين راضي7742
بغداد42013310819552010/4/2011 مآرآوكايمان عبداليمة ثجيلآريم حسين عبدالحسن7743
بغداد78118724671510872008/05/12 مآرآوكبشرى هاشم عليآريم حسين علي7744
بغداد6205787671511182008/05/12 مآرآوكنجاة حثتية العيبيآريم حسين آويش7745
االنبار233138326688427212/25/2007آرآوكخولة محمد مهاويآريم حسين لعيبي7746
بغداد4778694671530945/7/2008 مآرآوكآريم حسين هاشم7747
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االنبار2011\3\108415310619531027 مآرآوكافراح راشد عبدآريم حمد عبد7748
بغداد40420065671535535/12/2008آرآوكفخرية جواد صالحآريم حمزة لفتة7749
بغداد2721588311020779329/11/2007 مآرآوكنادية مهدي عباسآريم حمود حطاب7750
بغداد4961562311021012712/17/2007 مآرآوكايمان حسين علوانآريم حمود منخي جبر7751
ميسان931124810687249231/6/2009 مآرآوكنورة حمود حسنآريم حميد عبد7752
بغداد41175556715448529/6/2008 مآرآوكسليمة ياسر واليآريم حنون عبود7753
بغداد3701703911020982412/17/2007 مآرآوكحنوتة داود صبرآريم حواس بالسم7754
بغداد37478110671512952008/05/12 مآرآوكاستبرق قاسم محمدآريم حيدر خضير7755
البصرة3754212671545285/10/2008 مآرآوكاشراق طالب جبارآريم خلف نعيس7756
آربالء3541513711020788127/2/2008 مآرآوكرابحة صالح مونسىآريم خليف براشد7757
البصرة2008\3\332553511021047812 مآرآوكحياة آاظم شهيبآريم دخيل خشان7758
الديوانية1211102113342007/11/22آرآوكآريم دعير حمود7759
بغداد37716610819552114/4/2011 مآرآوكامل آريم اسماعيلآريم راضي خلف7760
نينوى525499911021079112/20/2007 مآرآوكآريم رسن سلطان7761
نينوى35119859671511712008/05/12 مآرآوكسهيلة جبار خلفآريم رويض خلف7762
المثنى48419886671531355/14/2008 مآرآوكنعيمة عبيد فاضلآريم زامل حسين7763
صالح الدين4926139673345645/27/2008 مآرآوكحمدية هالل صبيحآريم زغير عكلة7764
البصرة1231102111542007/11/21آرآوكنداء برزان حسانآريم سعدون محل7765
صالح الدين2008\3\35533321102111326 مآرآوكخميسة آاطع صالحآريم سلطان سدخان7766
البصرة2011\3\3315210319450316مآرآوكهناء حسن احمدآريم سلمان اسماعيل7767
البصرة48078776715395214/5/2008 مآرآوكليلى بريس عليآريم سلمان عيسى7768
بغداد4281456715522228/6/2008 مآرآوكسعدية طاهر بلطآريم سلمان ماضي7769
بغداد3392923672520492008/05/30 مآرآوكبشرى مجيد عبدآريم سودي بديوي7770
بغداد2011\5\471128101019559022 مآرآوكزينب علي باجيآريم شاآر مهدي7771
االنبار465189426715394514/5/2008 مآرآوكسعدونة جلوب رسنآريم شراد عبدالرحيم7772
صالح الدين343146566715504814/5/2008 مآرآوكسهيمة سلمان حاجمآريم شري آريف7773
صالح الدين1231102070092007/09/22آرآوكرضية آاظم ميسرآريم شيرم راضي7774
النجف1371101523449/9/2007آرآوكرضية آاظم ميسرآريم شيرم راضي7775
االنبار1291102071602007/09/23آرآوكانتصار آريم موسىآريم صوب اهللا سلمان7776
البصرة131011015257410/9/2007آرآوكانتصار آريم موسىآريم صوب اهللا سلمان7777
بغداد37719410519553911/4/2011 مآرآوكسعدية آريم عبدآريم صيهود هنون7778
صالح الدين466111276715410228/5/2008 مآرآوكجاسمية بتينة مزيجآريم ضعين ازبين7779
بغداد4371039101941325/4/2011 مآرآوكسليمة قاسم حمدآريم طاهر حسين7780
بغداد3591934211015227214/1/2008 مآرآوكسكنة جعفر باقرآريم طاهر علي7781
ميسان2008\3\4355021011004598510 مآرآوكجويرة آاظم عبداهللاآريم عاتي عباس7782
بغداد43638426733453220/7/2008 مآرآوكسعدية محمد حسنآريم عبار موينع7783
صالح الدين1131100459552007/09/19آرآوكلطيفة ابراهيم وناسآريم عباس درواح7784
االنبار1311058915307/9/2007آرآوكلطيفة ابراهيم وناسآريم عباس درواح7785
صالح الدين6541876611021152417/1/2008 مآرآوكصفاء فتحي آريمآريم عباس آريم7786
صالح الدين493819219411218/4/2011 مآرآوكزينب عبدالهادي جابرآريم عبد جاسم7787
بغداد40763836715315214/5/2008 مآرآوكنصيرة عبدالزهرة محمدآريم عبد زيد شريف7788
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بغداد1281102073302007/10/02آرآوكرافدة خليل صالحآريم عبد علي7789
صالح الدين469489910189145315/1/2008آرآوكوفاء نجيب دشرآريم عبد محمد7790
بغداد35118077671551985/7/2008 مآرآوكماجدة حمدان عيسىآريم عبدالحسن نبيل7791
صالح الدين2008\8\46589356725265911 مآرآوكربيعة حسن عباسآريم عبدالرزاق صالح7792
بغداد42514719673343662008/05/27 مآرآوكازهار عبداالمير اسماعيآريم عبدالزهرة محسن7793
ذي قار2008\7\34019036672525607 مآرآوكحياة نعمة غانمآريم عبدالصاحب حسن7794
الديوانية2008\8\359584672524719 مآرآوكنديمة عطية باشطآريم عبدالنبي باشط7795
بغداد2011\5\4769010819597431 مآرآوكآريم عبدالنبي حسن7796
نينوى3613982671536122008/05/12 مآرآوكنادية يحيى سلمانآريم عبدالوهاب عنجل7797
ميسان2011\9\370619629436821 مآرآوكآريم عجيد آدي7798
ديالى1221102110962007/11/21آرآوكسندس آاظم راضيآريم عجيل شطيل7799
شرقاط/صالح الدين2008\8\31498786715557510 مآرآوكليلى ماهور عليآريم عطا علي7800
نينوى310165781102117786/2/2008 مآرآوكآافي مكظوف باقرآريم عطية جبار7801
ذي قار1541357711021079022/4/2008 مآرآوكمريم جميل حسينآريم عالوي شطب7802
صالح الدين49622636715409413/7/2008 مآرآوكعلية عودة حسينآريم علي حسن7803
ديالى47610643672520482008/05/30 مآرآوكسعادة جاسم آادوشآريم علي آادوش7804
نينوى4355910687248662009/06/01 مآرآوكهدية اصبح رآينآريم علي لعيبي7805
نينوى206116976715154126/4/2009 مآرآوكآريم غالي ضاحي7806
بغداد45372611021004416/4/2008 مآرآوكترآية طعين سلمانآريم فليح حسن7807
االنبار45371141961976/4/2011 مآرآوكترآية طعين سلمانآريم فليح حسن7808
ميسان2008\3\3781427811021189612آرآوكمناهل بديوي آاظمآريم فيصل حمزة7809
بغداد4096147671510212008/05/12 مآرآوكزآية زغير بريديآريم قاسم بريدي7810
بغداد38316238672523222008/05/30 مآرآوكرحمة حسان مطلكآريم قاسم حميد7811
الديوانية3951824211021008512/18/2007 مآرآوكسعاد ناصر انعيمةآريم قاسم زامل7812
بغدادتعهدات جديد379181268724834 م آرآوكاخالص حيدر نومانآريم آاطع حافظ7813
نينوى3941088411021143112/2/2008 مآرآوكنداء حسين فليحآريم آاظم حسن7814
البصرة1211102112392007/11/22آرآوكآريم آاظم رسن7815
البصرة343106591102110625/2/2008 مآرآوكسنيرة عذاري ذهنآريم آاظم منجل7816
بغدادتعهدات جديد40418731067460702 مآرآوكخالدة حسن صالحآريم آاظم منصور7817
بغداد2008\8\4793369672526719 مآرآوكفخرية عاني عاصيآريم آامل عجيل7818
البصرة395953511021014412/17/2007 مآرآوكحميدة هاشم حنونآريم آوآز آطامي7819
البصرة2008\3\42814726668844209 مآرآوكباسمة فاضل جيادآريم لعيبي زبون7820
بغداد34060996715394414/5/2008 مآرآوكهناء آريم حسينآريم لعيبي مساعد7821
آربالء4161834111020787928/2/2008 مآرآوكسعدية شعيان خنجرآريم لفتة آشاش7822
بغداد2008\8\372138466725294716 مآرآوكزينب عبدالصمد محلىآريم لفتة محمد7823
بغداد2011\3\362151101019453516مآرآوكهاشمية جاسر متعبآريم ماهور لفتة7824
بغداد6539128671535445/12/2008/مآرآوكجميلة عبد سلطانآريم مجلي غازي7825
ميسان82008\37796866737403618 مآرآوكمهى ياسين خضيرآريم مجيد عباس7826
نينوى2008\8\4031485106725267018 مآرآوكشروق جبار خياطآريم محسن حمود7827
بغداد361182611020754923/1/2008 مآرآوكتسواهن محمد لعيبيآريم محمد جابر7828
بغداد430354711021081521/4/2008 مآرآوكساجدة صبري لعيبيآريم محمد حسان7829
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صالح الدين2008\6\38310929671545101 مآرآوكجنان سوادي لعيبيآريم محمد حسين7830
واسط734289106715335714/5/2008 مآرآوكآريم محمد سعيد7831
نينوى256166111021014318/5/2008 مآرآوكعطية محسن عليآريم محمد علوان7832
بغداد16187111020961912/17/2007 مآرآوكلميعة جبار عوادآريم محمد عمر7833
الديوانية1251101523552007/09/20آرآوكاميرة عبدالوهاب احمدآريم محمد قادر7834
بغداد13211015214011/9/2007آرآوكاميرة عبدالوهاب احمدآريم محمد قادر7835
بغداد46615874674605792009/01/19 مآرآوكملكة حسين احمدآريم محمد مرعي7836
االنبار754161510671548405/10/2008 مآرآوكسميرة مهدي امينآريم محيميد درويش7837
بغداد64418378668858465/7/2008 مآرآوكآريمة ساجت خريبطآريم مدلول لفتة7838
بغداد42142976715326014/5/2008 مآرآوكوحيدة سالم شاطيآريم مطر خالطي7839
بغداد31413755672520432008/05/30 مآرآوكسليمة آاظم مزيعآريم معين فهيد7840
بغداد64819181674607332009/06/10 مآرآوكنجاة جاسم حمينآريم مغامس رسن7841
بغداد61016434671519202008/05/12 مآرآوكدنيا علي بدرآريم مهدي صكبان7842
نينوى39517116110209543223/4/2008 مآرآوكابتسام حسن حافظآريم موات محمد7843
صالح الدين2011\5\35719510119507631 مآرآوكخالدة فريد شذرآريم موسى صكر7844
بغداد2008\7\34180866725253720 مآرآوكنجاة صابط مجبلآريم هاتو راضي7845
نينوى6461488671519232008/05/12 مآرآوكنزيهة صباح حماديآريم هادي جاسم7846
البصرة1211101522662007/09/20آرآوكآاظمية سرحان مشيفيآريم هاشم مشيفي7847
صالح الدين13611015209111/9/2007آرآوكآاظمية سرحان مشيفيآريم هاشم مشيفي7848
بغداد18734810673345525/27/2008 مآرآوكنجاة جاسم محمدآريم هلوس جوال7849
البصرة790574687227708/9/2010 مآرآوكفوزية انور عليآريم ويس عبداهللا7850
نينوى1241102074262007/11/20آرآوكاميرة جمعه عبيدآريم ياسين سعيد7851
بغداد1241102074352007/11/20آرآوكآريمة دعير حسين7852
بغداد30013972671554405/7/2008 مآرآوكآريمة عبيد حسنآريمة عبيد حسن7853
صالح الدين76613410519503611/4/2011مآرآوكارملآطامي سعود جفال7854
بغداد375901106715501314/5/2008 مآرآوكاميرة بهاء امينآطن حلو احمد7855
بغداد303731101100459375/2/2008 مآرآوكاخالص عبدالجبار حسنآفاح حسن حسين7856
آربالء4721358311021067520/4/2008 مآرآوكنعمة واحد موسىآفاح دريب آاظم7857
بغداد246106366733417928/4/2009 مآرآوكرجاء ناجي صخيآفاح علي شنيع7858
بغداد41869466715532812/7/2008 مآرآوكرواء يحيى هاشمآفاح قيس هاشم7859
بغداد1261102114622007/11/25آرآوكآلثوم حسين آاظم7860
صالح الدين2009\6\78786426872427528 مآرآوكسكينة محمد رضاآمال جبوري عبود7861
بغداد3761753106715110012/7/2008 مآرآوكحنان جاسم رضاآمال حسين جعفر7862
ذي قار6721079611020761112/1/2007 مآرآوكآمال خليل معيش7863
نينوى361138776715511128/6/2008 مآرآوكآفاح مزهر صباحآمال طه محمود7864
بغداد36516219671548122008/05/10 مآرآوكانيسة نبدر فرجآمال عبد سعيد7865
ذي قارتعهدات جديد264142568724450 مآرآوكايمان عبدالستار مهديآمال عبدالحسين عبيد7866
بغداد7763312672523482008/05/30 مآرآوكاسيل هام عبيدآمال عبدالغني جياد7867
بغداد2008\7\455180726725320719 مآرآوكآفاح حسين عليآمال محمد حمد7868
ذي قار333107610671539191/19/2009 مآرآوكفاطمة اسماعيل ابراهيمآمال مصطفى حسين7869
االنبار2008\3\53438811021012912 مآرآوكمنتهى مكي رعدآمال مناع عليوي7870



قائمة بأسماء الوافدين الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (140) في محافظة آرآوك للفترة من 2007/7/1 ولغاية 2011/9/30 الذين 
اعيدوا الى محافظاتهم االصلية السابقة

ميسان53916762671530885/7/2008 مآرآوكفاطمة جمعة/رشيمة فياضآمر ثامر جبارة7871
بغداد48111563687227698/9/2010 مآرآوكعائدة حسين علوانآمري داود فليح7872
الديوانية453130111019654329/3/2011مآرآوكحيادة اسماعيل ابراهيمآنعان يوسف عبدالحميد7873
البصرة1381102116922007/11/27آرآوكماجدة عبدالكاظم جمعةآيالن داود سلمان7874
االنبار289551021951094/4/2011 مآرآوكزينب احمد محمدلؤي ثابت نعمان7875
ميسان16975156715431725/5/2008 مآرآوكانتصار محمود صالحلؤي حسين خلف7876
صالح الدين2011\9\194689429452921 مآرآوكلؤي حميد نوفان7877
بغدادتعهدات جديد194689667460860 مآرآوكلؤي حميد نوفان7878
بغداد91611210671542625/10/2008 مآرآوكايمان صالح مهديلؤي رسول عبدالكاظم7879
واسط329808711020971912/17/2007 مآرآوكنادية علي حسينلؤي شديد فالح7880
بغداد43413934673344152008/05/27 مآرآوكدالل آامل رابحلؤي عبد عتو7881
مطلقةلؤي عبد غانم7882 / الديوانية264199421102116624/3/2008آرآوكرغد مهدي
االنبار8439731671512652008/05/12 مآرآوكخلود فرحان عبداهللالؤي عبدالرضا محمد7883
االنبار58417082102116608/1/2008آرآوكندى عبداالمير عبدالمحسلؤي عدنان دليف7884
االنبار1161100457052007/09/16آرآوكعفاف صالح آاظملؤي عزيز حمود7885
ديالى1391018913886/9/2007آرآوكعفاف صالح آاظملؤي عزيز حمود7886
االنبار42098336715546212/7/2008 مآرآوكدعاء فخرالدين سعدونلؤي غانم شريف7887
االنبار1928679671546405/10/2008 مآرآوكمرزيرة حسن عليلؤي محمود علي7888
بغداد2008\7\453144376725295812 مآرآوكذآرى فخري حميدلؤي محمود محمد7889
بغداد369112101019493831/3/2011مآرآوكانصاف جاسم محمدلؤي مهدي اسماعيل7890
االنبار16372466715307412/7/2008 مآرآوكرقية عبدالرزاق جاسملؤي مهدي عبود7891
البصرة2008\3\352261611021034712 م آرآوكانتصار عباس سعدونلؤي نجم سعدون7892
بغداد40214729672520682008/05/30 مآرآوكجنان عباس جاسملؤي هاشم شكر7893
صالح الدين1211102113162007/11/22آرآوكلؤي هاشم محمد7894
بغداد7451159419864/4/2011 مآرآوكضحى محمد فهدلؤي ياسين فهد7895
بغداد3218894671531735/14/2008 مآرآوكوداد فليح حسنالزم ثجيل شاتول7896
صالح الدين4033175671531015/14/2008 مآرآوكفوزية عليعل عليالزم جخير محمد7897
بغداد2011\3\4661310919578222 مآرآوكسهام علي جبرالزم مثنى حميدي7898
بابل2011\3\7772610419561623مآرآوكغازية لهود تومانالمي وجعان تومان7899
االنبار49212679671512932008/05/12 مآرآوكآريمة محمد ثامراليج عباس عبد علي7900
صالح الدينتعهدات جديد169812268724782 مآرآوكحسيبة جودي محمودلبيب مراد جمعة7901
صالح الدين3003310319562511/4/2011مآرآوكمقبولة عبدالقهار حزملطفي صبار عبد7902
نينوى55015185671549372008/05/10 مآرآوكنادية جاسم بايرلطيف حسين ثامر7903
بغدادتعهدات جديدة187598667460096 مآرآوكنازك محمود عبدلطيف خضير ياس7904
ديالى41061936715451528/5/2008 مآرآوكوسن جاسم حمدلطيف عبد سلمان7905
بغداد6187875110211117012/2/2008 مآرآوكآريمة ثامر فاضللطيف عبدالحسين آريم7906
شرقاط/صالح الدين672130156733451525/5/2008 مآرآوكابتسام عبدالحسينلطيف عبود عكرب7907
بغداد379734111021088615/5/2008 مآرآوكسعدية جمعة آاظملطيف علي حسين7908
نينوى76887626688584729/6/2008 مآرآوكفاطمة آاطع غضنفرلطيف عيسى عبداهللا7909
بغداد13101102116982007/11/27آرآوكآوثر بعيل فتحيلطيف غضبان جودة7910
ديالىتعهدات جديد47913351068724425 مآرآوكسميرة خالد عبدالرزاقلطيف فرهود عجيل7911
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بغداد38215228671511632008/05/12 مآرآوكجميلة ضيول فريحلطيف آاظم علي7912
االنبار43511516715460628/5/2008 مآرآوكسهام عبداللطيف شونيلطيف آريم غضبان7913
االنبار5036318671542785/10/2008 مآرآوكاحالم ناصر جاسملطيف آمال عبدالسادة7914
صالح الدين2641442511021166110/1/2008آرآوكترفة حمزة خزعللطيف محمد زهو7915
الديوانية1231102070062007/09/22آرآوكمريم عبد محمدلطيف نايف حمدان7916
بغداد1371101523439/9/2007آرآوكمريم عبد محمدلطيف نايف حمدان7917
بغداد1281102072792007/10/02آرآوكبشرى علي وداعةلطيف هادي جواد7918
ديالى7351768911020785311/30/2007 مآرآوكنوال لعيبي ضامنلعيبي عليوي محمد7919
االنبار39310422687243022009/06/01 مآرآوكبشرى حاجي ثابتلعيبي آاظم موسى7920
بغداد47111910319559117/4/2011 مآرآوكعبد جبار جبرلعيبي مناتي خلف7921
ديالى1221102070542007/09/23آرآوكبرقية جبر تايهلفتة احمد عبود7922
النجف1331101524489/9/2007آرآوكبرقية جبر تايهلفتة احمد عبود7923
بغداد42196541103208972008/05/30 مآرآوكسنية جبر ثامرلفتة داحس ثامر7924
بغداد19056576715331814/5/2008 مآرآوكسليمة حسين صكرلفتة زغير يوسف7925
بغداد695963911020762312/1/2007 مآرآوكرسمية سلمان حمديلفتة سلمان مشفي7926
بغداد3765645673343302008/05/27 مآرآوكستيرة جبار حسنلفتة عبدالحسين علي7927
البصرة1939847671545485/10/2008 مآرآوكزهود حسين جليللفتة عجمي عبيد7928
الديوانية395733311021149315/1/2008آرآوكخيرية عبد زغيرلفتة علوان آاطع7929
بغداد37213882671545775/10/2008 مآرآوكناصرية خليف عطيةلفتة محمد حمدي7930
صالح الدين1291102071532007/09/23آرآوكميثاق جبار عبدلقاء عبدالستار عبد7931
البصرة13811015256810/9/2007آرآوكميثاق جبار عبدلقاء عبدالستار عبد7932
االنبار2008\5\36736846715438229 مآرآوكمنية عبدالمنعم ذنونلقمان صالح احمد7933
بغداد2008\7\63645146725273826 مآرآوكامل حسين محمودلقمان صبري يحيى7934
االنبار1271102114442007/11/25آرآوكلمياء خليل ابراهيم7935
نينوىتعهدات جديدة5731744167460090 مآرآوكساجدة اسماعيل نصيفلواء صبحي منشود7936
صالح الدين78618713672521452008/05/30 مآرآوكالهام محمود ابراهيمليث ابراهيم محمد7937
بغداد2007\9\121018913339آرآوكاحالم عبداهللا هاديليث اسعد عبدالحميد7938
ديالى1141018914582007/09/20آرآوكاحالم عبداهللا هاديليث اسعد عبدالحميد7939
شرقاط/نينوى135662781316/9/2007آرآوكاحالم عبداهللا هاديليث اسعد عبدالحميد7940
صالح الدين11142145672523192008/05/30 مآرآوكزينب علي مهلهلليث امين مهدي7941
بغداد513344411020782011/29/2007 مآرآوكسراب محمود صادقليث ايوب صادق7942
صالح الدين3394534671542007/7/2008 مآرآوكدنيا حامد مسافرليث جاسم محمد7943
صالح الدين76359486733477523/4/2009 مآرآوكسحر حسين محيبسليث جمعة آاظم7944
آربالء28911488672523702008/05/30 مآرآوكمها رمضان عليليث حازم ذنون7945
ديالى47916646674606372009/06/10 مآرآوكزهراء سعد عبيسليث حسن ناصر7946
ذي قار16315024672520552008/05/30 مآرآوكبلقيس غالي جبرليث خالد شاآر7947
بغداد32008\7061951311021046312 مآرآوكافتخار غالي جبرليث رحيم قاسم7948
بابل66717891674605992009/06/10 مآرآوكليث زيدان خلف7949
بغداد2008\8\2953399672526074 مآرآوكليث شاآر عبدالرزاق7950
بغداد2008\7\523174386733611626 مآرآوكرحيق احمد عيسىليث صباح صالح7951
بغداد681101524265/2/2008آرآوكعالء حسن ناصرليث صبري يحيى7952
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بغداد1161101521742007/09/20آرآوكعالء حسن ناصرليث صبري يحيى7953
االنبار13111004573216/9/2007آرآوكعالء حسن ناصرليث صبري يحيى7954
شرقاط/صالح الدين8001111011951124/4/2011 مآرآوكشيماء شكيب جاسمليث عارف جالل7955
صالح الدين27211518674607522009/06/10 مآرآوكاميرة شعبان حبيبليث عبدالحميد حبيب7956
صالح الدين405135116715403026/4/2009 مآرآوكاخالص خلف عبداهللاليث عبدالملك مصطفى7957
صالح الدين39124510672523342008/05/30 مآرآوكسمر جمعة محمدليث آامل توفيق7958
الديوانية24617413682278578/9/2010 مآرآوكالهام داود عبدالوهابليث محمد صالح7959
االنبار2008\6\3672486671547091 مآرآوكميادة مرشد عطيةليث ياسين نجم7960
صالح الدين1341999811004595610/1/2008 مآرآوكهدية رمضان ضمدليلو جساس مهدي7961
البصرة37725110673344232008/05/27 مآرآوكاسدى احمد حسنمؤيد احمد ذنون7962
بغداد6255374671511242008/05/12 مآرآوكآوثر خلف محمدمؤيد احمد عبد موسى7963
البصرة375171510671543125/10/2008 مآرآوكسمية قاسم محمدمؤيد احمد مهدي7964
بغداد3408810619591530/3/2011 مآرآوكخلودة آنوش حمدمؤيد بديوي حمد7965
بغداد 5001552411021077120/12/2007 مآرآوكبلقيس ابراهيم عبدالحسمؤيد ثامر جالي7966
بغداد 64710957671535025/12/2008/مآرآوكشذى عبدالكريم عبداللطمؤيد جاسم حمودي7967
بغداد تعهدات جديد411915967460642 مآرآوكشروق علي يونسمؤيد جاسم محمد7968
بغداد 43714111119605411/4/2011 مآرآوكسعاد آاظم شامخمؤيد جليل آاظم7969
بغداد 2094952671545855/10/2008 مآرآوكسهاد ابراهيم عليمؤيد خليل علي7970
بغداد 5411247611021184911/28/2007آرآوكلمياء محسن هاللمؤيد رمضان هالل7971
بغداد 7237098671549272008/05/10 مآرآوكوديان عباس حلقةمؤيد سعيد حنون7972
بغداد 2007\9\331018913385آرآوكدالل جاسم غضبانمؤيد شاآر نعمة7973
بغداد 1131018914642007/09/20آرآوكدالل جاسم غضبانمؤيد شاآر نعمة7974
بغداد 135662781405/9/2007آرآوكدالل جاسم غضبانمؤيد شاآر نعمة7975
بغدادتعهدات جديد479838767460699 مآرآوكنداء علي محمودمؤيد شكر محمود7976
بغداد 1291102071742007/09/23آرآوكسليمة يوسف منشرمؤيد عبدالزهرة خلف7977
صالح الدين 13611015259210/9/2007آرآوكسليمة يوسف منشرمؤيد عبدالزهرة خلف7978
صالح الدين 4711221611021086619/3/2008 مآرآوكاسراء ناجي ابراهيممؤيد عدنان جاسم7979
بغداد 2011\3\9014910919502323مآرآوكوفاء آريم خلفمؤيد علي عبد7980
بغداد 4171374111020972812/17/2007 مآرآوكساهرة عبد علي خليفمؤيد عيسى طه7981
بغداد 2011\3\19810210319557616مآرآوكشيماء صباح عبداهللامؤيد غازي جاسم7982
صالح الدين 319103446746098910/6/2009 مآرآوكسامية عباس محمودمؤيد غناوي علوان7983
بغداد355167926715597829/6/2008 مآرآوكيسرى محمد خالدمؤيد فتحي عايد7984
بغداد33110210719594613/4/2011 مآرآوكبشرى عباس سريعمؤيد آاطع موسى7985
بغداد4841232611021157522/1/2008آرآوكتغريد عامر عبودمؤيد آاظم غضبان7986
بغداد2008\9\58561786725263814 مآرآوكآريمة مداوي جبرمؤيد محمد حسين7987
النجف30028596715559413/7/2008 مآرآوكشكرية محمد عليمؤيد محمد شيت7988
االنبار261113196733428627/5/2008 مآرآوكانوار محمود خضيرمؤيد نصيف جاسم7989
بغداد47113210219584212/4/2011 مآرآوكباسمة حميد راضيمؤيد نوري عبدالحسين7990
الديوانية59819810672523942008/05/30 مآرآوكمواهب حميد مطرودمؤيد ورد فرهود7991
البصرة490170726715530123/6/2008 مآرآوكآفاح فاخر محمدماجد احمد جعفر7992
ذي قار2008\8\16671559813آرآوكايمان جاسم عبودماجد جاسم محمد حسين7993
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بغداد1261102110552007/11/20آرآوكايمان جاسم عبودماجد جاسم محمد حسين7994
صالح الدين252167151102074404/2/2008 مآرآوكابتسام جاسم راضيماجد جبار سلمان7995
بغداد478118126715556413/7/2008 مآرآوكاحالم خلف هاللماجد جلوب سليم7996
البصرة383191796688427012/25/2007 مآرآوكمريم حمزة جاسمماجد جواد آاظم7997
بغداد1261102111732007/11/22آرآوكسعدية جواد آاظمماجد حامد حمود7998
االنبار429193426715545630/6/2008 مآرآوكساجدة شرهان خلفماجد حسن آاظم7999
بغداد46614642671538035/14/2008 مآرآوكسكينة عباس جليلماجد حسين فالح8000
االنبار1261102112072007/11/22آرآوكايمان جاسم مهنيماجد حميد بنيان8001
بغداد25213089671515152008/05/12 مآرآوكنرجس علي عودةماجد حميد جبر8002
االنبار1271102116702007/11/27آرآوكاخالص موحان قاسمماجد حميد عبد8003
صالح الدين169108236700664212/5/2008 مآرآوكبشرى آلف عطيةماجد حميد عطية8004
صالح الدين2011\3\30218510219525616مآرآوكشيماء نوري عزيزماجد حميد علي8005
بغدادتعهدات جديد417357267460608 مآرآوكلمياء سالم جثيرماجد حميد آاظم8006
الديوانية43652111019599229/3/2011 مآرآوكنادية وناس مجبلماجد حميد مجبل8007
الديوانية4111138911021112325/5/2008 مآرآوكنادية ضاري يوسفماجد حميد مجيد8008
صالح الدين2011\6\41111311419621930 مآرآوكنادية ضاري يوسفماجد حميد مجيد8009
بغداد4184711671517322008/05/12/مآرآوكاقبال جبار حمدماجد حنون علي8010
االنبار1971183211021186522/4/2008 مآرآوكخولة جاسم محمدماجد خالد راشد8011
ذي قار430291211021107117/1/2008 مآرآوكابتسام فرهود حاتمماجد خطاب عفوك8012
ذي قار2011\3\5031289619408213 مآرآوكرجاء شهاب احمدماجد خلف شعنون8013
بغداد321119866715531220/7/2008 مآرآوكنجالء عبود فاخرماجد راضي عليوي8014
بغداد1211102113182007/11/22آرآوكماجد رشيد حميد8015
بغداد3398272682278688/9/2010 مآرآوكآفاية جعفر نعمةماجد سرحان مهلهل8016
صالح الدين7897110719555317/4/2011 مآرآوكانعام محمد لفتةماجد شاآر لفتة8017
بغداد15317279671535255/12/2008/مآرآوكمطلقماجد صاحب عسكر8018
نينوى1291102071882007/09/23آرآوكرشا محمد جاباتماجد طاهردهش8019
نينوى13610189153367/9/2007آرآوكرشا محمد جاباتماجد طاهردهش8020
بغداد36713892671512942008/05/12 مآرآوكهيفاء حسين عليماجد طالل علي8021
صالح الدين1171100457552007/09/17آرآوكرفيقة عبد راضيماجد عبدالحسين فيوم8022
البصرة1391018914467/9/2007آرآوكرفيقة عبد راضيماجد عبدالحسين فيوم8023
بغداد40714055671550145/14/2008 مآرآوكسهاد مزهر خلفماجد عبدالحسين محمد8024
بغداد346523311021006112/18/2007 مآرآوكخيرية شامخ زغيرماجد عبدالرزاق8025
بغداد2011\9\2161329529441518 مآرآوكنهلة علي حسينماجد عبدالطيف محمد8026
بغداد1704894672522432008/05/30 مآرآوكهيفاء حسين حسانماجد عبداهللا محمد8027
صالح الدين41561456737425421/6/2008 مآرآوكسعاد محمد راضيماجد فاضل شنتة8028
بغداد4101691071959252/5/2011 مآرآوكموالني عبد حنظلماجد قاسم عبود8029
بغداد4811851211020781111/2/2008 مآرآوكابتسلم خلف سلمانماجد آاطع راضي8030
بغداد3382341011021112810/1/2008 مآرآوكزهرة جبار داغرماجد آاظم جبر8031
بغداد40519222671519052008/05/02 مآرآوكبشرى جاسم شيحانماجد آاظم شيحان8032
ديالى5334953672522382008/05/30 مآرآوكشذى صالح شاردماجد آاظم مجدي8033
بغداد2011\3\35116310419535224 مآرآوكماجدة آاظم آيطانماجد آاظم محمد8034
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بغداد4091186311021008417/4/2008 مآرآوكعلية هاشم آاظمماجد لحيف حياوي8035
صالح الدين16233811021187024/1/2008 مآرآوكرزيقة عبداالمير باقرماجد لطيف عبداليمة8036
بابل372464211020747429/11/2007 مآرآوكسكنة عبداهللا عليماجد لفتة خريش8037
بغداد1281102073432007/10/03آرآوكنصرية حنا موسىماجد متي ميخا8038
صالح الدين4369610719590430/3/2011 مآرآوكهناء حسين فرجماجد محمد جعفر8039
واسط3511607811021013912/17/2008 مآرآوكآفاء مزهر علوانماجد محمد حسين مجيد8040
شرقاط/صالح الدين2008\3\18032911021111617 مآرآوكايمان خليل عبدماجد محمد عبداهللا8041
االنبار3801405411020997012/17/2007 مآرآوكسهيلة احمد جاسمماجد محمد نور8042
بغداد7352721675974510/6/2009 مآرآوكحربية عفان مطرماجد مخلف عواد8043
البصرة2011\10\4372911729437411 مآرآوكحليمة محنة ماجدماجد مزيد فنجان8044
االنبار2008\8\37624576715139811 مآرآوكشيماء مجخر خيولماجد مقداد طاهر8045
بغداد1281102114012007/11/24آرآوكماجد مكطوف عطية8046
صالح الدين513130496715448812/7/2008 مآرآوكزينب مولود هاديماجد مهدي احمد8047
صالح الدين1211102114562007/11/25آرآوكماجد مهر حيال8048
نينوى2011\9\70815711927586427مآرآوكنيفين جميل اوراهاماجد موشي آورآيس8049
ميسانتعهدات جديد3941078567450715 مآرآوكنوال سالم اسماعيلماجد نجم عبداهللا8050
ميسان455851167155290 مآرآوكاديبة سلمان مهديماجد نعمة عباس8051
بغداد1281102073752007/10/03آرآوكسهام آامل علوانمارد عبدالسادة نعمة8052
االنبار54622416715368412/7/2009 مآرآوكسعيدة شاآر حسينمازن حميد عطية8053
بغداد636829519406911/4/2011 مآرآوكنبراس اياد عبدالعزيزمازن زآي علي8054
بغداد1261102112062007/11/22آرآوكرجاء خزعل حماديمازن سامي طه8055
بغداد3402849671549152008/05/10 مآرآوكزينب حسين عثمانمازن عازم حسن8056
شرقاط/نينوى303131310671549342008/05/10 مآرآوكحنان عبداالمام داودمازن فاضل بدر8057
ميسان3261148106715599219/7/2008 مآرآوكمها عاف مناورمازن آاظم حميد8058
هيفاء حسيمازن آريم خماس8059 / البصرة6671267511020997512/17/2007 مآرآوكفوزية بدر
البصرة2008\8\357106466715556511 مآرآوكرواء سالم مهديمازن محسن معطل8060
آربالء1231102070132007/09/22آرآوكمثال عبود صاحبمازن هادي عبود8061
صالح الدين1371101524019/9/2007آرآوكمثال عبود صاحبمازن هادي عبود8062
صالح الدين1825426715531612/7/2008 مآرآوكرواء شاآر حلومازن يونس محسن8063
م8064 / بغداد1231102072512007/10/01آرآوكجمالة سهيل عاجلماضي راشد بديوي
صالح الدين3932310919544128/3/2011مآرآوكرسمية احمد خميسمال اهللا جياد ناصر8065
بغداد2008\3\7701719111021018211 مآرآوكهناء يوسف آاملمال اهللا فارس الفارس8066
بغداد40499546737407726/7/2008 مآرآوكصالحة ابراهيم محمدمال اهللا مهدي جبر8067
بغداد3828011519614910/4/2011 مآرآوكاميرة رشك خلفمالك جاسم مطير8068
االنبار208459719410612/4/2011 مآرآوكاوهام ثامر هاشممالك حنون هاشم8069
واسط1191100458582007/09/18آرآوكنادية ستار سميرمالك عبود مطر8070
ديالى13710189161111/9/2007آرآوكنادية ستار سميرمالك عبود مطر8071
نينوى78912519673345352008/05/25 مآرآوكامل فارس عباسمالك عودة عطية8072
بغدادتعهدات جديد180418368724356 مآرآوكندى عبد آيرممالك فليح حسن8073
صالح الدين33984610674607662009/06/10 مآرآوكفاطمة محمد عبدمالك آاظم والي8074
بغداد1131100456652007/09/16آرآوكهبة محمد جاسممالك نعيم شويج8075
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نينوى13101018913546/9/2007آرآوكهبة محمد جاسممالك نعيم شويج8076
بغداد541102071912007/09/30آرآوكسليمة خليفة فرهودمالك هاشم عاني8077
بغداد111110211882007/11/22آرآوكسليمة خليفة فرهودمالك هاشم عاني8078
البصرة1351100457016/9/2007آرآوكسليمة خليفة فرهودمالك هاشم عاني8079
ديالى66957326715534228/6/2008 مآرآوكخنساء عثمان عمرمانع حمود سلمان8080
ديالى4691711919613724/4/2011 مآرآوكنازنين محمد عبداهللاماهر ابراهيم سهيل8081
صالح الدين763169811021192511/28/2007 مآرآوكوفاء عبداهللا جمعةماهر جابر محمد8082
بغداد80618410919561914/4/2011مآرآوكرنا جاسم سفاحماهر دايخ مايع8083
االنبار3441119211020974612/17/2007 مآرآوكهدى عبدالرزاق عودةماهر عبود عودة8084
واسط199185716737405614/1/2009 مآرآوكملوك حميد يحيىماهر علي عبداهللا8085
بغداد38338966737424421/6/2008 مآرآوكهنية عجمي ثلجماهر عواد خليفة8086
بغداد1894876673727692008/06/21 مآرآوكفوزية عثمان ايوبماهر فرهود حسن8087
شرقاط/صالح الدين2008\3\80265211021039012 م آرآوكشيرين عبد علي بدنماهر آاظم بدن8088
بغداد246199316715402410/5/2008 مآرآوكخلود عتيسي ضيدانماهر نشأت هادي8089
بغداد41117087671536445/12/2008 مآرآوكميثاق طالب آتابماهر نعمة هادي8090
الديوانية37513510219556912/4/2011 مآرآوكرفعة محمد جمعةماهر نوفان مربط8091
بغداد4658237671547375/10/2008 مآرآوكحال عبداهللا حسنماهرعبدالزهرة حسن8092
بغداد2011\6\75459991942535 مآرآوكسعاد صالح عليمبارك عيدان سعيد8093
البصرة36415911101960253/4/2011 مآرآوكخلود ياسر غياضمبروك عبدالخضر8094
ميسان1835827671546645/10/2008 مآرآوكجدود عبداهللا/اميرة حسنمتعب رجا احمد8095
البصرة41915194671554755/7/2008 مآرآوكمتعب عيفان فياض8096
صالح الدين1271102113832007/11/24آرآوكمتي آورآيس عزيز8097
البصرة2011\3\3342310319545922مآرآوكذآرى محمود احمدمثنى جاسم محمد8098
الديوانية599159816715459712/7/2008 مآرآوكمنى عامر خطابمثنى جاسم محمد جميل8099
شرقاط/صالح الدين1191100548062007/09/17آرآوكماجدة حميد عليمثنى جمعة سمين8100
البصرة13111004562215/9/2007آرآوكماجدة حميد عليمثنى جمعة سمين8101
بغداد2011\3\1708810219501222مآرآوكفادية خليل سحلمثنى حميد احمد8102
نينوى753924911020994512/17/2007 مآرآوكرشا عبدالكاظم نايفمثنى شعيب نايف8103
بغداد4691189719419826/4/2011 مآرآوكمثنى عبدالكريم مجيد8104
صالح الدين246335911021184728/1/2008آرآوكسهام حبيب سرحانمثنى عدنان شاآر8105
نينوى37116091674608232009/06/10 مآرآوكيسرى عبدالستار عليمثنى يونس حامد8106
ميسان612661911021160410/1/2008آرآوكابتسام اسماعيل محمدمجبل جواد حمودي8107
الديوانية1708510219541510/4/2011 مآرآوكحمدية علي عطااهللامجبل رشيد هاشم8108
بغداد2011\10\352829929431510 مآرآوكجسومة وداعة محسنمجبل عبدالعالي محسن8109
بغداد550152611021184811/28/2007آرآوكترآية جعفر عبودمجبل محسن هالل8110
بغداد198122211021168914/1/2008آرآوكباسمة محمد صوفيمجبل هيكل صوفي8111
بغداد762873671511292009/05/12 مآرآوكليلى فتحي عبيدمجول محمود ابراهيم8112
ذي قار1191100459902007/09/19آرآوكسراب نايف سبهانمجيد ابراهيم سبهان8113
بغداد13111004560315/9/2007آرآوكسراب نايف سبهانمجيد ابراهيم سبهان8114
بغداد5841811711015228316/1/2008 مآرآوكاسماء عبدالقادر فاضلمجيد اسماعيل ابراهيم8115
ذي قار37612896671537535/14/2008 مآرآوكهدية صالح ياسينمجيد جبار لفتة8116
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ذي قار1181100456612007/09/16آرآوكحرية يونس قادرمجيد حسن حامي8117
صالح الدين13101018913475/6/2009آرآوكحرية يونس قادرمجيد حسن حامي8118
صالح الدين35230626737431515/7/2009 مآرآوكضوية صادق محيمجيد حسين شهاب8119
البصرة611121410671555685/7/2008 مآرآوكسحر علي جبرمجيد حميد دعدوش8120
ميسان2008\7\42623596725247219 مآرآوكسهام فخري صالحمجيد حميد صالح8121
بغداد1211101522692007/09/20آرآوكبسمة رباط محمدمجيد حميد عزيز8122
بغداد13611015209211/9/2007آرآوكبسمة رباط محمدمجيد حميد عزيز8123
االنبار1281102072842007/10/02آرآوكايهان حسن عثمانمجيد خورشيد مصطفى8124
البصرة4536310719512928/3/2011 مآرآوكنجوى حسين حمودمجيد داخل سلمان8125
ديالى2008\3\319133511021054718 مآرآوكراوية زآي احمدمجيد رشيد حميد8126
واسط6238423671543795/10/2008 مآرآوكبشرى سهيل نجممجيد رشيد خلف8127
شرقاط/صالح الدين316571311021039219/3/2008 م آرآوكافتخار محمد نايفمجيد زعيتر احمد8128
البصرةتعهدات جديد3551245667596543 مآرآوكسهيلة راضي آريممجيد سلمان جاسم8129
بغداد2008\3\48445611020783213 مآرآوكسهيلة اسماعيل حسنمجيد صنيهر حبيتر8130
صالح الدين2008\3\4841867111021190317آرآوكقسمة مزعل رحيمةمجيد عباس جياد8131
نينوى2008\6\34613582671546361 مآرآوكنوال علي آاظممجيد عبدالحميد علي8132
نينوى4936454671548102008/05/10 مآرآوكسميرة محسن ساريمجيد عبدالكريم غضبان8133
ذي قار4296191011021063212/20/2007 مآرآوكهدية عبد حمودمجيد عبود حمود8134
بغداد618161672525162008/05/30 مآرآوكفاطمة صكر سلطانمجيد عجوب عاآول8135
بغداد2008\8\7879710671531989 مآرآوكمالحت رضا صالحمجيد علي عزيز8136
بغداد1241102110502007/11/20آرآوكحسيبة حشموت بنيةمجيد آطوف بني8137
بغداد1351104522542007/09/20آرآوكلميس عبدالمهدي آاظممجيد محمد عباس8138
بغداد2011\5\1791711219617012 مآرآوكسامية عيادة ختالمجيد مخلف عواد8139
بغداد1251101523682007/09/22آرآوكجويدة محمد جابرمجيد مزعب جابر8140
بغداد1321101522089/9/2007آرآوكجويدة محمد جابرمجيد مزعب جابر8141
صالح الدين52662781032007/09/06آرآوكصبيحة حسن جابرمجيد نعمة خلف8142
االنبار1181018916832007/09/12آرآوكصبيحة حسن جابرمجيد نعمة خلف8143
بابل138662784196/9/2007آرآوكصبيحة حسن جابرمجيد نعمة خلف8144
بغداد78662781032007/09/06آرآوكلمياء حمد خلفمجيد نعيم حسن8145
الديوانية1141018914662007/09/20آرآوكلمياء حمد خلفمجيد نعيم حسن8146
نينوى135662781436/9/2007آرآوكلمياء حمد خلفمجيد نعيم حسن8147
الديوانية6231646411020765512/1/2007آرآوكفضة احمد ابراهيممجيد نمشان عتوان8148
نينوى6231165711020768712/1/2007 مآرآوكشكحة شاآر جاسممجيد وسمي جاسم8149
نينوى2008\8\45482286733614518 مآرآوكحرية بايع وهممحسن انعيمة حسن8150
نينوى252139346715313626/4/2009 مآرآوكحمدية سليم محمدمحسن بليص محمد8151
االنبار18575110669810675/12/2008 مآرآوكاميرة حسن عليمحسن جاسم محمد8152
بغداد627721671519365/12/2008 مآرآوكحسنة جبار روآانمحسن جخيور مجيد8153
بغداد4841071211021186229/1/2008 مآرآوكاميرة حسين آاظممحسن حسن آاظم8154
بغداد21676556715598822/6/2008 مآرآوكسهام عبدالرزاق عبدمحسن حسين علي8155
النجف18716997672523132008/05/30 مآرآوكوفاء محسن ذيابمحسن حمادي حسن8156
نينوى1251101523582007/09/22آرآوكحنان محمد حسنمحسن حيدر علوان8157
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بغداد131011015214211/9/2007آرآوكحنان محمد حسنمحسن حيدر علوان8158
صالح الدين65932991102076145/3/2008 مآرآوكمحسن خضير مهدي8159
الديوانية2009\6\374179756737289128 مآرآوكماجدة عبداهللا عبودمحسن دوخي آريم8160
النجف753719106715525612/7/2008 مآرآوكهناء عامر ارحيمةمحسن ديوان زايد8161
بغداد47821246737403921/7/2008 مآرآوكبشرى هبار لطيفمحسن رحمة موسى8162
نينوى1231102072662007/10/02آرآوكامل فالح جازعمحسن سعدون محل8163
ميسان824224767155315828/6/2008 مآرآوكسعاد شويل محمدمحسن سعيد سباهي8164
بغداد4802474187249392009/01/19 م آرآوكفوزية حميد سبهانمحسن سلمان ثابت8165
بغداد4081484211020749611/29/2007 مآرآوكسكنة محمد عليمحسن شاتي حسين8166
بغدادتعهدات جديد163834668724479 مآرآوكسامية علي حسينمحسن شالل ضيدان8167
بغداد46393916737401419/7/2008 مآرآوكوضحة صالح عبداهللامحسن صالح خلف8168
نينوىتعهدات جديد409483468724218 مآرآوكذآاء شهيد حميدمحسن صبيح حمداوي8169
بغداد2007\9\181018913245آرآوكاميرة آاظم عكيليمحسن طلب حشيش8170
بغداد1131018914042007/09/07آرآوكاميرة آاظم عكيليمحسن طلب حشيش8171
ذي قار135662781136/9/2007آرآوكاميرة آاظم عكيليمحسن طلب حشيش8172
البصرة41711783671534195/7/2008 مآرآوكنزيرة حمد آاصدمحسن عاآول مزيعل8173
بغداد1181101521972007/09/20آرآوكزهرة مهوس شمخيمحسن عبد علي8174
البصرة13611015206411/9/2007آرآوكزهرة مهوس شمخيمحسن عبد علي8175
البصرة2011\3\321120101019549624مآرآوكماجدة شدود جابرمحسن عبدالمهدي خلف8176
بابل60118989672521422008/05/30 مآرآوكمنتهى مشاري جمعةمحسن عطااهللا اجهاد8177
بغداد4188921011021187117/1/2008 مآرآوكجوري جهادي راضيمحسن علي حسين8178
بغداد46618076672524212008/05/30 مآرآوكلميعة صابر مرعيمحسن علي ضهيد8179
بغداد2008\5\666715550715آرآوكعمشة حسن عباسمحسن عويد حبيب8180
بغداد1171018916812007/09/12آرآوكعمشة حسن عباسمحسن عويد حبيب8181
بغداد138662782505/9/2007آرآوكعمشة حسن عباسمحسن عويد حبيب8182
بغداد364153736872427311/11/2008 مآرآوكآميلة هالل عبداهللامحسن عويز عبد8183
بغداد43513692671519442008/05/12 مآرآوكهيام آريم جامسمحسن آاظم محمد8184
ذي قار3673243673727892008/06/21 مآرآوكسعاد حسين سهرمحسن آريدي متعب8185
البصرة41719616673343601/11/2009 مآرآوكانتصار حميد زاملمحسن آريم سعيد8186
ذي قار2008\7\767179386725271912 مآرآوكحياة عباس محمدمحسن آريم صخي8187
بغداد4794732671519452008/05/12 مآرآوكخنساء رشيد حسينمحسن آريم عبود8188
بغداد2008\3\15915861011021046912 مآرآوكفضيلة محمد عبدالسادةمحسن آريم آريدي8189
بغداد2008\8\1714574673344354 مآرآوكآريمة عريبي حسنمحسن لطيف اذياب8190
النجف30811665671535895/12/2008/مآرآوكغازية ناصر حسينمحسن محمد حسن علي8191
صالح الدين4095010519548428/3/2011مآرآوكآاظمية غميس فتحيمحسن مطر عبيد8192
صالح الدين3771589267153303314/5/2008 مآرآوكوضحة محمد عودةمحسن هادي محمد8193
صالح الدين2011\9\77911611827325912 مآرآوكفضيلة حسين حبيبمحسن يحيى محمد8194
بغداد2651683311021194023/1/2008آرآوكخالدة ابراهيم عليمحفوظ عبداهللا مصطفى8195
االنبارتعهدات جديد246607668724728 مآرآوكمنال عبداهللا سعيدمحفوظ محمد امين بكر8196
بغداد2008\3\5581968511021030210 مآرآوكميرفت جهادعزتمحمد ابراهيم احمد8197
االنبار42719547671541375/10/2008 مآرآوكسعدية سلطان عليمحمد ابراهيم جاراهللا8198
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بغداد2011\6\33317510619492719مآرآوكسعدية حميد صالحمحمد ابراهيم حسن8199
نينوى1111100456602007/09/16آرآوكآريمة احمد حسنمحمد ابراهيم رجب8200
ذي قار13101018913465/9/2007آرآوكآريمة احمد حسنمحمد ابراهيم رجب8201
بغداد181699119413420/4/2011 مآرآوكسميرة محمودمحمد ابراهيم رميض8202
ذي قار4155081671549032008/05/10 مآرآوكنوفة بنيان محمودمحمد ابراهيم سطم8203
البصرة2008\9\705118846715378624 مآرآوكهبة شكر محمودمحمد ابراهيم8204
بغداد3408497671545815/10/2008 مآرآوكمحمد ابراهيم عيسى8205
ذي قار1271102116112007/11/27آرآوكمحمد ابراهيم قاسم8206
بغداد2007\9\6966278235آرآوكفاطمة علي رضيجمحمد ابراهيم نوفان8207
المثنى1181018914842007/09/20آرآوكفاطمة علي رضيجمحمد ابراهيم نوفان8208
صالح الدين135662781736/9/2007آرآوكفاطمة علي رضيجمحمد ابراهيم نوفان8209
صالح الدين1141100457892007/09/17آرآوكعدوية علي وريوشمحمد ابوالليل وريوش8210
بغداد1371018915357/9/2007آرآوكعدوية علي وريوشمحمد ابوالليل وريوش8211
االنبار4151676671531145/14/2008 مآرآوكآفاية عبد مناتيمحمد ابيه ضاحي8212
االنبار1691248411021067115/4/2008 مآرآوكنعمة ابراهيم عبدالحميدمحمد احسان رشيد8213
بغداد3401376715462528/5/2008 مآرآوكذآرى خلف جاسممحمد احمد حسن8214
البصرة7291710419526228/3/2011مآرآوكمعزز عبداهللا اسماعيلمحمد احمد سلمان8215
البصرة2008\8\47644696733424916 مآرآوكعلوة فرج جاملمحمد احمد شمخي8216
بغداد2008\3\17183411021020512 م آرآوكخديجة خزعل عليمحمد احمد علي8217
واسط2008\3\2041154211021054210 مآرآوكسحر نايف دلفمحمد احمد محمد8218
بغداد41790101019500120/4/2011مآرآوكزينب فاضل عباسمحمد ادهيم  لكن8219
بغداد18156226715481712/6/2009 مآرآوكحسنية عبدالقادر جمعةمحمد اسماعيل عباس8220
االنبارتعهدات جديد189376523667824849 مآرآوكخديجة مزعل عبدمحمد اسماعيل عبد8221
بغداد515381051951404/4/2011 مآرآوكدعاء رمضان فليحمحمد اسماعيل محمد8222
الديوانية32914010719541411/4/2011 مآرآوكعامرية حسن محمدمحمد اعبيد ادريس8223
بغداد2011\3\7841510719548716مآرآوكاحالم جمال باشطمحمد اآريم خلف8224
صالح الدين2011\9\2957211627586928 مآرآوكرغد صالح مرعيمحمد الطيف شاهد8225
بغداد2008\3\4161463711020722218 مآرآوكرابحة مهدي علوانمحمد اموري علوان8226
بغداد2461872106733457527/5/2008 مآرآوكجنسية فندي عرآاتمحمد باش اغا آاطع8227
بغداد40230876715535519/7/2008 مآرآوكنديمة قاسم جاسممحمد باقر حرز حيدر8228
البصرة2008\7\109648716725290415 مآرآوكلينا عبد سيدمحمد بدر عودة8229
البصرة35418358110210432020/3/2008 مآرآوكشهالء جزاع احمدمحمد براك محمد8230
بغداد3651191511021138624/11/2007 مآرآوكايمان ادريس حسينمحمد بكر احمد8231
ذي قار1038938671545457222/5/2008 مآرآوكحمدية هاشم غازيمحمد بنيان مطلك8232
ميسان6458052671511662008/05/12 مآرآوكسلوى فليح حسنمحمد ترآي عبيد8233
بغداد2007\9\92662782085آرآوكهدى عبدالحميد صالحمحمد توفيق صالح8234
االنبار1121018916192007/09/11آرآوكهدى عبدالحميد صالحمحمد توفيق صالح8235
البصرة134662782185/9/2007آرآوكهدى عبدالحميد صالحمحمد توفيق صالح8236
ميسان2891947811021075520/3/2008 مآرآوكمديحة علوان قاسممحمد ثامر جالي8237
االنبار43718310719540619/4/2011 مآرآوكعربية عبدالغني مطلكمحمد ثامر حافظ8238
بغداد479156926715458025/5/2008 مآرآوكهيفاء بهلول ثامرمحمد ثجيل رسن8239
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بابل2011\3\3523710819543616مآرآوكسليمة ابراهيم فريحمحمد جاسم جبر8240
بغداد2008\7\7764416737453627 مآرآوكسعاد مجيد عزيزمحمد جاسم حمادة8241
بغداد346189910671517752008/05/12/مآرآوكمحمد جاسم حمادي8242
نينوى38671865161/18/2009آرآوكرزانة آاظم عبودمحمد جاسم خضر8243
صالح الدين33266251102114044/3/2008 مآرآوكبدرية سالم سيدمحمد جاسم خلف8244
نينوى2008\7\781139786725262513 مآرآوكمائدة جباري مزعلمحمد جاسم زامل8245
نينوى359894106733448826/7/2008 مآرآوكسعاد حاتم مزاحممحمد جاسم طعمة8246
صالح الدين1121100458452007/09/18آرآوكسلوى عناد فليحمحمد جاسم عبداهللا8247
ديالى13710189159811/9/2007آرآوكسلوى عناد فليحمحمد جاسم عبداهللا8248
صالح الدينتعهدات جديد1238724806آرآوكاقبال حاضر قاسممحمد جاسم علي8249
ديالى1141100458982007/09/18آرآوكاقبال حاضر قاسممحمد جاسم علي8250
الديوانية13610189166312/9/2007آرآوكاقبال حاضر قاسممحمد جاسم علي8251
بغداد2008\8\7883123672527219 مآرآوكبشرى طالب موسىمحمد جاسم عيسى8252
صالح الدينتعهدات جديدة781123267460145 مآرآوكخميسة مصلح حماديمحمد جاسم محمد8253
بغداد31911834673341732008/05/25 مآرآوكحال جبار محمدمحمد جاسم محمد8254
صالح الدين339453411020974712/17/2007 مآرآوكدنيا ظاهر هاديمحمد جاسم محمد8255
بغداد62313091011020780429/11/2007 مآرآوكهاللة محمد مصلحمحمد جاسم محمد8256
االنبار1251101524822007/09/09آرآوكقبيلة ناصر محمدمحمد جاسم محمد8257
بغداد1321101523279/9/2007آرآوكقبيلة ناصر محمدمحمد جاسم محمد8258
بغداد494155136737420721/6/2008 مآرآوكاشواق نواف ابراهيممحمد جاسم محمد8259
الديوانية4281351161960974/4/2011 مآرآوكنهاد نجم عبداهللامحمد جاسم محمد8260
بغداد10352694671536885/14/2008آرآوكوداد رحيم خلفمحمد جاسم هليل8261
بغداد741374101100459449/19/2007 مآرآوكسعدية مطلك سلمانمحمد جبار ابراهيم8262
بغداد29618016671539025/14/2008 مآرآوكاخالص ظاهر حسينمحمد جبار حسين8263
نينوى3951088711021162511/27/2007آرآوكنجاة جواد عطيةمحمد جبار حوشي8264
صالح الدين31919536671510312008/05/12 مآرآوكحياة صالح حميدمحمد جبار عبد8265
بغداد205989101941275/4/2011 مآرآوكنادية احمد محمدمحمد جبار عبد علي8266
البصرةتعهدات جديد620249767824717 مآرآوكهيلة خليف شهدمحمد جبار فهد8267
بغداد334905711020999012/17/2007 مآرآوكشارة آريم عبداهللامحمد جعاز حالوب8268
البصرة37015298671515482008/05/12 مآرآوكمحمد جعفر عبود8269
البصرة46580236715377912/1/2009 مآرآوكايمان حسين جبارةمحمد جلوب زيدان8270
ديالى47913996671510581/7/2009 مآرآوكهناء حسن ياسينمحمد جلوب شامي8271
بغداد78016985673343352008/05/27 مآرآوكنادية عبود شرواتمحمد جلوب شروان8272
نينوى727828411021048622/4/2008 مآرآوكنيال راضي شلشمحمد جليل آاظم8273
بغداد66710210519592128/4/2011 مآرآوكهدى عدنان صالحمحمد جمال محمد8274
ذي قار26599776737422314/12/2008 مآرآوكفوزية مهدي صالحمحمد جمعة تحيالن8275
نينوى6561455911021155410/1/2008آرآوكشكرية خزعل مزيدمحمد جمعة آاطع8276
صالح الدين2008\9\3596696793616121 مآرآوكضحية سلمان ابراهيممحمد جمعة محمد8277
البصرة1291102113282007/11/22آرآوكمحمد جمعة نجدي8278
االنبار436111410671548522008/05/10 مآرآوكساهرة آاظم عبداهللامحمد جميل محسن8279
آربالء4791403611021026016/4/2008 مآرآوكرجاء عباس آريممحمد جواد آاظم8280
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بغداد472965211020993116/4/2008 مآرآوكسندس محمد عليمحمد جواد آاظم عبود8281
صالح الدين2647259671545145/10/2008 مآرآوكشيماء عودة آحاميمحمد جواد آحامي8282
آربالء4181564411020996612/17/2007 مآرآوكزينب سلمان حسونمحمد جودة دياس8283
صالح الدين2008\3\41815041011021036217 م آرآوكزهية ياسين عليمحمد حاضر محسن8284
بغداد20737686715458429/5/2008 مآرآوكفاتن جواد عليمحمد حامد سعدون8285
بغداد1281102072992007/10/02آرآوكهدى رزوقي عليويمحمد حامد مسافر8286
ميسان479106296715551113/7/2008 مآرآوكجنان ظاهر عبدمحمد حسان عسكر8287
بغداد2154823671532265/14/2008 مآرآوكبشرى خميس عباسمحمد حسن اسماعيل8288
بغداد379190210671555127/7/2008 مآرآوكجهادة احمد عبودمحمد حسن حمادة8289
ذي قار601156911021083820/4/2008آرآوكعذراء حسن محمدمحمد حسن حمزة8290
البصرة4374676715524826/7/2008 مآرآوكفاطمة جعفر قاسممحمد حسن خلف8291
االنبار453396106715511930/6/2008 مآرآوكعدوية محمد عبدالجبارمحمد حسن رشيد8292
بغداد2007\9\441018913175آرآوكسعاد رشيد سعيدمحمد حسن شيال8293
شرقاط/صالح الدين1161018913382007/09/05آرآوكسعاد رشيد سعيدمحمد حسن شيال8294
ديالى1351101528510/9/2007آرآوكسعاد رشيد سعيدمحمد حسن شيال8295
ديالى2008\3\1701615811021053613 مآرآوكسهام علي فاضلمحمد حسن عاني8296
البصرة9728866715523812/7/2008 مآرآوكنوال حميد محمدمحمد حسن عبد8297
بغداد2008\3\773228911020951917 مآرآوكهدلة محمد خالدمحمد حسن عبدالكريم8298
آربالء3721812511020974412/17/2007 مآرآوكبيخال مجيد رشيدمحمد حسن عبداهللا8299
واسط384131736737428121/6/2008 مآرآوكماجدة ياسين فتحيمحمد حسن عكاب8300
الديوانية1141100459782007/09/19آرآوكخلود عبد عليانمحمد حسن عليان8301
ذي قار13111004559215/9/2007آرآوكخلود عبد عليانمحمد حسن عليان8302
بغداد25193610671545405/10/2008 مآرآوكعبدة علي محمدمحمد حسن محمد8303
بغداد2967748671510182008/05/12 مآرآوكسعاد محمد عليمحمد حسن موسى8304
بغداد49218227671546605/10/2008 مآرآوكثناء عبدآه شريفمحمد حسين اسماعيل8305
البصرة2009\6\33199516872425625 مآرآوكشمسة ابراهيم جاسممحمد حسين جاسم8306
نينوى61662782292007/09/05آرآوكفاطمة جابر حسونيمحمد حسين جبر8307
ميسان1141018914832007/09/20آرآوكفاطمة جابر حسونيمحمد حسين جبر8308
بغداد135662781726/9/2007آرآوكفاطمة جابر حسونيمحمد حسين جبر8309
صالح الدينتعهدات جديد1568724990آرآوكانتصار هادي محمدمحمد حسين جليوي8310
بغداد1151100458532007/09/18آرآوكانتصار هادي محمدمحمد حسين جليوي8311
صالح الدين13710189160511/9/2007آرآوكانتصار هادي محمدمحمد حسين جليوي8312
االنبار344190576715386314/5/2008 مآرآوكشذى محمد عبدمحمد حسين حسن8313
الديوانية610398411020773011/29/2007 مآرآوكميادة وعداهللا اسحاقمحمد حسين زويد8314
واسط35215111101961854/4/2011 مآرآوكفوزية جاسم محمدمحمد حسين عداي8315
بغداد2009\6\220182796715505328 مآرآوكماجدة مولود عبداهللامحمد حسين علوان8316
بغداد2008\8\33064846725274216 مآرآوكنجيبة نصيف جاسممحمد حسين علي8317
نينوى4701631151959934/4/2011 مآرآوكسهير حسن زاملمحمد حسين علي حسن8318
ذي قار2008\8\18712821671545962 مآرآوكحسنة علي عيسىمحمد حسين عليوي8319
صالح الدين61820010819564420/4/2011مآرآوكاميرة حسن عليويمحمد حسين عليوي8320
بغداد663189366715446227/5/2008 مآرآوكرجاء عبيد فرجمحمد حسين عويد8321
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نينوى4887931011020752229/11/2007 مآرآوكحياة هليل آريممحمد حسين آريم8322
نينوى76163810671531405/14/2008 مآرآوكندى جاسم محسنمحمد حسين محسن8323
بغداد2008\3\405121751102116066 مآرآوكمريم ولي عليمحمد حسين محمد8324
ميسان2007\9\15662782155آرآوكانداليا ناصر موسىمحمد حسين ملوح8325
الصرة1111018916502007/09/11آرآوكانداليا ناصر موسىمحمد حسين ملوح8326
االنبار134662782255/9/2007آرآوكانداليا ناصر موسىمحمد حسين ملوح8327
بغداد1901829411021126516/1/2008 مآرآوكهدى منذر عبدالكريممحمد حسين مهدي خلف8328
واسط46317210619589026/4/2011 مآرآوكهيلين عبدالعباسمحمد حطاب رحيم8329
بغداد729719611020763512/1/2007 مآرآوكوفاء حسن عليمحمد حمد صالح8330
بغداد64110998671538275/14/2008 مآرآوكوحيدة عبدالنبي جعفرمحمد حمزة دثبان8331
االنبار4572005611021084827/5/2008 مآرآوكسندس نمر محمدمحمد حمزة عبود8332
بغدادتعهدات جديد1861367167460691 مآرآوكآوثر مجيد محمدمحمد حمزة عبيد8333
بغداد296197146737420321/6/2008 مآرآوكامل داود مهديمحمد حمزة علوان8334
االنبار1291102071832007/09/23آرآوكشذى آامل شنونمحمد حمزة آريم8335
بغداد13211021002517/12/2007آرآوكشذى آامل شنونمحمد حمزة آريم8336
بغداد7583191671537055/14/2008 مآرآوكهدي سعدي صالحمحمد حميد حامد8337
بغداد40823666715118419/7/2008 مآرآوكعلياء نعمة حسنمحمد حميد حسن8338
بغداد642166711020761612/1/2007آرآوكعفيفة فهد حماديمحمد حميد حمادي8339
النجف75686836715521514/7/2008 مآرآوكنضال محمد هاشممحمد حميد شمخي8340
االنبار351958711021158228/1/2008آرآوكنهوض حسن جمعةمحمد حميد طه8341
ميسان1231102111692007/11/22آرآوكبتول حسن احمودمحمد خزعل خضير8342
آربالء4531597710189164116/1/2008 مآرآوكآوثر حاجم فيصلمحمد خزعل فيصل8343
صالح الدين2008\6\73314948671546701 مآرآوكسارة حسين عالويمحمد خضر حمد8344
البصرة1971435311021166811/27/2007 مآرآوكصالحة شمدين خلفمحمد خضير سنجاو8345
بغداد1211102112422007/11/22آرآوكمحمد خضير شبيب8346
بغداد2008\8\76121146737453524 مآرآوكامل حسن احمدمحمد خطاب عمر8347
ونسة خلمحمد خلف الياس8348 / بغداد3181366711020735530/1/2008 مآرآوكعدلة سلطان
آربالء779378911021159610/1/2008آرآوكنايلة عطية بكرمحمد خلف بكر8349
البصرة35115847615403919/5/2008 مآرآوكسامية بدر طريدمحمد خلف حسين8350
بغداد18075696715337214/5/2008 مآرآوكغنية خلف عبدالوهابمحمد خلف حمد8351
بغداد1281102072822007/10/02آرآوكاحالم هاشم محسنمحمد خلف شريف8352
البصرة7363338671536375/12/2008 مآرآوكحمدية مهدي صالحمحمد خلف صالح8353
بغدادتعهدات جديد420102567460624 مآرآوكترفة عبداهللا عوادمحمد خلف علي8354
بغداد490143156715427222/5/2008 مآرآوكانتصار محمود ابراهيممحمد خلف عمران8355
ذي قار31219758671552505/7/2008 مآرآوكشكرية آاظم مطيرمحمد خلف محمد علي8356
بغداد26510454673345795/7/2008 مآرآوكسميرة صالح حسينمحمد خلف محيميد8357
البصرة193737211020735617/1/2008 مآرآوكآواآب عبدالرحمن توفيمحمد خليل ابراهيم8358
البصرة33193716715529320/7/2008 مآرآوكآلر رشيد عبدالعزيزمحمد خليل عبدالنبي8359
بغداد47018668672522032008/05/30 مآرآوكفاطمة خماط حطابمحمد خماس حطاب8360
البصرة4032022671549382008/05/10 مآرآوكبسمة عبدالسالم تشاتمحمد خميس ضاري8361
البصرة623399711020766412/1/2007 مآرآوكوفاء طاهر آاظممحمد خيراهللا عوف8362
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صالح الدين4361268111021163110/1/2008 مآرآوكمنى ابراهيم نعمةمحمد خيون جواد8363
بغداد74515217671536865/14/2008 مآرآوكانعام غالي جبرمحمد خيون جوني8364
بغداد48461111020775319/3/2008 مآرآوكاسماء محمد شحاذةمحمد داود سلمان8365
بغداد4634296715315014/5/2008 مآرآوكجميلة موسى آاظممحمد داود صباح8366
بغداد185118486715284226/7/2008 مآرآوكسحر ابراهيم احمدمحمد داود علي8367
واسط1918211519618311/4/2011 مآرآوكناجحة فاضل عبدالقادرمحمد دخيل جاسم8368
بغداد784548411021139416/1/2008آرآوكنجود خلف جميلمحمد دخيل عبداهللا8369
االنبار7628272672523072008/05/30 مآرآوكآرحة محمد خلفمحمد دخيل علي8370
بغداد8534912671539535/14/2008 مآرآوكاالء العيبي هاشممحمد درويش آاظم8371
بغدادتعهدات جديدة9061047767460678 مآرآوكمناهل صالح مهديمحمد دلف سبع8372
الديوانية1131100456982007/09/16آرآوكخولة آاظم بريغيمحمد دهش عفات8373
بغداد1391018913836/9/2007آرآوكخولة آاظم بريغيمحمد دهش عفات8374
صالح الدين3533156715557830/6/2008 مآرآوكاسماء جاسم محمدمحمد ذياب ابراهيم8375
بغداد117137516715408919/5/2008 مآرآوكصبيحة رشك طالبمحمد راضي احمود8376
صالح الدين2008\8\46520686737289411 مآرآوكفاطمة ناهي نايفمحمد راضي حمزة8377
آربالء2011\3\64566101019547323مآرآوكفوزية صدام محسنمحمد راضي عريبي8378
بغداد888915211020974212/17/2007 مآرآوكشيماء قاسم هاشممحمد راضي محسن8379
البصرة62314210219494817/4/2011 مآرآوكخالدة حمد صالحمحمد رجاء فيحان8380
شرقاط/نينوى3192083672523822008/05/30 مآرآوكمنسية مجول الحويشمحمد رجب صحن8381
بغداد2011\3\34310410319548013مآرآوكسميرة بدر بدعمحمد رحيم جبر8382
بغداد29518736672520873/5/2009 مآرآوكرجاء لطيف مجيدمحمد رحيم حسين8383
بغداد45119936674607262009/06/10 مآرآوكحليمة راضي عذارمحمد رزاق بديوي8384
بغداد1161101520622007/09/11آرآوكامل آاظم عطيةمحمد رشيد حميد8385
نينوى13111004562715/9/2007آرآوكامل آاظم عطيةمحمد رشيد حميد8386
صالح الدين259944711021138416/1/2008 مآرآوكسعاد علي سلمانمحمد رشيد سعيد8387
بغداد21714751011021167311/27/2007 مآرآوكسهامة خيري عليمحمد رشيد محمد8388
بغداد393110919556314/4/2011 مآرآوكايمان عطااهللا فياضمحمد رميض عودة8389
صالح الدين40111863671512312008/05/12 مآرآوكغنية آريم خلفمحمد زغير بكه8390
بغداد3821055674609882009/06/10 مآرآوكسندس شاآر مطرمحمد زغير محسن8391
بغداد2011\5\1098681021956703 مآرآوكسهيلة مطشر جبرمحمد زيدان طاهر8392
ذي قار38410844670066335/14/2008 مآرآوكسعاد لطيف عليمحمد سامي جليل8393
ديالى473311091959596/4/2011 مآرآوكهديل علي مصطفىمحمد سامي رفيق8394
ديالى3431529519424711/4/2011 مآرآوكايمان احمد عبدالعزيزمحمد سبتي جمعة8395
بغداد1221102110642007/11/20آرآوكفاتن صبحي حمزةمحمد ستار حمزة8396
البصرة2008\8\7614143673344913 مآرآوكزينب جبر حرمانمحمد سحيت مطر8397
بغداد2008\3\520851511021024210 مآرآوكابتسام غازي ابراهيممحمد سرحان عبداهللا8398
االنبار194387184911020780329/11/2007آرآوكسحر خميس غفوريمحمد سطام سويدان8399
بغداد2011\3\87117910519501722مآرآوكوفاء شعيب نايفمحمد سعدون حمود8400
بغدادتعهدات جديدة150152867460785 مآرآوكجميلة جداع عطيةمحمد سعود فيصل8401
بغداد78585916715432922/5/2008 مآرآوكوجيهة عبدالرحيم صالحمحمد سعيد احمد8402
بغداد2008\8\786127326737400310 مآرآوكخولة حميد حسنمحمد سعيد جميل8403
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بابل2008\8\1821147673361123 مآرآوكسعاد طاهر محمدمحمد سعيد فاضل موتي8404
بغداد2011\9\10985211327586318مآرآوكحنان آريم بايشمحمد سفيح حسين8405
بغداد2008\3\627144161102078896 مآرآوكاسراء موسى رمضانمحمد سلطان حنتوش8406
بغداد3421674106737425321/6/2008 مآرآوكسامية شيخ خلفمحمد سلطان طعمة8407
النجف89687248887/27/2010آرآوكمياسة موسى محمدمحمد سلطان محمد8408
واسط1191100458072007/09/17آرآوكمياسة موسى محمدمحمد سلطان محمد8409
بغداد1371018915499/9/2007آرآوكمياسة موسى محمدمحمد سلطان محمد8410
بغداد600192556715447127/5/2008 مآرآوكشمسة محمد/عيد طلبمحمد سلمان احمد8411
الديوانية3403114687248292009/01/19 مآرآوكامال مهدي زاملمحمد سلمان جيجان8412
بغداد6261369106715514123/6/2008 مآرآوكهند حسن هاديمحمد سلمان داود8413
بغداد7086110101953594/4/2011 مآرآوكفاتن ترآي مطرمحمد سلمان صالح8414
بغداد51311323671537705/14/2008 مآرآوكايمان عليوي جمبازمحمد سليم جبر8415
نينوى11101100458112007/09/17آرآوكصباحة علي مخلفمحمد سليم حديدي8416
بغداد13710189155311/9/2007آرآوكصباحة علي مخلفمحمد سليم حديدي8417
بغداد4025872671538625/14/2008 مآرآوكآريمة داخل حنانمحمد سليم شبوط8418
بغداد2008\9\80646710672526227 مآرآوكمعصومة جليل عبدالحسمحمد سليم فاضل8419
ديالى330133756715164213/7/2008 مآرآوكآولدران آنعان ياسينمحمد سهيل نجم8420
نينوى39116177671515182008/05/12 مآرآوكآاظمية حسن عطيةمحمد سيد عبدالنبي8421
بغداد977387671546145/10/2008 مآرآوكنعيمة شوآت جابرمحمد شاتول مخور8422
نينوى2011\5\11094110719501619مآرآوكسهى جاسم محمدمحمد شاآر عباس8423
بغداد1271102114362007/11/24آرآوكمحمد شرهان لفتة8424
ديالى45485156715436526/5/2008 مآرآوكاسماء حسين مهديمحمد شريف اسد8425
واسط2008\3\37211081011021005713 مآرآوكنجمة علي رمضانمحمد شعبان رمضان8426
بغداد2594921674609772009/06/10 مآرآوكحسنة علي جبارمحمد شعبان غضبان8427
بغداد1241102110542007/11/20آرآوكامل هادي محمدمحمد شعالن خطار8428
نينوى49233210671551765/7/2008 مآرآوكحدهن حسين حمريمحمد شكر محمود8429
صالح الدين2011\9\382959229446018 مآرآوكاسماء توفيق رشيدمحمد شهاب احمد8430
بغداد31616111019599930/3/2011 مآرآوكايمان صالح علوانمحمد شهاب احمد8431
صالح الدين2008\6\4512781671547791 مآرآوكنجاة حسن احمدمحمد شهاب حمد8432
بغداد34216613671548555/10/2008 مآرآوكاضحية ابراهيم/فضلية صمحمد شيبان احمد8433
صالح الدين13651411041954127/4/2011 مآرآوكهناء حازم شاآرمحمد شيت خليل8434
البصرة318431111020956420/4/2008 مآرآوكاالء صالح آاظممحمد شيحان حمود8435
بغداد2007\9\451018913105آرآوكسعاد حسن آهيوشمحمد شيرون محي8436
الديوانية1110110203122007/10/02آرآوكسعاد حسن آهيوشمحمد شيرون محي8437
بغداد135101891227/9/2007آرآوكسعاد حسن آهيوشمحمد شيرون محي8438
بابل6674225674608197/27/2010 مآرآوكايمان عبدالكاظم فرجمحمد صاحب نغيمش8439
البصرة77393946715441427/5/2008 مآرآوكهدية سالمة حسينمحمد صالح حسين8440
البصرة1521808511021165610/1/2008آرآوكنجود طرخ عبداهللامحمد صالح حميد8441
االنبار78317910119565826/4/2011 مآرآوكاسراء فيصل احمدمحمد صالح عبدالقادر8442
مطلقةمحمد صالح محمد8443 / صالح الدين193153831102116515/2/2008آرآوكنبات هادي
بغدادتعهدات جديد4961383568724786 مآرآوكربيعية محسن مظفرمحمد صخر زيارة8444
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بغداد1211102115392007/11/26آرآوكمحمد صكر هاشم8445
واسط2008\3\8631707611021048710 مآرآوكآفاح محمد ازهر رشادمحمد طارق صديق8446
بغداد48759341100458469/18/2007آرآوكدنيا عياد جليلمحمد طاهر جبر8447
بغداد1291102071932007/09/30آرآوكزينب مالك جاسممحمد طاهر دهش8448
بغداد13710189813505/9/2007آرآوكزينب مالك جاسممحمد طاهر دهش8449
بغداد5231703111021026612/17/2007 مآرآوكحنان محمود مرعيمحمد طاهر ناصر8450
بغداد314164111021157924/1/2008آرآوكسعاد رحيم محربمحمد طعمة محرب8451
بغداد1281102073492007/10/03آرآوكوسناء عالء الدينمحمد طالل جميل8452
بغداد2008\7\300147226725296426 مآرآوكبان احمد قاسممحمد طالل محمود8453
بغداد82314416715478819/7/2008 مآرآوكرفهة يونس اسماعيلمحمد عارف سرحان8454
ميسان339861121961564/4/2011 مآرآوكامل عبود محمدمحمد عاصي صالح8455
بغداد1241102073942007/10/03آرآوكزهور عبداالمام عانيمحمد عاصي عبيد8456
بغداد1291102071722007/09/23آرآوكبطاقة زناد مالحمحمد عايد زغير8457
بغداد13611015258810/9/2007آرآوكبطاقة زناد مالحمحمد عايد زغير8458
بغداد3718774672523172008/05/30 مآرآوكمليحة جازول دريهممحمد عباس جاراهللا8459
بغداد2008\3\923237411020964311 مآرآوكمريم سعود طارشمحمد عباس خميس8460
االنبار4026794672520852008/05/30 مآرآوكهناء جاسم آاظممحمد عباس8461
االنبار311120186872489510/29/2009 مآرآوكاميرة عودة عمرانمحمد عباس آاظم8462
االنبار1231102072692007/10/02آرآوكسمة محمود رشيدمحمد عباس محمد8463
االنبار34115096672521352008/05/30 مآرآوكهدى عبدالحميد مجيدمحمد عباس محمود8464
االنبار53410389672521062008/05/30 مآرآوكنضال حسن عبدمحمد عباس هاشم8465
البصرة2008\7\193165966725255412 مآرآوكوضحة دخيل عليويمحمد عبد احمد8466
صالح الدين40710910619500328/3/2011مآرآوكوفاء راضي مهوسمحمد عبد حسن8467
بغداد18816792671536112/5/2008 مآرآوكمحمد عبد حسون8468
صالح الدين784375672523882008/05/30 مآرآوكآوناني حيدر نيسانمحمد عبد حقي8469
بغداد19511127671536295/12/2008 مآرآوكتمنية عبد فرحانمحمد عبد خليف مايح8470
بغداد541906106715441010/5/2008 مآرآوكعروبة زيدان خلفمحمد عبد خليفة8471
نينوى204103136715461326/5/2008 مآرآوكاعتماد عبداالمير ابوالنصمحمد عبد زيد بدن8472
بغداد2009\6\37910326715425128 مآرآوكخولة جميل مجيدمحمد عبد ضيدان8473
ديالى4286910119538624/4/2011 مآرآوكسعدونة مطر سلمانمحمد عبد طالل8474
بغداد1221102111082007/11/21آرآوكوسن عبدالرضا لفتةمحمد عبد علي لفتة8475
االنبار1901446111020974312/17/2007 مآرآوكضمياء صادق فريحمحمد عبد علي محسن8476
بغداد1121100456662007/09/15آرآوكآريمة مطشر رويجمحمد عبد ماجد8477
نينوى13101018913566/9/2007آرآوكآريمة مطشر رويجمحمد عبد ماجد8478
بغداد69873416715355112/5/2008/مآرآوكسفانة عيسى يحيىمحمد عبد يحيى8479
الديوانيةتعهدات جديد494482768724357 مآرآوكجاسمية جبار آاظمممحمد عبدالحسن8480
صالح الدين2008\7\8405196725248527 مآرآوكامل عبد ملطوفمحمد عبدالحسن منادي8481
صالح الدين181361671537195/14/2008 مآرآوكعائشة عقيل علوانمحمد عبدالحمزة عزيز8482
البصرة325138891100459205/2/2008 مآرآوكنعمة عجاج جاسممحمد عبدالحمزة محمد ص8483
ذي قار2008\7\77614756725273620 مآرآوكمريم احمد شاملمحمد عبدالرحمن8484
بغداد2008\7\786134486725262813 مآرآوكزينة صباح عثمانمحمد عبدالرحمن داود8485
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نينوى36424111102116308/1/2008 مآرآوكاحالم حسن نايفمحمد عبدالرحمن طه عب8486
ذي قار3001009719406113/4/2011 مآرآوكرواء خيرو مهديمحمد عبدالرحمن مطلك8487
الديوانية318276711020951420/4/2008 مآرآوكفضيلة مهدي محمودمحمد عبدالرحيم علي8488
بغدادتعهدات جديد4931405468724830 مآرآوكشيماء زرزوعمحمد عبدالرزاق حمزة8489
بغداد4271671011021165410/1/2008آرآوكآفاءة عباس مرادمحمد عبدالرزاق رسن8490
االنبار2007\9\84662782285آرآوكنورية عبدالواحدمحمد عبدالرزاق عيدان8491
بغداد1111018914822007/09/20آرآوكنورية عبدالواحدمحمد عبدالرزاق عيدان8492
صالح الدين135662781706/9/2007آرآوكنورية عبدالواحدمحمد عبدالرزاق عيدان8493
بغداد7791306911021086916/4/2008 مآرآوكفاتن علي حسينمحمد عبدالرزاق محمد8494
بغداد4301991121961366/4/2011 مآرآوكجاسمية حسون جاسممحمد عبدالرضا جاسم8495
نينوى4098865671548042008/05/10 مآرآوكعلياء صالح جبرمحمد عبدالرضا دعيج8496
ذي قار2008\6\33810223671547651 مآرآوكحرية عبود فالحمحمد عبدالرضا طعمة8497
ميسان3791195711020974112/17/2007 مآرآوكسليمة جبار عباسمحمد عبدالرضا علي8498
بغداد3741898311020996712/17/2007 مآرآوكنورية حنتوش غانممحمد عبدالرضا غانم8499
االنبار734147786715419830/6/2008 مآرآوكمريم آاظم عيسىمحمد عبدالرضا مهودر8500
نينوى3831379511020780629/11/2007 مآرآوكهدى آريم عليويمحمد عبدالزهرة سلمان8501
ديالى106810991960313/4/2011 مآرآوكدعاء ثامر محسنمحمد عبدالزهرة فالح8502
ذي قار79389319419411/4/2011 مآرآوكمريم هاشم علوانمحمد عبدالزهرة محمد8503
بغداد2007\9\581018913435آرآوكسندس شامل عباسمحمد عبدالسادة حسون8504
الديوانية1141018914692007/09/20آرآوكسندس شامل عباسمحمد عبدالسادة حسون8505
بغداد135662781476/9/2007آرآوكسندس شامل عباسمحمد عبدالسادة حسون8506
االنبار2091695416715312914/5/2008 مآرآوكسميرة عبداهللا مجيدمحمد عبدالستار8507
ديالى36215422671538295/14/2008 مآرآوكايمان عبداهللا محمدمحمد عبدالسميع علي8508
النجف74519615671553515/7/2008 مآرآوكانتصار آينهر زويجيمحمد عبدالصاحب جابر8509
نينوى8401159674607192009/06/10 مآرآوكصابرين علي حسينمحمد عبدالصاحب8510
بغداد47714811668844025/3/2008 مآرآوكاحالم عبيد آطانمحمد عبدالكاظم عبدالحس8511
بغداد179118211021088421/4/2008 مآرآوكمنى عباس جبارمحمد عبدالكل عباس8512
االنبار20713818674607902009/06/10 مآرآوكامينة خليفة فيصلمحمد عبداللطيف محمد8513
بغدادتعهدات جديد75611468724384 مآرآوكامال علي دايحمحمد عبداللطيف8514
بغداد47810296671517422008/05/12/مآرآوكهناء محمد ابراهيممحمد عبداهللا جمعة8515
واسط3861210819557010/4/2011 مآرآوكحلوة مسلط حمدمحمد عبداهللا حميد8516
البصرةتعهدات جديد4281981668724921 مآرآوكازهار خالد جاسممحمد عبداهللا صاحب8517
بغدادتعهدات جديد3611325668724734 مآرآوكشروق عبدالمطلب رجبمحمد عبداهللا عبدالرزاق8518
نينوى2008\7\41156366725274619 مآرآوكرجاء جون عليمحمد عبداهللا عبود8519
ميسان2008\10\19175196698169522 مآرآوكامل عواد ياسينمحمد عبداهللا عطية8520
بغداد38680931940565/4/2011 مآرآوكميسون صالح ياسينمحمد عبداهللا محمد8521
بغداد4038637671517645/12/2008/مآرآوكذآرى فارس حسينمحمد عبدالوهاب8522
آربالء377113611020773112/2/2008 مآرآوكرجاء لطيف حسينمحمد عبود حسون8523
بغداد659618911021157729/1/2008آرآوكنهلة عبدالحسين جاسممحمد عبود سلمان8524
بغداد2011\4\4211281021955548 مآرآوكعلية عنيد شاللمحمد عبيد شالل8525
بغداد623773111020764412/1/2007آرآوكخديجة نصيرفنوشمحمد عبيد فيحان8526
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بغداد436161041958866/4/2011 مآرآوكانتصار حمود مهاويمحمد عجمي سهر8527
بغداد1211102112632007/11/22آرآوكمحمد عجيل شنيل8528
بغداد2011\3\20618310619578817 مآرآوكرجاء مهدي صالحمحمد عدنان علي8529
بغداد45180476733452625/5/2008 مآرآوكسامية جدوع مكطوفمحمد عريبي ياسر8530
بغداد19514967671546335/10/2008 مآرآوكفرحة عبد عوادمحمد عزاوي حمد8531
نينوى2008\9\88829626725293422 مآرآوكفاطمة لفتة عجيميمحمد عزيز خلف8532
بغداد638187146715312514/5/2008 مآرآوكابتسام جبار مذبوبمحمد عزيز رحمان8533
واسط183174111019609630/3/2011 مآرآوكفائزة عبداهللا جابرمحمد عطااهللا اجهاد8534
صالح الدين70125971940685/4/2011 مآرآوكصافية محمد/اميرةمحمد عطااهللا فريح8535
البصرة1847511011021087322/4/2008 م آرآوكامنة حسن عليمحمد عطية حسن8536
ذي قار2005582671549702008/05/10 مآرآوكنجاح محمد حسينمحمد عطية محمد علي8537
بغداد34212421671517312008/05/12/مآرآوكحسنة رشيد خلفمحمد علوان سلطان8538
بغداد2011\3\36912010419532922 مآرآوكلميعة علي محمدمحمد علي حسن8539
بغداد1241102110152007/11/20آرآوكسراء ستار سلمانمحمد علي حسن8540
واسط19013875671510902008/05/12 مآرآوكليلى محمد يونسمحمد علي حسين8541
بغداد51317444671511785/12/2008 مآرآوكزينب جمعة حسونمحمد علي حسين علي8542
بغداد15414933671532245/14/2008 مآرآوكخيرية بحي عبدالحسينمحمد علي حمودي8543
صالح الدين3211913671536285/12/2008 مآرآوكافراح جمعة شناوةمحمد علي رشك8544
بغداد4055910219497813/4/2011 مآرآوكعدوية عبدالحسين عبدامحمد علي شمخي8545
صالح الدين5971062671548532008/05/10 مآرآوكصدرية محمد رشيدمحمد علي صالح8546
صالح الدين43784776715556121/7/2008 مآرآوكملكية جاسم دنانمحمد علي صالح8547
بغداد2008\3\515406111020783611 مآرآوكفهمية علي جعفرمحمد علي عبدالجليل8548
بغداد1851936311021165510/1/2008آرآوكعلية حسين عبداهللامحمد علي عبداهللا8549
بغداد3261525911020747222/1/2008 مآرآوكسميرة احمد وليمحمد علي فاضل هذال8550
بغداد76616417674609717/27/2010 مآرآوكانعام لطيف عليمحمد علي آطاف8551
نينوى6541746311020756511/29/2007 مآرآوكصفاء هادي عبودمحمد علي معن8552
بغداد2011\5\3723711319620716 مآرآوكشكرية منصور محمدمحمد علي موسى8553
البصرة1281102073382007/10/02آرآوكهناء يونا تومامحمد عمانوئيل يوسف8554
بغداد1261102111792007/11/22آرآوكسناء جبار محمدمحمد عواد حسن8555
بغداد1171100456582007/09/16آرآوكنادية داخل جابرمحمد عواد طاهر8556
البصرة13101018913445/9/2007آرآوكنادية داخل جابرمحمد عواد طاهر8557
البصرة8471801131961984/4/2011 مآرآوكافراح جاسم جلوبمحمد عواد عبد8558
بغداد3431881011020993212/17/2007 مآرآوكمنتهى آريم محمدمحمد عودة جبر ثامر8559
بغداد32510261671542865/10/2008 مآرآوكغنية آاظم ياسينمحمد عودة حسن8560
ديالىتعهدات خطية601526668724964آرآوكفاطمة عبدالرضا عبدمحمد عودة عبد8561
صالح الدين38615078671512682008/05/12 مآرآوكآوثر طالب جودةمحمد عودة هاشم8562
بغداد3171349211021123014/1/2008 مآرآوكهيال صبيح ابراهيممحمد عوض خلف8563
االنبار1151100456572007/09/16آرآوكمهدي حسين عباسمحمد عويد اجبير8564
بغداد13101018913435/9/2007آرآوكمهدي حسين عباسمحمد عويد اجبير8565
صالح الدين20\3\3792710919502116مآرآوكهناء عواد محمدمحمد عويد مشوح8566
بغداد4172366671537805/14/2008 مآرآوكفاطمة قاسم فرجمحمد عيدان خواف8567
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آربالء1084119116715382114/5/2008 مآرآوكابتهال عبداهللا حسنمحمد عيدان علي8568
بغداد1271102113782007/11/24آرآوكمحمد غازي راضي8569
شرقاط/نينوى3791573911021039622/4/2008 م آرآوكرسمية حمادي شفجمحمد غازي عبد8570
المثنى3314725671538192/7/2009 مآرآوكباسمة جبار عبداهللامحمد غازي لطيف8571
م8572 / بغداد1171100458552007/09/18آرآوكزينب محمد حسينمحمد فؤاد جواد
م8573 / بغداد13710189160611/9/2007آرآوكزينب محمد حسينمحمد فؤاد جواد
نينوى1141100458482007/09/18آرآوكساجدة آضن حلومحمد فائق حسن8574
صالح الدين13710189160011/9/2007آرآوكساجدة آضن حلومحمد فائق حسن8575
بغداد4101413211020780729/11/2007 مآرآوكحميدة حسين جبرمحمد فارس شاطي8576
الديوانية47815383671515332008/05/12 مآرآوكميرة مايع محمدمحمد فاضل عباس8577
صالح الدين1131101521582007/09/20آرآوكبتول حسن شبلمحمد فالح مهودر8578
البصرة13111004569216/9/2007آرآوكبتول حسن شبلمحمد فالح مهودر8579
واسط1866864671511362008/05/12 مآرآوكغنية صالح عبداللطيفمحمد فالح منديل8580
واسط3616555671517432008/05/12/مآرآوكصبيحة رسول فنجانمحمد فليح محسن8581
ميسان6231224511020763612/1/2007 مآرآوكسعدية دلت حسينمحمد فليح نواف8582
آربالء1811015220320/3/2008آرآوكانتصار ابراهيم محمودمحمد فهد حاجم8583
االنبار1251101523692007/09/22آرآوكانتصار ابراهيم محمودمحمد فهد حاجم8584
نينوى1321101522109/9/2007آرآوكانتصار ابراهيم محمودمحمد فهد حاجم8585
صالح الدين30011611319611414/4/2011 مآرآوكبتول عبداهللا شرهانمحمد فوزي غائب8586
بغداد2011\9\34516011229436114 مآرآوكميسون خضير حسنمحمد فيروز مزعل8587
االنبار4911201211021165211/27/2007آرآوكاخالص يوسف محمدمحمد فيصل عبداهللا8588
بغداد2008\3\76348871102097739 مآرآوكنضال آاظم هليلمحمد قاسم ابهار8589
شرقاط/صالح الدين61242786715426022/5/208 مآرآوكآوثر آاظم خلفمحمد قاسم خلف8590
البصرة2008\9\4541461167333453116 مآرآوكاخالص مسلم وليمحمد قاسم زوير8591
واسط141018913422007/09/05آرآوكاالء جاسم ابراهيممحمد قاسم علي8592
صالح الدين1151018914682007/09/20آرآوكاالء جاسم ابراهيممحمد قاسم علي8593
نينوى135662781466/9/2007آرآوكاالء جاسم ابراهيممحمد قاسم علي8594
ذي قار45310726687243667/27/2010 مآرآوكايمان نبيل محمودمحمد قاسم محمد8595
ديالى2512729672521342008/05/30 مآرآوكجنان جاسم محمدمحمد قاسم محمد8596
ديالى296164341101521739/20/2007 مآرآوكدنيا علي عبودمحمد قاسم نجم8597
بغداد340591011954355/4/2011مآرآوكانتظار عاتي نجممحمد قاسم نجم8598
آربالء1261102111862007/11/22آرآوكمهدية عودة آاظممحمد آاطع رسن8599
البصرة2008\8\426183610672525302 مآرآوكفرحة خزعل عايزمحمد آاظم جخيور8600
بغداد437367811021163310/1/2008 مآرآوكفيحاء سعدون مطيرمحمد آاظم جواد8601
الديوانية2011\3\426164101019577516مآرآوكبشرى جبار لفتةمحمد آاظم حاتم8602
بغداد435105931102116355/2/2008 مآرآوكوجود فريح عبدمحمد آاظم حسن8603
صالح الدين2011\3\96919410519563323مآرآوكسعاد جاسب عليمحمد آاظم شمخي8604
بغداد4717637671511652008/05/12 مآرآوكذآرى محمد رضامحمد آاظم عبود8605
النجف62867496715331714/5/2008 مآرآوكزينب سالم عطيةمحمد آاظم عطية8606
بغداد345919811021080615/4/2008 مآرآوكمحمد آاظم علو8607
بغدادتعهدات جديدة10461577268724591 مآرآوكآواآب علي حسنمحمد آاظم علي8608
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واسط2008\8\1716653669816932 مآرآوكسهام محمد درسمحمد آاظم قاسم8609
ميسان2008\7\37476116733610127 مآرآوكابتسام موسى عبدمحمد آاظم محمد8610
النجف6191335671538505/14/2008 مآرآوكراوية حسين علوانمحمد آاظم محمد8611
صالح الدين2008\3\3311843311004059249 مآرآوكخيرية خلف شلشمحمد آريم سلمان8612
بغداد77312096671548462008/05/10 مآرآوكهناء نعيم عبداهللامحمد آريم عبداهللا8613
بغداد4658684671517832008/05/12/مآرآوكنوال ابراهيم حمزةمحمد آمال محمد حسن8614
آربالء2007\9\6101018913005آرآوكعائشة علي غطيبمحمد آندل غضب8615
البصرة111110152662007/09/10آرآوكعائشة علي غطيبمحمد آندل غضب8616
بغداد1351015206911/9/2007آرآوكعائشة علي غطيبمحمد آندل غضب8617
بغداد793136256715549621/7/2008 مآرآوكبيداء حسن عليمحمد آيالن سلمان8618
بغداد19918751011021163622/4/2008 مآرآوكسليمة جبار ديوانمحمد لفتة احمد8619
بغداد48123511020994417/12/2008 مآرآوكحكمة عبداهللا حسانمحمد لفتة حسان8620
ذي قار6371839411020757323/1/2008 مآرآوكوفاء آاظم صيوانمحمد لفتة علوان8621
بغداد 4267395110211393 مآرآوكمحمد مؤيد رؤوف8622
البصرة783152796715310214/5/2008 مآرآوكمديحة داخل طارشمحمد مالح عبود8623
النجف2074375671536102008/05/12 مآرآوكفوزية عباس شعالنمحمد مالك هادي8624
بغداد2007\9\591018913475آرآوكصبيحة زعتر محمودمحمد مجيبس مريوش8625
بغداد1171018914752007/09/20آرآوكصبيحة زعتر محمودمحمد مجيبس مريوش8626
االنبار135662781596/9/2007آرآوكصبيحة زعتر محمودمحمد مجيبس مريوش8627
آربالء1701295511021086219/3/2008 مآرآوكصبحة آريم طهمحمد مجيد طه8628
بغداد49412913673340462008/05/25 مآرآوكابتسام محمد هاشممحمد مجيد فرج8629
بغداد10231237671517062008/05/12/مآرآوكذآرى عبدالزهرة فرهودمحمد محسن امويلح8630
صالح الدين35134316737434212/30/2008 مآرآوكحيرانة فنجان حسنمحمد محسن حسين8631
بغداد41617632671512322008/05/12 مآرآوكخولة خليل عبدالحسنمحمد محسن محمد8632
الديوانية80657636715123214/1/2008 مآرآوكفضاء رسمي حسينمحمد محسن محمد8633
بغداد8008910519540211/4/2011 مآرآوكليلى محمود يونسمحمد محسن مطلك8634
بغداد37013416671536705/12/2008 مآرآوكايمان احمد رستممحمد محمود احمد8635
ذي قار4101938311021067420/4/2008 مآرآوكنهلة محمد ناصرمحمد محمود جاسم8636
بغداد2008\6\2893424671546041 مآرآوكبشيرة هادي حميديمحمد محمود حسين8637
بغداد6289896782428216/11/2008 مآرآوكمنتهى حميد عليمحمد محمود حميد8638
بغداد1241102110182007/11/20آرآوكعلية احمد خلفمحمد محمود سلمان8639
بغداد2008\6\3597126671548671 مآرآوكبدرية احمد محمودمحمد محمود محمد8640
شرقاط/صالح الدين62310266715447527/5/2008 مآرآوكبدرية عطية حمدمحمد مخلف سلطان8641
ذي قار636179710671578719/7/2008 مآرآوكملكية محسن/زهية هدارمحمد مزعل مختاض8642
بغداد403119611102115788/1/2008آرآوكعلية شاغي جاسممحمد مسافر فيصل8643
الديوانية435170626688427112/25/2007 مآرآوكطوعة منشد آاظممحمد مسلم زاير8644
بغداد843161866715408527/5/2008 مآرآوكميسر مدحت زآيمحمد مصطفى حسين8645
ذي قار362608111020997121/4/2008 مآرآوكنظيرة ابراهيم عزيزمحمد مصطفى ناصر8646
بغداد1291102071292007/09/23آرآوكزينب عيدان عكلةمحمد مطشر مسلم8647
ديالى131011015254110/9/2007آرآوكزينب عيدان عكلةمحمد مطشر مسلم8648
صالح الدين1913101019557110/4/2011 مآرآوكوضحة سرهيد موسالمحمد مطلق محمد8649
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صالح الدين7461944611021165323/4/2008آرآوكزينة عزالدين عبدالباقيمحمد مظفر عبد8650
بغداد361401141960825/4/2011 مآرآوكفصلة علي عبدالحميدمحمد مظهور زغير8651
آربالء2008\8\49511966725258324 مآرآوكهيفاء خليل وطبانمحمد مكتوب محمد8652
الموصل2011\3\33414010819543916مآرآوكامل جابر/سناء ناجي عومحمد منديل محسن8653
صالح الدين30284686733428814/5/2008 مآرآوكعدلة عبيد حسونمحمد منصور عيدان8654
بغداد1211102113092007/11/22آرآوكمحمد منعم قاسم8655
بغدادتعهدات جديد6596651038724753 مآرآوكسالمة عبدالغني سليمانمحمد مني زآي8656
بغدادتعهدات جديد7128151067460746 مآرآوكسمر زآي محمدمحمد منير محمد8657
ذي قار1131100459042007/09/18آرآوكزهرة قاسم صداممحمد مهاوي غضب8658
بغداد13610189167011/9/2007آرآوكزهرة قاسم صداممحمد مهاوي غضب8659
بغداد47717010219548329/3/2011مآرآوكتغريد مهدي صالحمحمد مهدي حسين8660
ميسان309189510671538285/14/2008 مآرآوكصباح ابراهيم حمزةمحمد مهدي عبدالقادر8661
بغداد2008\3\780305611021022010 م آرآوكسناء محمود راضيمحمد موسى جودة8662
ميسان 3707869671548442008/05/10 مآرآوكفاطمة حكيم ناصرمحمد موسى رحيف8663
ميسان2008\6\37112178671540611 مآرآوكقسمة محمد سوديمحمد موسى ماهود8664
بغداد3933937671543315/10/2008 مآرآوكراجحة جابر حاجممحمد موسى محيل8665
بغداد 840274711021080722/4/2008 مآرآوكزينب حمدي حربيمحمد موفق عبود8666
بغداد 34514472671517202008/05/12/مآرآوكفهيمة نعيم لعيبيمحمد مولى حتيتة8667
بغداد 437171311020975212/17/2007 مآرآوكافراح جاسب حوشمحمد ناجي اخيهر8668
بغداد 732734671531275/14/2008 مآرآوكدالل فاهم حسينمحمد ناصر حسون8669
بغداد 1711885671531515/14/2008 مآرآوكنورس نعمة نجرسمحمد ناظم ضيف8670
بغداد78013349671544837/7/2008 مآرآوكزينب سلمان حسينمحمد ناظم ظاهر8671
ديالى3577731671511722008/05/12 مآرآوكخلود آاظم حميدمحمد نبيل حميد8672
موصل655165210674607222009/01/19 مآرآوكجنان محمد ابراهيممحمد نجم عبد8673
نينوى1711255311021060215/4/2008 مآرآوكصابرين عادل جمعةمحمد نزال جميل8674
بغداد7461771671517192008/05/12/مآرآوكآرامة فنجان عجميمحمد نزال آنيدح8675
بغداد20716881011020752311/29/2007 مآرآوكنهلة ذنون حميدمحمد نزهت زآر8676
بغدادتعهدات جديدة17299768724506 مآرآوكوالء شمس الدينمحمد نصيف جاسم8677
بغداد7865366715435422/5/2008 مآرآوكحمدية حسين ثامولمحمد نعمان جبار8678
ميسان 4794111719609820/4/2011 مآرآوكراجحة وشيل طاهرمحمد نعمة غالي8679
صالح الدين 597659111020748822/1/2008 مآرآوكهمسة سامي آشكولمحمد نعمة نتيش8680
آربالء38319410919555213/4/2011 مآرآوكصبيحة حمزة محمدمحمد نعيم عباس8681
البصرة 1251101524392007/09/09آرآوكسراب طعمة فرهودمحمد نعيمة منشد8682
بغداد 1321101523179/9/2007آرآوكسراب طعمة فرهودمحمد نعيمة منشد8683
شيخ سعد766120156715466227/5/2008 مآرآوكاخالص حسن عليمحمد نمر حسن8684
الحمار623751911020764612/1/2007آرآوكامل علي محمدمحمد نهير فنوش8685
بغداد 472142111021067221/4/2008 مآرآوكحسنة سرحان جابرمحمد نيروز دشر8686
صالح الدين 37915010119510230/3/2011 مآرآوكسومة عبادي جاراهللامحمد هادي حسين8687
بغداد 332129956715555219/7/2008 مآرآوكهدية علي محمدمحمد هادي يوسف8688
بغداد 2008\7\1098111366725295719 مآرآوكرشا حسين مفتولمحمد هاشم آزار8689
بغداد 3572251671510732008/05/12 مآرآوكصبيحة عباس طشرمحمد هاشم محمد8690
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بغداد 42914531011021036421/4/2008 م آرآوكحياة يونس نعمةمحمد هليل شميل8691
بغداد 4052153671511352008/05/12 مآرآوكسميرة مراح مهديمحمد هميص حسن8692
بغداد 4151366511021155623/1/2008آرآوكفضيلة عباس جريدمحمد واجد ناصر8693
بغداد 186138816715331614/5/2008 مآرآوكنسرين سعيد عيسىمحمد والي جلوب8694
بغداد 391144376715523721/7/2008 مآرآوكحليمة حسين زبونمحمد والي زبون8695
بغداد 2008\9\3461474106725255322 مآرآوكزينب ابراهيم مصطفىمحمد وجيه مصطفى8696
بغداد4161253211021163427/11/2007 مآرآوكحليمة آاصد غالبمحمد وداعة شالش8697
بغداد170495671512622008/05/12 مآرآوكمحمد وناس عليوي8698
بغدادتعهدات جديد650466268724495 مآرآوكعائدة مهدي خضيرمحمد ياسر عويد8699
البصرة33845746715355012/5/2008/مآرآوكليلى عبد يحيىمحمد ياسين ثامر8700
بغداد49271161960376/4/2011 مآرآوكمنى سعيد عبودمحمد ياسين عباس8701
بغداد3701174611021166910/1/2008 مآرآوكزبيدة ذنون محمودمحمد يوسف جاراهللا8702
بغداد191154816715519512/7/2008 مآرآوكنسرين عادل شريدةمحمد يوسف رزوقي8703
بغداد6351869711020994612/17/2007 مآرآوكهناء محمود اسدمحمد يوسف محمد8704
بغداد 1231102072702007/10/02آرآوكآحالء عبدالكريممحمد يوسف محمود8705
بغداد 4881229519415520/4/2011 مآرآوكامل آريم محمودمحمد يوسف مهدي8706
بغداد 3421285671517905/12/2008/مآرآوكنديمة جاسم نبيثمحمد يونس حاجم8707
بغداد 3258398672520752008/05/30 مآرآوكيسرى جمعة عطيةمحمد يونس عطية8708
بغداد 19513111020755612/2/2008 مآرآوكخلودة هالل احمدمحمود ابراهيم مجول8709
بغداد 2011\3\3547710719574216مآرآوكصباح حامد احمدمحمود احمد حمودي8710
بغداد 3211448211021155722/1/2008آرآوكنجاة خضر عباسمحمود اسماعيل احمد8711
بغداد 1261102112032007/11/22آرآوكفاطمة صمدمحمود تومان شالل8712
صالح الدين 38314553671539625/14/2008 مآرآوكسهلة نجم صالحمحمود جاسم درويش8713
صالح الدين 326874411020780827/2/2008 مآرآوكرشيدة محمد يوسفمحمود جاسم عبداهللا8714
ذي قار3754045671523987/7/2008 مآرآوكرغد يونس عباسمحمود جاسم محمد8715
ذي قار64682278728/9/2010آرآوكفاتن محمد جوادمحمود جبار عبداهللا8716
الديوانية1171100457002007/09/16آرآوكفاتن محمد جوادمحمود جبار عبداهللا8717
بغداد1391018913846/9/2007آرآوكفاتن محمد جوادمحمود جبار عبداهللا8718
ميسان3309210671547162008/05/10 مآرآوكجندية حامد خلفمحمود جدعان ترآي8719
بابل394976411021085720/4/2008 مآرآوكعفاف حميد رشيدمحمود جعفر محمد8720
بغداد2011\10\4978611227586113 مآرآوكاقبال جاسم العبوسمحمود جليل طاهر8721
بابل2106644687249052009/06/10آرآوكسرى عبدالهادي محمدمحمود جمعة خليفة8722
بغداد4201218411020996112/17/2007 مآرآوكنجمة مرعي حسينمحمود جمعة محمد8723
الديوانية1531585311021164011/27/2007 مآرآوكشكرية محمود صالحمحمود حسن حمادي8724
بغداد256162510674607782009/06/10 مآرآوكصبيحة جمعة محمدمحمود حسن محمد8725
صالح الدينتعهدات جديد9468724151آرآوكهناء لقمان عبدمحمود حسين زويد8726
االنبار1181100458372007/09/18آرآوكهناء لقمان عبدمحمود حسين زويد8727
االنبار13710189158411/9/2007آرآوكهناء لقمان عبدمحمود حسين زويد8728
بغداد75376111020997412/17/2007 مآرآوكغزوة عمر عثمانمحمود حسين عزيز8729
بغداد37733986688428112/25/2007 مآرآوكهيفة يونس عبيدمحمود حسين علي8730
بغداد2011\9\87413311727327511 مآرآوكتهاني خلف عليمحمود حسين هامان8731
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بغداد785827611021164211/27/2007 مآرآوكليلى جاسم محمدمحمود حمد خلف8732
نينوى189169716715545528/6/2008 مآرآوكفوزية رشيد محي الدينمحمود حمودي عواد8733
بغداد48817862671537485/14/2008 مآرآوكعائدة محمد حامدمحمود حميد حامد8734
صالح الدينتعهدات جديد745897267460597 مآرآوكلمعة ابراهيم خضرمحمود خضر ناصر8735
صالح الدين343343211020755523/4/2008 مآرآوكخولة حسين خليفمحمود خضير خليف8736
صالح الدين6001323311020766015/5/2008آرآوكخديجة عبداهللا يونسمحمود خضير صالح8737
بغداد7961593211021086520/4/2008 مآرآوكخولة طالل فرحانمحمود خلف عبداهللا8738
صالح الدين3803221671552917/7/2008 مآرآوكايمان حسين فارسمحمود رحيم محمد8739
نينوى16312687671550255/14/2008 مآرآوكنجاح عمر/هدية بحرنمحمود رآاد خليفة8740
بغداد332183726715503414/5/2008 مآرآوكليلى ياسين/سورية جميمحمود زيدان خلف8741
االنبار3801604411021162111/27/2007آرآوكسامية خميس بيدرمحمود سلطان جابر8742
صالح الدين37116366671537217/6/2009 مآرآوكعاتكة طه مهديمحمود سلمان محيميد8743
صالح الدين3809969674608612009/06/10 مآرآوكغصون خلف مجديمحمود سيد عبدالنبي8744
صالح الدين2011\9\32614511427604718 مآرآوكاسماء ناصح عبدالحميدمحمود شاآر حسون8745
ديالى8907210119563828/4/2011مآرآوكماجدة عبدالجليل/وفاء عمحمود شاآر ضاحي8746
ذي قار2008\8\4654562672529439 مآرآوكغنية خضير علوانمحمود شاآر محمود8747
الديوانية2008\8\4368081672529073 مآرآوكنادية ابراهيم حميدمحمود شاآر محمود8748
البصرة2959013672523632008/05/30 مآرآوكالهام هاشم عطيةمحمود شكر عباس8749
بغداد6235226715446028/5/2008 مآرآوكبشرى ابراهيم عليمحمود صالح خلف8750
الديوانية195816911021155810/1/2008آرآوكغرآة جسام حماديمحمود ضاحي هوفي8751
االنبار2008\3\211541011020961311 مآرآوكزهرة احمد خوريمحمود طه عبود8752
بغدادتعهدات جديد4801936368724840 مآرآوكصبيحة هاشم مناحيمحمود طه محمد8753
بغداد 6751039211021003112/18/2007 مآرآوكيسرى صباح عبدالقهارمحمود عباس مضحي8754
صالح الدين345271041954774/4/2011مآرآوكسماح محمد محسنمحمود عبد خلف8755
فوزية آعمحمود عبد فرحان8756 بغداد3121888711020736222/1/2008 مآرآوكناجي عماش/
بغداد تعهدات جديدة199159167648270 مآرآوكمحمود عبدالباقي محمد8757
بغداد 2011\7\1991591019422828 مآرآوكمحمود عبدالباقي محمد8758
بغداد 2008\3\53783481102097786 مآرآوكرغد محمد طاهرمحمود عبدالرضا8759
بغداد تعهدات جديد296262268724882 مآرآوكبشرى حسن خماسمحمود عبدالرضا محمود8760
بغداد 38431126715440126/5/2008 مآرآوكاديبة اسحاق جونةمحمود عبدالقادر8761
بغداد 45517294671540645/10/2008 مآرآوكوسن آاظم محمودمحمود عبدالكافي8762
بغداد 30212811101961224/4/2011 مآرآوكالهام احمد حسنمحمود عبداهللا حسين8763
صالح الدين33936596715302814/5/2008 مآرآوكشكرية محمود لطيفمحمود عبداهللا عبد8764
بغداد2011\3\34645111019605924مآرآوكمدينة رشيد محسنمحمود عبداهللا علي8765
بغداد2511867674606592009/06/10 مآرآوكصبيحة مديد احمدمحمود عبداهللا مرعي8766
بغداد455726111020747122/1/2008 مآرآوكعروبة روضان حسنمحمود عسل محمود8767
ذي قار169875511021046620/4/2008 مآرآوكصالحة فهد صالحمحمود عطية اسماعيل8768
بغداد 302681021942707/4/2011 مآرآوكرابعة ياسين جاسممحمود علي حمود8769
آربالء2008\9\42614326715546923 مآرآوكخمسة آاظم/ايمان عزيزمحمود علي سلمان8770
بغداد 35219792672525082008/05/30 مآرآوكهندية خضير احمدمحمود علي محمد8771
البصرة 346426611021013820/4/2008 مآرآوكفليحة صالح مونسمحمود عودة علوان8772
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البصرة 2008\8\1792978673740929 مآرآوكآواآب خالص عليمحمود عويد حمود8773
البصرة 49218610919589211/4/2011 مآرآوكاميرة طلب عليمحمود غدير داود8774
بلد34218641011021163910/1/2008 مآرآوكسجى صالح سلطانمحمود فتحي عبداهللا8775
بغداد 7795922671512382008/05/12 مآرآوكبشرى حميد خضيرمحمود فرحان خضير8776
بغداد 2008\3\478461011021016917 مآرآوكفاطمة نجم عبداهللامحمود فرحان علي8777
بغداد 420872711020780929/11/2007 مآرآوكتغريد مجذاب عليمحمود آاطع عكاب8778
بغداد تعهدات خطية3461468168724350 مآرآوكنشمية حسين عليمحمود لطيف عبدالقادر8779
بغداد 2008\3\5841571611020957311 مآرآوكامل صبري نصارمحمود لعيبي خلف8780
صالح الدين 2008\8\62326376715119011 مآرآوكذآرى محمد خلفمحمود محمد احمد8781
بغداد 2008\8\90115346737453724 مآرآوكدنيا مجيد مزعلمحمود محمد محمود8782
بغداد101366886715514013/7/2008 مآرآوكنغم حسين عليمحمود محمد محمود8783
موصل256282111021164112/2/2008 مآرآوكحسنة جدعان مفلحمحمود مدهر فالح8784
بغداد34616661671545475/10/2008 مآرآوكفاهرة احمد محمودمحمود مزهر محمد8785
البصرة37618264671511372008/05/12 مآرآوكعدلة حميد عوادمحمود مصطفى هالل8786
بغداد2008\5\405187366715437629 مآرآوكرجاء حنظل ياسينمحمود ناجي محمود8787
بغداد1891283411021141320/4/2008 مآرآوكدنيا عواد خلفمحمود نوري علي8788
بغداد 2008\8\40115811673341812 مآرآوكابتسام مهدي حموديمحمود هاشم محمد8789
الشرقاط / الموصل2522179672521362008/05/30 مآرآوكمريم آردي/ترفة خليلمحمود ياسين آنامش8790
بغداد 161944411021141523/4/2008 مآرآوكسعاد عبداهللا فتحيمحمود يونس اعويد8791
بغداد 47085986715514928/6/2008 مآرآوكهناء محمود عليمحي الدين عبدالجبار8792
البصرة 1271102113882007/11/24آرآوكمحي حسن جتير8793
البصرة 78942216715543726/7/2008 مآرآوكبدرية نجم غفورمحي عطية احمد8794
بغداد 3594421674627802009/06/10 مآرآوكحصة سعود رشيدمحيسن دحام مربط8795
بغداد 48461111019611318/4/2011 مآرآوكابتسام عبدالرحمن عبدامخلص احمد عبدالفتاح8796
بغداد 2008\7\25281136725270920 مآرآوكالهام غانم عالويمخلص طعمة فرحان8797
بغداد 35313624671515012008/05/12 مآرآوكبشرى يونس جاراهللامخلص هادي عبود8798
بغداد 2008\8\76811273673740804 مآرآوكآفاية خلف/لميعة محمدمخلف حمود قشوى8799
ميسان538196886715465227/5/2008 مآرآوكنومة محمد سلمانمخلف خضر حمد8800
العمارة26516310219555511/4/2011 مآرآوكخلود عيسى حنوشمخلف عبدالعزيز امين8801
بغداد 7641453211021003920/4/2008 مآرآوكحمدية محمود مصلحمخلف مدري خضير8802
نينوى 37013810219590218/4/2011 مآرآوكآريمة درويش ابراهيممخلف مطر ضاحي8803
بغداد4251774911021186022/1/2008 مآرآوكسعدة عبد عكلةمداهللا عبداهللا بدر8804
آربالء2008\8\69918372672527084 مآرآوكقاهرة عبدالفتاح احمدمداهللا ياسين ايوب8805
بغداد42912599671531335/14/2008 مآرآوكمدب محيل وادي8806
صالح الدين773155310672524402008/05/30 مآرآوكخالدة عبدالكريم اسماعيمدحت عبدالرحمن8807
بغداد6128953671530265/14/2008 مآرآوكسلمة زعييل شمخيمدلول جبر هلوس8808
بغداد74811038673347632008/05/25 مآرآوكحمدية عبد آنوشمدلول حنوش عبداهللا8809
االنبار663125196715446627/5/2008 مآرآوكامل محمد سلمانمديد طلب عويد8810
بغداد4295134671542795/10/2008 مآرآوكحميدة جاسب داخلمراد ريسان غالي8811
صالح الدين36115111319606812/4/2011 مآرآوكزينة محمد الزممراد عبدالزهرة فالح8812
بغداد7347132672523232/7/2009 مآرآوكخنساء غانم عزيزمرتضى خليل اسماعيل8813
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بغداد2008\9\1096114496725265615 مآرآوكزهراء عالء حسنمرتضى سعدون8814
بغداد77739810671517912008/05/12/مآرآوكميساء راضي آاظممرتضى عبدالواحد8815
بغداد2008\3\2461126101102097506 مآرآوكعروبة عبد عليمرتضى علي محمد8816
الديوانية18216566715421522/5/2008 مآرآوكصبحة حمد جميلمرداس سرحان عصمي8817
بغداد6628110319555612/4/2011 مآرآوكصبيحة حسن احمدمرضي عبدالعزيز امين8818
الديوانية2008\7\21541656725257521 مآرآوكعمشة حسين محمدمرعي حسن محمد8819
ديالى319808711020952816/4/2008 مآرآوكنائلة موسى طعمةمرعي حسن محمد8820
بغداد2641101121961904/4/2011 مآرآوكفاطمة حمزة محمدمروان اآرم مهدي8821
بغداد2528356671516122008/05/12 مآرآوكشيرين آردي عيسىمروان عمر جار8822
بغداد29519196715459521/7/2008 مآرآوكامل محمد حسنمروان محمود محمد8823
بغداد1161100458342007/09/18آرآوكاسماء حسن ابراهيممروان هاشم حسين8824
بغداد13710189157811/9/2007آرآوكاسماء حسن ابراهيممروان هاشم حسين8825
صالح الدين65917611020950516/4/2008آرآوكفوزية محمد مصطفىمزاحم ناصر حسين8826
بغداد2008\7\42849896737288720 مآرآوكميساء محسن ثامرمزبان جبر حسن8827
صالح الدين1121100456562007/09/16آرآوكحسنة عباس سابطمزعل هاشم جاسم8828
نينوى13101018913415/9/2007آرآوكحسنة عباس سابطمزعل هاشم جاسم8829
بغداد539119610682278678/9/2010 مآرآوكفاطمة يحيى حطيحطمزهر بنيان عويد8830
صالح الدين33418528671515022008/05/12 مآرآوكجسومة جودة شيالمزهر حسن مزعل8831
بغداد1131100458812007/09/18آرآوكنشمية خليفة ادخيلمزهر خليفة حميد8832
صالح الدين13810189163811/9/2007آرآوكنشمية خليفة ادخيلمزهر خليفة حميد8833
بغداد77366846715424027/5/2008 مآرآوكنزيهة علي حسينمزهر دحام احمد8834
واسط1211101522712007/09/20آرآوكزهية جودة صباحمزهر ديوان صحن8835
بغداد13611015209311/9/2007آرآوكزهية جودة صباحمزهر ديوان صحن8836
االنبار2011\5\42511410519597315 مآرآوكرباب حريجة حسنمزهر راضي اسويد8837
بغداد430851611021064221/4/2008 مآرآوكانتصار عبداهللا زيدمزهر سعدون زيد8838
بغداد42014493671555365/7/2008 مآرآوكمزهر عبدالحسين8839
بغداد170684211021086820/4/2008 مآرآوكسرور عبدالفتاح طاهرمزهر عبدالقادر شاهر8840
بغداد2011\3\3337810819531224 مآرآوكبشرى عبيد زويرمزهر عبود زوير8841
ديالىتعهدات جديدة272432367460093 مآرآوكبشرى عبدالرحمن جاسممزهر فليح حسن8842
ميسان33015157687247827/27/2010 مآرآوكسلوى فاضل فياضمزهر لطيف ابراهيم8843
بغداد2008\7\594707106737288621 مآرآوكملة خضير رجةمزيوم مسلم ضايق8844
بغداد تعهدات جديد19058267460595 مآرآوكنجالء صاحب عبدالرسومسار اياد جبر8845
بغداد2011\9\3315111227587018 مآرآوكزينب سعدون حمودمسعد حسن صبري8846
بغداد تعهدات جديد340972568724946 مآرآوكايمان حازم انورمسعود ابراهيم اسماعيل8847
بغداد 28989676715545328/6/2008 مآرآوكعطية نجم عوادمسعود جميل عواد8848
بابل6061513611021020216/4/2008 م   آرآوكرجاء صابر بكرمسعود عبد درويش8849
صالح الدين تعهدات جديدة4541435867460704 مآرآوكصبحة عبد/شاهة خلفمسلط حمود حسن8850
البصرة3936666715544328/6/2008 مآرآوكفضة عطية حسنمسلط محمد عمير8851
نسرينمسلم سبتي حسن8852 / بغداد 2008\3\171711011020972610 مآرآوكامنة جاسم علي
البصرة 3841915111020770112/1/2007 مآرآوكشيماء عبدالكريم عبدالرمسلم عباس بداي8853
بغداد 463284111021064920/4/2008 مآرآوكرشيدة عواد حسينمسلم عبدالرزاق احمد8854
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بغداد 6721303511020760912/1/2007 مآرآوكرباب نعمة محسنمسلم عبود عكرب8855
صالح الدين 796124911020757529/11/2007 مآرآوكزينب آريم صوب اهللامسلم لفتة علوان8856
خالدة طارقمشتاق احمد شاآر8857 / بغداد 780853811020977612/17/2007 مآرآوكحال عيسى
بغداد 763259319414225/4/2011 مآرآوكزينب مظلوم خلفمشتاق اسماعيل رحيم8858
بغداد 2008\8\40314998673341604 مآرآوكوفاء حسين علوانمشتاق جبار خياط8859
بغداد 2526481011020997312/17/2007 مآرآوكنغم عبدالعالي جاسممشتاق جبار سلطان8860
بغداد 45316611219650730/3/2011مآرآوكهنية حسين عليمشتاق شباط علي8861
بغداد 2011\9\3559011727599315 مآرآوكلينا جاسب آاظممشتاق طالب علي8862
بغداد 41116817671515252008/05/12 مآرآوكايمان ارحيم ميذابمشتاق طالب عيسى8863
بغداد 7861328106715407525/5/2008 مآرآوكميادة مناتي فرعونمشتاق طالب آامل8864
صالح الدين12101102072442007/10/01آرآوكزينب حسن بالمشتاق طالب مدلول8865
صالح الدين37614872674606547/27/2010 مآرآوكقادسية هتلر آاظممشتاق طعمة حسن8866
البصرة38419194673343552008/05/27 مآرآوكمشتاق عباس بداي8867
البصرة1241102074482007/11/20آرآوكاسراء عباس فاضلمشتاق عبدالرحمن8868
بغداد1351102116812007/11/27آرآوكهند علوان حسينمشتاق عبدالكريم ناجي8869
موصل36744426715414727/5/2008 مآرآوكزينب حمود عبدمشتاق عبدالواحد8870
بابل 49941926715536329/6/2008 مآرآوكمشتاق غالب جنديل8871
صالح الدين 1131100456632007/09/16آرآوكاشراق آاظم محمدمشتاق فرحان اوحيد8872
بغداد 13101018913495/9/2007آرآوكاشراق آاظم محمدمشتاق فرحان اوحيد8873
بغداد 2011\3\7631910819531324 مآرآوكماهرة مظلوم حسونمشتاق آاظم علي8874
بغداد 64715269672520632008/05/30 مآرآوكغيداء عباس ناصرمشتاق لفتة عبدالحسين8875
بغداد 3461591311021016217/4/2008 مآرآوكالهام صكر سلطانمشتت فالح مهودر8876
بغداد 77614342671546555/10/2008 مآرآوكرشا عبدالكاظم فالحمشرق هادي جعاز8877
بغداد 77114510419556413/4/2011 مآرآوكآميلة عناب حميدمشعان محمود محمد8878
بغداد 1702699672521662008/05/30 مآرآوكهظيمة انصيف جاسممشعل حسين هجرس8879
بغداد 2008\7\361176226725264414 مآرآوكبتول جاسم محمدمشعل خالد حسين8880
بغداد 1341938911021160517/1/2008آرآوكندى احمد شلعوذمشير راضي حسن8881
بغداد 733118556715503714/5/2008 مآرآوكسهام توفيق عبدالقادرمصطفى احمد عثمان8882
بغداد 40210163671535665/12/2008/مآرآوكفاطمة ياسين هاشممصطفى احمد عثمان8883
صالح الدين 371139416715513713/7/2008 مآرآوكريا احمد عبودمصطفى جابر علي8884
البصرة78645410671511732008/05/12 مآرآوكزينب رحيم تقيمصطفى جمعة مناحي8885
بغداد2008\3\3381109811021039110 م آرآوكهدى عبدالباري عبدالرحمصطفى جميل مصطفى8886
بغداد1281102073292007/10/02آرآوكاخالص خلف آشكولمصطفى رحيم صالح8887
البصرة911018916538/1/2008آرآوكوداد شهاب احمدمصطفى سامى طه8888
شرقاط/صالح الدين1261102112082007/11/22آرآوكوداد شهاب احمدمصطفى سامى طه8889
بغداد2008\3\3651694311021028117 مآرآوكساجدة حمادي راضيمصطفى صالح سهر8890
صالح الدين4361585811021160211/2/2008آرآوكسلوى عبدالزهرة بريسممصطفى عبدالجليل ابراه8891
االنبارتعهدات جديد43011911068724315 مآرآوكاسراء عبدالحسينمصطفى عبدالخالق8892
االنبار426338106715540723/6/2008 مآرآوكميثاق رشيد علومصطفى عبدالرحمن8893
بغداد7081081611021053525/5/2008 مآرآوكانتصار عباس عريانمصطفى عبدالكاظم8894
االنبار763104716737428021/6/2008 مآرآوكملكية رداد حواسمصطفى علي مصطفى8895
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بغداد7962481011021064512/20/2008 مآرآوكندى سمير عبداللطيفمصطفى فارس حسين8896
بغداد4511948611040743023/4/2008 مآرآوكمنى مغامس مجبلمصطفى آمال مرهون8897
صالح الدين25119526715532928/6/2008 مآرآوكسنية احمد محمدمصطفى محمد سعود8898
بغداد991923211021050820/4/2008 مآرآوكخوية عباس سلمانمصطفى محمد شريف8899
م8900 / نينوى1141100458642007/09/18آرآوكسهيلة حسينمصطفى محمد علي
م8901 / بغداد13810189161611/9/2007آرآوكسهيلة حسينمصطفى محمد علي
صالح الدين14818097674607287/27/2010 مآرآوكمصطفى نوري مصطفى8902
بغداد75456896733454442008/05/25 مآرآوكنعيمة عبدالجبار يونسمصعب محمد علي8903
بغداد641101486715513912/7/2008 مآرآوكسعدية سليم محمودمضر جاسم محمد8904
بغداد2011\3\77014810719574516مآرآوكايمان مرزا حمزةمضر جواد آاظم8905
البصرة82008\78534376737408118 مآرآوكذهبية هايس/هبةمطر جاسم حمود8906
الديوانية1121101521952007/09/20آرآوكفردوس اسماعيلمطر حسن محمد8907
بغداد1361101520606/9/2007آرآوكفردوس اسماعيلمطر حسن محمد8908
بغداد2011\3\3022410419454016مآرآوكامل جمعة باوخانمطر سالم خلف8909
صالح الدين7479411319654628/3/2011مآرآوكرتوبةمطر سليمان غثيث8910
بغداد38415611319605330/3/2011 مآرآوكانعام صالح محمدمطر عبدالصمد رشيد8911
النجف41112385671538345/14/2008 مآرآوكنجالء علي مهديمطر مزعل جودة8912
بغداد1251101523572007/09/20آرآوكوزيرة عبداهللا مرعيمطر منفي سحل8913
االنبار13211015214111/9/2007آرآوكوزيرة عبداهللا مرعيمطر منفي سحل8914
البصرة34318466671545065/10/2008 مآرآوكفاطمة عباس حياويمطر هاشم شجاي8915
صالح الدين2008\3\261492311021077418 مآرآوكترفة محمد لطيفمطر هوير حسين8916
البصرة2008\3\1994571011021041611 مآرآوكمطرة جبر خلفمطرة جبر خلف8917
بغداد2008\8\45578436725264817 مآرآوكرياسة عجة حافظمطشر برآة محنة8918
م8919 / البصرة1231102072482007/10/01آرآوكهدية عطار ابراهيممطشر جهاد عجون
بغداد2008\3\265587811021053712 مآرآوكلميعة جاسم آيطانمطشر حسين سعدون8920
النجف37616465672522922008/05/30 مآرآوكفاطمة سالم عباسمطشر حميد نعمة8921
بغداد3939327673342941/11/2009 مآرآوكجاسمية زبيدي الميمطشر خيون عكيلي8922
ذي قار2008\8\3955754672525642 مآرآوكسهام محن/حنان عليمطشر شبيب جاسم8923
الديوانيةتعهدات جديد326962267597925 مآرآوكحسنة هليل حسونيمطشر ضاحي حسوني8924
بغداد43716226715504914/5/2008 مآرآوكبسمة آاظم محسنمطشر عبداالمير محسن8925
بغداد264126446715392115/8/2009 مآرآوكساهرة عبدالرزاقمطشر مهدي لطيف8926
بغداد154199610673344052008/05/27 مآرآوكصدامة مجيد عودةمطشر يوسف حبيب8927
بغداد2008\3\2151949511021055710 مآرآوكوداد عبد الرزاق محمدمطلك ابراهيم سكران8928
بغداد تعهدات جديد3321683767460686 مآرآوكذيبة غانم مجذابمطلك حمود عبداهللا8929
بغداد 512645311020997612/17/2007 مآرآوكصبحة مخلف محمدمطلك فرحان احمد8930
بغداد 3421622511020997212/17/2007 مآرآوكبيداء جمعة آاظممظفر جبار جاسم8931
البصرة 47383211021084220/4/2008 مآرآوكخولة اسماعيل خليلمظفر حميد رشيد8932
بغداد 19817223671531075/14/2008 مآرآوكبشرى عباس عبدمظفر شوآت آريم8933
صالح الدين 3821046311021055620/4/2008 مآرآوكعلياء عاشور مظلوممظفر عبدالمجيد علي8934
صالح الدين1251101523702007/09/22آرآوكجمهورية مطر ذهيبمظهر سلطان عبد جاسم8935
بغداد1321101522169/9/2007آرآوكجمهورية مطر ذهيبمظهر سلطان عبد جاسم8936
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بغداد2007\12\8081001711020972517 مآرآوكانغام محمد جاسممعتز حامد فرحان8937
بغداد2008\8\4519093673361504 مآرآوكهدى مظهر عبدالرحمنمعتز عالء آامل8938
النجف 2011\3\4653110719536823 مآرآوكاقبال نامق عبدالرزاقمعتصم سعدي8939
نينوى 1381102117002007/11/27آرآوكشذى آامل عبداالميرمعتمد آامل خزعل8940
بغداد 488325672521102008/05/30 مآرآوكبيداء آاظم علوانمعد خالف آاظم8941
بغداد 3741429211021168311/27/2007 مآرآوكهناء حميد خضرمعروف عبد سلمان8942
ميسان 29510171011021007012/18/2007 مآرآوكمعن ابراهيم خليلمعن ابراهيم خليل8943
بغداد 6192810672523992008/05/30 مآرآوكنادية جورج سليممعن جرجيس8944
الميمونة30214010519592410/4/2011 مآرآوكفاطمة آوان خلفمعن جزاع محمد8945
بغداد 2011\3\983172101019536627 مآرآوكبعث فصال/نجاة محمدمعن حمد عبد8946
بغداد 1801278111020745129/11/2007 مآرآوكنضال سعدون آاملمعن سلطان فتحي8947
بغداد35218361011021059112/27/2007 مآرآوكفضيلة يوسف دربمعن عبداهللا مشفي8948
البصرة1211101522642007/09/20آرآوكعهود عبدالعاليمعن علي معن8949
بغداد13611015208611/9/2007آرآوكعهود عبدالعاليمعن علي معن8950
البصرةتعهدات جديدة1911726467596394 مآرآوكصديقة صالح حمدمفتاح علي سالم8951
بغداد63146111021003020/4/2008 مآرآوكطسة مخليف سلوممفضي علي عايد8952
بغداد5341513711020718210/1/2008آرآوكحمدية حسين احمدمفيد سعيد ياسين8953
صالح الدين 193122556715487829/5/2008 مآرآوكسميرة شوآة احمدمفيد شعبان خضير8954
بغداد 78037226715437325/5/2008 مآرآوكحسنية حسين الياسمقتاد خليل حسين8955
بغداد 374579919409130/3/2011 مآرآوكرحاب محمد جاسممقداد ثامر محمود8956
صالح الدين 539321411021062617/4/2008 مآرآوكامل جاسب رحيلمقداد حنون هاشم8957
البصرة 2008\7\45310346725272021 مآرآوكدالل صبيح مهنامقداد عبدالكريم حسين8958
بغداد 1121100456522007/09/16آرآوكاسراء عبدالمنعم مهديمقداد محي محمد صالح8959
بغداد 13101018913375/9/2007آرآوكاسراء عبدالمنعم مهديمقداد محي محمد صالح8960
بغداد 1791027511021041429/4/2008 مآرآوكلمياء مظهر خليلمقصود حسين عوفي8961
صالح الدين 1191100456972007/09/16آرآوكايمان اسماعيل ابراهيممكي احمد زهو8962
بغداد 1391018913826/9/2007آرآوكايمان اسماعيل ابراهيممكي احمد زهو8963
بغداد 2011\3\35118310519531424 مآرآوكخيرية عيدان بايشمكي جبوري حسن8964
بغداد 4071081111961254/4/2011 مآرآوكشيماء عباس شامخمكي حطاب شامخ8965
بغداد 80612416671535215/12/2008/مآرآوكابتسام جمعة غازيمكي شباط صبيحي8966
األنبار 409122846715164319/7/2008 مآرآوكنعيمة آاظم عوادمكي عودة مخرب8967
بغداد 2008\3\2611878111021037717 م آرآوكنهلة محمد خلفمكي غشيم حسن8968
بغداد 211617711021186424/1/2008 مآرآوكآوثر حسن مجيدمكي آاظم عبود8969
بغداد 2007\9\51662782345آرآوكسهام عبدالزهرة صالحمكين ناصر عيطان8970
بغداد1191018914882007/09/20آرآوكسهام عبدالزهرة صالحمكين ناصر عيطان8971
آربالء134662781786/9/2007آرآوكسهام عبدالزهرة صالحمكين ناصر عيطان8972
صالح الدين46380236688441529/6/2009 مآرآوكبشرى صائب عليمالذ خالص محمد8973
الديوانية355107236715450126/5/2008 مآرآوكبشرى محمود شاآرممتاز خليل ابراهيم8974
بغداد2008\3\3251888711021053117 مآرآوكنازك علي محمودممدوح دحام حسن8975
بغداد2008\8\3162996733415911 مآرآوكممدوح محمد حسين8976
بغداد1972910819501324/4/2011مآرآوكلمياء فيصل عبدالحسينممدوح هاتف جاسم8977
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االنبار78510251672525192008/05/30 مآرآوكسناء محمد عمرانمناضل عبدالحميد علي8978
ذي قار33919083672520192008/05/30 مآرآوكميثاق عبود جبرمناف ابراهيم خليل8979
بغداد6522887673743022008/06/21 مآرآوكمنتهى مهدي/هيفاء فرحمناف شعبان سعداهللا8980
بغداد34590456872424612/1/2009 مآرآوكسعاد احمد محمدمناف آامل فارس8981
بغداد2008\3\256631711020781211 مآرآوكانتصار زهير جاسممنال غازي جاسم8982
صالح الدين1231102070192007/09/22آرآوكشيماء جبار حوشمنتصر عبدالرزاق آاظم8983
بغداد1371101524069/9/2007آرآوكشيماء جبار حوشمنتصر عبدالرزاق آاظم8984
بغداد469196946715403629/5/2008 مآرآوكوداد عزالدين شكورمنتصر عبداهللا جاسم8985
بغداد669574411021077716/4/2008 مآرآوكرغد صدام نعيممنتصر مانع حمود8986
ميسان435121876715333814/5/2008 مآرآوكمنتهى جاسم عيالمنتظر خالص عباس8987
صالح الدين2008\8\62741266725267917 مآرآوكبتول عبدالحسين داودمنتظر صالح8988
بغداد7814042671512972008/05/12 مآرآوكسحاب سلمان داخلمنتظر فيصل سلمان8989
نينوى18617556671538535/14/2008 مآرآوكشيماء نجم عبودمنتظر قحطان عبداالمير8990
بغداد638194936715312114/6/2009 مآرآوكهضيمة رجعان تومانمنخي جبار فليح8991
بغداد1241102074272007/11/20آرآوكرسالة عبدالحسن عبدمنذر حديد آاظم8992
صالح الدين2011\3\3806710619535524 مآرآوكآريمة جمعة احمدمنذر رحيم نجم8993
بغداد25918311110211134216/1/2008آرآوكالتفات سالم علوانمنذر شاآر نعمة8994
بغداد354503211021186610/1/2008 مآرآوكخولة ابراهيم/سحر سلممنذر شهاب احمد8995
صالح الدين2008\8\109810514672529132 مآرآوكازدهار عطية حميدمنذر طابور بديع8996
شرقاط/صالح الدين6331412111020755612/1/2007آرآوكايمان حسين هزاعمنذر علي هزاع8997
صالح الدين2118971671531591/4/2009 مآرآوكآاظمية علوان حرينمنذر فاضل حمد8998
بغداد25682826715424229/5/2008 مآرآوكميسون مصلح سلطانمنذر نعمان عبد8999
البصرة33219285671536112008/05/12 مآرآوكناجحة شهاب احمدمنذر نعمان مهدي9000
االنبار4051734511021002612/18/2007 مآرآوكسحر آريم قاسممنذر هادي شلش9001
بغداد4923481110211603171/1/2008آرآوكناهدة عبدالمجيد محمدمنسي جابر عبود9002
صالح الدين2011\9\6615011327599419مآرآوكفاطمة حسن عبداهللامنسي حجي حمود9003
بغداد2011\3\34413310419455716مآرآوكفخرية جلود ضمدمنشد شفاني هاشم9004
بابل2008\3\5731091211021053316 م آرآوكاشواق حسين حياويمنصور حسين تامول9005
نهلة بدرمنصور شويان شذر9006 / صالح الدين476527811020974012/17/2007 مآرآوكمكية لفتة
بغداد 30284396715300614/5/2008 مآرآوكخالدة جميل حسونمنصور عيدان آنبار9007
بغداد 3293728671538615/14/2008 مآرآوكجميلة خزعل هذالمنصور موسى هذال9008
صالح الدين 7811043311021187211/2/2008 مآرآوكخيام صالح آريممنصور ناصر حسين9009
ذي قار3465913671551385/7/2008 مآرآوكاعياد خليل سلمانمنظر سيد مهاوي9010
بغداد 1231102072712007/10/02آرآوكسميرة ضامن محسنمنظر نعيم شويح9011
بغداد 2011\9\40910211527587328 مآرآوكدنيا رحمان آاظممنعم ابراهيم يونس9012
بغداد 1211102112772007/11/22آرآوكمنعم قاسم نافع9013
بغداد 372456106715459029/6/2008 مآرآوكصفاء عبدالرزاق خلفمنى رشيد حوران9014
بغداد 4881542916715363012/5/2008 مآرآوكجنان علي احتاجةمنيب خالد محمد9015
بغداد 272178911021027812/17/2007 مآرآوكنضال عبدالمنعم عبدالمعمنيب فتحي محمود9016
بغداد 723503711021041216/4/2008 مآرآوكرؤى فائق جوديمنيب لبيب مراد9017
بغداد 49519959673344262008/05/27 مآرآوكسميرة عيسى قدومنير ادهم حمزة9018
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بغداد تعهدات جديد3691089267460592 مآرآوكهناء جاسب حنشمنير سعيد عباس9019
بغداد463499811021127916/1/2008 مآرآوكوداد احمد حسينمنير صباح علي9020
بغدادتعهدات جديد487176967460575 مآرآوكفاطمة فتحي جاسممنير صبيح عبد9021
بغداد2008\8\332183866737453911 مآرآوكنوال خلف ثيلمنير عجاج حسين9022
بغداد 2008\8\3467249671551794 مآرآوكسعدية ترآي جاسممنير علي حسين9023
صالح الدين 64511535671531875/14/2008 مآرآوكرباب رشيد احمدمهدي اسماعيل خضير9024
صالح الدين 480161726715418121/5/2008 مآرآوكليلى ناجي جلوبمهدي جاسم جلوب9025
بغداد 39410548671554425/7/2008 مآرآوكرواء آاظم خليلمهدي جاسم مالح9026
بغداد 3911221021956572/5/2011 مآرآوكنضال راضي محمدمهدي جاسم محمد9027
البصرة 1121100458282007/09/17آرآوكمديحة داود سليمانمهدي جسام محمد9028
بغداد 13710189156811/9/2007آرآوكمديحة داود سليمانمهدي جسام محمد9029
بغداد 38617416715416620/5/2008 مآرآوكسعدية هبل رهيفمهدي جعفر محمد9030
بغداد 1111101521942007/09/20آرآوكسميرة عبدالستار آاظممهدي حسن نجرس9031
بغداد 13611015205911/9/2007آرآوكسميرة عبدالستار آاظممهدي حسن نجرس9032
بغداد 8726610619563119/4/2011مآرآوكهدى حسين عبدمهدي حمزة عبد9033
بغداد 1291102071662007/09/23آرآوكزينة خضير صالحمهدي حمود حطاب9034
بغداد 13211015258611/9/2007آرآوكزينة خضير صالحمهدي حمود حطاب9035
صالح الدين 3910189142627/4/2008آرآوكرسمية حسين قنبرمهدي حميد قنبر9036
صالح الدين1131100458952007/09/18آرآوكرسمية حسين قنبرمهدي حميد قنبر9037
االنبار13610189165912/9/2007آرآوكرسمية حسين قنبرمهدي حميد قنبر9038
نينوى31213625673343332008/05/27 مآرآوكبدرية رسن عنادمهدي حنش علي9039
الديوانية36219333671511692008/05/12 مآرآوكحليمة مطشر مجيدمهدي خزعل محمد9040
صالح الدين42622856715544830/6/2008 مآرآوكهاشمية خماس احمدمهدي خليل ابراهيم9041
بغداد1211102113252007/11/22آرآوكمهدي راضي محمد علي9042
آربالء1261102112312007/11/22آرآوكمهدي رمان حسن9043
ذي قار2008\8\451131386715555482 مآرآوكخالدة عبد عبداهللامهدي رمضان9044
بغداد425168636715402827/5/2008 مآرآوكفضيلة غضبان عبداالمامهدي زباري9045
الديوانية2008\3\339382911020782413 مآرآوكجنان حسن عليمهدي زغير جاسم9046
بغدادتعهدات جديدة4651588368724210 مآرآوكناهدة لفتة جبرمهدي سعد آاظم9047
بابل4951959619407029/3/2011 مآرآوكعالية ثويني هدوممهدي سمير سعدون9048
ميسان21914410519538414/4/2011 مآرآوكحليمة عباس جاسورمهدي شعيوط جاسور9049
بغداد364314611020961620/4/2008 مآرآوكسعدية سلمان تختمهدي صالح ابراهيم9050
البصرة4284266715537826/7/2008 مآرآوكايمان شياع مهنةمهدي صالح احمد9051
شرقاط/صالح الدين2008\7\770112856715555527 مآرآوكمها قيس منعممهدي صالح احمد9052
صالح الدين364180796715542326/7/2008 مآرآوكماجدة خزعل شرارمهدي صالح ارحيمة9053
بغداد4016626671541405/10/2008 مآرآوكبدرية عبد بطيمهدي صالح حبيب9054
صالح الدين2008\8\423190836725248117 مآرآوكنعمات صباح عسكرمهدي صالح حمد9055
صالح الدين2011\3\3318311719614823 مآرآوكمنى لفتة حمودمهدي صالح زيدان9056
النجف4379036671545835/10/2008 مآرآوكخديجة رحيم عبد عليمهدي صالح صبيح9057
بغداد2008\3\215143491102095917 مآرآوكزهرة شهاب حميدمهدي صالح طه9058
صالح الدين38314289673344865/27/2008 مآرآوكندى عالء عودةمهدي صالح عبداالمير9059
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بغداد3675225672522102008/05/30 مآرآوكترفة علي هامانمهدي صالح عبداللطيف9060
صالح الدين3456548110210251 مآرآوكرفيق قاسم سالممهدي صالح عبداهللا9061
نينوى2011\5\219102941942408 مآرآوكهدية الزم نجممهدي صالح محمد9062
الديوانية2011\3\1627010219544917مآرآوكفوزية عمير زيدانمهدي طعيمة عبودي9063
ذي قار46661101019570117/4/2011مآرآوكاميرة خليف صالحمهدي عبد راضي9064
االنبار416182676715418425/5/2008 مآرآوكفضيلة حسن بدنمهدي عبد رسن9065
ديالى2954166671510802008/05/12 مآرآوكفاطمة جمعة حنظلمهدي عبدالحسن داخل9066
صالح الدين1281102073652007/10/03آرآوكشروق آامل جبارمهدي عبدالزهرة مهدي9067
بغداد77418951011021086716/4/2008 مآرآوكسهاد عبدالمحسن عبدالمهدي عبدالسادة عقرب9068
االنبار2008\7\364197786725291026 مآرآوكمديحة فاضل عليمهدي عبدالعباس خضر9069
بغداد379951151961605/4/2011 مآرآوكماجدة علي محمودمهدي عبدالغفور مهدي9070
آربالء2008\8\404176556737406517 مآرآوكصالحة عواد عليمهدي عبداهللا خلف9071
صالح الدين16223831102118674/2/2008 مآرآوكهدى اسماعيل ابراهيممهدي عبود جاسم9072
بابل416187416715336921/12/2009 مآرآوكسعاد سلومي آريممهدي عزيز عباس9073
بغداد382121381102115716/2/2008آرآوكحميدة جمعة غريبمهدي غانم اعور9074
ناصرية37619828671548475/10/2008 مآرآوكجسم محمد آريممهدي فاخر آريم9075
بغداد 32577356715515021/6/2008 مآرآوكراوية طعمة محمدمهدي آاظم افليح9076
بغداد 20412410671547645/10/2008 مآرآوكسعاد احمد عليمهدي آاظم خلف9077
البصرة 2007\9\791018913115آرآوكمليحة عبداهللا احمدمهدي آاظم يوسف9078
صالح الدين 114662781242007/09/06آرآوكمليحة عبداهللا احمدمهدي آاظم يوسف9079
بغداد135110125339/9/2007آرآوكمليحة عبداهللا احمدمهدي آاظم يوسف9080
بغداد 7862527671539325/14/2008 مآرآوكتقية خضير عباسمهدي محسن رجب9081
بغداد2111829311020976420/4/208 مآرآوكمهدي محسن محمد9082
بغداد39597486715416420/5/2008 مآرآوكسجودة محمد ناصرمهدي محمد جاسم9083
بغداد 1131100458152007/09/17آرآوكوالء اسماعيل سلمانمهدي محمد عبدالكريم9084
بغداد 13710189155511/9/2007آرآوكوالء اسماعيل سلمانمهدي محمد عبدالكريم9085
البصرة 2008\8\38287366725262017 مآرآوكحمدية خضير عباسمهدي محمد علي9086
بغداد 2008\6\35715049671544301 مآرآوكزهرة جابر شريفمهدي محمد فليح9087
بغداد 3291541911021038416/4/2008 م آرآوك سعدية ادعيلي عبودمهدي محمد نعمة9088
بغداد 7671081211021107016/1/2008 مآرآوكابتسام محمد اسودمهدي مشعان مزود9089
بغداد 2008\8\35186416725262124 مآرآوكسعدية هاشم شامخمهدي مطشر سلمان9090
بغداد 3527927674606232009/06/10 مآرآوكتغريد نوري جعفرمهدي مناتي بالسم9091
م9092 / بغداد1131100458472007/09/18آرآوكليلى عارف عباسمهدي موسى عباس
م9093 / البصرة13710189159911/9/20007آرآوكليلى عارف عباسمهدي موسى عباس
اسراء هامهدي ناصر حسين9094 / بغداد4761305111021116622/11/2007 مآرآوكشكرية علي
بغداد401553811021185123/1/2008آرآوكحياة صادق مهديمهدي ناصر مهدي9095
موصل4711915911004595324/1/2008 مآرآوكسندس خليل شكرمهدي نجيب دشر9096
بغداد4171499119419310/4/2011 مآرآوكعال حسين مجيدمهدي هاشم آاظم9097
بغداد 3607691011021166420/4/2008آرآوكوحيدة زامل محمدمهدي هالل حميد9098
بغداد 42954711020996512/17/2007 مآرآوكسعاد توفيق غنيمهدي وحيد علوان9099
بغداد 233190111019622213/4/2011 مآرآوكزآية محمد علي صالحمهنا نغماش خلف9100
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بغداد 1121018916782007/09/12آرآوكرشدة معيدي صنكورمهنة خيراهللا منصور9101
بغداد 138662782445/9/2007آرآوكرشدة معيدي صنكورمهنة خيراهللا منصور9102
بغداد 2008\7\104992126733615227 مآرآوكاحالم عبدالرزاق جمعةمهند باقر عبداهللا9103
بغداد 4119111671512452008/05/12 مآرآوكاالء قاسم فرجمهند جاسم محمد9104
ناصرية7181361191961824/4/2011 مآرآوكوسن علي محسنمهند جمال محمد9105
بغداد 2011\5\7451041011954134 مآرآوكنرجس سمير داودمهند حافظ يوسف9106
بغداد 3171642106071539315/7/2009 مآرآوكجيهان جبار آاظممهند حمزة عباس9107
بغداد 4301241611020996812/17/2007 مآرآوكاسراء نزار آباشمهند داخل عبدالعالي9108
بغداد 2011\3\34114010119574116مآرآوكزمن رابح طهمهند صباح طه9109
نينوى تعهدات جديد3321409668724723 مآرآوكيسرى عبدالكاظم فالحمهند صيوان سرحان9110
صالح الدين 2008\3\264196411021033711 مآرآوكعبير خيري وهابمهند عبدالعباس محسن9111
صالح الدين1241102074172007/10/03آرآوكسفانة آاظم شليخمهند عبداهللا عبدالسادة9112
الديوانيةتعهدات جديد5168724687آرآوكشهالء قيسمهند علي يونس9113
بغداد1281102072942007/10/02آرآوكشهالء قيسمهند علي يونس9114
بغداد2011\5\49215810819551319 مآرآوكتغريد قاسم محمدمهند فرج سلمان9115
الديوانية469167111019613811/4/2011 مآرآوكابتسام محمد ناظممهند محمد عباس9116
واسط73411715674607822009/06/10 مآرآوكابتسام جبار مالمهند موفق جاسم9117
االنبار1261102112172007/11/22آرآوكحياة صالح عبيدمهوس ناصر حسين9118
االنبار2011\3\1706811719607827 مآرآوكخلود مخلص عبدالقادرمهيب عبدالقادر شاهر9119
صالح الدين1949244671539225/7/2009 مآرآوكساهرة حسن عليمهيمن عبدالمطلب9120
صالح الدين706476311021156915/1/2008آرآوكعجيبة ارحيم آاظمموحان ازبين سالم9121
بغداد3341346211021186122/1/2008 مآرآوكعلية عبدالزهرة شلشموحان فالح مهودر9122
بغداد2008\3\3841152111021043611 مآرآوكحسنة صريجمة مطرموحان قاسم صابط9123
نينوىتعهدات جديد4871876567460742 مآرآوكعلية خميس منحوشموسى اغميس منحوش9124
النجف2008\6\339139310671540571 مآرآوكخالدية عبود غريبموسى جواد عبداهللا9125
بغداد49916381011020771929/11/2007 مآرآوكنجالء حسن ثامرموسى دعيس ماهود9126
صالح الدين2007\9\94662782375آرآوكهدية مهند حسينموسى رحمة نعمة9127
صالح الدين1171018914902007/09/20آرآوكهدية مهند حسينموسى رحمة نعمة9128
بغداد134662781796/9/2007آرآوكهدية مهند حسينموسى رحمة نعمة9129
ذي قار592516167155333121/7/2008 مآرآوكصفية آاظم محمدموسى زغير دعيج9130
صالح الدين4097342671532025/14/2008 مآرآوكسعدية حميد عبيسموسى سلطان عبيس9131
بغداد76810256674608412009/06/10 مآرآوكسوسن حسن جبارموسى صالح محمد9132
بابل6101501081951034/4/2011 مآرآوكامنة علي عاجبموسى عبداهللا محسن9133
بغداد4961847106715309728/6/2008 مآرآوكمريم ناعم فالحموسى علي منذور9134
صالح الدين4207376737421421/6/2008 مآرآوكرؤيا محمد صباحموسى علي موسى9135
صالح الدين7676910719539714/4/2011 مآرآوكنلي هادي عوادموسى عمران موسى9136
صالح الدين2011\3\3269210619574027مآرآوكهدى خزعل عبدموسى آاطع موسى9137
بابل79440246715523428/6/2008 مآرآوكبشرى هادي سايدموسى آاظم جاسم9138
صالح الدين2008\3\7771446511021032512 مآرآوكعلية عودة عبدالحسينموسى آاظم حطيمط9139
ذي قار393399311020994316/4/2008 مآرآوكموسى محيل مكطوف9140
بغدادتعهدات جديد319836568724612 مآرآوكفرحة خضر احمدموسى مداهللا موسى9141
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بغداد3651569419406411/4/2011 مآرآوكعتاية عبدالرضا عليموسى معارج خمل9142
بغداد33327101019535713/4/2011 مآرآوكبشرى فليح صالحموسى منصور عيسى9143
بغداد 79516978671549282008/05/10 مآرآوكقادسية عبود عطيةموفق احمد وآاع9144
صالح الدين 204119856715558212/7/2008 مآرآوكهالة سالم عبداهللاموفق ارفاعي احمد9145
بغداد 3291844511020996412/17/2007 مآرآوكزآية حنتاوي فهدموفق جاسم صبر9146
بغداد2008\3\3841253911020976610 مآرآوكخالصة سعد عبدالجبارموفق حسن محمد9147
البصرة2011\3\3805410819576627مآرآوكسكنية محمد لطيفموفق حسين ياسين9148
بغداد 471105411021084420/4/2008 مآرآوكسمية غازي عباسموفق حميد رشيد9149
بغداد 2008\3\6011443711021043312 مآرآوكذآرى اعبيد مطرموفق خلف حسين9150
بغداد 32111135673345665/27/2008 مآرآوكحكيمة عبدوعليموفق خليل علي9151
بابل 3571097411021004512/18/2007 مآرآوكآفاء اسماعيل زايرموفق سعدي شنشول9152
بغداد38712512671530045/14/2008 مآرآوكاخالص هام مولهموفق صالح احمد9153
ميسان 2008\3\300977811021023610 مآرآوكملوك شهاب احمدموفق صديق مصطفى9154
نينوى 777162610674608402009/06/10 مآرآوكفاتن جسام محمدموفق طه محمد سعيد9155
البصرة تعهدات جديد3821407568724423 مآرآوكلطيف جاسم محمدموفق عبداللطيف9156
بغداد 376160936715413819/5/2008 مآرآوكهدى ستار احمدموفق عبداهللا جمال9157
صالح الدين 1271102070902007/09/23آرآوكروناك حميد رشيدموفق عبود سماوي9158
بغداد 1331101524999/9/2007آرآوكروناك حميد رشيدموفق عبود سماوي9159
بغداد 5641223211020779129/11/2007 مآرآوكخولة محمد حسينموفق علي صالح9160
بغداد 2008\7\427127426725267812 مآرآوكزهرة حسون هاديموفق عمران هادي9161
بغداد 495120956715529619/7/2008 مآرآوكوداد هاشم جاسمموفق محسن شنيت9162
بغداد74651131102118035/2/2008 مآرآوكارنيب طه عزيزموفق محمد غزال حمود9163
صالح الدين2008\7\362142246737289720 مآرآوكايمان خلف خضرموفق محمود خلف9164
بغداد220197546715310814/5/2008 مآرآوكسيوم هادي لطيفموفق يونس عبدالقادر9165
بغداد3301262411021185311/28/2007آرآوكايمان صبري ناجيمولود جبار عبد9166
البصرة24651106715435525/5/2008 مآرآوكامهية سلطان حسينمولود خطاب محمد9167
بغداد309114356715361413/7/2009 مآرآوكرباب جبار حسانيميثاق جبار حمزة9168
االنبار2011\3\7901289119409016 مآرآوكزينب رياض احمدميثاق صبيح حوشان9169
صالح الدين779139191102115746/2/2008آرآوكاخالص عبدالسادة جاسمميثاق علي حسين9170
ديالى735495111020964212/17/2007 مآرآوكسوزان اياد احمد حمديميثاق آريم محمد9171
النجف340666811020745223/1/2008 مآرآوكعذراء هذال سعديميثم حسن ابراهيم9172
بغداد2008\8\34221866737406010 مآرآوكندامة صباح آريمميثم شوآت حمد9173
بغداد2011\9\376799829442319 مآرآوكنعيمة عبدالنبي زيونميثم عالوي يوسف9174
ميسان4539022672520182008/05/30 مآرآوكبشرى احمد محمدميثم علي حسين9175
بغداد1702810519537428/3/2011 مآرآوكسالم صاحب فالحميثم محمد علي محسن9176
ذي قار4699543671517292008/05/12/مآرآوكزينب لفتة عيسىميثم منعم عبود9177
النجف3191271811020994212/17/2007 مآرآوكاسراء عبدالكاظم حمودميثم مهاوي شناوة9178
النجف37711984672520132008/05/30 مآرآوكندى ذنون يونسميسر احمد صالح9179
ذي قار700514211021168011/27/2007 مآرآوكسحر علي محمودميسر علي احمد9180
البصرةتعهدات جديد324276968724388 مآرآوكفاتن نعيم مصاولميسر علي حسن9181
نينوى20616045671516152008/05/12 مآرآوكزينب آاظم خريبطميسر علي عايز9182
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بغداد344501111020759928/11/2007 مآرآوكاخالص عبداهللا مرعيميسر مهدي صالح9183
صالح الدين34214928671547782008/05/10 مآرآوكجكارة عبد ربه شلشميناو محمد شلش9184
بغداد79719810619539517/4/2011 مآرآوكصبحة عمر احمدنائل علي احمد9185
بغداد 339951311021065729/4/2008 مآرآوكاشواق عبدالمهدي جابرنائل علي جابر9186
االنبار36413048671554445/7/2008 مآرآوكسعدية مهدي حسنناجح جهيد آاظم9187
بغداد1261102114482007/11/25آرآوكناجح حنون عبيد9188
شرقاط/صالح الدين2011\3\31012310419452816مآرآوكوفاء محل مطلكناجح علوان عطية9189
صالح الدين1723586737420421/6/2008 مآرآوكسهيلة عبدالمسلم مصطناجح محي عباس9190
ناصريةتعهدات جديدة334137368724586 مآرآوكفوزية محمد جواد صالحناجح مهدي صالح9191
ذي قار2008\7\35149746725257219 مآرآوكمديحة خلف مشكورناجي جاسم مشكور9192
310120646715284613/7/208 مآرآوكعلية عبد شهيبناجي جبار آاظم9193
بغداد 10371601111021102930/1/2008 مآرآوكاخالص شهاب بدرناجي جري عطية9194
بغداد 37619816715445127/5/2008 مآرآوكنجاة بشير محمودناجي حسن عاشور9195
بغداد 7871219611020988912/17/2007 مآرآوكوجدان حسن سباهيناجي حسين ضهد9196
بغداد 12101102072322007/10/01آرآوكتسواهن نعمة فليناجي خشاخ9197
نينوى2008\7\410102286737434321 مآرآوكجمالة عواد محمودناجي عبد جاسم9198
بغداد384349510189170815/1/2008 مآرآوكهناء عبدالحسن حمداهللاناجي عبدالحسن علي9199
البصرة75876876715337514/5/2008 مآرآوكنغم طارق مطلكناجي عبدالواحد حسين9200
بغداد1946762671511222008/05/12 مآرآوكفاطمة رسول فرحانناجي عبود علي9201
بغداد663122146715501714/5/2008 مآرآوكابتسام حسين ميجلناجي علي حسين9202
صالح الدين592176286715416522/5/2008 مآرآوكجميلة حنون فنجانناجي متعب آاظم9203
بغداد 435558671541435/10/2008 مآرآوكسميرة عطا عبدالواحدناجي مسلم علي9204
بغداد 2008\8\3261059672526769 مآرآوكسهام جلوب حميدنادر حسين حميد9205
بغداد 43490816715411621/5/2008 مآرآوكنيسان نعيم ثجيلنادر حسين عبدالرحمن9206
األنبار 487807811021101423/1/2008 مآرآوكفوزية حسين عبيدنادر صالح زيدان9207
بغداد 3743451673727952008/06/21 مآرآوكسناء مكي جبورينادر عادل مجيد9208
بغداد 4359710419540019/4/2011 مآرآوكفوزية جاسم حسننادم هاشم ماري9209
بغداد 4517931941196/4/2011 مآرآوكوسن سجاد عبدالحسننازك حسن عبد9210
بغداد 215194111102118035/2/2008آرآوكاحالم صالح عليناصر ابراهيم سكران9211
بغداد49282146737404013/7/2008 مآرآوكابتسام حسين زاملناصر احمود علي9212
موصل638325511021018112/17/2007 مآرآوكسهام محسن هاشمناصر ثابت صبخاية9213
بغداد2008\7\37914426725274720 مآرآوكسعاد واشي جاسمناصر جبر آاظم9214
صالح الدين2008\3\195977411021053418 مآرآوكآسرة حميد ثامولناصر حسن ثامول9215
بغداد2009\6\407193286872420128 مآرآوكجمهورية عبد فرجناصر حسن رشيد9216
بغداد318188276733428127/5/2008 مآرآوكثجلية ساجت/ونسةناصر حسون عبدالسيد9217
بغداد663169411021004012/18/2007 مآرآوكوضي خضر احمدناصر حسين جاسم9218
صالح الدين 2008\3\1651107611021040712 مآرآوكلميعة آوعي حمزةناصر حسين جياد9219
البصرة 51213548672520652008/05/30 مآرآوكرضية شنان فالحناصر حسين شميس9220
بغداد 2007\9\77662781086آرآوكفوزية حمود هاديناصر حسين مخيف9221
بغداد 1151018916892007/09/12آرآوكفوزية حمود هاديناصر حسين مخيف9222
بغداد 1381018912365/9/2007آرآوكفوزية حمود هاديناصر حسين مخيف9223
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بغداد 3692710119513030/3/2011 مآرآوكشويلة عبيد سنامناصر حسين مطير9224
بغداد 393142776715430322/5/2008 مآرآوكلميعة حسن جمعةناصر حسين نصار9225
بغداد 31615089671547485/10/2008 مآرآوكنجاة حسين سلطانناصر حمود دبيس9226
بغداد 551018914197/9/2007آرآوكسلمى ناظم حافظناصر ذياب خلف9227
بغداد 1181100458872007/09/18آرآوكسلمى ناظم حافظناصر ذياب خلف9228
بغداد 1381018916439/9/2007آرآوكسلمى ناظم حافظناصر ذياب خلف9229
بغداد 454657671512925/12/2008 مآرآوكسهام آاصد زايرناصر زماط شهيد9230
بغداد619180736688428712/25/2007 مآرآوكفوزية جمعة حسينناصر زويد خلف9231
نجف382151071951184/4/2011 مآرآوكماجدة قيس نهيبناصر شنجار جابر9232
صالح الدين 377187511021045616/4/2008 مآرآوكمجيدة ذرب آعيدناصر صباح مطير9233
بغداد 762187256715420425/5/2008 مآرآوكبيداء عبدالحسن عليناصر عباس علوان9234
بغداد 32544456737422928/6/2009 مآرآوكسعادة عبد ترآيناصر عبد حسين9235
بغداد 4071521051959554/4/2011 مآرآوكفليحة حسين فدعونناصر عبد فرهود9236
بغداد 20016861680879577/27/2010 مآرآوكفاطمة خضير رميضناصر عبد آزار9237
نينوى 6641468611020988217/4/2008 مآرآوكنهلة حميد محيناصر عبدالجبار فرج9238
صالح الدين 4761986411020988612/17/2007 مآرآوكفاطمة عبدالهادي عبدالمناصر عبدالحسين9239
ميسان343859106715425428/5/2008 مآرآوكهناء سعيد منصورناصر عبدالكريم9240
ذي قار477554311020976012/17/2007 مآرآوكرقية عبود ترآانناصر عواد ترآان9241
بغداد766317106715506614/5/2008 مآرآوكليمة راجع خلفناصر عودة خلف9242
الديوانية1241102110382007/11/20آرآوكمديحة علي سلمانناصر فرج علي ديوان9243
النجف8311015207228/2/2008آرآوكنجاة جاسم مدناصر آاظم مد9244
البصرة1291102072022007/10/01آرآوكنجاة جاسم مدناصر آاظم مد9245
النجف13711015233149/9/2007آرآوكنجاة جاسم مدناصر آاظم مد9246
البصرة58860431101522679/20/2007 مآرآوكزينب زامل آريمناصر آريم طاهر9247
شرقاط/صالح الدين436286511020774729/11/2007 مآرآوكعدوية شنو عليناصر محسن عكلة9248
صالح الدينتعهدات جديد334134368724402 مآرآوكرنا صالح مهديناصر ناجح مهدي9249
بغداد2008\3\47153951102075586 مآرآوكوداد قاسم بنيانناطق ضايف حسين9250
ديالى1704351011021066514/5/2008 مآرآوكسليمة ابراهيم محمودناطق عبداهللا جواد9251
بابل2009\6\30835756736278129 مآرآوكليلى عبدالسالم خضيرناطق عبدالوهاب سمير9252
بغداد2008\7\361100336725256627 مآرآوكخيرية طاهر ملهيناظم ثامر جالي9253
واسط4803111419603112/4/2011 مآرآوكحليمة محمد عليناظم جاسم محمد9254
بغدادتعهدات جديد426699106759746 مآرآوكناظم جواد علي9255
بغداد37053246715507114/5/2008 مآرآوكايمان عبدالسادة نعمةناظم حسين جاسم9256
بغداد1181100459722007/09/19آرآوكزهية مصلح عبدناظم حسين شومل9257
بغداد13111004558615/9/2007آرآوكزهية مصلح عبدناظم حسين شومل9258
بغداد50218344671512095/12/2008 مآرآوكسحر صباح حسنناظم خزعل وادي9259
بغداد63518066673727532008/06/21 مآرآوكعبير آريم لفتةناظم خلف عكلة9260
الديوانيةتعهدات جديد3801711168724761 مآرآوكاحالم عامر طعمةناظم ذياب ترف9261
بغدادتعهدات جديدة352667767460298 مآرآوكآواآب آتاب عبدناظم سالم آاظم9262
صالح الدين2007\9\841018913195آرآوكهاشمية حنون حسينناظم سعدون محل9263
بغداد1131018913602007/09/06آرآوكهاشمية حنون حسينناظم سعدون محل9264
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نينوى135662781056/9/2007آرآوكهاشمية حنون حسينناظم سعدون محل9265
بغداد2008\3\4951897211021053218 مآرآوكآميلة طاهر عليويناظم سيد حسين9266
نينوى1251102116262007/11/27آرآوكخولة عبداهللا آرومناظم شاهود سعد9267
بغداد1855169687227738/9/2010 مآرآوكعائشة سلطان خليلناظم شريف داود9268
صالح الدين718107526715505614/5/2008 مآرآوكشيماء علي حسينناظم صبار ضيف9269
بغداد2008\8\3867423673740703 مآرآوكبشرى رجب احمدناظم طليب حمزة9270
صالح الدين34341610671530997/7/2008 مآرآوكعفيفة محمد جاسمناظم ظاهر علي9271
بغداد4761701141960245/4/2011 مآرآوكنعماية عبد جاسمناظم عبد سلمان9272
بغداد 2011\3\30013710819576222مآرآوكهيام رجب حبيبناظم عبدالحميد حبيب9273
صالح الدين 40257546715456527/5/2008 مآرآوكصبرية جمعة موسىناظم عبداهللا محجوب9274
بغداد 6611275111021175210/1/2008 مآرآوكصبرية قاسم سالمناظم عبدالهادي مفتن9275
بغداد20017675673743112008/06/21 مآرآوكمريم هليل آاطعناظم غويض آاطع9276
بغداد49914611671549322008/05/10 مآرآوكاحالم جميل موازيناظم فرج عكش9277
بغداد 648129210671542835/10/2008 مآرآوكجنان لعيبي آاظمناظم فلحي حسن9278
بغداد 77011013671546245/10/2008 مآرآوكاعنيد محمد مخلفناظم لفتة علي9279
بغداد 1938063672523958/6/2009 مآرآوكفردوس عباس نعيمناظم محمد حسين9280
بغداد2011\9\6027911427327218 مآرآوكزينب رشيد حسنناظم محمد رحيم9281
بغداد6631568911020764912/1/2007آرآوكمنيفة حمصي خلفناظم محمد سلمان9282
آربالء2011\3\16117011419653223مآرآوكفطومة خطاب عبيدناظم محمد منصور9283
بغداد 36917211671550545/14/2008 مآرآوكالتفات ساجت عسكرناظم محمد نفات9284
بغداد 7374099673743172008/06/21 مآرآوكهيفاء نعيمة جبرناظم مدلول جبر9285
بغداد 77110159671549722008/05/10 مآرآوكشروق علي حسينناظم نصيف جاسم9286
بغداد 37219587673344112008/05/27 مآرآوكنجاة عبدالواحد حبيبناظم ياسين شعبان9287
بغداد 2011\5\3431681031954749مآرآوكخديجة طه يوسفناظم يونس يوسف9288
بغداد 2008\7\36121186725292419 مآرآوكاميرة رشيد صبارنافع صعب صبار9289
بغداد 7804582671535395/12/2008/مآرآوكمنى عبداهللا عويثنافع محمد علي حسن9290
بغداد 2011\3\3847410919547216مآرآوكرسمية فرهود فريحناآود عبد سلطان9291
موصل607178656700663412/5/2008 مآرآوكعمشة احمد حسننامس محمد عواد9292
بغداد246399101941704/4/2011 مآرآوكاديبة ابراهيم علينامق عبدالرزاق جاسم9293
البصرة46924716715339526/7/2008 مآرآوكمديحة علي مفتنناهض حسن جريميط9294
بغداد35115677671517562008/05/12/مآرآوكآاظمية علي جبارناهي عزيز نصار9295
البصرة7621166111021023312/17/2007 م آرآوكعمشة حسين ابراهيمنايف محمد مصلح9296
ميسان 11819059671535495/12/2008/مآرآوكسودد محمد احمدنبيل ابراهيم حسين9297
بغداد 309991111961197/4/2011 مآرآوكثورة حسن علينبيل حازم محمد رجب9298
بغداد 4041108411020774529/11/2007 مآرآوكمية شوآت مصطفىنبيل حسن رشيد9299
صالح الدين 1351102117882007/11/27آرآوكميادة حسن ارحيمنبيل حسين رحيم9300
بغداد 12101102072412007/10/01آرآوكتسليمة عبدالرزاقنبيل حمود ابراهيم9301
بغداد 7239368671535125/12/2008/مآرآوكفاطمة هاشم مزعلنبيل حميد عطية9302
بغداد 74576210671519382008/05/12 مآرآوكحراء عاآف حسيننبيل حميد محمد9303
بغداد 3577756671511812008/05/12 مآرآوكسميرة رشيد مجيدنبيل حميد نصار9304
بغداد 6021611041950904/4/2011 مآرآوكابتسام لطيف محمدنبيل زهير ابراهيم9305



قائمة بأسماء الوافدين الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (140) في محافظة آرآوك للفترة من 2007/7/1 ولغاية 2011/9/30 الذين 
اعيدوا الى محافظاتهم االصلية السابقة

بغداد 76782546715514828/6/2008 مآرآوكسوسن عبدالستار مجيدنبيل سعيد عباس9306
بغداد 71894126715310614/5/2008 مآرآوكاسيل آامل حمودنبيل شاآر عبدالزهرة9307
بغداد2591838911020759629/11/2007 مآرآوكنوال حمادي حسننبيل شاآر نعمة9308
آربالء63619338671537585/14/2008 مآرآوكرحيق آامل موجدنبيل شالش مجدوع9309
صالح الدين 47618911011021066929/5/2008 مآرآوكامنة وليد عريبينبيل صبيح محمود9310
صالح الدين 41817436671515755/12/2008/مآرآوكحميدة عبدالحسن مزهرنبيل عاجل شريف9311
بغداد 35516182672522812008/05/30 مآرآوكنديمة ناجي خضيرنبيل عادل خضير9312
بغداد761445811020987412/17/2007 مآرآوكشيماء محمد جبارنبيل عادل عبد9313
صالح الدين 2008\6\8888171671541501 مآرآوكمعالي يوسف محينبيل عبدالرحيم احمد9314
البصرة745148711021180122/1/2008آرآوكميسون عبدالجبار محمدنبيل عبدالرزاق جواد9315
بغداد2011\5\4341110219584817 مآرآوكرباب جياد مساعدنبيل عبدالكريم نعمان9316
بغداد8311015243329/1/2008آرآوكنور نجيب داودنبيل عدنان حربي9317
بغداد1161101521822007/09/20آرآوكنور نجيب داودنبيل عدنان حربي9318
صالح الدين1311101254329/9/2007آرآوكنور نجيب داودنبيل عدنان حربي9319
صالح الدين1171100457032007/09/16آرآوكحمدية شكر محمودنبيل علي طعمة9320
نينوى1391018913876/9/2007آرآوكحمدية شكر محمودنبيل علي طعمة9321
الديوانية19815874673341682008/05/25 مآرآوكلمياء علي آريمنبيل آاظم جاسم9322
الديوانية70917410619579725/4/2011 مآرآوكرجاء اشويل حنتوشنبيل آاظم مزر9323
بغداد1251101523842007/09/22آرآوكميسون عزيزنبيل آامل فرمان9324
صالح الدين1321101522449/9/2007آرآوكميسون عزيزنبيل آامل فرمان9325
صالح الدين434546211021180211/27/2007آرآوكعامرة محمد سعيدنبيل آمال مصطفى9326
بغداد170852711021180030/1/2008آرآوكثرية زيدان خلفنبيل مجبل رشيد9327
االنبار2008\8\46371576725264925 مآرآوكشذى عبد حسيننبيل ناظم جمعة9328
شرقاط/صالح الدين343100910672523162008/05/30 مآرآوكوحيدة خلف لفتةنجاح جاسم محمد9329
بغداد64714811671553435/7/2008 مآرآوكابتسام محمد آاظمنجاح صافي طاهر9330
ذي قار15312656671511672008/05/12 مآرآوكسناء آامل عبدالحسيننجاح عبد سبوس9331
بغداد4206118673343442008/05/27 مآرآوكامينة علي عليجنجاح عبداالمير حسين9332
ميسان4911021058212/27/2007آرآوكزينب آاظم سلماننجاح عبدالحسين آاظم9333
شرقاط/صالح الدين11101101520892007/09/11آرآوكزينب آاظم سلماننجاح عبدالحسين آاظم9334
صالح الدين13111004563810/9/2007آرآوكزينب آاظم سلماننجاح عبدالحسين آاظم9335
بابل82008\77638266715341318 مآرآوكباسمة طلب احمدنجاح مهدي حمزة9336
بغداد65613946672522582008/05/30 مآرآوكرويدة عبدالكاظم حسيننجاح ياسين محسن9337
بغداد34518961671548692008/05/10 مآرآوكفاتن فاضل حسيننجدت مجيد راغب9338
الديوانية2008\7\35531286725248912 مآرآوكجميلة طه عبودنجم الدين عبداهللا مطر9339
صالح الدين1221102070422007/09/22آرآوكبشرى يوسف حميدنجم خليل محمد9340
صالح الدين1331101524369/9/2007آرآوكبشرى يوسف حميدنجم خليل محمد9341
بغداد3001902711020787227/2/2008 مآرآوكثناء عبدالحسين عريفنجم ضمد شاهر9342
البصرة35764176715445722/5/2008 مآرآوكانعام عون ماضينجم عبد جبر9343
صالح الدينتعهدات جديد4701748168724708 مآرآوكنضال محمد عزيزنجم عبد حسن9344
الديوانية1241102116592007/11/27آرآوكرفاء حميد مجيدنجم عبد حنش9345
بغداد33110419671512272008/05/12 مآرآوكانوار آاظم سدرةنجم عبد طراد9346
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بغداد تعهدات جديدة31131556872479 مآرآوكسناء عباس لعيبينجم عبد عبداهللا9347
بغداد2008\8\351104426733447717 مآرآوكزينب جمعة حمزةنجم عبد علي عبيد9348
بغداد391104796715537720/7/2008 مآرآوكآلثوم عباس حسيننجم عبد مجلي9349
بغداد346936311020988712/17/2007 مآرآوكفريال احمد فرحاننجم عبد محمد صبيح9350
االنبار1271102071092007/09/23آرآوكحسنة محمد حاووسنجم عبد ناهي9351
البصرة13311015251510/9/2007آرآوكحسنة محمد حاووسنجم عبد ناهي9352
بغداد3081701131962257/4/2011 مآرآوكآريمة حسن خضيرنجم عبدالزهرة جاسم9353
بغداد3772266674605917/27/2010 مآرآوكعلية علي خلفنجم عبدالسادة حسن9354
سنية ياسنجم عبداهللا جاسم9355 / بغداد2008\3\3574172110207086آرآوكملكة ابراهيم
صالح الدين تعهدات جديدة7834524687234524 مآرآوكبشرى نعمة شربجينجم عبداهللا حيدر9356
ديالى4921446211020988312/17/2007 مآرآوكفضيلة فالح عيداننجم عبداهللا رسن9357
بغداد 47918386715334414/5/2008 مآرآوكحكمة زغير رهيفنجم عبداهللا رهيف9358
بغداد 1211102112872007/11/22آرآوكنجم عبداهللا شهاب9359
بغداد 4091285311021150722/1/2008آرآوكصبيحة عطية بنياننجم عبداهللا عبدالرحمن9360
نينوى 3621124671510552008/05/12 مآرآوكبشيرة حامد آزارنجم عبداهللا علي9361
بغداد 2512451011021147810/1/2008آرآوكصبيحة عزيز سهيلنجم عبداهللا عمر9362
بغداد 3741485311021175311/2/2008 مآرآوكسميرة عطية لفتةنجم عبداهللا لفتة9363
بغداد4341861131961816/4/2011 مآرآوكآاظمية حميد ابراهيمنجم عبداهللا يوسف9364
بغداد43417749671546175/10/2008 مآرآوكرغد عبدالرضا محمدنجم عبدالواحد حسين9365
بغداد1271102071162007/09/23آرآوكوداد صحن غاجينجم عبدالواحد زهراوي9366
صالح الدين13311015251910/9/2007آرآوكوداد صحن غاجينجم عبدالواحد زهراوي9367
بغداد2968264671532015/14/2008 مآرآوكغنية ناصر حسيننجم عبود ظاهر9368
بغدادتعهدات جديد6268724816آرآوكفتحية زويد خلفنجم عبود علوش9369
بغداد 11101100457022007/09/16آرآوكفتحية زويد خلفنجم عبود علوش9370
البصرة 1391018913866/9/2007آرآوكفتحية زويد خلفنجم عبود علوش9371
بغداد 2008\6\171114831102106731 مآرآوكندى هادي عبدنجم عون عبد سلمان9372
البصرة 4378078673727512008/06/21 مآرآوكليلى وحيد آماشنجم وادي آماش9373
البصرة 1251101523822007/09/22آرآوكسهيلة فاضل حسننجيب خلف زيدان9374
بغداد 1321101522379/9/2007آرآوكسهيلة فاضل حسننجيب خلف زيدان9375
بغداد 2007\9\73662782325آرآوكمائده محمد خلفنجيب عبدالجبار باقر9376
بغداد 1111018914862007/09/20آرآوكمائده محمد خلفنجيب عبدالجبار باقر9377
ذي قار134662781756/9/2007آرآوكمائده محمد خلفنجيب عبدالجبار باقر9378
صالح الدين 7003065671510565/12/2008 مآرآوكضحى ناصر حسيننداء آاظم خريبط9379
بغداد 4174744674601002009/01/19 مآرآوكزينب مطر نجمنديم عبدالجبار9380
بغداد 12101102072192007/10/01آرآوكانتصار صدام جاسمنديم عبدالسادة عبداهللا9381
صالح الدين 2007\9\63662781056آرآوكغيداء جمعة هاشمنزار أنور هاشم9382
صالح الدين 11101018916852007/09/12آرآوكغيداء جمعة هاشمنزار أنور هاشم9383
بغداد 13810115214811/9/2007آرآوكغيداء جمعة هاشمنزار أنور هاشم9384
بغداد 2009\6\215405106725248028 مآرآوكسلمة شريف محمدنزار توفيق عادل9385
بغداد 46926476715433926/5/2008 مآرآوكزمن حسن راشدنزار جواد آاظم9386
بغداد 10179317671519422008/05/12 مآرآوكاحالم داود صبرينزار رديف عباس9387
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بغداد 2011\9\4952411327326918 مآرآوكشيماء فاضل خدامنزار سعدون بداي9388
بغداد 1121100457012007/09/16آرآوكرغداء ابراهيم محسننزار سهام بيومي9389
بغداد 1391018913856/9/2007آرآوكرغداء ابراهيم محسننزار سهام بيومي9390
بغداد 11101101521602007/09/20آرآوكاالء عبدالحسين خربيطنزار صالح عبدالصاحب9391
بغداد 13111004569616/9/2007آرآوكاالء عبدالحسين خربيطنزار صالح عبدالصاحب9392
بغداد 169697411021046119/3/2008 مآرآوكمريم سالم عنادنزار طاهر صيهود9393
بغداد 49315710719543821/4/2011مآرآوكنصرة عبدالرزاقنزار عبدالجبار ويس9394
بغداد 2009\7\4118297673347535 مآرآوكنزار عبدالكريم ترآي9395
بغداد 753173696715555812/7/2008 مآرآوكفضيلة هاءالدين حسيننزار عبدالمنير حسن9396
بغداد 463119266715396814/5/2008 مآرآوكبحرية محمد ناصرنزار عبدالواحد سعيد9397
بغداد 2007\9\971018913305آرآوكهناء فاحر عالوينزار آاظم حميد9398
بغداد 1191018914512007/09/20آرآوكهناء فاحر عالوينزار آاظم حميد9399
بغداد 135662781216/9/2007آرآوكهناء فاحر عالوينزار آاظم حميد9400
بغداد 477491611021193511/28/2007آرآوكامل عبود يوسفنزار آاظم محمد9401
بغداد 10986948671531865/14/2008 مآرآوكرغد جواد نوفةنزار محسن بليص9402
صالح الدين 318165386715461627/5/2008 مآرآوكرحاب ماجد منصورنزار محمد جمعة9403
صالح الدين تعهدات جديد405993168724878 مآرآوكحنان نوري قاضينزار محمد عبداهللا9404
المنصور / بغداد 36518047672549572008/05/10 مآرآوكسحر شيت محمدنزار هاشم محمد علي9405
نينوى تعهدات جديد409154868724252 مآرآوكساجدة صالح جدوعنزية احمد صالح9406
نينوى 3345910119456919/4/2011مآرآوكسوسن خيون/فخرية جانسيم غضبان صمد9407
ذي قار 4252588672520712008/05/30 مآرآوكنائلة رحيم سعدوننشأت عبدالزهرة9408
ذي قار 188123376715558930/6/2008 مآرآوكذآرى غانم حسيننشوان حازم حميد9409
صالح الدين 3838298671512872008/05/12 مآرآوكيسرى عمر محمودنشوان علي عزيز9410
ديالى 4051429311020956116/4/2008 مآرآوكيسرى سعيد محمدنصار محمد صالح9411
البصرة 3648410619522520/4/2011 مآرآوكآرجية سمير زيداننصر حمادي آاظم9412
ذي قار 72516016674609792009/01/19 مآرآوكاسماء هاشم فياضنصرت عبدالواحد مطبك9413
بغداد 2011\5\204183931940958 مآرآوكهيام اسماعيل آاظمنصير تايه جليل9414
بغداد 2009\6\69968396872427825 مآرآوكختام رزاق عباسنصير جبير آريم9415
ديالى 2008\6\7364233671543021 مآرآوكحنان عباس بادينصير خلف يوسف9416
ديالى 4254412671537105/14/2008 مآرآوكاحالم سعدون عبودنصير صالح عبدالرزاق9417
نينوى 729124686733437023/4/2009 مآرآوكعروبة محمد حسننصير صدام سلمان9418
الديوانية 2011\3\272138101019500214مآرآوكفاتن عبد علي جلودنصير قيس غايب9419
صالح الدين 2110594671519302008/05/12 مآرآوكوفاء جعفر علينصير آاظم جواد9420
ديالى 58749826733449412/7/2008 مآرآوكنسرين محمد مسافرنصير آامل نعيم9421
ذي قار 105615810819522429/3/2011 مآرآوكاالء حسين لطيفنصير ماجد جابر9422
بغداد 65314887670066385/12/2008 مآرآوكهالة علي حسننصير ماجد حسن9423
صالح الدين 2008\3\2961474511021088318 مآرآوكزوزان سلمان يوسفنصير منذر ميخا9424
بغداد 763152176733428027/5/2008 مآرآوكانعام اسماعيل محمدنصير مهدي حمزة9425
بغداد 4173061671510702008/05/12 مآرآوكعلية خليل ابراهيمنصير نافع عبداللطيف9426
بغداد 172958671530455/14/2008 مآرآوكسميرة صبري احمدنصيف جاسم حميد9427
صالح الدين 2008\7\326246672560512 مآرآوكرضية جبار مزعلنصيف جاسم زامل9428
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صالح الدين 7571996111021150610/1/2008آرآوكفائزة علي آلشنصيف جاسم عرب9429
ميسان 4994681671517622008/05/12/مآرآوكنجلة عبود مسعودنصيف جاسم محمد9430
ميسان 198132886715523519/6/2008آرآوكهاشمية شعبان رجبنصيف جاسم محمد9431
ميسان 198132896715523519/6/2008آرآوكهاشمية شعبان رجبنصيف جاسم محمد9432
ميسان 45313210519591911/4/2011 مآرآوكنسرين عباس محمدنصيف جاسم محمد9433
ميسان 5941811091945344/4/2011مآرآوكسارة نده صعبنصيف دخلة صعب9434
ذي قار 370817106737422821/6/2008 مآرآوكمديحة سلمان/سعدية نجنصيف مشعل بخيت9435
ذي قار 745358411020970212/17/2007 مآرآوكنجالء عبدالحسين سراونضال حميد علي9436
ذي قار409145866715330214/5/2008 مآرآوكنجاح بشير سعيدنضال سعدي حسين9437
ذي قار437116886715130012/12/2008 مآرآوكنجالء عبدالستار علواننضال مجيد احمد9438
ذي قارتعهدات جديد8768724982آرآوكنبات جودة سعدينظام جاسم معيول9439
ذي قار1161101521852007/09/20آرآوكنبات جودة سعدينظام جاسم معيول9440
ذي قار 13111012559010/9/2007آرآوكنبات جودة سعدينظام جاسم معيول9441
ذي قار 19458511021066316/4/2008 مآرآوكهبة عبدالرزاق علينظام طلبه صادق9442
بغداد 34117076673727522008/06/21 مآرآوكليلى فالح حسيننظير حسن عباس9443
ميسان 1211102112862007/11/22آرآوكنظير مرقوز يعقوب9444
ميسان 2008\8\33318286671528483 مآرآوكنورية بوشتةنعمان رحيم آاطع9445
ميسان 7621597411021173411/27/2007آرآوكآريمة صالح يوهينعمان عجيل آطامي9446
ميسان 3291168811020975712/17/2007 مآرآوكنورية عبداهللا محمدنعمان عطااهللا عبد9447
ميسان 4794111819621024/4/2011 مآرآوكايمان شاآر جابرنعمان محمد نعمة9448
ميسان 2008\3\3341763911021028611 م آرآوكخديجة قاسم محمدنعمة باني نعيمة9449
ميسان 2310189142824/4/2008آرآوكبشرى محمد سلماننعمة حسن شيال9450
ميسان 1181100458972007/09/18آرآوكبشرى محمد سلماننعمة حسن شيال9451
ميسان 13610189166212/9/2007آرآوكبشرى محمد سلماننعمة حسن شيال9452
ميسان 333135151102070265/2/2008 مآرآوكانتصار فرحان علينعمة خلف محمود9453
ميسان 215117810671536062008/05/12 مآرآوكنهلة محمود صالحنعمة دليان مجرف9454
ميسان 38619132672521542008/05/30 مآرآوكخولة ثامر محمودنعمة رزاق بديوي9455
نينوى 163573106715415427/5/2008 مآرآوكحياة عبيد عيداننعمة عباس غازي9456
بغداد 416977911021069328/5/2008 مآرآوكمرزوقة وهيب عبدنعمة عبد مفيد9457
البصرة 2008\7\34691256725274827 مآرآوكتحرير مصطفى جاراهللانعمة عبدالزهرة نعمة9458
البصرة 82008\379126446715551418 مآرآوكسجا ابراهيم عباسنعمة علي صالح9459
البصرة 35512671673343795/27/2008 مآرآوكآلثوم احمد/سعدية مدلونعمة محمد عالج9460
بابل 76814538671547722008/05/10 مآرآوكحكمة مهدي صالحنعمة محمد فياض9461
بغداد 4782005411021078722/4/2008 مآرآوكشفيقة رحيم شناوهنعمة معارج حنون9462
بابل 31219277671512182008/05/12 مآرآوكآميلة الزم مكطوفنعمة موسى خليل9463
بغداد 2011\3\451163101019522227 مآرآوكنعمة نتيش خامة9464
بغداد 36916241011021088512/20/2007 مآرآوكسعاد علوان حسيننعيم بداي مجيس9465
بغداد 3591346111021067827/4/2008 مآرآوكصبيحة محمد صحننعيم ثجيل مطلك9466
بغداد 589132710674608692009/01/19 مآرآوكمنار جميل علينعيم جاسم مجلي9467
صالح الدين 2011\3\42517810719581213 مآرآوكعواطف حسين راهينعيم جلوب حسين9468
صالح الدين 372447411021100317/1/2008 مآرآوكملكية عبد زغيرنعيم جمعة حسون9469
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البصرة 7974310419593129/3/2011 مآرآوكفاتن محسن عبودنعيم حميد ديوان9470
بغداد 252993611021069421/4/2008 مآرآوكرجاء شهيد آزارنعيم حميد آزار9471
بغداد 1121018914852007/09/20آرآوكانتصار خالد حسننعيم شعبان ابراهيم9472
بغداد 134662781746/9/2007آرآوكانتصار خالد حسننعيم شعبان ابراهيم9473
بغداد 183937671511875/7/5/2008 مآرآوكحمدية صافي نبيثنعيم طالب فنجان9474
نينوى تعهدات جديد469438567596541 مآرآوكنضال محمد عبدالرضانعيم عبدالحسن خضير9475
صالح الدين 2511988311021056121/4/2008 مآرآوكنيران مكي جيودينعيم علي احمد9476
صالح الدين 2011\3\3937710719543227مآرآوكنعيمة ساجت عوادنعيم عمير منعم9477
صالح الدين 4309491019419017/4/2011 مآرآوكوليدة احمد عبداهللانعيم محمد عبداهللا9478
نينوى 487171596715400620/5/2008 مآرآوكسهيلة صالح آاظمنعيم محيبس سعيد9479
نينوى 427222111020756929/11/2007 مآرآوكبدرية يوسف مريوشنعيم مصاول مريوش9480
صالح الدين 79314967671512082008/05/12 مآرآوكطرفية عبدالواحد حسيننعيم مغامس رسن9481
صالح الدين 2008\6\34089696715477411 مآرآوكطلبة حميد غافلنعيمة سعد زغير9482
صالح الدين 49490686715407426/5/2008 مآرآوكعلية عواد حسيننغيمش جويد جبر9483
نينوى 82008\351145336715284311 مآرآوكخيرية جليب جبارنفس آريم عكلة9484
صالح الدين 7581778211020745511/29/2007 مآرآوكنظيرة جاسم محمدنقيب مبارك محمد9485
صالح الدين 619206211021178410/1/2008آرآوكضمياء جمال عبدالباقينكتل عبدالمحسن آزار9486
صالح الدين 31919936715559612/7/2008 مآرآوكوفاء عبد حسيننمير سالم نوري9487
صالح الدين 3954198673727962008/06/21 مآرآوكهدى فاضل حيدرنمير ناصر احمد9488
صالح الدين 4541921106715442827/5/2008 مآرآوكاسراء طارق شاللنهاد ابراهيم عبدالعزيز9489
صالح الدين 2008\3\6471245811021055310 مآرآوكشيماء عبداهللا محمدنهاد ابراهيم نومان9490
بغداد 3726623671539744/6/2009 مآرآوكبشرى محمد علينهاد احمد علي9491
بغداد 346697111021029012/17/2007 مآرآوكآمبلة راشد حطحوطنهاد عبد جودة9492
صالح الدين 2008\8\31470826715307310 مآرآوكنادية محمود رجانهاد عبداالمير توفيق9493
صالح الدين 2011\9\47661111027604519مآرآوكفاتن موسى محمدنهاد عبدالحميد ضيدان9494
صالح الدين 1111100459652007/09/19آرآوكوسن محمد رجانهاد عبداهللا ابراهيم9495
صالح الدين 2042898672549522008/05/10 مآرآوكنهاد عبود محيبس9496
صالح الدين 2011\3\9152510419570224مآرآوكاسراء صالح هاشمنهاد مطشر مسلم9497
صالح الدين 77012214672522392008/05/30 مآرآوكامل دلف احمدنهار عواد سالم9498
صالح الدين 773212611021026812/17/2007 م آرآوكبتول خلف صالحنهير خلف آرحوت9499
صالح الدين 2007\9\97662781076آرآوكنور جمال عبد حمود9500
واسط 1131018916882007/09/12آرآوكنور جمال عبد حمود9501
واسط 1381013913706/9/2007آرآوكنور جمال عبد حمود9502
البصرة 2011\9\30219611627598114 مآرآوكشهالء عبدالوهاب رزوقنوري جميل عباس9503
البصرة 1271102113912007/11/24آرآوكنوري جودة لعيبي9504
صالح الدين 402183746715325514/5/2008 مآرآوكفوزية محمد ظاهرنوري حمد عبد9505
صالح الدين 3251547511020712017/1/2008 مآرآوكمناهل فوزي عبداهللانوري رحيم طه9506
صالح الدين 2008\3\2651627411021045318 مآرآوكمقبولة عبداالله عبدالوانوري سعيد عمر9507
صالح الدين 494184410671548628/5/2008 مآرآوكسامية احمد صالحنوري سعيد محمد9508
صالح الدين 3675665672523812008/05/30 مآرآوكفرحة حمد شميلنوري سلطان خلف9509
بغداد 2008\8\30235146725294611 مآرآوكازدهار معد خضرنوري صبيح عبداهللا9510
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صالح الدين 295435911020989012/17/2007 مآرآوكسميرة ناظم خلخالنوري عبدالنبي جعفر9511
صالح الدين 47918291011021083615/5/2008 مآرآوكهناء سعد حمدنوري عبيد علي فارس9512
البصرة 76215527672523092008/05/30 مآرآوكثورة خليفة عبودنوري عالوي جاراهللا9513
صالح الدين 2469012671516062008/05/12 مآرآوكابتسام محمد صخينوري علي خشان9514
صالح الدين 40113656672520252008/05/30 مآرآوكسميرة نعيم عبدنوري فخري نوري9515
صالح الدين 154702411021007912/18/2007 مآرآوكبيجية لهود حمادينوري فهد مفلح9516
صالح الدين 4291699119408831/3/2011 مآرآوكآمرة علي عبودنوري لطيف محمد9517
ميسان 2011\3\3549910419451816مآرآوكيسرى عبداهللا/وضاحة منوري محمد عبو9518
ميسان 3931201071954997/4/2011مآرآوكزآية خضير نايفنوري هالل نايف9519
صالح الدين 3259036673345215/25/2008 مآرآوكخديجة عبدالمجيد عبدالحنوري يونس عباس9520
صالح الدين 2101009106715425821/5/2008 مآرآوكهدى هادي خضرنوفل احمد محمد9521
صالح الدين 2008\7\3941528106715555727 مآرآوكميساء قاسم راضينوفل جاسم راضي9522
صالح الدين 3191779611021175111/27/2007 مآرآوكوهيبة ذنون ياسيننوفل خليل ياسين9523
صالح الدين 369151276715164521/7/2008 مآرآوكايهان جاسم محمدنوفل سليم محسن9524
صالح الدين 71811934672520732008/05/30 مآرآوكدنيا خالد ابراهيمنوفل عدنان دواح9525
صالح الدين 24655756715309629/6/2008 مآرآوكقدرية امين آنعاننوفل فيصل خضير9526
حكيمةنوفل مالك عشم9527 / صالح الدين 2008\3\7582006411020955517 مآرآوكفضيلة فرحان
صالح الدين 1251102115252007/11/26آرآوكنوفل موسى خلف9528
صالح الدين 7988345671547405/10/2008 مآرآوكسعاد ناظم ضيفنومان سالم عبد9529
بغداد 754147101019513230/3/2011 مآرآوكوردة عباس سيدةنومان عويد دانوق9530
بغداد 4203210101959525/4/2011 مآرآوكيسرى احمد طاهرنيسان فرحان خلف9531
األنبار 2011\3\25110810119509224 مآرآوكهاجر صبار درويش9532
األنبار 48016447671519092008/05/12 مآرآوكزهرة حمزة اسماعيلهادي جبار علي9533
األنبار 19910695671510172008/05/12 مآرآوكهناء جاسم حسنهادي جواد باقر9534
الديوانية 4037671011021045224/4/2008 مآرآوكليلى محمد آاظمهادي جواد آاظم9535
نينوى 427120876733441822/12/2009 مآرآوكنازك هادي مظلومهادي جودة عودة9536
نينوى 17014291102113026/2/2008مآرآوكأبتسام هادي صفاحهادي حبيب هادي9537
نينوى 36191111021196417/1/2008 مآرآوكافراح محمد آاظمهادي حسن عبدالحسين9538
بابل 5410189160429/4/2008آرآوكسليمة جاسم محمدهادي حسن عبود9539
صالح الدين 1241102110212007/11/20آرآوكسليمة جاسم محمدهادي حسن عبود9540
بغداد 4011676911020748429/11/2007 مآرآوكفاطمة حاتم خليفةهادي حسن عبيد9541
ذي قار2008\8\63614024672529403 مآرآوكايمان سادة محيسنهادي حسين مزعل9542
ميسان2008\5\4158176715482029 مآرآوكانوار شاآر محمودهادي حمود حطاب9543
بغداد2008\7\623102526737451121 مآرآوكصبرية ناجي حاجمهادي خليفة غثيث9544
بصرة4875237671545555/10/2008 مآرآوكحال حاتم جبرهادي دعيم ناصر9545
ميسان1271102073132007/10/02آرآوكبشرى طارق صديقهادي رمزي عبدالكريم9546
بصرة676135176715598330/6/2008 مآرآوكانتصار زين خوافهادي ريسان حمود9547
البصرة370137336715537621/7/2008 مآرآوكخيرية هاشم شمخيهادي زغير شمخي9548
بغداد 19918816715505514/5/2008 مآرآوكنهلة آاظم هانيهادي سالم هاني9549
نينوى 3941926106737427221/6/2008 مآرآوكغالية علي حسينهادي سبتي مهنة9550
صالح الدين 76761366715164820/7/2008 مآرآوكرجاء عبدالواحد آاظمهادي شعالن ناهي9551
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بغداد 2011\5\40311211119617210 مآرآوكامل فيصل جابرهادي ظاهر عبداهللا9552
بغداد 2008\3\36264531102078685 مآرآوكسهام فاضل محمدهادي عباس ثامر9553
بغداد تعهدات جديدة4261182167460701 مآرآوكبدرية عمر محمدهادي عبد صدام9554
بغداد 2008\3\10313151102096849 مآرآوكابتسام معيوف لفتةهادي عبد علي9555
بغداد 1281102073182007/10/02آرآوكفاطمة محمد حسنهادي عبدالسادة عقرب9556
بغداد 3701223101102114648/1/2008 مآرآوكخديجة علي عباسهادي عبود محسن9557
بغداد 779486671519255/12/2008 مآرآوكنادية آاظم جاسمهادي عبيد جاسم9558
بغداد 2611767211020720515/1/2008 مآرآوكآرحة عويد حميدهادي علي حسين9559
صالح الدين 7931057671537745/14/2008 مآرآوكصبرية جلوب خضيرهادي قاسم جبر9560
صالح الدين 1211101522922007/09/20آرآوكليلى حمادي عبودهادي آاظم عبود9561
صالح الدين 13611015211811/9/2007آرآوكليلى حمادي عبودهادي آاظم عبود9562
صالح الدين 33322106715400728/5/2008 مآرآوكحتمة ضيدان يوهيهادي آاظم مطر9563
بغداد 78818611011020967712/17/2007 مآرآوكامنة نتيش هدايهادي آشكول مهيش9564
صالح الدين 3842379671545705/10/2008 مآرآوكليلى انصيف جاسمهادي محسن عيسى9565
بغداد1211102112832007/11/22آرآوكهادي محسن نجدت9566
األنبار 768182566737406421/7/2008 مآرآوكشمسية عيادة/نوال عبدهادي محمد هزاع9567
صالح الدين 3387710671540458/7/2009 مآرآوكمريم حسين حميدهادي مسعود حمود9568
صالح الدين 2008\8\38230826733613018 مآرآوكنادية داود نحوهادي مهاوش نحو9569
األنبار 1181100457492007/09/17آرآوكآالء اسماعيل حسنهادي نعمة حسن9570
األنبار 1391018914407/9/2007آرآوكآالء اسماعيل حسنهادي نعمة حسن9571
األنبار 3942511919618712/4/2011 مآرآوكفهيمة علي/نوال سالمهادي نوري مهدي9572
األنبار 4551126216715383214/5/2008 مآرآوكفاتن خضير جوادهادي يوسف منثر9573
شرقاط/صالح الدين2093815671535945/12/2008/مآرآوكانتصار فرحان ناصرهاشم احمد سلطان9574
األنبار 2011\3\1617810119578513 مآرآوكسناء هادي حسينهاشم الياس خضر9575
األنبار 5241233671535405/12/2008/مآرآوكخيرية مهنة فرحانهاشم انعيمة جباره9576
األنبار 1719166668858412008/05/12 مآرآوكفائزة اسماعيل ابراهيمهاشم توفيق حمودي9577
صالح الدين 2008\7\1521985106733612027 مآرآوكسميرة احمد/ليلىهاشم ثابت موسى9578
صالح الدين 6698257673340422008/05/25 مآرآوكصبرية حسن ثانيهاشم جاسم حسن9579
البصرة 367119986733452825/5/2008 مآرآوكوداد هادي سلمانهاشم جاسم فرج9580
ذي قار272148116715414925/5/2008 مآرآوكابتسام حازم عباسهاشم حازم ذنون9581
البصرة 1141101521562007/09/20آرآوكتغريد عبدالواحدهاشم حسين طاهر9582
البصرة 13111004568116/9/2007آرآوكتغريد عبدالواحدهاشم حسين طاهر9583
البصرة 64716966672523112008/05/30 مآرآوكفخرية عبود طخيخهاشم حمود خلف9584
البصرة 28917261011021151914/1/2008 مآرآوكضوية عبدالحسن آاظمهاشم خضير حسين9585
البصرة 1823359671517862008/05/12/مآرآوكسهام عبدالسادة عبدالحهاشم داود محمود9586
نينوى 3541271672522472008/05/30 مآرآوكلزمة عباس درواحهاشم دعدوش شوآة9587
نينوى 382183286733453319/7/2008 مآرآوكجميلة عبدالجبار صالحهاشم سيد حسين سيد9588
نينوى 4171031011021074220/4/2008 مآرآوكحميدة مطر خلفهاشم شغاني مفتن9589
نينوى 402147910672520722008/05/30 مآرآوكهناء هادي حسنهاشم شكر حسين9590
صالح الدين 7809391019418621/4/2011 مآرآوكغانة محمد عليهاشم صالح حسن9591
نينوى 2461597911020748229/11/2007 مآرآوكمريم لفتة مرزةهاشم عباس علوان9592
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نينوى 22314716715314114/5/2008 مآرآوكليلى عيسى عبدالرحيمهاشم عباس موسى9593
نينوى 2008\9\3551297767155547914 مآرآوكماجدة عبد حميديهاشم عبدالرزاق عودة9594
صالح الدين 2008\7\45370836733416620 مآرآوكنضال جازول دريمهاشم عبدالكريم خيراهللا9595
صالح الدين 20982636715335614/5/2008 مآرآوكفضيلة خميس خلفهاشم عبداهللا صياح9596
ذي قار 2008\7\1957696725264213 مآرآوكعزيزة عليوي رسنهاشم عبود عبدالسادة9597
ذي قار 2008\7\36262366737451026 مآرآوكرجاء عبداالمير حسينهاشم علوان حسين9598
آربالء 1141101521712007/09/20آرآوكانتصار جبر الزمهاشم عواد ترآان9599
ذي قار 13111004572816/9/2007آرآوكانتصار جبر الزمهاشم عواد ترآان9600
ذي قار 77970641102119346/2/2008 مآرآوكفخرية عبيد سندالهاشم عيسى حسين9601
ذي قار 417190856715341126/7/2008 مآرآوكمنى خالد عودةهاشم فخري عيادة9602
ذي قار 40318974672521819/1/2009 مآرآوكليلى راضي عبداهللاهاشم فرج عكش9603
ذي قار 1291102071482007/09/23آرآوكسميحة فاضل جوالنهاشم فوزي جياد9604
ذي قار 13611015256010/9/2007آرآوكسميحة فاضل جوالنهاشم فوزي جياد9605
ذي قار 4288853674608282009/06/10 مآرآوكسليمة فليح مساعدهاشم آاظم حسن9606
ميسان 420953411021011116/4/2008 مآرآوكدورية عريبي ياسينهاشم آاظم شنتة9607
ميسان 2008\7\35975986725261919 مآرآوكوداد لفتة خلفهاشم آامل حسن9608
بغداد 3313317674606977/27/2010 مآرآوكاخالص هاشم صالحهاشم آريم اسود9609
بغداد 426417911021010512/17/2007 مآرآوكماجدة جبار عريبيهاشم آريم مهاوي9610
صالح الدين 4211676711021146310/1/2008 مآرآوكفاطمة لعيبي معامرهاشم محسن جادر9611
االنبار2008\9\29614172672527178 مآرآوكلطيفة راآع احمدهاشم محمد احمد9612
صالح الدين 21116553671546205/10/2008 مآرآوكسميرة علي عجيلهاشم محمد صالح9613
صالح الدين 4161711191959974/4/2011 مآرآوكسهامة هادي صالحهاشم محمد علوان9614
صالح الدين 2009\7\3109647673345291 مآرآوكزهرة طالب آاظمهاشم محمد آاظم9615
بغداد 63617832671512462008/05/12 مآرآوكخولة راضي اجهارهاشم محمد مزعل9616
صالح الدين 13619023673343482008/05/17 مآرآوكبشرى قاسم محمدهاشم موسى عيسى9617
صالح الدين 2008\3\34329111021042511 مآرآوكهناء عبداهللا حسينهاشم ناصرناصر9618
صالح الدين 3125359672523012008/05/30 مآرآوكسميرة مزهر حسنهاشم نعيم حسن9619
صالح الدين 43015571671544485/10/2008 مآرآوكقسمة حمود بدايهاشم هليل شميل9620
صالح الدين 1181100457352007/09/16آرآوكمكية هاشم عباسهاشم وشيح عويز9621
صالح الدين 1391018914257/9/2007آرآوكمكية هاشم عباسهاشم وشيح عويز9622
صالح الدين 91010189157912/2/2008آرآوكهاشمية حسن فالح9623
صالح الدين 1241102074292007/11/20آرآوكهاشمية حسن فالح9624
صالح الدين 1281102073052007/10/02آرآوكخيرية عطية غضبانهامل غانم غضبان9625
صالح الدين 1241102073922007/10/03آرآوكخالدة سعداهللا احمدهاني اجمد خضر9626
صالح الدين 2008\3\451166141102103839 م آرآوكابتسام شياع صابرهاني عسكر شهاب9627
بغداد 663158926715312014/5/2008 مآرآوكهاني علي جاسم9628
بغداد 627238911020968919/3/2008 مآرآوكنجاة آاظم واليهاني مجيد عيال9629
ذي قار 2011\9\106817511227325315 مآرآوكابتسام جاسم عبداهللاهاني محمد صالح9630
ذي قار 37619274671545765/10/2008 مآرآوكآريمة آريم حموديهاني مهاوش نحو9631
ذي قار 465152876715432022/5/2008 مآرآوكنورية طاهر محمدهاني مهدي نفاوة9632
صالح الدين 32119226672521522008/05/30 مآرآوكتغريد عزيز يونسهدير احمد يونس9633
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نينوى 37915815671537435/14/2008 مآرآوكاميرة خلف حيدرهذال سعدي آاظم9634
بغداد 2391479111020977115/4/2008 مآرآوكهزاع منوخ خلف9635
البصرة 2008\7\40329836725292820 مآرآوكهدلة جداع عطيةهزاع هايس شهاب9636
النجف تعهدات جديدة3931018268724367 مآرآوكمنى عالءالدين محمودهزبر مرشود حسن9637
البصرة 233199956715179526/7/2008 مآرآوكوضحة حسن هداسهزيم خلف علي9638
واسط 713147466715319126/7/2008 مآرآوكزينة عبدالستار عنادهشام ابراهيم احمد9639
البصرة 2008\3\4781019711021032816 مآرآوكهدى نجم فياضهشام ابراهيم عباس9640
البصرة 3141961311021194411/28/2007آرآوكالهام محمد نذير عبدالعزهشام احمد ايوب9641
البصرة 7007395671517822008/05/12/مآرآوكهدى سلطان حميدهشام جاسم جبر9642
البصرة 4812006111020721628/2/2008آرآوكعيشة بالل عبداهللاهشام جاسم محمد9643
واسط تعهدات جديد4871959168724545 مآرآوكهشام جاسم محمد9644
البصرة 7811278511021074116/4/2008 مآرآوكنظيرة ضعيف سلمانهشام جبار جاسم9645
واسط 38245736715402120/5/2008 مآرآوكآريمة عبد رشيدهشام خضير عباس9646
بغداد 31143396715528920/7/2008 مآرآوكحوراء هادي لعيبيهشام خليل آاظم9647
بغداد2011\3\5544710219456627مآرآوكتحرير دعير آريمهشام دعير آريم9648
بغداد4025358674600912009/06/10 مآرآوكسناء منصور الزمهشام رحومي رمضان9649
ميسان1713647671544065/10/2008 مآرآوكزينة آاظم عبداهللاهشام صالح داود9650
بغداد34397236715404825/5/2008 مآرآوكحسين عبد آحيطهشام صالح مهدي9651
النجف 7856286671549422008/05/10 مآرآوكنهاية فاضل آريمهشام عباس محمد9652
البصرة 4511251511004590915/1/2008آرآوكاسماء عباس عبدهشام عبد علي9653
البصرة تعهدات جديد4212641067460636 مآرآوكزينة صبحي محمودهشام عبداالمير ابراهيم9654
النجف 2011\3\21511310419513127 مآرآوكلولو نعمان خلفهشام عبدالوهاب آامل9655
النجف 365271171961804/4/2011 مآرآوكسهاد آامل بدرهشام عواد جبر9656
النجف 26510310419509718/4/2011 مآرآوكهدى آريم جبارهشام عيسى9657
النجف 62447121102078255/3/2008 مآرآوكاقبال علي موسىهشام فيصل آاظم9658
النجف 60019625673343775/27/2008 مآرآوكترفة احمد خلفهشام محمد سلمان9659
البصرة 4791528671550201/26/2009 مآرآوكايمان يحيى عبدالفتاحهشام محمد شكر9660
النجف27211651671548272008/05/10 مآرآوكشهلة جبرائيل محمدهشام محمد نجم9661
النجف 477981311021062322/4/2008 مآرآوكامال سعيد محمدهشام مصطفى محمد9662
النجف 18473796715505714/5/2008 مآرآوكملكة حيدر عليهالل احمد خضير9663
النجف 7811015221917/1/2008آرآوكآريمة شناوي عبداهللاهالل حسين فارس9664
البصرة 1251101523872007/09/22آرآوكآريمة شناوي عبداهللاهالل حسين فارس9665
البصرة 1321101522479/9/2007آرآوكآريمة شناوي عبداهللاهالل حسين فارس9666
البصرة 369118931941175/4/2011 مآرآوكسبيكة محمد عليهالل حطام محمود9667
البصرة 405170536715443825/5/2008 مآرآوكشذى علي آاظمهالل حميد آاظم9668
البصرة 3191083911021004716/4/2008 مآرآوكحميدة حنور عبدالرضاهالل عبود ظاهر9669
البصرة 65313632671535635/12/2008/مآرآوكخاتون صبيح نجمهالل ناصر جوعان9670
النجف 2008\8\655144416733615812 مآرآوكزينب يوزدمير بهجتهمام فليح جاسم9671
البصرة 246865111020748322/1/2008 مآرآوكسليمة لفتة لعيبيهوبي علي هوبي9672
البصرة 734100146715442727/5/2008 مآرآوكامال آاظم عباسهيثم احمد عايد9673
البصرة 5411179911021005512/18/2007 مآرآوكهدية ابراهيم خلفهيثم احمد مخلف9674
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البصرة 3805922672521572008/05/30 مآرآوكبسعاد عبد آاظمهيثم اآرم مهدي9675
البصرة 41814143671531165/7/2009 مآرآوكسعدية عبد علي عويدهيثم بازير آاظم9676
البصرة 736104126715431529/5/2008 مآرآوكاقدام موحان حويشهيثم حسين آريم9677
البصرة 2008\8\19317259672527372 مآرآوكشيان عبداهللا ماحةهيثم خضير داود9678
البصرة 6382006711020765312/1/2007آرآوكعلية خليف عوادهيثم رحيل عواد9679
بغداد 95141561102095615/4/2008 مآرآوكشهباء عبدالمنعم محمدهيثم زآي طه9680
البصرة 7901914811021154510/1/2008آرآوكزينب عبدالكريم خلفهيثم زيدان خلف9681
ذي قار 3411665671510332008/05/12 مآرآوكعذراء محمود فليحهيثم شياع مهنا9682
ديالى تعهدات جديد319418667460628 مآرآوكنجالء مهدي ضالةهيثم صبحي حسين9683
بغداد 11101100457392007/09/17آرآوكوفاء سرحان حميدهيثم عبد مخرب9684
صالح الدين 1391018914317/9/2007آرآوكوفاء سرحان حميدهيثم عبد مخرب9685
بغداد 2008\3\1633931011021051818 مآرآوكرحاب خالد عبداهللاهيثم عبدالجبار هزيم9686
بغداد 7379729671511745/12/2008 مآرآوكجنان جاسم محمودهيثم عبدالحميد سعدون9687
بغداد 116155186715406927/5/2008 مآرآوكايفان عبدالجبار عليويهيثم عبدالخالق سعيد9688
صالح الدين1211102112842007/11/22آرآوكهيثم عبدالعزيز علي9689
األنبار18613563671549655/10/2008 مآرآوكفائزة احمد سعيدهيثم عكاب سعيد9690
بغداد2911004577710/1/2008آرآوكايمان عطوف شلبهيثم عالوي عبداهللا9691
ميسان20814691671536685/12/2008 مآرآوكهناء عبدالواحد عبداهللاهيثم فؤاد يوسف9692
ميسان7948264671537445/14/2008 مآرآوكعهود هذال سعديهيثم فاضل حسين9693
البصرة2009\6\209146716872428525/مآرآوكفيروز طالل لطيفهيثم لطيف شعبان9694
بغداد 382125711021073217/4/2008 مآرآوكسهيلة سالم محمودهيثم مؤيد توفيق9695
بغداد 265981151960125/4/2011 مآرآوكشيرين رفيع باشرهيثم محمد حمد9696
صالح الدين 5543862671533625/14/2008 مآرآوكصدى عباس عمرانهيثم محمد راضي9697
صالح الدين 6554554671512532008/05/12 مآرآوكسنان حسن عبدالسادةهيثم مطرود عبدالسادة9698
صالح الدين 1281102073152007/10/02آرآوكنوال مهدي نورهيثم منير محسن9699
نينوى 3191271711020968812/17/2007 مآرآوكاسماء علي رشكهيثم مهاوي شناوة9700
بغداد 2008\8\31983596737451892 مآرآوكشفيقة عطااهللا احمدهيثم موسى مداهللا9701
بغداد 7533415671535165/12/2008/مآرآوكانتصار فاخر محمدهيثم ناصر سالم9702
بغداد 1841063911021082420/4/2008 مآرآوكحمدية حسون عبداهللاهيثم نجم عبد9703
بغداد 2008\7\19545446725261813 مآرآوكرفاه محمود عبدالرحمنهيثم نصيف جاسم9704
بغداد 79715173671536205/12/2008 مآرآوكمناهل عبدالحميد سعدونهيثم نعيم حسن9705
بغداد 2008\8\475528673740689 مآرآوكجميلة حميد الزمهيثم نعيم الزم9706
بغداد 2011\3\65225101019456516مآرآوكخلود قاسم خليلهيثم نوري هالل9707
بغداد 2008\6\40713747671541341 مآرآوكزينب انور محمدهيثم هاني آاظم9708
بغداد 7341777467825234914/12/2008 مآرآوكمنال ابراهيم حسنهيثم هوبي رزوقي9709
بغداد 2011\3\3305510619493316مآرآوكارملهيثم ياسين جاسم9710
بغداد 40919046674609552009/06/10 مآرآوكزهرة حمود آادوشهيالن بدر بطي9711
بغداد 5121437511021063319/3/2008 مآرآوكماجدة عبدالحميد حسنوائل خليفة حسين9712
بغداد تعهدات جديد1086814868724787 مآرآوكزينب عبدالصاحب عليوائل سعدي يعكوب9713
بغداد 4259274671552975/7/2008 مآرآوكفوزية جهاد حردانوائل عبدالحسن امير9714
بغداد 4211841081951366/4/2011 مآرآوكساجدة حسين احمدوائل عطا ياسين9715
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ميسان 3251541191960775/4/2011 مآرآوكابتهال نجم عبداهللاوائل نوري رحيم9716
بغداد تعهدات جديد31432367597926 مآرآوكايناس اآرم مجيدواثق حميد مجيد9717
بغداد 1181018916252007/09/11آرآوكخلود عبدالسادة حميدواثق خلف عذاب9718
بغداد 134662782205/9/2007آرآوكخلود عبدالسادة حميدواثق خلف عذاب9719
بغداد 330441031955856/4/2011 مآرآوكاسماء محمد رشيدواثق سعيد عمر محمد9720
بغداد 38211835674608672009/01/19 مآرآوكرتيبة خضر شعبانواثق عبدالرحمن حمود9721
بغداد 4695288672520232008/05/30 مآرآوكنوال عبدالرحمن مصطفواثق عبداللطيف حسن9722
صالح الدين 2008\7\729123296733614119 مآرآوكجنان سليمان شكورواثق محمد طاهر9723
البصرة 31020018682278598/9/2010 مآرآوكامينة عبدالحسين عكالوادي خرنوب فرح9724
بغداد 20814336671512812008/05/12 مآرآوكرجيحة جليل غالبوادي عبد غويلب9725
بابل 374155416715534728/6/2008 مآرآوكسعاد صالح محمودوادي عبداهللا مطرود9726
بغداد 2008\3\365525911021011311 مآرآوكشكرية ختون حمدوارد طالب مغامس9727
بغداد 2011\9\3318111127598621 مآرآوكسليمة عيسى وهيدوالي فهد ناصر9728
ميسان 88416598672523612008/05/30 مآرآوكهدى عادل حمودوجيه رحيم عبيد9729
بغداد 2008\9\34614791673743487 مآرآوكوجيه مصطفى جاسم9730
ميسان 34614791673743481/18/2009 مآرآوكوجيه مصطفى جاسم9731
بغداد 312151566725204111/8/2009 مآرآوكسليمة اسفيح جيادوحيد جبر جعفر9732
ميسان 2008\3\420102411102111275 مآرآوكسعاد مطر نعمةوحيد جليل محسن9733
نينوى 36911942671511762008/05/12 مآرآوكسكنة رحمة عليوحيد جوني تجي9734
بغداد 2011\3\4755010619492616مآرآوكآريمة دعيفس داودوحيد خلف بخيت9735
بغداد401146211021148517/4/2008آرآوكغنية سالم عمرانوحيد عكاب سلطان9736
بابل340179112195090529/3/2011 مآرآوكسعدية حاجم سلطانوحيد آاظم عبيد9737
ذي قار1641651211021177322/1/2008 مآرآوكاشواق الياس سليمانوحيد يحيى فتحي9738
صالح الدين8341083674607672009/06/10 مآرآوكنزيهة ناآود عبدوداد داود فرج9739
بابلتعهدات جديد3951161167460583 مآرآوكامل صالح محمدورد فرهود حذية9740
ديالى342935311020969012/17/2007 مآرآوكسلمى اسماعيل خليلوسام احمد نجم9741
ذي قار771185496715599830/6/2008 مآرآوكزينب عبدالرضا جوديوسام اياد جبر9742
ديالى2008\3\177218211020761713آرآوكنغم حميد آاظموسام جيجان مهوال9743
صالح الدين 1042185110671546215/10/2008 مآرآوكاثار شايع حميدوسام حسن محسن9744
بغداد 6011916211020770429/11/2007 مآرآوكضمياء عبدالدائم نصروسام حميد جاسم9745
بغداد تعهدات جديد30218561068724529 مآرآوكفاطمة عبيس عليوسام حميد علي9746
البصرة 2008\8\79060366737408910 مآرآوكرجاء صالح/سنال غنيوسام زهير خضر9747
بابل 4171128811021068627/5/2008 مآرآوكنجالء خليل ابراهيموسام صباح جاسم9748
بغداد 33214056671517402008/05/12/مآرآوكشيماء حميد سرحانوسام صيوان سرحان9749
واسط 2009\6\713106276872425528 مآرآوكتهاني عجيل برديوسام عاجل عطية9750
آربالء 2011\3\43018810719502516مآرآوكرشا محمد موسىوسام عادل جميل9751
آربالء 7553393671540185/10/2008 مآرآوكهناء غني عباسوسام عبد ناهي9752
النجف تعهدات جديدة1084986368724519 مآرآوكغيداء علي آنونوسام عبدالحسن حسين9753
ذي قار 3525847672523392008/05/30 مآرآوكزينب داود سلمانوسام عبدالزهرة علوان9754
ذي قار 21513725671510682008/05/12 مآرآوكبيداء خلف حسنوسام عبيد احمد9755
بغداد 7377054671512112008/05/12 مآرآوكشيماء آاظم عبدالزهرةوسام عدنان صالح9756
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البصرة 1221102110972007/11/21آرآوكدنيا محمد مجيدوسام عدنان عباس9757
البصرة 1221102111042007/11/21آرآوكاالء حسين سوب اهللاوسام علي حسين9758
البصرة 2011\3\88919610119453227مآرآوكميادة محمد مذآوروسام عون لفتة9759
نينوى 382201111021148615/4/2008آرآوكايات عبداالمير طهوسام قيس مهدي9760
صالح الدين تعهدات جديد6481919467460732 مآرآوكوسن محمد/رباب جوادوسام آريم مغامس9761
ذي قار 1881894111021050515/4/2008 مآرآوكرنا رمضان طهوسام لطيف طه9762
صالح الدين 2008\3\4178911102097866 مآرآوكوسام مهدي رمان9763
صالح الدين 20415664671538375/14/2008 مآرآوكفرحة مداهللا موسىوسمي جاداهللا موسى9764
صالح الدين 1241102110472007/11/20آرآوكاسرة محمد عبداهللاوسمي جمعة مطر9765
ذي قار 152148886715429428/6/2008 مآرآوكمنتهى محمد صادقوسيم آاظم جواد9766
ذي قار 7137476671519262008/05/12 مآرآوكماجدة حميد عليوصفي عبد سلمان9767
ذي قار 4517611319605513/4/2011 مآرآوكازهار محمود عنادوضاح حسن عناد9768
ذي قار 6191181111021177211/27/2007 مآرآوكالحان حازم يونسوضاح ذنون يونس9769
بغداد 340163331102117994/3/2008آرآوكخيرية خليل حمديوعد ابراهيم حمدي9770
صالح الدين 1211102113102007/11/22آرآوكوعد جبر محمد9771
صالح الدين 4291810819521113/4/2011 مآرآوكانتظار حردان/اسماء عبوعد عبدالحميد سلطان9772
صالح الدين 264866711021177111/27/2007 مآرآوكعلية جاسم محمدوعد عبداهللا محمد9773
صالح الدين 4548010519539211/4/2011 مآرآوكآواآب محمد محمودوعد محمد احمد9774
صالح الدين 18831961102112735/2/2008 مآرآوكيوري هرمز حناوعد يوسف الياس9775
األنبار 402271311020967012/17/2007 مآرآوكابتسام محمد يوسفوعداهللا اسحق جونة9776
صالح الدين 1121100460002007/09/12آرآوكوردة مجيد آوطيوالء شناعة عطية9777
ذي قار 13111004562115/9/2007آرآوكوردة مجيد آوطيوالء شناعة عطية9778
صالح الدين 1291102071392007/09/23آرآوكهويدا عظيم حاتموالء عباس علي9779
صالح الدين 13211015255110/9/2007آرآوكهويدا عظيم حاتموالء عباس علي9780
صالح الدين 2008\7\169110456733610921 مآرآوكزينب صالح عبدوالء ناصر حسين9781
صالح الدين 401147876715534929/6/2008 مآرآوكناهدة حسان حماديولهان جمعة خلف9782
صالح الدين 2008\8\62310056673740204 مآرآوكسهيلة نجم عبداهللاولي اسماعيل حمادي9783
صالح الدين 2008\3\300165911021027511آرآوكسورية صالح عبدالعزيزولي شهاب احمد9784
واسط 2008\8\2937091671554893 مآرآوكيسرى محمد نجموليد ابراهيم نجم9785
واسط 30085496715331314/5/2008 مآرآوكرويدة حامد احمدوليد اسماعيل ابراهيم9786
واسط 788132626715412320/5/2008 مآرآوكفريال محمد سعيدوليد اسماعيل محمد9787
صالح الدين 2641101111961524/4/2011 مآرآوكرباب حمزة محمدوليد اآرم مهدي9788
بغداد 2008\8\4519188672529022 مآرآوكناهدة هاشم خضروليد جاسم حسين9789
ذي قار 36118491674608042009/01/19 مآرآوكوسن رزاق وتيجوليد جاسم عنتيك9790
النجف 723113336715553126/7/2008 مآرآوكخالدة غازي احمدوليد جاسم محمد9791
نينوى 4941556106715541629/6/2008 مآرآوكفريدة مهدي صالحوليد جاسم محمد9792
واسط 1271102113512007/11/24آرآوكوليد جاسم محمد9793
واسط 42831106715436322/5/2008 مآرآوكامل نعيم آاظموليد جمعة حسين9794
ذي قار 3411682106733418512/7/2008 مآرآوكحربية خلف صالحوليد حاآم خالوي9795
ذي قار 47910268671517582008/05/12/مآرآوكعلية داود ثابثوليد حسن عبود9796
بغداد 40569101019590613/4/2011 مآرآوكايمان خلف محمدوليد حسين عبد9797
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واسط تعهدات جديد410971868724563 مآرآوكاسمهان محمد عبداهللاوليد حسين عبداهللا9798
واسط 7831624811021084721/4/2008 مآرآوكزهرة عبدالزهرة فجروليد حسين مزعل9799
نينوى 1241102110272007/11/20آرآوكوداد حسين قادروليد حميد مجيد9800
نينوى 3521774411021177610/1/2008آرآوكسعاد عبود ياقواوليد حنا شعيا9801
نينوى 99914151672522462008/05/30 مآرآوكسهاد سعد عبدالمهديوليد خالد جبار9802
صالح الدين 59710022673742621/4/2009 مآرآوكبشرى جعفر صادقوليد خالد حامد9803
ذي قار 90317310819553114/4/2011 مآرآوكشيماء جاسم سيدووليد خالد حمادي9804
 نينوى 1971185811021178722/4/2008آرآوكشيماء محمد ابراهيموليد خالد راشد9805
نينوى 3021046411021005212/18/2007 مآرآوكفاطمة طارق صديقوليد خالد صديق9806
بغداد 4712815671512692008/05/12 مآرآوكايسر نوري الياسوليد خالد عبدالحميد9807
بغداد 1261102111882007/11/22آرآوكسعاد جبر سهيودوليد خيون منشد9808
بغداد 62360836737403226/7/2008 مآرآوكنجوى طالل عليوليد رمضان حمدان9809
البصرة 7331984411021150016/1/2008آرآوكزهراء داخل مهديوليد ريحان حمد9810
ذي قار 2008\3\5881612311021011411 مآرآوكبشرى عباس فاضلوليد زبون درب9811
البصرة 36910810619536111/4/2011 مآرآوكايمان خليل ابراهيموليد سعيد عباس9812
بغداد 2008\7\411106816725261719 مآرآوكناهدة بدر برعوليد صاحب صفوك9813
البصرة 9111004555621/5/2008آرآوكوليد عباس سبع9814
بغداد 1261102112282007/11/22آرآوكوليد عباس سبع9815
واسط1541669111021051919/3/2008 مآرآوكوفاء ترآي راهيوليد عبد ترآي9816
صالح الدين 1131100457952007/09/17آرآوكانتصار عبدالكاظم احمدوليد عبدالحافظ محمود9817
صالح الدين1371018915425/9/2007آرآوكانتصار عبدالكاظم احمدوليد عبدالحافظ محمود9818
صالح الدين 60790296715456725/5/2008 مآرآوكجنان رحيم سعدوليد عبدالحسين عبد9819
صالح الدين 4931389671511775/12/2008 مآرآوكنضال عزيز ابراهيموليد عبدالحميد سعدون9820
صالح الدين 2008\3\3411305711021028211 مآرآوكسميرة حسن طاهروليد عبدالرزاق لفتة9821
صالح الدين 191124991941754/4/2011 مآرآوكانيسة راضي غريبوليد عبدالزهرة جبار9822
صالح الدين 41016851671512802008/05/12 مآرآوكصبيحة عبداهللا خضيروليد عبدالسالم محمد9823
صالح الدين 76212057671530165/14/2008 مآرآوكسلوى صبري طهوليد عبدالكريم طه9824
صالح الدين 272153786715431927/5/2008 مآرآوكليلى سليم عليوليد عريبي رشيد9825
نينوى 4763716715551612/7/2008 مآرآوكآريمة ابراهيم طعةوليد علي عباس9826
صالح الدين 3572176671512902008/05/12 مآرآوكماجدة نعيم رشكوليد غازي راضي9827
صالح الدين 48769276737277423/4/2009 مآرآوكباسمة عبدالرزاق عنادوليد غضبان حسين9828
صالح الدين 2008\3\3331455711020966910 مآرآوكسوزان عبدالمحسن بريوليد فالح مهودر9829
صالح الدين 6243766671535095/12/2008/مآرآوكعواطف ابراهيم عنبروليد فرج صبيح9830
صالح الدين 4111418411021148415/1/2008آرآوكندى رحيم قاسموليد آاظم غضيب9831
صالح الدين 470339519419712/4/2011 مآرآوكآريمة خلف زبونوليد آاظم محمد9832
صالح الدين تعهدات جديدة6501818768724331 مآرآوكنهال مصطفى آمالوليد آمال محسن9833
صالح الدين 1181018916792007/09/12آرآوكانتصار فياض مريوشوليد مجيد مزعل9834
صالح الدين 138662782465/9/2007آرآوكانتصار فياض مريوشوليد مجيد مزعل9835
صالح الدين 2011\3\45463101019526122مآرآوكزينب سهيل عبداالميروليد محمد راضي9836
صالح الدين 1261102111892007/11/22آرآوكحالء عبود مزهروليد محمد عبيد9837
صالح الدين 4559051671539235/14/2008 مآرآوكسهيلة سعيد حبيبوليد مصطفى حسين9838
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ميسان 2008\8\18619994671554669 مآرآوكهدى رمضان حسنوليد مطر حسن9839
ميسان تعهدات جديد5781904868085979آرآوكرضاب عدنان اسماعيلوليد ناجي علي9840
ميسان 1141100457722007/09/17آرآوكختام عمار مطيلبوليد وحيد علي9841
ميسان 1391018915127/9/2007آرآوكختام عمار مطيلبوليد وحيد علي9842
ميسان 2011\9\3577611829435614 مآرآوكصعيبة جبر عبدوليد وحيد ورشان9843
بغداد 18411852671537125/14/2008 مآرآوكشيماء عبد حسنوليد وناس حسن9844
بغداد 1271102113672007/11/24آرآوكوميض خيون منشد9845
البصرة 39419810319559719/4/2011 مآرآوكاشواق آتاب عبدوناس آريم حمزة9846
بغداد 72996911020765812/1/2007آرآوكفاطمة عطوان صالحونس احمد عاشج9847
البصرة 3391552673340452008/05/25 مآرآوكشمسة عبداهللا احمدوهاب خضير محمود9848
ديالى1646382671511395/12/2008 مآرآوكنظيمة علي هدروشوهاب مطشر حسون9849
صالح الدين3937411619613917/4/2011 مآرآوكقدوة جابر فاضلوهاب نعمة آاظم9850
ميسان3291171611020758029/11/2007 مآرآوكانتصار عبدالحليم عبدالرياس جاسم محمد9851
نينوىتعهدات جديد453236168724644 مآرآوكفاتن عبدالحسين محمدياس خضير جابر9852
صالح الدين 12101102114182007/11/24آرآوكياس خضير حسين9853
ذي قار تعهدات جديدة472177468724515 مآرآوكآتيه محسن جبرياس خضير سويف9854
بغداد 1221102070702007/09/23آرآوكيسرى صبحي عيسىياس خضير عباس9855
صالح الدين 1331101524709/9/2007آرآوكيسرى صبحي عيسىياس خضير عباس9856
بابل1211102112492007/11/22آرآوكياس خضير علي9857
بابل767441067153362712/5/2008 مآرآوكزينب سعيد يوسفياس خضير عمران9858
ميسان 37756871102115035/3/2008آرآوكنضال محمد عليياس ناصر حسين9859
صالح الدين 4931223811021122324/2/2008 مآرآوكخديجة رحيم لعيبيياسر اياد ناجي9860
ميسان 2071499111021060320/3/2008 مآرآوكياسر خضيرعباس9861
ميسان 180195876715338626/4/2009 مآرآوكنادية ثائر محمدياسر خلف محمد9862
الديوانية 75416555671515422008/05/12 مآرآوكشيماء احمد حمزةياسر عبدالحسن جوحي9863
ميسان 3161342611020774929/11/2007 مآرآوكبثينة محمود هنداويياسر عبدالقادر ماهر9864
ميسان تعهدات جديدة78116249674608340 مآرآوكساهرة غاصي هواسياسر عدنان عليوي9865
ميسان 1281102072862007/10/02آرآوكلمياء عبدالجبار عليياسر عزيز علي9866
آربالء 7575264671535805/12/2008/مآرآوكضياء حسن شهابياسر عطار آصاب9867
آربالء 1191100458882007/09/18آرآوكنادية محمد شيبانياسر فخري عبد9868
نينوى 13610189164511/9/2007آرآوكنادية محمد شيبانياسر فخري عبد9869
آربالء 58811776715416422/5/2008 مآرآوكماجدة زامل آريمياسر آريم طاهر9870
نينوى 35439566715398714/5/2008 مآرآوكسهام صيوان هذالياسر آريم عبداهللا9871
ديالى 2008\7\34018717672526167 مآرآوكانعام بهيدل آاظمياسر آريم آاظم9872
بغداد 2011\3\3943610919576717مآرآوكاحالم خليل ستارياسر محمد حتوش9873
بغداد 318136671102074153/10/2007 مآرآوكفرحة عبد ادريسياسر محمد خلف9874
بغداد 2008\8\16361896715310017 مآرآوكنادية آاظم جوادياسر ياسين فهد9875
بغداد 11511236671536395/12/2008 مآرآوكرجاء محمود محمدياسين ابرهيم حديد9876
صالح الدين 2008\8\19911399673361244 مآرآوكوداد آريم توفيقياسين احمد المحمد9877
بغداد 2011\9\3821649229446220 مآرآوكشكرة محمد خلفياسين ايوب حمادة9878
البصرة 2008\7\767101346725320219 مآرآوكخالدة خلف حماديياسين جبار فياض9879
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بغداد 374984311020758929/11/2007 مآرآوكزينب جاسم لفتةياسين حسين عثمان9880
البصرة 2331394811021042716/4/2008 مآرآوكسعدية هادي مهديياسين حميد حسين9881
البصرة 2011\3\2647410519452516مآرآوكماهية رشيد عليياسين حميد عثمان9882
البصرة 53966446715464225/5/2008 مآرآوكسعدية خطار عنوانياسين خضر مشكل9883
البصرة 747133336733475417/5/2009 مآرآوكخيرية حسين منافيياسين خضير جودة9884
األنبار 2008\5\330183476715445329 مآرآوكسعاد حسن عبداهللاياسين خضير عباس9885
صالح الدين 2008\7\40172236725261527 مآرآوكبشرى عبدالرزاق فاضلياسين خضير محسن9886
األنبار 420562711021071416/4/2008 مآرآوكجبرة مكطوف منديلياسين رشك بجاي9887
األنبار 365710719547031/3/2011مآرآوكزينب حسن خضيرياسين زيدان جاسم9888
األنبار 384989611020967421/4/2008 مآرآوكياسين شيش جودة9889
األنبار 3708754671519122008/05/12 مآرآوكسليمة فالح سكرياسين صالح سكر9890
األنبار 2008\3\6451835511021055113 مآرآوكشفاء هاشم عطيةياسين صبحي حربي9891
األنبار 3469718672525052008/05/30 مآرآوكامينة عبدالقادر سلطانياسين طه حسين9892
األنبار 2011\5\3121331041957928 مآرآوكزهرة راشد محاربياسين طه علي9893
البصرة 12101102072172007/10/01آرآوكصبرية محمود محمدياسين طه علي9894
صالح الدين 2011\5\49271111960148 مآرآوكبتول عبود صالحياسين عباس محمد9895
صالح الدين 46512779672525022008/05/30 مآرآوكليلى محمود احمدياسين عبد علي9896
بغداد 1291102071962007/09/30آرآوكروضة عبدالجليل عبيدياسين عبدالجليل9897
صالح الدين 13310189914177/9/2009آرآوكروضة عبدالجليل عبيدياسين عبدالجليل9898
صالح الدين 663238911020779629/11/2007 مآرآوكنوال ياسين محمدياسين محمد ارحيل9899
البصرة 79429110674602962009/06/10 مآرآوكامنة بزيع حسينياسين محمد حسين9900
صالح الدين 1181100459082007/09/18آرآوكسهاد زامل معكجياسين مرزوق ابراهيم9901
صالح الدين 13610189170312/9/2007آرآوكسهاد زامل معكجياسين مرزوق ابراهيم9902
صالح الدين 780542111021154127/5/2008آرآوكبرآات عبد عيدانياسين مهدي صالح9903
صالح الدين 2007\9\361018913035آرآوكرجاء حسن عباسياسين هاشم طاهر9904
األنبار 1111018915932007/09/11آرآوكرجاء حسن عباسياسين هاشم طاهر9905
صالح الدين 134662782095/9/2007آرآوكرجاء حسن عباسياسين هاشم طاهر9906
صالح الدين 38378146715547323/6/2008 مآرآوكاوهام طه ياسينيحيى احمد محمود9907
صالح الدين 48488546715303727/4/2009 مآرآوكسليمة عبد معتوف/اميريحيى حسن عزيز9908
صالح الدين 1941911021069520/4/2008 مآرآوكامل محمد عبداللطيفيحيى حمزة خزعل9909
صالح الدين 2009\6\300107396733434129 مآرآوكحفظية عباس محمد علييحيى سعد جويد9910
صالح الدين 4027963671535265/12/2008/مآرآوكعائدة مهدي عبديحيى سعيد حمزة9911
صالح الدين 2008\3\476468111021031116 مآرآوكنعيمة فياض احمديحيى عباس عاصي9912
صالح الدين 338289711021152110/1/2008 مآرآوكيحيى عبداهللا عويد9913
صالح الدين 370193456737423321/6/2008 مآرآوكسامية راضي سلطانيحيى عبدالمجيد9914
صالح الدين 40519075671552285/7/2008 مآرآوكقبيلة محمد فالحيحيى عبيد فالح9915
صالح الدين 3741282111021008612/18/2007 مآرآوكبدرية آاظم علييحيى عطية علي9916
صالح الدين 2011\5\209131051959083 مآرآوكسناء فرهود ناجييحيى آريم جياد9917
صالح الدين 4311004581716/1/2008آرآوكسعاد جاسم علييحيى لعيبي فهد9918
صالح الدين 705499911021148117/1/2008آرآوكهند زامل صالحيحيى مرزوق ابراهيم9919
صالح الدين 7185711671531825/14/2008 مآرآوكابتهال ابراهيم خلفيحيى مصطفى خلف9920
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صالح الدين 1281102072762007/10/02آرآوكسندس غافل علوانيحيى موسى مزهل9921
صالح الدين 49617010819453011/4/2011مآرآوكمنتهى عبدالرضا ظاهريحيى نصيف جاسم9922
صالح الدين 8018672671512522008/05/12 مآرآوكلمى آاظم محسنيحيى هالل آريم9923
صالح الدين 2009\6\437478106725239028 مآرآوكنضال عاور عليوييحيى هليل عليوي9924
صالح الدين 37614557671515475/12/2008 مآرآوكشيرين فاضل مهلهليسار خضير عبداهللا9925
صالح الدين 1691331051942624/4/2011 مآرآوكفرحة عريض عبيديسر جبر شهيب9926
صالح الدين 76614135673342672008/05/27 مآرآوكرشا حسن دخيليعرب آنيش شكبان9927
صالح الدين تعهدات جديد4701754268724838 م آرآوكزينب محسن جبارةيعقوب زبون صابط9928
صالح الدين 98397396715420222/5/2008 مآرآوكرسمية حميد صالحيعكوب سرحان جدي9929
نينوى 2008\3\4971269711021029117 مآرآوكوداد يونس عليوييعكوب عبدالقادر محمد9930
نينوى 1231102072592007/10/01آرآوكحمدية جبار راضييعكوب يوسف محمد9931
نينوى 3571242101102112475/3/2008 مآرآوكجوزفين حنا مروآييلدا بطرس اسحاق9932
نينوى 325150431102078434/3/2008 مآرآوكزآية محمد رمليوسف ابراهيم حسين9933
صالح الدين 343131436737423221/6/2008 مآرآوكزهرة محمد جاسميوسف ابراهيم محمد9934
صالح الدين 66366911020779829/11/2007 مآرآوكغنية حماد عاشجيوسف احمد عاشج9935
صالح الدين 5121261111021162310/1/2008آرآوكاالء فاروق يونسيوسف ادريس حمادي9936
صالح الدين 3552791019418911/4/2011 مآرآوكانغام آريم محمديوسف بدر محمد9937
صالح الدين 3211629419406210/4/2011 مآرآوكبشرى خليل حسنيوسف جارو قاسم9938
صالح الدين 6985859671536525/12/2008 مآرآوكسهام مدلول سعدونيوسف جاسم محمد9939
صالح الدين 47317235671542075/10/2008 مآرآوكربيعة محمد جلوديوسف جاسم ناهي9940
صالح الدين 29614310819594729/3/2011 مآرآوكنجاة علي حاجييوسف جمعة رخيص9941
صالح الدين 40711858672522182008/05/30 مآرآوكصبيحة اعويز عبديوسف جويد سلطان9942
صالح الدين 33499521002071589/23/2007آرآوكصالحة محمد صالحيوسف خلف حسن9943
صالح الدين 2007\9\371018913235آرآوكحمدية حطاب شادييوسف خليل سلمان9944
صالح الدين 1151018913962007/09/06آرآوكحمدية حطاب شادييوسف خليل سلمان9945
صالح الدين 135662781106/9/2007آرآوكحمدية حطاب شادييوسف خليل سلمان9946
صالح الدين 2011\5\190601071958162 مآرآوكامل صالح هاشميوسف داود عبدالحسين9947
صالح الدين تعهدات جديد4921849668724493 مآرآوكيوسف زبون صابط9948
صالح الدين 472415670066325/14/2008 مآرآوكانتصار مالك جاسميوسف سامي طاهر9949
صالح الدين 78841566715430521/5/2008 مآرآوكشيماء علي آريميوسف شمخي خماس9950
األنبار 4653929671519112008/05/12 مآرآوكجنان حسن علييوسف صبحي مهدي9951
صالح الدين 7671377411020967212/20/2007 مآرآوكليلى عبدالجبار مجيديوسف ضايع طراد9952
نينوى 6453359670059995/7/2008 مآرآوكصباح بدر سلطانيوسف طالب زاهي9953
بغداد 31211233671512105/12/2008 مآرآوكخيرية بهلول ثامريوسف طلب ثامر9954
نينوى 88916418687247732009/01/19 مآرآوكاسيل جليل ابراهيميوسف عباس محمد9955
بغداد 49419157671533235/14/2008 مآرآوكسميرة آريم احمديوسف عبد عبداهللا9956
صالح الدين 45319991102116455/5/2008 مآرآوكيوسف عبد مسلم جاسم9957
صالح الدين 4805011671538715/14/2008 مآرآوكاحالم حسون عيسىيوسف عبدالجبار9958
البصرة 623598811020765712/1/2007 مآرآوكمنى عبدالحنين مجيديوسف عبدالحسين برسي9959
صالح الدين 41076666715191014/1/2008 مآرآوكضواهن خادي آريميوسف عبدالرزاق9960
صالح الدين 4021410219531610/4/2011 مآرآوكسحر حسن عباسيوسف عبدالزهرة رسن9961
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صالح الدين  78012019674608122009/06/10 مآرآوكانيسة جبار سعديوسف عبدالسادة9962
صالح الدين 2561844911021150417/1/2008آرآوكسعاد خيري محمديوسف عبدالقادر محمد9963
صالح الدين تعهدات جديد430728668724424 مآرآوكنيرران شاآر آامليوسف عبداهللا يوسف9964
صالح الدين تعهدات جديد371185868724332 مآرآوكسهيلة هاشم حسنيوسف عقيل غزال9965
صالح الدين 2011\10\584159729431213 مآرآوكزهرة ارحيمة عبداهللايوسف عكاب حاجم9966
صالح الدين 4631391141961507/4/2011 مآرآوكاسيا حافظ محمديوسف علي بريسم9967
صالح الدين تعهدات جديد302896238724646 مآرآوكفضيلة جميل علييوسف عيثة علي9968
صالح الدين 2011\3\31210610919451616مآرآوكسعدية هندي عبيديوسف آناش فرحان9969
صالح الدين تعهدات جديدة2561007467460786 مآرآوكليلى احمد محمديوسف محمد صالح9970
صالح الدين 1231102072632007/10/02آرآوكحسنية مصطفى حمزةيوسف محمود ولي9971
صالح الدين 14819343671545012/7/2008 مآرآوكزهرة ناعس علييوسف مطلك محمد9972
صالح الدين 4013094671510632008/05/12 مآرآوكهناء خلف محمديوسف نذير سلطان9973
صالح الدين 64912795671545505/10/2008 مآرآوكهيفاء عزيز رشيديوسف هادي جاسم9974
صالح الدين 1851951611021024215/4/2008 مآرآوكامل عباس فرحانيوسف هادي داود9975
صالح الدين تعهدات جديد5971914167597939 مآرآوكسامية حمد غلبيوسف هادي طالب9976
صالح الدين 434180410671511682008/05/12 مآرآوكسراب مهدي حمزةيوسف هاشم مهدي9977
صالح الدين 3721576311021162411/27/2007آرآوكفاطمة محمد حسينيوسف ياسين ابراهيم9978
صالح الدين 61913819671552467/7/2008 مآرآوكازهار عبدالقادر الياسيوسف يعقوب حسن9979
بغداد 256242911021114117/1/2008 مآرآوكباسمة اصليوا متييونان حنا هرمز9980
بغداد 623711211020779729/11/2007 مآرآوكاشواق حسن علييونس احمد عاشج9981
صالح الدين 766158981941165/4/2011 مآرآوكصبحة خلف عبداهللايونس احمد عبداهللا9982
نينوى4203011419605131/3/2011 مآرآوكعلية ابراهيم مخلفيونس جديع بردي9983
صالح الدين تعهدات جديد4711765968724603 مآرآوكسميرة حميد رسنيونس جلوب جوآي9984
األنبار371160910672524072008/05/30 مآرآوكيونس حامد يونس9985
صالح الدين 60618228672524052008/05/30 مآرآوكجميلة رمضان ذيابيونس حمادي عبود9986
صالح الدين 3412285671548645/10/2008 مآرآوكناهدة محمود محمديونس ذنون رشيد9987
صالح الدين 2008\7\369197376733415512 مآرآوكذآرى يونس شكريونس ذنون فتحي9988
صالح الدين 371143836715330923/6/2009 مآرآوكمياسة شكري عزيزيونس زبير يزدين9989
صالح الدين 2008\3\2092271011021046311 مآرآوكآميلة ريحان عالوييونس سعيد هيجل9990
صالح الدين 3115110719551611/4/2011 مآرآوكفضيلة مطر محسنيونس عاآول جبر9991
صالح الدين 771175826715554223/6/2008 مآرآوكنضال عطية عيدانيونس عبدالعزيز عيدان9992
بغداد 63818491671516045/12/2008 مآرآوكوزيرة جمعة علييونس علوان حسون9993
نينوى 4081669719405511/4/2011 مآرآوكسندس طاهر محمديونس آاظم يونس9994
صالح الدين 1825896715522326/7/2008 مآرآوكنورية حلو دخنيونس محسن محمد9995
صالح الدين 33915639673342582008/05/27 مآرآوكحميدة صالح لطيفيونس محمد طه9996
صالح الدين 33010364671510642008/05/12 مآرآوكفاطمة حسين علييونس مرعي حسن9997




